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Introducció

La planificació reflexiva dels processos d'ensenyament i d'aprenentatge cons-

titueix un dels factors principals de qualitat de la docència universitària, prin-

cipalment amb les noves exigències curriculars que marca el procés de conver-

gència a un espai europeu d'educació superior (EEES). La planificació es con-

verteix, per tant, en una de les competències bàsiques de la pràctica professi-

onal del professorat universitari.

Si la planificació té un paper significatiu en el desenvolupament de qualsevol

acció formativa de qualitat, en la formació en línia (e-learning o aprenentatge

electrònic) pren una importància especialment rellevant. La tasca de dissenyar

i de planificar una acció formativa en entorns virtuals és més complexa que

en una formació presencial tradicional, i implica la necessitat de planificar de

manera prèvia la globalitat de l'acció formativa, i de preveure un conjunt de

factors que van més enllà de la mera definició dels objectius, la seqüenciació

dels continguts, l'explicitació de la metodologia i del model d'avaluació pre-

sents en la majoria dels programes tradicionals de les assignatures università-

ries presencials.

Planificar adequadament una acció formativa en línia requereix una sèrie de

decisions prèvies relacionades amb l'elecció del model docent; la definició

del paper del docent i dels estudiants en línia; el disseny de les activitats

electròniques o virtuals (e-activitats) d'aprenentatge; la selecció dels recursos

i entorns tecnològics; la definició dels processos de comunicació i interacció;

l'organització temporal de la formació, els mètodes i criteris de seguiment i

l'avaluació dels aprenentatges.

D'altra banda, el procés de convergència a l'EEES ha ampliat les modalitats

de docència a les universitats presencials. En els graus i els postgraus, com

a manera de possibilitar escenaris educatius diferents, d'implementar estratè-

gies docents noves i de proporcionar experiències d'aprenentatge noves, ac-

tualment s'ofereixen assignatures que combinen la modalitat presencial amb

la virtual; modalitat denominada semipresencial, semivirtual, mixta, híbrida o

blended learning. En aquest nou escenari, una bona planificació de la formació

també constitueix una peça bàsica en la configuració d'una docència de qua-

litat en la qual l'eix fonamental no sigui l'ensenyament sinó l'aprenentatge.

En planificar una acció formativa virtual o semivirtual, és important tenir en

compte que les estratègies didàctiques han de ser diferents de les que s'utilitzen

en la formació presencial tradicional. Practicar una docència diferent significa

planificar-la de manera diferent tenint en compte els principis que han de

guiar els processos d'ensenyament-aprenentatge sota aquestes modalitats:
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• L'estudiant ha d'estar situat al centre del procés formatiu, ha de poder con-

trolar el seu ritme d'aprenentatge i gestionar el seu temps d'estudi.

• La formació li ha de permetre fer un aprenentatge autònom, alhora que

li ha de facilitar els mecanismes per a la interacció, la comunicació i la

col·laboració.

• El docent ha d'acompanyar els estudiants en el seu trajecte d'aprenentatge

assumint, entre d'altres, funcions d'orientació, motivació i seguiment.

• Les activitats d'aprenentatge són un element clau en el disseny d'accions

formatives en entorns en línia.

• Els entorns en línia es constitueixen en espais de desenvolupament no

solament de la capacitat cognitiva dels estudiants, sinó també de l'afectiva,

de socialització i de col·laboració.

• Els entorns virtuals de formació possibiliten formes noves de construcció i

representació del coneixement vinculades als múltiples alfabetismes (tex-

tual, visual, medial i aural) (Lankshear i Knobel, 2003).

• La tasca de planificar la docència en línia molts cops no és una tasca soli-

tària, sinó que requereix el treball col·laboratiu amb altres docents.

Tant formadors com estudiants amb experiència en entorns virtuals coincidei-

xen a remarcar que cal disposar d'un curs ben estructurat mitjançant una pla-

nificació prèvia quan la formació té lloc en entorns en línia. Per a l'estudiant

en línia, el pla docent de l'assignatura o les guies d'aprenentatge són eines útils

per a l'organització personal de l'estudi, ja que l'orienten i el situen enfront

de les metes d'aprenentatge establertes, i li indiquen amb quins continguts,

quins recursos i quines activitats cal treballar per a aconseguir-les, i a més li

proporcionen informació anticipada respecte a l'esforç i al temps de dedicació

que cada activitat requerirà.

