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Preséntase no mercado o libro sobre o
que imos falar, libro que pretende ser un
manual de referencia para todas aquelas
universidades, departamentos de forma-
ción internos, centros de ensino, etc. que
se atopan inmersos en proxectos de forma-
ción en liña, ou ben que teñen intención de
comezalos.

Está baseado no proxecto de campus
virtual acometido pola Universidade San
Pablo-CEU, que dirixe a autora do libro
Eva I. Fdez. Esta obra é realmente unha
completa guía de referencia e de axuda
para orientarse durante o difícil e com-
plexo camiño de implantación dun cam-
pus virtual, e que, segundo se expón,
podería estar listo nun prazo de entre 12
e 18 meses.

A súa lectura vai posibilitar coñecer
anticipadamente os posibles obstáculos
aos que se terá que enfrontar quen se pro-
poña levar adiante un proxecto deste tipo e
intentar atopar as mellores fórmulas para
superalos.

Por outra banda, e tendo en conta que
hoxe en día existen xa numerosos mode-
los de formación en liña, o que se nos pre-
senta aquí é a implantación dun campus
virtual que actúe como complemento á
docencia presencial da universidade,
mediante o desenvolvemento de webs que
conteñan materiais de traballo útiles para
o alumnado; que actúe tamén como sopor-
te da xestión, mediante ferramentas que
facilitan as tarefas tanto docentes (titorías,
sesións de discusión, exames), como
administrativas (listas de admitidos, pro-
gramas docentes, cualificacións); e, por
último, que actúe como aula virtual efec-
tiva, capaz de integrar todos os elementos
docentes.

A autora explícanos, no terceiro capí-
tulo, os pasos previos que deben realizar-
se nun proxecto deste tipo, e nos que
poderiamos destacar que o primeiro que
se debería facer sería constituír dúas
comisións de traballo paralelas: a comi-
sión funcional, que tería a responsabilida-
de sobre o deseño das liñas estratéxicas en
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materia docente, delimitando a oferta for-
mativa; e a comisión técnica, encargada
da análise das necesidades tecnolóxicas
do proxecto.

A partir de aquí analízanse os servizos
que se poden ofrecer a través do campus
virtual, tendo en conta a maior parte dos
servizos potenciais en función da relación
de posibilidades tecnolóxicas/conexión
usuario: aloxamento de páxinas web infor-
mativas do profesorado, servidor de correo
electrónico, titorías en liña, cafeterías vir-
tuais, bibliotecas virtuais, tertulias interac-
tivas, foros de debate virtuais, boletíns de
noticias, servizos de atención ao alumno,
ferramentas multimedia, conferencias
electrónicas, etc.

Debería terse en conta tamén que non
é o mesmo desenvolver un curso dirixido á
implantación na Intranet dunha compañía,
coas posibilidades técnicas de conectivi-
dade que isto leva consigo, que un curso
dirixido a un usuario final conectado desde
a súa casa ou oficina.

O libro, no capítulo catro, fai unha
interesante análise (froito da posta en
práctica do proxecto) dos que deberían
ser os contactos iniciais e acordos estra-
téxicos con empresas que poidan patroci-
nar o campus virtual, colaborar nos con-
tidos, ou facer, en xeral, que o proxecto
frutifique con éxito. E así, explica polo
miúdo cales deberían ser as alianzas
prioritarias: con empresas provedoras de
acceso, para lle ofrecer ao alumnado a
posibilidade de acceder aos servizos a un
mellor prezo; con empresas que xa resi-
den na rede para aumentar o número de
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visitantes, ou mellorar os ingresos por
publicidade; con empresas de loxística,
para as entregas físicas de material, que
sempre serán necesarias.

Tamén se definen os espazos preci-
sos para a situación física do campus, os
perfís xerais de acceso a este, ou como
podería ser a organización do persoal
ligado a el.

No capítulo cinco fálase das plata-
formas educativas máis utilizadas: Black-
board, Firstclass, WebCT, e no ámbito
nacional NetCampus; e dáse conta, ade-
mais, de enderezos de Internet relaciona-
dos co tema: listas, análises detalladas e
comparativas de ferramentas de e-lear-
ning, artigos sobre utilidades de creación,
distribución e xestión de cursos a través
de Internet, etc.

O capítulo seis incide na xestión e
no desenvolvemento dos contidos, factor
fundamental para o éxito final do proxec-
to. Danse respostas a cuestións tales
como: ¿cal é o persoal máis adecuado
para crear e elaborar o material do
curso?, ¿de quen son os dereitos de autor
dos cursos desenvolvidos?. Nas conclu-
sións expóñense as ratios de participa-
ción do profesorado na USP-CEU ao
longo dun curso académico; resultando
que os profesores titulares con idades
comprendidas entre os 35 e os 40 anos
foron o colectivo cun índice de participa-
ción superior.

Os tres últimos capítulos correspón-
dese coas fases que se suxiren na propos-
ta de implantación que se fai no libro, e
que incluirían a contratación das “licen-
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cias de hosting”, a formación dos usua-
rios, a definición da infraestrutura inicial
do campus virtual da universidade, o pro-
ceso de transferencia de datos entre a base
de datos da universidade e o campus
implantado, a posta en marcha dos pri-

meiros cursos piloto en liña e, por último,
o necesario período de proba.

O libro é especialmente interesante no
sentido de que se fai unha descrición siste-
mática, froito dun proxecto xa implantado
e que está funcionando con éxito.

Francisco Javier González Álvarez
IES Germán Ancochea Quevedo

A Pobra de Trives






