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1. INTRODUCCIÓ. 

Aquesta memòria  recull el projecte final del Màster d’Educació i TIC de la Universitat 

Oberta de Catalunya, que s’ha elaborat seguint l’itinerari formatiu d’especialització de 

Direcció i gestió de projectes i institucions amb l’aplicació de les TIC. Per tant, és un 

projecte on es prioritza la direcció dels processos per a l’aplicació de les TIC, enfront el 

disseny didàctic o els processos docents vinculats amb l’ e-learning.  

El projecte sorgeix a través meu coneixement per temes professionals de les necessitats 

que avui en dia tenen tant els professionals que treballen en diferents empreses,  de les 

necessitats formatives que tenen les PIMES i les dificultats que tenen per dur-les a terme, 

com també del meu coneixement sobre les TIC i els seus avantatges dins la societat de la 

informació. És per aquest motiu que vaig voler contextualitzar el projecte dins les PIMES 

en el meu entorn més proper, i fer algun curs per adquirir habilitats i competències amb  

TIC. 

PIMESCAT 2.0, és el títol del projecte que es presenta a continuació, té com a objectius 

generals crear una plataforma  de trobada del teixit empresarial de PIMES catalanes per a 

dur a terme accions de formació conjunta, i dur a terme el curs de formació en TIC per a 

treballadors de PIMES per a ala millora de la seva competitivitat. 

L’estructura d’aquesta memòria es basa en el model de disseny de projectes utilitzat al 

llarg del projecte, en concret el model ADDIE, per tant, els diferents punts que composen 

aquesta memòria corresponen a les diferents fases d’ anàlisi, disseny, desenvolupament, 

implementació i avaluació. En aquest sentit, encara que s’ha seguit de forma cronològica 

les diferents etapes, hi ha hagut retroalimentació i modificacions segons els resultats, 

dificultats i noves idees que han anat sorgint al llarg del projecte. 

Cal remarcar que aquest projecte no està contextualitzat en una organització en particular, 

sinó en un anàlisis de necessitats del mercat, per a oferir un servei a futurs clients, per 

tant, alguns dels apartats que composa aquesta memòria han sigut adaptats a aquesta 

premissa. 

A més, de la present memòria s’han implementat diferents eines web, tant per a l’ 

implementació del curs, com per a la seva difusió. 

2. RESUM EXECUTIU 

La idea del negoci és la realització d’una plataforma de contacte per a PIMES i la posada 

en marxa d’un primer curs online de formació de les TIC. Ara per ara en el mercat hi ha 

poca oferta en de serveis formatius online per a PIMES , i dels que hi ha pocs ofereixen 

l’adaptabilitat quer té el nostre producte en base a les seves necessitats, no oferint 

productes tancats com la competència. 

El nostre públic objectiu és el teixit empresarial català de petites i mitjanes empreses, 

que no han adoptat les TIC en els seus processos productius, o aquelles que ho han fet 

però no en fan ús de tot el seu potencial. 
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El preu per a l’ utilització de la plataforma de contacte com dels nostres serveis 

d’assessorament és totalment gratuït, sent una carta de presentació i de captació de nous 

clients per al nostre curs PIMESCAT 2.0, un curs de 200h i 14 setmanes de durada amb un 

preu de 330 € per participant. El 99% del teixit empresarial català son PIMES, i la 

demanda de formació online creix exponencialment en un 111% cada any segons un 

informe d’AEFOL. 

Ens trobem en una fase final del projecte, actualment es disposa d’una unitat de mostra, 

la qual ha sigut testejada per diferents usuaris i professionals del sector, i on ja s’han 

recollit propostes de millora de cara a la posada en marxa del curs.  

Es requereix d’una inversió inicial de 70.000€, 30.000 dels quals es rebrien mitjançant 

una subvenció de la cambra de comerç de Barcelona, i els altres 40.000 d’un préstec a 

retornar en 3 anys. Es preveu que a partir del segon any és produeixin beneficis, i que en el 

tercer any s’hagi amortitzat l’ inversió inicial 

L’ objectiu a curt termini es poder realitzar una edició del curs PIMESCAT 2.0 amb èxit , i 

com a objectiu a llarg termini, és crear una bossa de 100 empreses clients per a dur a 

terme més cursos formatius online en la nostra plataforma formativa. 

Es preveu un gran impacte per als clients, tant en la millora de la seva productivitat, com 

la de la millora de la competitivitat i posicionament en el mercat nacional i internacional. 

3. CONTEXTUALITZACIÓ.  
Les PIMES Catalanes contribueixen amb un 56% a la generació de riquesa econòmica, si no 

comptem el sector públic es comptabilitza més de mig milió d’empreses, on la meitat tenen 

assalariats, representant el 99,8% d’empreses existents a Catalunya segons s’extreu de 

l’anuari de la PIME Catalana del 2010 elaborat per PIMEC. 

Aquest projecte no està destinat a una organització en concret, sinó al conjunt del teixit 

empresarial de Catalunya, bàsicament format per PIMEs, per tant per a fer la 

contextualització del projecte ens podem basar en diferents dades generals i particulars de 

les PIMES: 

 

En primer lloc, com a terme general  en la definició del la Unió Europea del 6 de maig del 

200,3 en la definició de PIME que s’extreu del portal de la UE 

http://europa.eu/legislation_summaries :  

 

“ Unitat econòmica amb personalitat jurídica o física que reuneix els següents requisits: 

 

 Que tingui menys de 250 treballadors 

 Que el seu volum de negoci és inferior a 50 milions d’euros o un balanç general 

inferior  

 Que no estigui participada en un 25% o més del seu capital per una empresa que no 

compleixi   els requisits anteriors. “ 

  

http://www.formaciononline.org/noticias/024_oportunidad_pymes.htm
http://pimescat.freewebclass.com/course/view.php?id=2
http://europa.eu/legislation_summaries
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I en particular podem definir les singularitats de les PIMES Catalanes, que definiran el 

prototip de client final del projecte, on trobem aquestes dades en el mateix anuari de 

PIMES Catalanes: 

- 1. Tamany PIMES a Catalunya : 

 

 
Font: DIRCE 2006 

 

- 2. Sectors que componen les PIMES a Catalunya: 

 

 

 
 

 

- 3. Son empreses majoritàriament de caràcter familiar, on els directius i encarregats 

solen   ser de la mateixa família, i on el contacte treballador – directiu es molt estret i 

directe. 

 

- 4. Tipologia d’usuari final: 

 

La població objectiva son els treballadors/ es de les PIMES a Catalunya, però en una 

primera fase de prova pilot ens centrarem en les de l’àrea metropolitana de Barcelona. El 

perfil professional el qual podem trobar per al curs: 

 

- Comercials 

- Auxiliars administratius 

- Tècnics de Logística 

- Tècnics atenció al client. 

- Tècnics de recursos humans 

- Tècnics de màrqueting. 

- Tècnics departament de comunicació. 

- etc... 
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Podem definir que el perfil de professional son aquelles persones que en seu 

desenvolupament professional ha de col·laborar amb col·laboradors interns d’altres 

departament, o amb col·laboradors externs, ja siguin clients o proveïdors. També,  poden 

ser persones que tinguin incidència directe o indirecte en la comunicació interna i externa 

de l’empresa. 

