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RESUMEN

Parece obvio que a Universidade ás portas do século XXI debe acoller e integrar, dalgún

xeito, o desenvolvemento tecnolóxico que caracteriza a nosa realidade socio-cultural. Esta

acollida pasa por unha dotación de medios audiovisuais e informáticos para a docencia así como

por unha necesaria formación para o seu uso.

Indagando sobre este aspecto atopamos que o profesorado da Universidade de Vigo non só

considera necesaria a dita formación na súa vertente técnica e didáctica, senón que ésta ha de ser

responsabilidade da institución universitaria, ben sexa a través dunha instancia específica (ICE,

CACTI...) ou ben a través do propio Centro ou Departamento.

A xustificación dunha formación específica para o uso dos medios nos procesos de

ensinanza-aprendizaxe ven dada, segundo os participantes nun estudio piloto sobre “os medios

audiovisuais e informáticos na docencia universitaria”, ademais de pola propia complexidade e

evolución tecnolóxica que experimentamos na actualidade, porque se mellora a calidade docente,

se rentabiliza o uso técnico e didáctico dos medios, se coñece e manexa software específico, se

prepara material para o alumnado e se facilita e mellora a aprendizaxe do alumnado.

Despois dunha breve introducción na que se conceptualiza a figura do profesor

universitario, abordamos nesta comunicación: a formación específica previa sobre o uso dos

medios que teñen os participantes; a necesidade sentida da dita formación e os responsables de

leva-la a cabo; por último, indícanse os posibles contidos a tratar e referencias bibliográficas

sobre o tema que nos ocupa.
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1. INTRODUCCIÓN

Partimos dunha conceptualización da figura do profesorado universitario como“un tipo de

profesional que realiza un servicio a la sociedad a través de la universidad. Debe ser reflexivo,

crítico, competente en el ámbito de su disciplina, capacitado para ejercer la docencia y para

realizar actividades de investigación. Debe intentar desarrollar una actividad docente,

comprometida con la idea de potenciar el aprendizaje de los estudiantes y contribuir a la mejora

de la sociedad. Ha de procurar que el conocimiento impartido en las aulas, talleres y laboratorios

sea relevante para la formación teórica y práctica de los estudiantes. También deberá preparar a

los alumnos para que puedan, cada vez con más autonomía, avanzar en sus procesos de estudio y

en la interpretación crítica del conocimiento y de la sociedad a la vez que adquiren una

capacitación profesional” (Benedito,et. al. 1995: 119).

Neste senso, aparecen como dimensións implicadas no perfil profesional do docente

universitario as que se recollen no seguinte gráfico:

Gráfico 1: Dimensións implicadas no perfil profesional do docente universitario
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Tendo como referente o perfil definido lembremos cales son as características e

indicadores dun profesorado de calidade e competente, e comprobaremos como o uso de medios

e recursos tecnolóxicos (audiovisuais e informáticos) aparece sinalado na literatura especializada

como un dos indicadores dun profesorado de calidade. Os ditos indicadores aparecen reflexados

na seguinte táboa (Cajide, 1996):

COMPETENCIA PARA A ENSINANZA
•  Entusiasmo e interese pola materia
•  Atención ós estudiantes
•  Ambiente de clase, clima
•  Obxectivos alcanzables
•  Variedade de aproximacións á ensinanza (medios)
•  Avaliación e organización do contido do curso
•  Congruencia do curso co proposto
•  Relación cos/as estudiantes
•  Dispoñibilidade do profesor fóra da clase
•  Evidencia de creatividade na ensinanza
•  Reputación, fama do profesor

HABILIDADES DE COMUNICACIÓN
•  Habilidade para observar.
•  Claridade de escritura e comunicación oral
•  Uso de técnicas audiovisuais e tecnoloxía
•  Organización de materiais e lecturas
•  Interacción positiva na clase
•  Profesor aberto á comunicación
•  Comunica expectativas altas ós estudiantes.

ENSINANZA CENTRADA NO ESTUDIANTE
•  Implica ós estudiantes en grupos de aprendizaxe
•  Implica ós estudiantes na investigación
•  Recoñece as dificultades dos estudiantes
•  Implica ós estudiantes na súa propia avaliación
•  Conta coas suxestións dos estudiantes
•  Formula obxectivos claros de aprendizaxe
•  Relaciona contidos e prácticas da materia

DOMINIO DA MATERIA
•  Está ben considerado polos seus compañeiros
•  Activo no campo da disciplina
• Acode a reunións de desenvolvemento profesional
•  Actúa como revisador, editor
•  Informa sobre avances recentes na disciplina
•  Serve en consellos de investigación e xuízos
•  Revisa materiais, obxectivos, e avaliación do curso.
•  É un investigador activo na súa materia
•  Coñece ben a materia
•  Relaciona investigación coa ensinanza
•  Informa de aplicacións da materia que imparte.

