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TELEFONIA PER INTERNET
Telefonia que permet la transmissió de senyals d'àudio en temps real per mitjà d'Internet::::
(TERMCAT)

Ja deu fer vora 4 anys que aquesta tecnologia va irrompre i va revolucionar les comunicacions
telefòniques a escala planetària. La majoria dels professors de la xarxa de l’Institut Ramon Llull
coneixem i traiem el màxim profit d’aquesta tecnologia per a comunicar‐nos amb els nostres familiars
i amics en la distància. No obstant, sovint deixem aquesta eina de comunicació fora de l’aula quan, de
fet, ens ofereix un potencial pedagògic força interessant.

Exemples pràctics:
1)

Curs o taller virtual amb les conferències Skype
‐

Per a la comunicació en grup entre el professor i fins a
10 estudiants amb el programa Skype convencional
o

http://www.skype.com/intl/es/

‐

Possibilitat de fer servir alhora un canal de xat escrit,
enviar documents i, mitjançant una aplicació extra
(Whiteboardmeeting),
gaudir
d’una
pissarra
electrònica.

‐

Mitjançant el servei SkypeCasts, es pot crear un canal on
s’hi poden connectar fins a 100 persones!

o

https://skypecasts.skype.com/skypecasts/home?setlang=es

2) Trucades a telèfons fixos dels Països Catalans amb VOIPStunt
‐

Com alternativa econòmica (sobretot des de l’estranger) per a exercicis de pràctica en
situació real com, per exemple, trucar a un hotel per a demanar informació. En comptes de
fer servir el telèfon convencional, l’ús de la telefonia per internet:

o

Abarateix costos
· Amb VOIPStunt, amb tan sols 10 euros de saldo, tenim fins a 4 mesos
per a fer trucades d’ordinador a telèfon fix per només 5 cèntims d’euro
3
per trucada (independentment de la durada de la mateixa)
http://www.voipstunt.com

o

Facilita l’enregistrament digital de la pràctica i, per tant, l’anàlisi posterior
de l’activitat realitzada

o

Permet treballar en grup, mitjançant l’ús dels altaveus a classe, per tal que
els alumnes puguin sentir l’interlocutor del company o professor que estigui fent
l’activitat.

3

No obstant, molts hotels i establiments dels Països Catalans ja ofereixen un enllaç Skype per a poder trucar directament
d’ordinador a ordinador. D’aquesta manera, les trucades són del tot gratuïtes i, a més, ja no hem de fer servir dos programes
diferents de telefonia per internet.
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