 

Els treballadors/ estudiants han de tenir coneixements previs d’ofimàtica i d’Internet a 

nivell d’usuari, a més de tenir coneixement del seu lloc de treball i de l’organització on hi 

treballa per poder treure’n el màxim partit possible donat que durant el curs s’anirà 

demanant que s’apliquin les diferents activitats al seu context professional. El que s’espera 

que sàpiguen els estudiants un cop finalitzin el curs es poder aplicar en la seva tasca diària, 

els conceptes assimilats i competències adquirides,  per tal de millorar la seva pràctica 

professional, sent més eficient i eficaços per tal de millorar la competitivitat de l’empresa, 

per exemple, saber treballar en xarxa, establir sistemes de comunicació i difusió interna i 

externa a l’empresa, i promoure i participar en  nous projectes de formació online basat en 

les TIC. 

4. JUSTIFICACIÓ I VALOR PER L’ORGANITZACIÓ. 
En el context actual de crisi estan havent molts canvis en el sector financer i en el mercat 

laboral, això provoca que ens trobem davant d’un nou escenari d’incertesa i de riscos, i on 

les PIMES ho estan patint de ple. Per una banda han de ser més competitives davant 

d’altres empreses estrangeres on tenen productes a menor cost donat que els salaris son 

més baixos, i per una altra banda esta havent forts plans d’ajustament de les plantilles, 

tanmateix  estan rebent treballadors d’altres sectors que han patit una fora aturada com la 

construcció, l’automoció, etc.. 

Davant aquest nou escenari hi ha la possibilitat d’encabir un projecte formatiu empresarial 

que tingui un impacte positiu en la dimensió formativa del conjunt de treballadors de 

pimes de Catalunya, i també en la dimensió econòmica i competitiva de la xarxa 

empresarial de Catalunya bàsicament constituïda per petites i mitjanes empreses. 

Aquest projecte s’engloba dins el pla d’actuació PIMESTIC que promou la Generalitat de 

Catalunya, impulsat conjuntament per la Direcció General de Telecomunicacions i Societat 

de la Informació i per ACC1Ó per a impulsar la implantació de les TIC a les PIMES 

Catalanes, per tant  pretén ser un servei que respongui a la demanda de les PIMES a l’hora 

de tenir personal qualificat que pugui dur a terme aquesta implantació i ús de les TIC dins 

l’organització per a la millora de la competitivitat. 

S’adreça a micro, petites i mitjanes empreses catalanes de tots els sectors d’activitat, en 

concret les PIMES que adopten la tecnologia quan ja s’han assentat en el mercat i dels 

quals hi ha referència de casos d’ èxit, i també a les PIMES més conservadores que 

implanten les tecnologies quan ja son extenses dins el mercat i gairebé ja estan 

desactualitzades. 

El pla PIMESTIC (http://www.pimestic.cat/) té 3 eixos d’actuació:  

a. Actuacions de difusió i sensibilització són: 

http://www.pimestic.cat/que-es/que-es-pimestic-cat.html
http://www.acc10.cat/
http://www.pimestic.cat/
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 Jornades (http://www.pimestic.cat/jornades.html) 

 Jornades amb casos reals 

 Jornades sectorials 

 Jornades temàtiques 

 Debats sobre l’economia digital 

 Guies d’empresa (http://www.pimestic.cat/guies-dempresa) 

 Butlletí (http://www.pimestic.cat/que-es/subscripcio-al-butlleti-pimestic.html) 

 MapaTIC (http://www.mapatic.net/):  

b. Actuacions d’assessorament i orientació són: 

 Servei d’orientació PIMESTIC (http://www.pimestic.cat/servei-orientacio/):  

 Servei d’Orientació bàsic:  

 Servei d’orientació avançat/temàtic:  

 Servei d’orientació en seguretat informàtica:  

c. Actuacions d’implementació i finançament de les TIC són: 

 A la pàgina web http://www.pimestic.cat/ajuts-i-financament.html hi ha totes les 

línies d’ajut i finançament que actualment estan disponibles per a implementar les 

TIC a les empreses. S’hi poden trobar: 

 Ajuts per a que les pimes puguin realitzar inversions en TIC 

 Ajuts per  a la creació de pàgines web 

 Ajuts per a la millora de processos 

 Ajuts per a la implantació o ús de les noves tecnologies 

 EinesTIC:: www.pimestic.cat/einestic  

 Factura i Signatura electrònica:.   

 Recursos TIC http://www.pimestic.cat/recursos-tic/ 

En referència a la millora de productivitat que pretén aquest projecte, segons es 
desprèn de l’anuari de les PIMES Catalanes:  

L’ evolució de la productivitat ha millorat després de molts anys d’estancament. Al 
2008 va augmentar un 5,8%, particularment a causa dels ajustaments de plantilles 
per part de les empreses. A les pimes la productivitat va augmentar al 2008 respecte 
al 2007, amb comportaments diferenciats en funció de la dimensió de l’empresa. El 
patró que s’ha donat ha estat el de com més gran és l’empresa, més elevada és la 
millora de la productivitat. D’aquesta manera, com s’ha posat de manifest 
anteriorment, la rendibilitat econòmica de les pimes catalanes cau de 2007 a 2008 
des del 6,9% al 4,5% (vegeu gràfic 4). Aquesta disminució que s’observa es produeix a 
partir d’una reducció més accentuada del marge, passa del 5,8% el 2007 al 4,1% el 
2008 (caiguda del 29,3%); pel que fa a la rotació, passa de l’1,20 a l’1,11 (caiguda del 

http://www.pimestic.cat/jornades.html
http://www.pimestic.cat/guies-dempresa
http://www.pimestic.cat/que-es/subscripcio-al-butlleti-pimestic.html
http://www.mapatic.net/
http://www.pimestic.cat/servei-orientacio/
http://www.pimestic.cat/ajuts-i-financament.html
http://www.pimestic.cat/einestic
http://www.pimestic.cat/recursos-tic/


     

Màster Universitari d’Educació i TIC – Universitat Oberta de Catalunya  

Joan Manzanares Morales – Projecte final de Màster: PIMESCAT 2.0 (Juny 2011) 

8 

 

7,4%). Aquests resultats apunten al fet que les empreses no han pogut reduir les 
despeses al mateix ritme que la disminució de les seves vendes. 

La darrera enquesta sobre l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a 

les empreses (TIC-Empreses 2008-2009) de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) i 

de la Fundació Observatori per a la Societat de la Informació de Catalunya (FOBSIC), en la 

qual han participat aproximadament 4.000 empreses catalanes, indica que el nombre 

d’empreses amb 10 o més assalariats que disposen d’intranet i extranet ha augmentat un 

17% i un 70%, respectivament. La mateixa enquesta assenyala que el 49% de les 

empreses catalanes realitzen gestions electròniques completes amb l’Administració 

pública a través d’ internet, dos punts per sobre de la mitjana europea.1 Per tant, queda 

clar que per una banda hi ha una demanda de seguir millorant la productivitat i la 

competitivitat  en base a una millora de la rendibilitat a partir de la reducció de costos, 

com també la necessitat de formar als treballadors de PIMES en les TIC donat l’augment 

progressiu de d’incorporació de les TIC  les PIMES. 