IMPLICACIÓN NO CURSO E
DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA

•  Desenvolve materias de ensinanza
•  Relaciona os contidos coa industria, escola
•  Relaciona contidos con programas globais
•  Participa en programas conxuntos
•  Integra investigación e desenvolvemento do programa
•  Dá relevancia ás necesidades da sociedade
•  Aconsella textos apropiados
•  Inicia na utilización de recursos dispoñibles

EXPERIENCIA FÓRA DAS INSTITUCIÓNS EDUCATIVAS

•  Experiencia práctica na disciplina de ensinanza
•  Ten contactos con institucións de fóra
•  Une traballo, consulta e relacións externas
•  Participa en asociacións profesionais

CAPACIDADE PARA OBTER FONDOS DE
INVESTIGACIÓN

•  Regularidade do financiamento
•  Cantidades recibidas por investigación
•  Calidade dos proxectos de investigación anteriores.
•  Importancia da axencia de financiamento
•  Renovación das subvencións.

PRODUCTIVIDADE DE INVESTIGACIÓN
•  Número de citas
•  Número de artigos en revistas
•  Número de presentacións ante colegas
•  Relevancia da investigación para a sociedade
•  Participación dos estudiantes na investigación
•  Nome de libros, monografías, escritos
•  Comités de redacción de revistas científicas
•  Frecuencia das publicacións
•  Calidade das publicacións
•  Creacións artísticas (concertos, pinturas...)
•  Habilidade para producir investigación innovadora.

UTILIZACION DE COMPUTADORAS E TECNOLOXÍA
•  Apertura ás novas tecnoloxías
•  Demanda de equipos informáticos e doutro material
•  Coñecemento elemental dun procesador de textos
•  Utilización da tecnoloxía máis recente
•  Utilización da tecnoloxía na ensinanza
•  Divulgar a tecnoloxía informática ós alumnos
•  Tempo adicado á tecnoloxía informática
•  Utilización do ordenador nas publicacións
•  Aprendizaxe asistida por ordenador na clase
•  Referencias á tecnoloxía na disciplina

Táboa 1: Indicadores de características de calidade do profesorado universitario (Cajide Val, 1996: 64)
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Parece pois que a vía máis axeitada para o desenvolvemento de procesos de innovación e

de mellora da calidade docente, precisa, entre outros aspectos, da introducción de medios e

recursos tecnolóxicos. Esto esixe dunha adecuada formación do profesorado universitario.

Precisamente sobre este aspecto se indagou nun estudio piloto levado a cabo con 52

docentes que, segundo manifestan os seus alumnos, empregan medios e recursos tecnolóxicos

para o desenvolvemento das clases. O profesorado participante pertencente ás carreiras de

Ciencias, Enxeñería, Económicas, Maxisterio, Informática, Humanidades, Dereito e Belas Artes

da Universidade de Vigo.

En concreto, empregando preguntas abertas averiguamos se: posúen formación específica

previa sobre o uso dos medios audiovisuais e informáticos, se a consideran necesaria e porqué,

quen ha de se-lo responsable da formación e cales poderían se-los contidos a abordar. De

seguido pasamos a comentar cada unha destas cuestións.

2. FORMACIÓN ESPECÍFICA PREVIA SOBRE O USO DOS MEDIOS

Neste apartado recollémo-la información referida á formación técnica e didáctica que

posúen os docentes para o uso dos medios audiovisuais e informáticos. Para iso preguntámoslle

se realizaron algún curso de formación específica para o uso destes medios no ensino e, en caso

afirmativo, debían indicar o organismo responsable da dita formación.

Formación específica SI NON
•  en medios audiovisuais 10 19,2 42 80,8
•  en medios informáticos 11 21,2 41 78,8

Táboa 2: Formación previa no uso dos medios audiovisuais e / ou informáticos

Como podemos observar case o 80% do profesorado que participou neste estudio non

recibiu formación específica para o uso dos medios tecnolóxicos na docencia, concretamente un

80,8 % ó falar dos medios audiovisuais e o 78,8 % referíndose ós medios informáticos. Así pois,

á vista dos resultados o número de profesores que posúe formación previa neste eido supón unha

porcentaxe ó redor do 20 % (concretamente o 19,2 % en relación cos medios audiovisuais e o

21,2 % cos medios informáticos). As carreiras ás que pertencen estes docentes son as que se

indican na seguinte táboa.

