
Les TAC (Tecnologies d’Aprenentatge 
col·laboratiu) i els espais de col·laboració

El valor afegit de la correcci ó

El diàleg textual amb 
l’estudiant.



Temes de literatura Universal
� Lectura transversal a través de 

grans temes i grans obres.
� Exercici pràctic de literatura 

comparada.
� El professor no només 

transmet informació; el seu 
paper és ensenyar els 
estudiants a utilitzar la 
informació per aconseguir llegir 
de manera crítica.

� Replantejament de les 
avaluacions.



Balanç positiu de l’experiència

Mostres de treballs on-line dels 
estudiants consultables a 
HERMENEIA 
(www.hermeneia.net)



Sofisticació tecnològica : 
Literatures romàniques medievals

� La tecnologia al servei 
del contingut.
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D’usos no previstos?

� Intercanvi i diàleg.
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Cap eina és una solució si no se sap 
com utilitzar-la o es desconeixen les 
conseqüències que impliquen el seu ús
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� Pàgina web 
multilingüe 
(català, 
espanyol, 
anglès i 
francès des 
del 2002) 
amb més de 
1000 
recursos per 
a l’estudi de 
la confluència 
entre 
literatura i 
tecnologia. Un espai d’exploració i d’intercanvi.

www.hermeneia.net
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Un màster per 
entendre els canvis 
que està
experimentant la 
literatura en l’era 
digital.
Online, amb l’ús de 
TIC i TAC, un 
màster 
professionalitzador i 
aplicable des del 
minut 0.
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Digital vs. Nou
� La modernitat no ha de ser 

sinònim de la utilització de 
les tecnologies digitals.

� Tecnologia no significa 
innovació.

� És un error creure que tot el que està fet 
amb un elevat grau de sofisticació
tecnològica és modern per definició.

� Sempre ens hem de preguntar pel “valor 
afegit” de l’ús de la tecnologia en 
l’ensenyament.



A tall de conclusió
� La informació és cada cop més abundant i 

més accessible: els professors són fonamentals!
� Ensenyar és una activitat global que ha de permetre 

la transmissió i l’avaluació crítica de la informació.

� El temps passa: tic, tac, tic, tac. Cal explorar i fer 
ús, quan reporti un valor afegit, de les TIC i les 
TAC. 

� El que cal és saber quins objectius es volen 
aconseguir i com les tecnologies ens poden 
permetre assolir-los.

� Elias Canetti: “vigilants de la metamorfosi”. 



Al capdavall…

� “Totes les veritats són fàcils 
d’entendre un cop s’han 
descobert; la qüestió és 
descobrir-les”.
� Galileo Galilei, fill del tèoric de 

la música Vincenzo Galilei.



MOLTES
GRÀCIES!

lborras@ub.edu
www.hermeneia.net

www.facebook.com/lborras