PIMESCAT 2.0 té com a objectiu oferir una plataforma web on sigui un punt de trobada 

entre els diferents representats del sector empresarial català, per fomentar la 

col·laboració en termes de formació, per així compartir costos i facilitar la transmissió dels 

aprenentatges i experteses entre els diferents col·lectius. A més d’oferir aquesta 

plataforma de contacte i col·laboració, també oferirem la possibilitat de crear nous cursos 

de formació online, o de participar en cursos ja creats com és el cas de l’acció formativa 

que presento dins el projecte: curs de formació online de capacitació en tecnologies de l’ 

informació i la comunicació.  

Aquest curs té com a objectiu principal suplir la necessitat de les PIMES de que per una 

banda els seus treballadors sàpiguen treballar en xarxa amb professionals de la mateixa 

empresa o amb proveïdors externs, cal dir que davant en nou panorama de crisi moltes 

empreses han decidit externalitzar molts dels seus processos de producció, com també per 

una altra banda preparar la seva empresa i els seus professionals cap a l’empresa 2.0, per 

tal d’obrir-la a la societat i de reduir costos en campanyes publicitàries, anuncis, 

màrqueting operacional i relacional etc..., amb l’entrada d’Internet es va donar un primer 

pas en la posada en marxa de webs corporatives o de distribució comercial, però son webs 

estàtiques que no estableixen una relació permanent i bidireccional, i molts cops aquesta 

posada en marxa de webs empresarials quedava en exclusivitat a grans empreses donat la 

gran despesa de desenvolupament i manteniment, sent molt costos per a petites i mitjanes 

empreses amb menys recursos. Amb aquesta nova estratègia pot ajudar a aquestes petites 

empreses amb menys recursos a fomentar la presencia “social”. Tanmateix, cal dir que 

moltes d’aquestes empreses no han pogut desenvolupar intranets o plataformes de 

comunicació i de col·laboració interna per falta de recursos econòmics i de personal, amb 

les noves eines gratuïtes i la formació dels seus treballadors podran emprendre nous 

projectes que fins ara no eren possibles. 

                                                           
1  Font Catalunya: Idescat i FOBSIC a partir de l’INE  

  Font UE-15: Eurostat 
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5. ANÀLISI DE NECESSITATS 

5.1 RECULL D’ INFORMACIÓ 

Com ja he comentat anteriorment, aquest projecte no està ubicat en una organització en 

concret, sinó en un context més ampli on es cerca que alguna organització s’interessi per a 

ser aplicat. Per tant, per a recollir les dades per analitzar les necessitats del futur públic 

objectiu d’aquest projecte, he realitzat  una cerca mitjançant una mostra de treballadors 

de PIMES catalanes, a través de d’un formulari online 

https://spreadsheets.google.com/viewform?hl=es&authkey=CMGuo_cC&formkey=dEppd

0gxZW1YZm5mVjc0U3MxQnUzUmc6MQ#gid=0,  on amb una sèrie de preguntes cercaré 

el nivell d’ús de les TIC en el desenvolupament de la seva tasca professional, i de la seva 

vida personal, així com les seves necessitats formatives al respecte. 

Amb el recull de les respostes que he fet durant tres setmanes, he pogut definir quin serà 

el públic objectiu per iniciar aquest projecte, així com les seves característiques 

particulars. 

Per  a la realització de l’enquesta he demanat la col·laboració d’amics i familiars que 

treballin en PIMES, i que fessin arribar / reenviar l’enquesta als seus amics, companys de 

feina, i familiars  que treballen en PIMES per demanar la seva complementació.  

Un cop he recollit totes les dades de les 82 enquestes que m’han retornat complimentades, 

he pogut extreure’n les dades més rellevants: 

- El 70% de les que m’han respost son treballadors del sector del Comerç i la 

Hosteleria. 

- El 80% la seva edat era entre el 25 i 35 anys. 

- El 72% diu que es el seu ús de les TIC en la feina es baix, però d’aquest el 60% diu 

que en la seva vida personal fa un ús mitja de les TIC. 

- El 68% ha demanat formació en blogs/ pàgines web professionals, i el 75% en 

pàgines i blogs per a la seva vida personal. 

- Les persones que han demanat formació en pàgines webs/ blogs, el 90% té com a 

principal raó és per a promocionar l’empresa a la xarxa i arribar als seus clients 

potencials d’una forma més econòmica i directe. 

- Un 52% dels enquestats pensa que la seva empresa té problemes de competitivitat 

en el mercat laboral. 

5.2 POBLACIÓ OBJECTIU 

 

La població objectiva son els treballadors/ es de les PIMES a Catalunya, però en una 

primera fase de prova pilot ens centrarem en les de l’àrea metropolitana de Barcelona. El 

perfil professional el qual podem trobar per al curs: 

 

- Comercials 

- Auxiliars administratius 

https://spreadsheets.google.com/viewform?hl=es&authkey=CMGuo_cC&formkey=dEppd0gxZW1YZm5mVjc0U3MxQnUzUmc6MQ#gid=0
https://spreadsheets.google.com/viewform?hl=es&authkey=CMGuo_cC&formkey=dEppd0gxZW1YZm5mVjc0U3MxQnUzUmc6MQ#gid=0
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- Tècnics de Logística 

- Tècnics atenció al client. 

- Tècnics de recursos humans 

- Tècnics de màrqueting. 

- Tècnics departament de comunicació. 

- etc... 

 

Podem definir que el perfil de professional son aquelles persones que en seu 

desenvolupament professional ha de col·laborar amb col·laboradors interns d’altres 

departament, o amb col·laboradors externs, ja siguin clients o proveïdors. També,  poden 

ser persones que tinguin incidència directe o indirecte en la comunicació interna i externa 

de l’empresa. 

 

Els participants han de tenir coneixements previs d’ofimàtica i d’Internet a nivell d’usuari, 

a més de tenir coneixement del seu lloc de treball i de l’organització on hi treballa per 

poder treure’n el màxim partit possible donat que durant el curs s’anirà demanant que 

s’apliquin les diferents activitats al seu context professional. El que s’espera que sàpiguen 

els estudiants un cop finalitzin el curs es poder aplicar en la seva tasca diària els conceptes 

i competències apressos per tal de millorar la seva pràctica professional, sent més eficient 

i eficaços per tal de millorar la competitivitat de l’empresa, per exemple, saber treballar en 

xarxa, establir sistemes de comunicació i difusió interna i externa a l’empresa, i promoure i 

participar en  nous projectes de formació online basat en les TIC. 

5.3 PERFIL TÈCNIC DE L’USUARI. 

Com el perfil d’usuari pot ser molt heterogeni donat la naturalesa del projecte, el perfil 

tècnic encara pot ser més heterogeni, per tant ens podem trobar persones amb diferents 

nivells de coneixement vers les TIC, i amb experiència diversa vers la utilització de les 

noves tecnologies, per tant, s’ha de crear una interfície clara i senzilla on predomini els 

elements d’ajuda i suport per part del docent, i on tingui a l’abast diferents recursos 

d’aprenentatge per a poder anivellar-se al la resta de companys, tanmateix, es 

proporcionarà els canals de comunicació adients entre els participants del curs per tal que 

entre ells puguin ajudar-se (també a nivell tècnic) a desenvolupar les activitats 

proposades. 

5.4 ESTUDI DE PROJECTES SIMILARS 

En la cerca que he realitzat he pogut trobar diferents projectes i iniciatives que giren al 

voltant de les PIMES i la formació en les TIC, com també la de fomentar el contacte i 

compartició de informació entre aquestes. 

