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Els qui van introduir les xarxes socials a internet no van pensar inicialment en l’impacte que podrien 

tenir en el món de l’educació. Les xarxes socials es van pensar fonamentalment per a compartir i 

per a posar en comú, per mitjà de la xarxa, les idees, les afiliacions, els pensaments i les opinions 

que permeten establir llaços d’unió i relació entre les persones que les nodreixen. Aquestes xarxes 

proporcionen, a més, l’oportunitat de compartir tot el que diferents indústries han digitalitzat abans: 

música, fotografies, programes, llibres, etc. És un immens espai d’intercanvi i relació en xarxa i a la 

xarxa. I, amb el temps, l’educació ha anat formant part d’aquest vast món d’intercanvi i relació digital, 

com més va més.

El monogràfic que presentem en el volum 8, número 1 de 2011 de la nostra revista, coordinat 

pels professors George Siemens, del Technology Enhanced Knowledge Research Institute, de la Uni-

versitat d’Athabasca, i Martin Weller, de l’Institute of Educational Technology, de l’Open University 

del Regne Unit, posa de manifest la presència del món educatiu a les xarxes socials i els usos que 

persones i institucions en fan amb finalitats educatives. No podia ser d’una altra manera: en un espai 

en xarxa en què es comparteix informació i en què hi ha la possibilitat de comunicar-se, l’educació i 

l’aprenentatge han de ser-hi presents. I tot sembla indicar que ho seran més en el futur. 

Les persones prenem la iniciativa en les xarxes socials i aquesta iniciativa supera i ja afecta l’or-

ganització i el funcionament de les institucions i els sistemes educatius tradicionals. Som davant 

un canvi interessant de funcionament en el món educatiu que tot just comença. Per això, des de la 

direcció d’aquesta revista, ens sentim orgullosos de participar, amb les aportacions dels autors dels 

articles, en el debat acadèmic sobre aquesta temàtica.

La nostra revista, RUSC, Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento, continua recollint els 

fruits del treball rigorós que des del seu naixement, ara fa sis anys, fem per oferir a la comunitat 

acadèmica i científica una publicació de qualitat, arbitrada, en format digital i oberta. Ens enorgulleix 

compartir ara amb vosaltres la notícia recent que RUSC ha estat seleccionada per a ser indexada a 

SCOPUS. Es tracta d’una novetat excel·lent que, juntament amb les indexacions que ja us anuncià-

vem en l’editorial anterior, situen la nostra revista, més encara, en un molt bon posicionament inter-

nacional i ofereixen als nostres autors una gran visualització dels seus articles. Som revisats per altres 

índexs i bases de dades d’alta rellevància internacional i esperem poder continuar donant bones 

notícies sobre la nostra indexació en els números següents.

Editorial
Josep M. Duart
Professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació de la UOC  
i director de la Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento.
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L’equip de RUSC se sent molt satisfet del camí que hem recorregut fins ara, i estem molt espe-

rançats pel que fa al futur de la nostra publicació. En primer lloc, i de manera especial, sentim el 

valor de la responsabilitat davant la confiança que molts autors, acadèmics de l’àmbit de l’educació 

en general i del món de l’ensenyament superior en relació amb les tecnologies de la informació i la 

comunicació, en particular, han dipositat en nosaltres. I també estem satisfets per la coherència amb 

els nostres principis. Vam pensar i construir, des del començament, una revista en format digital i 

oberta, quan moltes altres revistes encara pensaven fer el pas a la digitalització dels seus continguts i 

a obrir-los a la xarxa. El funcionament rigorós del nostre sistema d’avaluació d’experts, amb el suport 

d’un ampli comitè científic editorial format per prestigiosos acadèmics i experts internacionals en 

la temàtica de la nostra revista, ens ha proporcionat el posicionament que tenim actualment. I la 

confiança i l’estímul dels nostres lectors i subscriptors són, sens dubte, la base que ens fa continuar 

avançant en la millora constant de la nostra revista.

Josep M. Duart

Director de RUSC