Formación sobre
med audiovisuais

Formación sobre
med informáticos

Belas Artes 1 1
Económicas 3 3
Enxeñería 1 2
Humanidades 1 1
Informática 1 2
Maxisterio 3 2

Total 10 11

Táboa 3: Carreiras ás que pertence o profesorado que ten unha formación específica previa
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Segundo os datos recollidos na táboa existe coincidencia nas carreiras ás que pertencen os

profesores que realizaron algún curso de formación para o uso dos medios no ensino. Xeralmente

aqueles que afirman posuír formación específica para o uso dos audiovisuais no ensino afirman o

mesmo referido ós medios informáticos (esto sucede en sete casos) pero, en ocasións, acontece

que só realizaron un dos dous cursos. Así por exemplo, atopámonos que dúas persoas,

pertencentes ás carreiras de Económicas e Maxisterio, posúen formación previa só en medios

audiovisuais, mentres que son tres as que soamente recibiron formación en medios informáticos

(situados nas carreiras de Económicas, Enxeñería e Informática).

Se nos fixamos no organismo responsable da dita formación é a institución universitaria,

ben a de Vigo, ben outra, a que se fai cargo destes cursos de formación na maioría dos casos.

Formación sobre
med. audiovisuais

Formación sobre
med. Informáticos

Universidade de Vigo 3 4
Outras Universidades 3 2
Empresas privadas 1 1
Outros 1 1
Varios 2 3

Total 10 11

Táboa 4: Organismos responsables da formación en medios audiovisuais e informáticos

A categoría “outros” recolle unha resposta referida á Consellería de Educación, e o

“varios” engloba aqueles casos nos que se sinalaron dúas ou máis opcións, por exemplo, a

Universidade de Vigo e outras universidades, ou a universidade e unha entidade financeira, etc.

3. NECESIDADE DE FORMACIÓN ESPECÍFICA

Ante a cuestión de se consideran necesaria unha formación específica para o uso dos

medios tecnolóxicos na docencia universitaria responderon afirmativamente 37 dos 52

profesores participantes (o que supón un 71,2 %), mentres que unicamente 13 persoas (o 25 %)

emitiron unha resposta negativa (un 3,8 % foron contestacións en branco). Estes datos reflicten

unha certa sensibilización cara ás cuestións didácticas.

Aqueles que consideran necesaria unha formación específica argumentan razóns referidas á

finalidade da formación (o para qué) ou ás causas que a xustifican (o por qué), cuestións que

recollemos na seguinte táboa, onde o N fai referencia ó número de argumentos que se dan, non ó

número de persoas, xa que unha mesma persoa pode aducir varios argumentos nunha e noutra

categoría.
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PARA QUE N POR QUE N
- Rendibiliza-lo uso do medio 12 - Mellora a calidade docente 3
- Coñecer e manexar software 5 - Facilita e mellora a aprendizaxe 4
- Preparación de material 3 - Hai escasez de información para o seu uso 2
- Uso didáctico dos medios 6 - Pola complexidade e evolución 5
- Outros 3

Total 29 Total 14

Táboa 5: Razóns e causas que xustifican a formación en medios

Existen unha serie de razóns que xustifican a formación en medios de tipo xeral, que

consideran formación específica como imprescindible, na medida en que “sen coñece-los medios

non se lles pode sacar todo o que poden permitir”ou “tardaríase moito tempo en aprender con só

a autoformación”. Tamén hai quen lle resta a importancia que pode ter, recollendo comentarios

como “sempre se amplían coñecementos neses cursos” ou “evidentemente, ninguén nace

aprendido, pouco podes facer se non coñéce-las ferramentas e o seu funcionamento”.

Tendo en conta os argumentos máis específicos, o profesorado participante considera

necesaria unha formación específica para:

• Rendibiliza-lo uso do medio, esto é, aproveitar tódalas potencialidades que nos ofrece o

medio, tanto técnica como expresiva ou didácticamente. Así atopámonos con

afirmacións que xustifican a formación para “adquiri-lo coñecemento necesario sobre o

medio e aproveitar ó máximo os avances tecnolóxicos”, “amplia-las posibilidades de

transmisión e expresión da información e facilita-la achega de múltiples puntos de

vista”, “obte-lo máximo rendemento e ver novas posibilidades”, etc.