 Principal competencia, formació presencial i virtual: 

http://web.pimec.org/ca/avantatges/formacio/ 

 Plataforma de contacte per a compartir informació: http://www.digitalpymes.es/ 

 Curs presencial: http://www.socinfo.es/seminarios/1172-cursos-tic-para-pymes-

y-funcionarios 

http://web.pimec.org/ca/avantatges/formacio/
http://www.digitalpymes.es/
http://www.socinfo.es/seminarios/1172-cursos-tic-para-pymes-y-funcionarios
http://www.socinfo.es/seminarios/1172-cursos-tic-para-pymes-y-funcionarios
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 Plataforma de contacte i compartició d’informació: 

http://www.pymesonline.com/formacion/ 

 Projecte de formació en les TIC de la comunitat de Castella-la Manxa: 

http://eclm2012.jccm.es/estarter/ 

 Cus presencial per a PIMES per a la creació i manteniment d’un weblog i utilització 

d’eines 2.0: http://ningunapymesinweblog.bonjorn20.info/?page_id=17 

Després d’analitzar les diferents propostes he pogut comprovar que el que diferencia el 

meu projecte de la resta es que ofereixo en un mateix espai el contacte entre les PIMES i la 

plataforma per a la realització dels cursos, a més d’una adaptabilitat a les diferents 

demandes, és a dir, no ofereixo cursos tancats sinó temàtiques que s’adapten a les 

necessitats dels participants en cada edició dels diferents cursos. 

5.5 ANÀLISI DE RISCOS 

Definim 5 àmbits on cal mantenir certa cura i alerta per garantir la viabilitat i l’ èxit del 

projecte: 

Producte ( Curs) 

 Acceptació en el mercat donat la competència que existeix. 

 Adaptabilitat del curs a les necessitats reals dels futurs clients. 

 No s’ha fet cap edició anteriorment. 

Econòmics 

 Mancança de  finançament  

 Estimació errònia dels costos associats 

 Estimació errònia del preu del curs,si és  massa baix que impliqui pèrdues, si és 

massa alt implica que no es comercialitzi. 

Temporalització: 

 Compliment del calendari previst. 

 Error en la calendarització dels processos, poca experiència prèvia. 

Tecnològics: 

 Plataforma web gratuïta, no existeix seguretat correcte funcionament les 24h els 

365 dies de l’any. 

 Dificultats d’adaptabilitat a l’entorn per part dels estudiants, públic objectiu molt 

heterogeni amb coneixements de les TIC molt diversos. 

Organitzatius: 

http://www.pymesonline.com/formacion/
http://eclm2012.jccm.es/estarter/
http://ningunapymesinweblog.bonjorn20.info/?page_id=17
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 Falta de personal implicat en el projecte donat que una mateixa persona fa 

diferents rols. 

 Desconeixement de l’organització de les empreses clients i de la col·laboració entre 

aquestes en un mateix projecte formatiu. 

5.6 ANÀLISI DE L’ IMPACTE PREVIST 

Els beneficis potencials d'aquestes tecnologies per a una organització inclouen des dels 

beneficis de caràcter operatiu, com l'augment de l'eficiència (per exemple, automatització 

de procediments rutinaris), fins als beneficis de caràcter estratègic, com la millora dels 

processos empresarials (per exemple, establint aliances estratègiques amb altres 

empreses) Pradas, 1999; Àguila, 2001. Aquests beneficis que permeten a les empreses 

resoldre problemes i crear oportunitats representen un estímul per a l'adopció de les TIC 

en les pimes. No obstant això, l'experiència indica que els beneficis de TIC no sempre es 

materialitzen hagut de, entre una altra raons, a unes pràctiques d'adopció inadequades 

(Cragg i King, 1993). 

 

Segons podem observar en el següent quadre extret de la publicació  VVAA. Economía 

industrial. (2006) es pot veure com les PIMES valoren l’impacte de l’ implantació de les 

TIC i els seus efectes de millora dins les empreses, destaquem  per ordre d’importància: 

 Millora dels resultats globals  

 Reducció de costos 

 Augment productivitat dels treballadors 

 Millora de la capacitat de resposta de l’empresa al mercat 

 Diferenciació de la competència 

 Augment ingressos / ventes 

 Aprofitar noves oportunitats de negoci nacional 

 Aprofitar noves oportunitats de negoci internacional 
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D'altra banda, els resultats suggereixen que les empreses utilitzen les TIC principalment 

per millorar l'eficiència dels processos externs amb clients, així com les vendes i la imatge 

de l'empresa en l'exterior. Les TIC són utilitzades en molta menor mesura per influir en 

l'organització interna. A més, aquest resultat pot estar relacionat amb el fet que en l'anàlisi 

factorial apareixia com a factor més important de les barreres, el referit a l'organització 

interna de l'empresa i els seus recursos humans. Les relacions amb els col·laboradors són 

les que menys millora han experimentat d' entre totes les considerades, la qual cosa pot 

indicar una infrautilizació de les TIC per coordinar-se amb els recursos 

 

Com  a impacte més visible és la posada en marxa d’una web corporativa on s’integraran 

totes les eines TIC que es treballen al llarg del curs, per tant podem concretar que l’ 

impacte més immediat és la posa a en marxa d’aquesta web, i per tant poden analitzar 

quin és l’impacte de la posada en marxa d’una web corporativa en una PIME: dins La 

presentació del ”Proyecto MUTIC”(2005), podem trobar les següents afirmacions que 

suposa l’ impacte en una PIME la posada en marxa d ‘una web i de les TIC: 

Com qualsevol negoci tradicional, dins del negoci electrònic el primer és donar-se a 

conèixer. Per a això l'eina primordial és el que ve a anomenar-se la pàgina WEB dins de 

l'entorn WWW, que ens pot posar en contacte amb clients potencials a través de tot el 

món, tenint en compte que  Internet és una xarxa utilitzada per milions d'usuaris de tots 

els països. 

Podem destacar els avantatges/ impactes més significatius d'aquest aplicació de les TIC 

dins les PIMES: 

 La interactivitat ens dóna la capacitat de rebre directament la resposta del client al 

missatge publicitari. 

 El recurs a utilitzar “no és escàs”, no cal repetir-se el temps o l'espai 

en pantalla. 

 L'accés als clients és econòmic. 

 Permet personalització de la publicitat segons tipus de client i tractar-los 

com a prenedors de decisions intel·ligents. 

 Disponibilitat de 24 hores de publicitat operativa. 

 El client se sent realment lliure en la prospecció de la publicitat. Ho 

fa ell mateix. 

 Els temps d'accés al mercat són gairebé immediats. 

 Es pot analitzar la resposta d'acceptació de la publicitat en funció 

dels accessos. 

 La informació es converteix en un producte per si mateix. 
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 Donada aquesta repercussió, un adequat disseny de la pàgina WEB és una 

eina de publicitat de primer ordre, tant quan en ella podem 

aportar informació d'empresa, solucions globals, serveis, productes, etc., 

però tenint en compte que a través de la pròpia informació aportada estem 

aportant imatge.  

Per aquest motiu la senzillesa, claredat i qualitat de la pàgina WEB siguin 

característiques essencials. Per això es fa convenient: 

 No n'hi ha prou amb posar un catàleg online, d'aquest ja hi ha centenars. 

 Els usuaris valoren l'estètica, la velocitat d'accés i la facilitat de 

recerca de la informació. Els cibernautes, a més, aprecien elements 

que aportin un valor afegit: motors de recerca, objectes multimèdia, 

etc. 