Encara que la planificació integral i detallada de tot el procés formatiu en lí-

nia s'ha de fer amb antelació, la planificació d'una acció mai no ha de ser

tancada. Una bona planificació ha de ser prou flexible per a permetre possi-

bles reajustaments i adaptacions que donin respostes a situacions imprevis-

tes, a les necessitats reals dels estudiants, els seus coneixements, ritmes i estils

d'aprenentatge, sense que això representi un canvi significatiu pel que fa als

objectius d'aprenentatge establerts.
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La planificació flexible

"La gran «herramienta» del formador para la facilitación del aprendizaje es la flexibilidad.
Una acción formativa es el resultado de la interrelación entre todos los elementos y agen-
tes que la conforman. En ella, pues, el formador dispone de unos recursos organizados
que pone al alcance del estudiante para que este pueda alcanzar los objetivos de aprendi-
zaje propuestos. La flexibilidad, diversidad y negociación en la gestión de estos recursos
(bibliografía, actividades, lecturas, tiempos, intercambios, etc.) es lo que permite ajustar
la formación a las necesidades particulares de cada estudiante." (UOC, 2005, pàg. 44)

L'aproximació a la planificació de la docència universitària en línia que assu-

mim en aquest document coincideix, per tant, amb la d'altres autors com Bau-

tista, Borges i Forés (2008), per als quals:

La planificació reflexiva

"La planificació i el disseny de la docència han de ser una mica més que una declaració
d'intencions o una sistematització de la seqüència d'accions que haurem de desenvolupar
en el nostre temps de docència (típica mirada que reflecteix una planificació centrada
en el docent). Ha de ser també una mica més que la mera selecció i desenvolupament
d'uns recursos didàctics. [...] Amb l'estudiant com a protagonista i [...] amb el docent
com a acompanyant, el disseny i la planificació s'han de convertir en un compromís i
en una anàlisi reflexiva de la tasca que desenvoluparà el que aprèn per a aconseguir els
seus objectius." (pàg. 85-86)

Bautista i Forés (2005, pàg. 18) defineixen sis funcions o tasques bàsiques del

docent relacionades amb la fase de disseny i planificació d'una acció de for-

mació en un entorn virtual d'aprenentatge (EVA):

• Funcions d'elecció i decisió

• Funcions de disposició

• Funcions de mètodes d'ensenyament

• Funcions de mètodes d'aprenentatge

• Funcions d'anticipació i previsió

• Funcions d'innovació i flexibilitat

Vegeu també

Per raons d'espai, no ens aturarem aquí a presentar totes les variables relacionades amb
cadascuna de les sis funcions, ja que recomanem que abans de seguir amb la lectura
d'aquest material reviseu el capítol "Funcions�i�tasques�en�el�disseny�i�la�planificació
de�la�formació" del material Les funcions i tasques de la docència amb TIC (Bautista i Forés,
2005).

Garrison, Anderson i Archer (2000) proveeixen un model conceptual per a

pensar sobre l'ensenyament i l'aprenentatge en contextos virtuals de formació,

que abraça tres components crítics: la presència�cognitiva, la presència�social

i la presència�docent. La tasca de disseny i planificació d'una acció formativa

en un context en línia constitueix la primera de les oportunitats perquè el

professorat comenci a desenvolupar la seva presència�docent.

Per saber-ne més

Per a una revisió dels tres components crítics, la presència cognitiva, la presència social i la
presència docent, recomanem llegir l'article "Teaching in an Online Learning Context" de
Terry Anderson, disponible a l'adreça http://cde.athabascau.ca/online_book/ch11.html.

http://cde.athabascau.ca/online_book/ch11.html
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2. Cas 2. Planificació d'una e-activitat de formació per a l'assignatura de

Psicologia de l'educació en col·laboració amb una altra universitat euro-

pea
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