• Coñecer e manexar software. Os argumentos nesta categoría aparecen referidos ó

coñecemento de material de paso e a cómo usalo didacticamente; necesítase formación

para “coñecer software, posibilidades, uso, ...” e “facilita-lo uso da metodoloxía de

software específico”.

• Preparar material para os alumnos. “O propio profesor debe adaptar e prepara-lo seu

material audiovisual e informático”, para iso necesítanse “algúns coñecementos técnicos

sobre tamaño dos gráficos, tipo de letra, tamaño, etc. para que tódolos alumnos poidan

comodamente aprecia-lo que se lles proxecta”.

• Usar didacticamente os medios. Nalgúns casos non se manifesta explicitamente a

necesidade dunha formación didáctica para o uso dos medios pero dedúcese

doadamente do que implican os argumentos que se explicitan. Por exemplo, cando se

sinala que se necesita formación específica para “garanti-lo tratamento axeitado dos

medios” ou “corrixir defectos de uso”,  entendemos que esto implica necesariamente

unha formación de carácter didáctico.
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• Outros argumentos relacionados coa finalidade da formación específica refírense a que

coñece-lo uso destes medios “motivaría máis ó profesorado”, “evitaría que perdésemo-

lo fin que nos propuxemos lograr, quedándonos simplemente co manexo do medio”.

Unha vez coñecidas as finalidades da formación específica para o uso dos medios e

recursos tecnolóxicos na docencia universitaria, comentámo-las razóns interpretadas como

causas desa formación, esto é, o por qué. Neste caso indícanse como argumentos que:

• Mellora a calidade docente. Aquí adúcense razóns moi xeneralistas e globais como que

“se aproveitan mellor as posibilidades docentes” e esta formación “axudaría a unha

mellor calidade na docencia”.

• Facilita e mellora a aprendizaxe dos alumnos. Nuns casos menciónanse as

posibilidades que a linguaxe audiovisual e informática ofrecen para a aprendizaxe, pois

“o soporte audiovisual xera formas de percepción e estratexias mentais diferentes da

oral / escrita, e a informática tamén establece un mundo relacional e práctico da

aprendizaxe moi diferente do habitual”. Noutros casos faise referencia á falta de

coñecemento nas implicacións que o uso dos medios teñen para a aprendizaxe dos

alumnos; así por exemplo, sobre o retroproxector dise que “permite manexar demasiada

información, pero... ¿cal é o equilibrio información / esquema mental do alumno /

velocidade de explicación e retención?”.

• En dúas ocasións considérase como razón para a formación específica a escasez

xeneralizada de información para o uso dos medios na docencia.

• A complexidade e evolución dos medios xustifica a formación sobre eles. Neste senso

maniféstase que “é un material complexo, diferente que precisa dun coidado especial” e

“dada a súa constante evolución requírese dunha formación e actualización constante e

permanente”.

Destacamos tamén neste apartado un argumento emitido a favor da formación específica

“especialmente nos novos medios e vellos docentes”, o que reflicte unha actitude aberta a unha

permanente actualización científica e didáctica.

Nas respostas afirmativas contabilizamos dúas que focalizan a súa atención nun único

medio, só consideran necesaria a formación específica no caso do ordenador porque “a soltura

coa que se manexe permitirá un maior dominio da materia que se trata”. Faise referencia con este

comentario a que, en ocasións, a sofistificación do medio empregado para a transmisión da

información fai que se descentre a atención sobre o contido que se quere comunicar pasando a

se-lo medio a propia mensaxe.
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Das trece persoas que non consideran necesaria unha formación específica para o uso dos

medios só cinco delas argumentaron o por qué, facendo referencia a que este uso non é

complicado, fundamentalmente porque:

• O uso dos medios non ofrece dificultades para a materia que imparte ou incluso,

pertencen e traballan nun departamento tecnolóxico.

•  A complexidade técnica non require de formación específica, aínda que si se sinala a

necesidade de formación para o seu uso didáctico. En concreto, o uso de medios

audiovisuais é sinxelo e “todo o mundo sabe”.

Como conclusión a este apartado podemos dicir que existe unha porcentaxe moi alta do

profesorado que participou neste estudio que non posúe unha formación previa específica para o

uso dos medios audiovisuais e informáticos en contextos de ensino-aprendizaxe, aínda que os

están empregando habitualmente. Constatamos así mesmo unha sensibilización pola necesidade

da dita formación, demandándose maioritariamente unha formación de tipo didáctico.