 Cal diferenciar-se sense perdre de vista les velocitats d'accés. 

 Gestionar ràpidament les expectatives del client, tant en les seves 

necessitats com a suggeriments. 

 Incitar a una primera connexió a través d'anuncis en els mitjans de 

comunicació, en servidors Internet d'anuncis publicitaris i els cercadors dels 

diferents operadors. 

5.7 ANÀLISI ECONÒMICA 

S’ha establer un pressupost que garanteix la posada en marxa de la prova pilot, i de la 

posterior comercialització del curs: Veure annex 1. 

Com a dades més importants destaquem: 

 S’obté  finançament dins el pla PIMESTC, 40.000 € a retornar en 3 anys sense 

interessos. 

 Sobte una subvenció de 10.000 €  mitjançant l’ intermediació de la Cambra de 

Barcelona amb un inversor privat. 

 Racionalització de la partida destinada a personal, és contracta personal fixe 

indispensable i personal eventual segons projecte en curs. 

 Preu del curs 350 € 

 Mínim 25 estudiants per edició per rendible el projecte, si es realitzen més cursos 

de forma paral·lela han de sumar 25 estudiants entre ambdós. 

VAN. Valor Actual Net 

El Valor Actual Net d'una inversió o projecte d'inversió és una mesura de la rendibilitat 

absoluta neta que proporciona el projecte, això és, mesura en el moment inicial del mateix, 

l' increment de valor que proporciona als propietaris en termes absoluts, una vegada 

descomptada la inversió inicial que s'ha hagut d'efectuar per dur-ho a terme. 

http://www.pimestic.cat/ajuts-i-financament.html
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Hem calculat un VAN Amb una rendibilitat exigida del 0,5% 

VAN: 41.787,82 € 

Valor Significat Decisió a prendre 

VAN > 

0 

La inversió produeix beneficies per sobre 

de la rendibilitat exigida per l’inversor 

El projecte pot acceptar-se 

VAN < 

0 

La inversió produeix beneficies per sota 

de la rendibilitat exigida per l’inversor, 

pot ocasionar pèrdues 

El projecte no pot acceptar-se en 

aquest termes 

VAN = 

0 

La inversió no produeix ni pèrdues ni 

beneficis, és sostenible  

No hi ha rendiment monetari, cal 

cercar d’altres beneficis que no tenen 

caràcter econòmic. 

 

TIR. Taxa Interna de Tornada 

El tipus intern de rendiment mesura la rendibilitat relativa mitjana bruta per període del 

projecte d'inversió sobre el capital que roman invertit a principis de cada període; inclou 

la retribució als recursos financers del capital invertit, per la qual cosa és bruta, i a més, es 

refereix al capital que a principi de cada any roman immobilitzat en el projecte i no al 

capital que s'immobilitza inicialment. 

Si és un TIR elevant el projecte és rendible, si és un TIR baix molt probablement és un 

projecte que donarà pèrdues, per tant amb una taxa del 86% podem dir que és un projecte 

viable, però sempre confiant en que el que es preveu en el pressupost es compleix. 

TIR: 86% 

 

ROI 

 

 

ROI 1 any= 34.950 € - 70.000 / 70.000€ = - 0.5 

ROI 2 any= 69.900 € - 70.000 € / 70.000 € = -0.01 - > gairebé ja em recuperat tota l’ 

inversió, però encara podem tenir dèficit al finalitzar l’any 

ROI 3 any= 104.850 € - 70.000 € / 70.000 € = 0.5 en aquest any ja haurem amortitzat el 

préstec i l’ inversió inicial, comencem a tenir beneficis, en concret hem obtingut la meitat 

del que es va invertir a ‘inici. 

En l’article sobre ROI i e-learning de Josep Mª Duart (2002), ens fa referència al valor de 

calcular el ROI de la formació, de la mateixa forma que es realitza de qualsevol altra 

inversió, i cal tractar sempre la formació com una inversió i no com una despesa. En 

aquest sentit cal analitzar el retorn de l’ inversió en tots els diferents dimensions, més 

enllà de la econòmica, per tenir així un mecanisme per mesurar el cost i els beneficis reals 

http://www.juanmerodio.com/wp-content/uploads/formula-roi.png
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d’una acció formativa, per a millorar el mateix programa i la seva eficiència. Conèixer la 

rendibilitat de l’e-learning permet introduir factors de millora i d’innovació en l ‘ ús i la 

modalitat formativa. 

5.8 ASPECTES ORGANITZATIUS  

PIMESTIC 2.0  està formada per un equip humà multidisciplinari, amb experiència en 

elaboració de projectes formatius virtuals, i amb experts en diferents àmbits ( direcció de 

projectes, disseny de materials, disseny d’entorns d’aprenentatge virtuals, disseny 

instruccional, disseny gràfic, i servei i desenvolupament informàtic.  

L’ empresa incorpora les TIC en els seus processos organitzatius i comunicatius interns i 

externs, és una empresa xarxa, que integra les TIC per millorar la qualitat i l’eficiència en la 

seva gestió. L’equip humà s’adapta als canvis constants i nous reptes que planteja la 

societat de l’ informació i el coneixement , sent els canvis una oportunitat de millora. La 

seva tasca professional està orientada als clients. 

 

Els rols professionals que participaran en aquest projecte, cal remarcar  que aquests rols 

poden ser assumits per una mateixa persona, i que alguns d’aquest rols no seran personal 

fixes de l’empresa, sinó col·laboradors associats a diferents cursos que es desenvolupin. 

Tanmateix, en un futur aquestes figures podran dividir-se per tal de fer front a una major 

demanda de serveis, però el que interessa es tenir un control del projecte en la seva fase 

inicial: 

 

1. Director: - Col·laborador 1-  

      La seva funció és la de dirigir el projecte i vetllar per la seva coherència i compliment 

dels objectius marcats, a més d’assegurar una qualitat. Encarregat de elaborar el 

pressupost i el cronograma i de vetllar per complir els terminis i aspectes econòmics 

establerts. 

2. Comercial - Col·laborador 1-  

      La figura de comercial té una doble vessant, per una banda la de realitzar estudis de 

mercat per tal d’analitzar les necessitats formatives de les PIMES i de com la formació 

online que oferim pot ajudar a salvar els obstacles que tenen per dur a terme les 

diferents formacions, tanmateix, també té una funció de fer visites a les empreses i la 

d’atendre als clients en la tenda comercial per a presentar el projecte i resoldre els 

dubtes. 

3. Dissenyador instruccional - Col·laborador 1-  

 És una figura clau en el projecte, en menor o major grau serà present en totes les fases 

(Anàlisi –Disseny- Desenvolupament- Implantació – Avaluació) per tal de garantir la 

coherència del projecte i l’assoliment dels objectius.  Serà l’encarregat de dissenyar el 

curs pilot, cercar conjuntament amb el director l’expert que impartirà el curs, de definir 

amb el tècnic informàtic el format de la web, la selecció i integració de mitjans,  inserció 

de recursos, sistemes d’ajuda, etc.... Tanmateix, també participarà en l’avaluació i 

redefinició del curs per a properes edicions. 

4. Dissenyador gràfic - Col·laborador 2-  
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 Donarà suport en l’elaboració de la web corporativa, en el disseny dels materials, i en 

tots els materials de suport i difusió del projecte,  es valorarà que sigui un col·laborador 

freelance o demanar els serveis a una empresa especialitzada. 

