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Els electrons formatius

Miquel Darnés, 

Degà 

 

Recordo quan 

estava com a 

vocal a la segona Junta de Govern del 

degà Carrillo, la que va guanyar les 

eleccions del 1997, que com a 

professor de secundària i membre de 

junta encarregat de ser l’enllaç amb la 

Comissió d’Ensenyament, ja estava 

força interessat en la formació en línia 

o l’e-learning, com es coneixia 

aleshores. Per aquella època s’acabava 

de crear la Universitat Oberta de 

Catalunya, pionera en la modalitat a 

distància, i Internet empenyia amb 

força. 

 

D’altra banda, estava cursant els 

estudis de doctorat en comunicació 

audiovisual i tenia pensat fer la tesi 

doctoral sobre el tema. Finalment, per 

circumstàncies que no vénen al cas, no 

la vaig fer. Però sí que vaig continuar-hi 

interessat. Entre més coses, vaig assistir 

el 1998, juntament amb l’aleshores 

director general del Col·legi, al seminari 

Educa Online a Berlín, en el qual 

participaven experts de tot el món. 

Algunes coses que vaig aprendre em 

van servir per presentar una ponència 

al VI Congrés Universitari d’Innovació 

Educativa en els Ensenyaments Tècnics, 

celebrat a Gran Canaria el mateix any, i 

per col·laborar a posar les bases per 

implementar la nova formació al 

Col·legi. 

Val a dir que la modalitat 

d’ensenyament a distància, no 

presencial, és més vella que anar a peu. 

Els qui us agrada l’electrònica, alguns 

potser recordareu que a Barcelona hi 

havia el “Centro Español de Enseñanza 

Teórico-Práctica de Radio por 

Correspondencia”, de la coneguda 

“Escuela Radio Maymó”, fundada el 

1931. Però és evident que la innovació 

disruptiva va deixar gairebé obsolets els 

àtoms per centrar-se de ple en els 

electrons. L’esclat dels ordinadors 

personals o PC’s dels anys vuitanta va 

propiciar l’ús dels CD-ROM formatius i 

després la irrupció d’internet als 

noranta, ja va ser definitiva per 

impulsar la nova modalitat 

d’ensenyament a distància. I des 

d’aleshores el seu creixement ha estat 

considerable.  

 

I ha estat “gràcies” a la crisi de la Covid-

19 que la formació en línia, amb 

tecnologies   ja prou madures i 

contrastades, s’ha obert un camí que 

sembla ser sense retorn. Passa sovint 

que quan ens veiem forçats a fer servir 

una cosa és quan descobrim la seva 

utilitat. A més, per sort, molta gent pot 

gaudir de la fibra òptica -a Catalunya 

arriba ja al 84 % de la població-, i les 

metodologies i plataformes són cada 

cop més sofisticades. Les xarxes sense 

fils i les connexions 4G, també ajuden a 

l’hora de cursar aquesta opció 

formativa. I l’esperada i disputada 5G, 

millorarà encara més les prestacions.  
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Per tot plegat, la formació en línia té el 

seu creixement assegurat, ja que, entre 

més coses, estarà plenament alineada 

amb els nous paradigmes de mobilitat, 

medi ambient i tecnologia que 

segurament regiran l’escenari 

postCovid. 

 

Així doncs, pensem que la decisió del 

Col·legi que el Departament de 

Formació tornés a recuperar 

l’autonomia que havia perdut el 2011, 

ha estat encertada. En menys de dos 

anys del nou funcionament, l’oferta 

formativa en general i la formació en 

línia en particular, han augmentat, amb 

la creació de la Tecnoaula i del Campus 

Virtual, en quantitat i qualitat. La 

formació continua, amb el que 

representa d’actualització de 

coneixements i d’estar al dia de la 

professió, ha de ser uns dels cavalls de 

batalla d’ENGINYERS BCN. I per a tal fi, 

no deixarem d’invertir-hi esforços i 

recursos. Tal com va dir Derek Curtis, 

expresident de la Universitat de 

Harvard: “Si creieu que l’educació és 

cara, proveu amb la ignorància”. Volem 

que els col·legiats i col·legiades tinguin 

en la formació del Col·legi un suport 

fonamental per les seves carreres 

professionals. 

 

Cal remarcar que en la crisi actual el 

Departament de Formació ha 

reaccionat ràpid i bé. Ha estat capaç de 

reconvertir molts cursos presencials o 

semipresencials en cursos en línia. Ha 

programat i està programant diverses 

activitats formatives, ja sigui a través 

del Campus Virtual o per webinars 

gratuïts a tots els col·legiats i 

col·legiades. Podem explicar amb 

satisfacció que el nombre de 

participants en aquestes activitats, no 

baixa dels 200 cada setmana, una xifra 

considerable. 

 

Tanmateix, des de la Junta hem acordat 

facilitar la formació als qui pitjor ho 

estan passant, i per això es bonifiquen 

al 100 per cent els cursos als aturats i 

als qui hagin patit un ERTO, i ben aviat 

també als autònoms que hagin tingut 

una davallada important d’activitat i, 

per tant, d’ingressos.  

 

Seguim! 

 