4. RESPONSABLES DA FORMACIÓN ESPECÍFICA

Despois de indagar sobre a necesidade dunha formación específica recollemos información

sobre quén debería se-lo organismo responsable da dita formación. Na súa formulación

indicábase que a resposta a esta última cuestión estaba condicionada a ter emitido unha resposta

afirmativa na anterior, sen embargo, prácticamente tódolos profesores participantes no estudio

emitiron a súa opinión a este respecto, como podemos observar na seguinte táboa.

N %
O Rectorado 5 9,6
Instancia especifica da Universidade 10 19,2
A Universidade 8 15,4
O Centro 6 11,5
O Departamento 3 5,8
Empresas Privadas 0 0
Cadaquén de xeito individual 2 3,8
Outro 1 1,9
Varios 8 15,4
Non Contesta 9 17,3

Total 52 100

Táboa 6: ¿Quén debe se-lo responsable da formación específica?

Como podemos observar, a formación para o uso dos medios e recursos tecnolóxicos na

docencia universitaria debe ser unha responsabilidade, segundo a maioría do profesorado

participante, da institución universitaria, ben a través dunha instancia específica como pode se-lo

ICE ou o CACTI (segundo indican un 19,2%), do centro universitario (escola ou facultade
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segundo o 11,5% dos casos), do Rectorado (nun 9,6 %), do departamento (nun 5,8 %) ou de

calquera deles en conxunto.

É precisamente o Departamento a instancia á que se lle atribúe máis directamente a

responsabilidade da formación dos docentes e a que a nos parece máis axeitada. Neste senso,

Benedito, Ferrer e Ferreres (1995) xustifican esta opción da seguinte maneira: “en la institución

universitaria el Departamento debe ser la estructura organizativa central del desarrollo

profesional, no solo porque prescriptivamente es la que debe velar por la formación de su

profesorado, sino también por coherencia, ya que es el marco en el que los profesionales llevan a

cabo la docencia y la investigación” (p. 163).

A categoría varios recolle as respostas que sinalaban diferentes responsables á marxe da

Universidade, esto significou o 15,4% das respostas. Considérase nun 3,8% dos casos que se

debe deixa-la responsabilidade da formación a cadaquén de xeito individual procurando por

tanto, unha autoformación neste eido. Ninguén opina que a empresa privada tivera que

responsabilizarse desta formación.

5. CONTIDOS DA FORMACIÓN PARA O USO DOS MEDIOS

Unha última cuestión relativa á formación do profesorado en e para o uso dos medios

indaga sobre os aspectos que deben ser tratados nesa formación.

Os contidos que se explicitan poden ser de tipo xenérico, como aqueles que mencionan sen

máis cuestións como: “unha formación técnica e pedagóxica”, “aprender a sacarlle mellor e

maior partido ó medio” ou “tódolos aspectos necesarios en función do medio e da materia

concreta, para poder garantir un uso adecuado que non atente contra a correcta conservación dos

equipos”. Existen tamén respostas nas que se explicitan contidos máis concretos que poden ser

agrupados en dous grandes apartados: os relativos á formación de tipo técnico e os relativos á

formación de tipo didáctico. As respostas obtidas forman parte da seguinte táboa.

FORMACIÓN TÉCNICA FORMACIÓN DIDÁCTICA

∗ Manexo dos equipos

∗ Coñecemento das linguaxes que utilizan os

medios

∗ Coñecemento e manexo de software

∗ Preparación de material didáctico para un

determinado medio

∗ Posibilidades didácticas que ofrecen os distintos

medios

∗ Beneficios que reporta para a aprendizaxe dos

alumnos

∗ Metodoloxía de uso dos distintos medios

∗ Elaboración de material

Táboa 7: Contidos que debe trata-la formación para o uso dos medios
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En canto á formación técnica, referida ó manexo de equipos e de software, foron 18

profesores os que indicaron a necesidade desta formación (o 34,6 %). Os  contidos ós que fan

referencia xiran en torno ós seguintes aspectos:

• Manexo dos equipos, especialmente no que se refire ó ordenador. Algunha das súas

respostas mencionaban como contido de formación “o manexo dalgunhas ferramentas”,

“o dar a coñece-la existencia e posibilidades dos novos medios, formándose como

usuarios” ou ben, “fundamentalmente aspectos informáticos”. Serían contidos

englobados baixo o epígrafe de cómo funciona o aparello.