5. Tècnic informàtic  - Col·laborador 2-  

 La seva funció es la de donar suport en aquells aspectes informàtics per al 

desenvolupament del projecte, a més de garantir la resolució de dubtes i problemes un 

cop s’iniciï el curs. Com en l’anterior cas, es valorarà que sigui un col·laborador 

freelance o demanar els serveis a una empresa especialitzada. 

6. Coordinador curs: per “n” cursos - Col·laborador 3-  

 La seva funció és la de fer un seguiment diari de l’evolució del curs, resoldre dubtes (no 

acadèmics)  dels estudiants, detectar possibles problemes, errades i traslladar-ho a la 

persona responsable etc...  

7. Expert curs: per “n” cursos - Col·laborador 4-  

És la persona encarregada d’elaborar el material del curs, proposar les activitats, les 

avaluacions, resolucions de dubtes sobre la matèria a tractar etc..., seguint les 

instruccions del dissenyador instruccional que ha marcat en el pla docent del curs  
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5.9 ANÀLISI DAFO 

Com a darrer pas en l’anàlisi de les necessitats , cal elaborar una matriu DAFO on es recull 

totes les dades de factors interns i externs que influencien en el projecte i que per tant ens 

pot donar una visió global de la situació del projecte, i prendre les mesures/ estratègies  

necessàries per garantir-ne el seu èxit. 

Debilitats Fortaleses 

- Pocs recursos econòmics propis, cal 

cercar finançament privat o públic. 

- Retorn de l’ inversió a llarg termini. 

-Els resultats de la formació no seran 

visibles fins a mig, llarg termini. 

-A l’iniciar el projecte, dificultat per fer 

coincidir PIMES amb mateixes necessitats 

formatives fins que no hi hagi una bossa 

d’empreses registrades. 

- Estudiants heterogenis, amb necessitats 

diferents i amb coneixements previs 

diversos. 

- Gran expertesa dels col·laboradors del 

projecte, equip multidisciplinari. 

- Utilització d’eines i recursos amb cost 

zero. 

- Curs aplicat al context de PIMES a 

Catalunya. 

- Amb la plataforma de col·laboració 

s’estableix un sistema de retroalimentació i 

de millora continua. 

- Establiment d’estàndards de qualitat. 

- Flexibilitat, s’adapta a les demandes del 

mercat. 

Oportunitats Amenaces 

- Context actual de crisi 

- Auge de la formació online 

- Externalització de processos i personal de 

les PIMES 

- Subvencions de la formació per a les 

empreses participants per part de la 

Fundació tripartida. 

- Reforma mercat laboral a Espanya 

- Poc líquid per a inversions, sobretot en 

matèria de formació. 

- Projectes i cursos similars al mercat 

 

Elements per a plantejar noves estratègies per a reelaborar el pla estratègic. 

  

  

Anàlisis  DAFO  AMENAÇES OPORTUNITATS 

PUNTS  FEBLES Estratègies 

defensives 

Estratègies 

ofensives 

PUNTS  DÈBILS Estratègies 

de supervivència 

Estratègies 

de redireccionament 

 

Estratègies defensives: accions que a partir dels punts forts de l'empresa tracten de 

minimitzar els amenaces i que li afectin el menys possible. 
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 Estratègies ofensives: és la posició ideal que vol afrontar tota organització, a partir 

dels punts forts aprofitar les oportunitats per créixer. 

 Estratègies de supervivència: l'única funció de les estratègies és evitar la fallida de 

l'organització, solen adoptar-se'ls accions més traumàtiques per l'empresa i per als 

col·laboradors. 

 Estratègies de redireccionament: l'organització no té la preparació per aprofitar 

les oportunitats que li presenta l'entorn, és A dir pot oferir millor formació per a 

un mercat no adequat, per tant és necessari reorientar la seva estratègia segons la 

demanda i les noves situacions que se li presenta. 

 

5. 10 CONCLUSIONS  

Un cop s’han recollit totes les dades per analitzar i preveure les necessitats formatives del 

nostre públic objectiu, podem definir més els objectius del curs i donar prioritat a un 

temes més que d’altres, tanmateix,  podem concretar encara més el perfil del nostre públic 

objectiu, i del grup de persones que participaran en la prova pilot de la unitat didàctica de 

mostra. 

Segons les respostes obtingudes, el públic objectiu que ara per ara tenim més a l’abast son 

treballadors del sector serveis i l’industrial, per tant he cercat més informació sobre les 

PIMEs d’aquests sectors  

Amb les dades dels  següents quadres, extret d’una consulta al Institut Nacional 

d’Estadística, pot extreure com a dada més rellevant que només el 65,7% de les empreses 

del sector serveis i l’industrial tenen pàgina web per a la presentació de la seva empresa. 

Per tant, es reforça l’idea ja recollida en l’enquesta realitzada que el tema de més 

rellevància i on hi ha més necessitat és en la necessitat de desenvolupar una web per a la 

presentació de l’empresa, per tant, aquest mòdul que en principi havia de ser de dues 

setmanes de duració com la resta penso que és convenient fer-ho de 4 setmanes, i com és 

un tema de rellevància pot ser una bona idea fer la prova pilot, i per tant la unitat didàctica 

de mostra per a després poder-ho presentar a les diferents PIMES ja sigui mitjançant la 

web de difusió, visites a empreses, o en el local comercial que està previst obrir-ho 

properament. A més, segons podem veure en una enquesta al 2008, la majoria de les 

PIMEs valoren tenir una pàgina web només per donar a conèixer la seva empresa, ni tant 

sols valoren el fet de realitzar e-commerce, per tant, amb un curs bàsic com el que oferim 

de posada en marxa d’eines TIC i d’una web queden satisfetes les expectatives del teixit 

empresarial de PIMES. 
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Font: Institut Nacional d’Estadística. 

(1) Percentatge sobre el total d’empreses amb connexió a Internet 

(2) Percentatge sobre el total d’empreses amb connexió a Internet i pàgina web 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Institut Nacional d’Estadística. 
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6. ASPECTES CLAUS DEL PROJECTE. 

Després de realitzar la contextualització i l’anàlisi de necessitats  del projecte és important 

remarcar els aspectes més rellevants d’aquest projecte per tal d’afrontar amb garanties les 

properes fases del projecte, per dur a terme a la realitat un projecte que s’adeqüi a les 

necessitats dels futurs clients. Tanmateix és important establir quines son les prioritats 

del projecte quins aspectes son secundaris per garantir l’ èxit de la proposta formativa. 

En aquest sentit definim els factors claus que hem de tenir presents al llarg de les següents 

etapes de disseny del projecte, i garantir-ne que s’acompleixen els objectius marcats: 

 Adaptabilitat del projecte a les necessitats dels participants: és un dels punts 

més importants del projecte, i també el tret diferencial en vers la competència. Ha 

de ser un curs amb uns objectius clars marcats, però flexible per integrar les 

necessitats dels participants. 

 Pocs recursos econòmics, cal cercar finançament públic o privat: per a 

desenvolupar una versió comercial del projecte és necessari cercar finançament 

privat, per tant cal crear una demo del projecte per a ser venuda per al seu 

desenvolupament. 

 Projecte amb equip multidisciplinar: l’equip que treballa amb aquest projecte 

prové de diferents disciplines professionals, per tant cal potenciar aquestes 

capacitats del col·laboradors per a crear un projecte que sigui ric tant en la vessant 

del seu disseny, desenvolupament, implantació tècnica, comercialització i direcció 

del projecte. 

 Interfície de l’entorn d’aprenentatge senzilla: el perfil de participant és molt 

divers, per tant s’ha de tenir un entorn que sigui entenedor per a participants amb 

cap o poca experiència de formació virtual. 

 Sistemes actius de suport docent i de l’entorn: el fet que preveiem que la gran 

majoria dels participants no tinguin experiència amb formació virtual cal que es 

disseny i planifiqui uns elements de suport que siguin presents en l’entorn en tot 

moment i de fàcil accés, ja sigui per resoldre dubtes de caire acadèmic, com de 

caire tècnic. 

 Establiment d’estàndards de qualitat: és necessari que al llarg del projecte  en 

totes les seves fases es realitzin testejos i avaluacions del projecte tant en la forma 

com en el seu contingut, a causa del calendari ajustat i del pressupost escàs no es 

factible destinar-hi més recursos i temps a redissenyar el projecte o fer nous 

testejos d’usuaris. 

 Realització i testeig de la demo del curs per a la seva promoció i presentació: és 

important realitzar un test d’usuari de la demo amb persones alienes al projecte 

per a garantir la seva imparcialitat, aquest fet donarà més garanties al futur client 

sobre el producte que ha estat testejat i que per tant hi ha una valoració de tots els 

aspectes del projecte com de les possibles millores a dur a terme amb l’ inversió de 

nou capital. 

 Cas d’ èxit: assolir i verificar l’èxit d’aquest projecte per a poder presentar-ho i fer-

ne difusió com a projecte de referència en l’ àmbit de les PIMES a Catalunya.  
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 Aplicabilitat del curs al context professional: és molt important que els 

participants mentre realitzin el curs trobin l’aplicabiliat en el seu context 

professional, i que posteriorment un cop finalitzi el curs puguin aplicar-ho en la 

seva empresa. 

 Enfocament pedagògic basat en el “learning by doing”: un altre dels trets 

característics és la concepció pedagògica en la que es basa, i que per tant serà la 

base de tot l’entorn d’aprenentatge que es crearà, dels materials, de les activitats i 

metodologies proposades etc... per tant cal no perdre de vista aquest enfocament 

perquè realment a la pràctica el participant aprengui fent. 

 Entorn d’aprenentatge centrat en el participant i orientat a la metodologia 

constructivista, el participant ha de ser actiu en el seu aprenentatge i a partir d’una 

base dirigir el seu aprenentatge segons les seves necessitats i generar nous 

coneixements. 

 Promoure la participació i la col·laboració entre els participants: a més de 

promoure l’ aprendre fent, és important que el participant es comuniqui i 

col·labori amb la resta de companys i amb el docent, perquè realment en la 

pràctica professional serà necessari que tingui aquestes competències de treball en 

equip de forma virtual per a dur diferents projectes de millora basats en les TIC.  

 Us de la plataforma de contacte per rebre informació sobre noves necessitats 

de formació i assessorament / participació en nous cursos virtuals. 

 Desenvolupament web per a la promoció / difusió del projecte: amb el 

pressupost tant ajustat que s’ha marcat no es disposa de recursos per fer grans 

promocions del projecte, per tant cal aprofitar la xarxa i els seus recursos gratuïts 

per fer-ne una difusió directe del projecte mitjançant un blog, a més permet rebre 

un feedback instantani tant de futurs clients com de professionals del camp 

7. OBJECTIUS.  
Els objectius d’aquest projecte es divideixen en els dos sub projectes relacionats entre si,  

el projecte mare de crear la plataforma col·laborativa, i el curs d’exemple que s’insereix 

dins aquest sistema de col·laboració. 

Objectius generals: 

  Crear una plataforma  de trobada del teixit empresarial de PIMES catalanes per a 

dur a terme accions de formació conjunta. 

 Dur a terme el curs PIMESCAT 2.0 per a la formació en TIC per a treballadors de 

PIMES . 

Objectius específics: 

 Assessorar professionalment per al desenvolupament d’accions formatives 

virtuals.  

 Millorar la competitivitat de les PIMES 
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 Detectar  necessitats de mercat. 

 Establir Màrqueting relacional amb les empreses clients. 

 Difondre els cursos elaborats. 

 Reciclar i actualitzar els coneixements ofimàtics i d’internet dels treballadors de 

PIMES a Catalunya. 

 Obtenir un coneixement ampli de les TIC, i en concret de les aplicacions 2.0 per a la 

millora professional de cada estudiant. 

 Fomentar el treball en xarxa. 

 Fomentar el treball col·laboratiu, transversal i multidisciplinari. 

 Connectar els diferents professionals amb els seus companys de feina o proveïdor/ 

clients externs. 

 Establir  mecanismes de comunicació transversal i horitzontal dins les PIMES 

 Crear un sistema de reciprocitat i de retroalimentació per a la millora dels 

processos interns i externs utilitzant les TIC 

8. PLANIFICACIÓ: DISSENY DEL PROJECTE, PLANIFICACIÓ 

DE TASQUES. 
 

8.1 PLANIFICACIÓ DE TASQUES 

La planificació es realitzarà a partir del model de disseny ADDIE, establint diferents FASES 

que es realitzaran de forma lineal però que depenen del procés es poden fer de forma 

simultània. Dins aquesta planificació s’encabirà la resta de processos no vinculades al 

disseny de l’acció formativa, i que com ja he comentat anteriorment son els processos que 

més desenvoluparà donada la meva especialització del màster en la direcció. 

1. FASE ANÀLISI 

    1.1 Objectiu:  

- Determinar les necessitats que ha de resoldre l’acció formativa, com la 

recollida da dades del context on s’aplicarà aquest projecte. 

    1.2 Tasques: 

- Anàlisi necessitats treballadors PIMES 

- Anàlisi d'objectius 

- Recull d'antecedents de projectes similars. 

- Elaboració DAFO 
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- Elaboració del pressupost detallat 

- Elaboració del cronograma detallat 

- Definició dels recursos humans i rols 

- Cerca finançament  Generalitat-Pla PIMESTIC, cambra de Comerç de 

Barcelona, i a  Barcelona Activa 

- Elaboració pla de màrqueting 

2. FASE DISSENY 

2.1 Objectiu:  

- Definir el marc d’aprenentatge, i els recursos i eines que el conformaran, 

per a tenir la pauta per al seu desenvolupament. 

    2.2 Tasques: 

- Definir marc pedagògic 

- Selecció objectes instruccionals 

- Selecció de l'ambient 

- Selecció eina instruccional 

- Selecció de mitjans 

- Identificar recursos 

- Disseny interface d'usuari 

- Disseny del prototip 

- Disseny activitats 

- Guió formatiu 

- Aplicació Disseny visual 

  

3. FASE DESENVOLUPAMENT 

3.1 Objectiu:  

- Desenvolupar els materials i dels recursos multimèdia, així com les 

activitats i el sistema d’avaluació d’una unitat didàctica del curs.  

- Dissenyar  i definir  la web per a la difusió del projecte. 