• Coñecemento das linguaxes que utilizan os medios. Solicítase a “difusión de seminarios

e talleres prácticos para o coñecemento e uso das linguaxes expresivas e as

posibilidades técnicas dos medios” e tratar “conceptos básicos de comunicación

audiovisual e sistemas multimedia”. Os contidos estarían referidos a cómo se expresa un

con este medio.

• Coñecemento e manexo de software específico, sobre todo os aspectos referidos á

“información e presentación dalgunhas novidades e posibilidades de uso”. A temática

da formación sería qué material de paso hai e cómo funciona.

• Preparación de material didáctico para un determinado medio, esto é, creación de

software, tendo en conta as posibilidades que nos ofrecen os medios. En definitiva,

trátase de “formarse como creadores de materiais”, esto é, cómo se fai tecnicamente un

determinado material.

Polo que respecta á formación pedagóxica, son 23 os profesores que manifestan, implícita

ou explicitamente, a necesidade desta formación. Máis concretamente os contidos ós que fan

referencia agrúpanse nos seguintes puntos:

• Posibilidades didácticas que ofrecen os distintos medios, referidas ás “posibilidades e

aplicacións específicas para cada materia”, á “adaptación da materia que se imparte ás

posibilidades que ofrece o dito medio”, á “adecuación do medio ós obxectivos que se

perseguen”, ou ás “posibilidades dos medios na docencia, software existente e

rendibilidade no seu uso”. Os contidos estarían relacionados cos aspectos por qué e

para qué este medio desde o punto de vista didáctico.

• Beneficios que reporta para a aprendizaxe dos alumnos, é dicir, demándase

“información de cada medio, qué características se deben aproveitar de cada un para

incentiva-la atención e a aprendizaxe”, xunto con “cáles son os medios que poden

garantir unha mellor asimilación dos conceptos por parte do alumnado”. Neste caso o



11

foco de atención sería o alumnado, cómo aprende o alumno facendo uso dun

determinado medio.

• Metodoloxía de uso dos distintos medios, esto é, “aspectos pedagóxicos dos distintos

medios, por exemplo, cál é a mellor metodoloxía para o uso do ordenador”, ou o “uso

racional dos medios en función dos obxectivos perseguidos”, ou ben “cómo usa-los

medios para transmitir mellor os coñecementos”. Trátase de saber cómo usar un

determinado medio.

• Elaboración de material. Na elaboración de materiais hai unha parte técnica e outra

didáctica, por eso este aspecto está recollido nos dous grupos de resposta. Fálase por

exemplo, de “crear máis medios como vídeos e programas de ordenadores para a

exposición das materias”. Os contidos estarían referidos a como debe ser

didácticamente falando un determinado material.

6. PARA TERMINAR

Nun foro sobre a calidade da docencia na Universidade é importante incidir na idea de que

o foco de atención de toda acción encamiñada á mellora e desenvolvemento profesional do

docente debe estar na práctica diaria, de xeito que esta poida convertirse en obxecto de análise,

reflexión e crítica para unha adecuada comprensión e optimización da mesma. Neste proceso

necesítase non só dunha actuación docente que consolide actitudes abertas á innovación e ó

cambio, senón tamén de iniciativas institucionais que resposten ás necesidades da práctica

propiciando e apoiando a súa formación e o seu perfeccionamento.

“los sistemas multimedia se perfílan como el nuevo papiro del siglo XXI. Su carácter multimedia y su

carácter interactivo van a determinar cambios no únicamente en la información contenida sino también en

nuestro propio modo de procesarla (...). No debemos concebir nuestra actividad como educadores en el

nivel superior de la enseñanza como meros transmisores de unos conocimientos de utilidad dudosa dentro

de unos pocos años, sino que debemos ayudar a nuestros estudiantes a prepararse para nuevos modos de

trabajar, comunicarse y conocer” (Bartolomé, 1995: 208).

Non debemos esquecer que hoxe en día no ámbito universitario aínda é bastante

xeneralizada unha práctica docente caracterizada por unha metodoloxía expositiva de clases

maxistrais e unha avaliación mediante a exames de puro contido memorístico. Por eso se fan

indispensables novas alternativas formativas, en tódolos niveis educativos, que pasan por

coñecer e integrar os novos medios audiovisuais e informáticos nos procesos de ensinanza-

aprendizaxe.
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