    3. 2 Tasques: 
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- Disseny web difusió projecte 

- Desenvolupament unitat didàctica 

- Estructuració del material 

- Planificació de les activitats 

- Establiment nivell d'interactivitat 

- Integració dels recursos 

- Creació sistema de suport 

- Desenvolupament del prototip 

- Desenvolupament web difusió del projecte 

 

4. FASE D’ IMPLEMENTACIÓ  

4.1 Objectiu: realitzar una prova pilot amb el prototip per a la seva avaluació, així 

com avaluar externament de la web per a difondre el projecte, per al posterior inici 

de la comunicació d’aquest. 

    4.2 Tasques: 

- Realització prova pilot 

- Formació als docents i discents participants de la prova pilot 

- Resolució problemes detectats 

- Implementació web difusió del projecte  

- Accions de difusió del projecte 

- Presentació a cambra de comerç de Barcelona, o associació de PIMES de 

Barcelona 

  

  5. FASE D’AVALUACIÓ 

5.1 Objectiu: realitzar una avaluació al llarg del procés de desenvolupament del 

projecte i a la   finalització d’aquest, com deixar definits els mecanismes d’avaluació 

de la pròpia acció formativa. 

    5.2 Tasques: 

- Avaluació Prova pilot 

- Autoria externa del sistema de qualitat 
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- Realització enquestes satisfacció 

- Avaluació formativa 

- Avaluació sumativa 

- Realització informe i pressa de decisions 

VIABILITAT DE TASQUES D'IMPLEMENTACIÓ 

En aquest projecte cal diferenciar diferents nivells d’implementació, donat que per una 

part en certs aspectes més relacionats amb el disseny del curs i de la plataforma no hi 

entraré amb detall, i en canvi d’altres tasques més vinculades a l’especialitat de direcció si 

que ho portaré a terme com pot ser un pla de màrqueting amb un estudi real de mercat, 

una web per a la difusió del projecte, etc.. i d’altres tasques no s’implementaran donat que 

és un projecte per a ser venut a diferents empreses i per tant no s’arribarà a fer el curs 

durant aquest semestre, i per exemple el sistema de qualitat estarà definit tant a nivell 

conceptual com de les eines que ho garanteixen, per no la  implantació/ resultats real 

d’aquest. 

Tanmateix, s’ha realitzat un pressupost on quedi reflexat la viabilitat del projecte en la 

seva globalitat i la distribució dels recursos segons les prioritats del projecte. 

Veure pressupost  annex 1. 

CALENDARI 

He realitzat un cronograma de processos per establir les prioritats dins un calendari per 

assolir l’objectiu d’entregar el projecte en el mes de juny de 2011,  tanmateix, a més 

d’estructurar el desenvolupament correcte del projecte per mantenir la coherència interna 

i no saltar cap pas previ. Cronograma annex 1. 

També he realitzat diagrama de Gantt mitjançant l’aplicació web 

http://www.ganttproject.biz/,  per a poder ser presentat de forma online a qualsevol 

PIME interessada, a més de poguer-ho  integrar en la pàgina web de difusió del projecte de 

moment he creat un quadre Excel per anar farcint-lo i fent revisions al respecte. 

 

http://www.ganttproject.biz/
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8.2 DISSENY DEL CURS 

8.2.1 ENFOCAMENT PEDAGÒGIC 

El curs es realitza en modalitat totalment virtual, bàsicament per tres motius, per la 

impossibilitat de desplaçament en un centre presencial de persones que treballen a 

jornada complerta, a més d’unificar horaris entre persones d’una mateixa empresa i 

d’altres empreses. Tanmateix, el fet de realitzar una formació totalment virtual fonarà 

competències en l` àmbit de les TIC, i en el treball/ comunicació  virtual en grup. Per tant,  

la pròpia metodologia de realització del curs esdevé un mitja d’aprenentatge per 

l’estudiant. 

 

El model pedagògic estarà basat en el “Learning by doing”, és a dir, aprendre fent durant 

el curs. Això vol dir que el material i els recursos presentats son molt importants, però el 

que és més important és el disseny de les activitats perquè els estudiants puguin aplicar 

els conceptes i recursos presentats. Aquest model pedagògic dona encara més rellevància 

a l’avaluació sumativa i final que es realitzarà durant el curs, donat que no es mesurarà si 

un estudiant té coneixement de com pot funcionar un marcador social, sinó si realment en 

sap fer ús i si ho sap aplicar al seu context professional. Donem molta importància a que 

tots els coneixements apressos durant el curs puguin ser aplicats en la seva tasca 

professional, i que les diferents empreses es vegin beneficiades de l’ inversió realitzada.  

Segons Guitert, M. i Giménez, F. (2005). “La formació no solament ha de garantir a 

l’estudiant el domini cognoscitiu de les disciplines i l’acumulació de coneixements, que 

irremissiblement esdevenen obsolets molt de pressa, sinó que també ha de potenciar altres 

aspectes formatius, com l’adquisició de les competències bàsiques, tant les específiques de 

cadascuna de les disciplines com les de caràcter transversal (comunes a qualsevol carrera): 

capacitat d’aprendre, capacitat de resoldre problemes, habilitats per al treball en equip, 

autonomia, iniciativa, creativitat, autoorganització, etc” 

Per tant, l’enfocament pedagògic va orientat a garantir l’assoliment dels objectius 

plantejats, per a alhora poder avaluar com s’assoleix aquest aprenentatge i quines 

competències es desenvolupen. 

Si ens basem en la quadricula de paradigmes pedagògics de Coomey i Stephenson, situem 

el nostre projecte dins el quadrant el quadrant sud-oest (activitats d’aprenentatge 

obertes i estratègiques determinades pel professor), en aquest sector el programa o el 

docent estableix la direcció, els objectius , els resultats, l’abast, i el nivell, i per part de 

l’estudiant pot accedir i utilitzar els recursos que se li ofereixen en funció de les se ves 

necessitats i interessos, en definitiva és un ambient controlat però amb llibertat per part 

de l’estudiant. Coomey, M i Stephenson, J. (2001). 

8.2.2 DISSENY DIDÀCTIC 

El contingut es presentarà per mòduls, on cadascun dels mòduls tindrà una sèrie de 

recursos, activitats que ajudaran a assolir els objectius per cada mòdul.   

Per exemple, si estem tractant un tema de xarxes socials com el Twitter, passarem de la 

lectura del material de suport, de veure vídeos o presentacions del punts claus, a fer 
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debats en grup sobre les utilitats del twitter en  general i en la pràctica professional 

concreta, a les pràctiques individuals o en grup al respecte. Passem d’un nivell genèric i 

teòric, a un nivell concret i pràctic. 

Per tant, a l’estudiant se li ofereix un material bàsic per al desenvolupament del curs, i tot 

un seguit de recursos addicionals perquè pugui ampliar els seus coneixements segons les 

seves necessitats amb el suport del docent, les activitats estaran encarades a resoldre 

necessitats professionals, és a dir, aplicar les activitats al seu context professional. 

En els materials UOC el Lawrence C. Ragan (2004) ens defineix les següents 

característiques que ha de tenir el material didàctic : 

 

En enfocar les revisions i el desenvolupament de material del curs i activitats 

d'aprenentatge, cal recórrer a principis sòlids del disseny de material/ entorn 

d’aprenentatge. Aquests principis serveixen d'espina dorsal d'un model de disseny 

consolidat i poden contribuir a l'aprenentatge fins i tot quan el contingut sigui pobre. Els 

principis del disseny que cal esforçar-se per introduir: 

 

 una interfície amb l'usuari predicible. 

 un format didàctic uniforme, atractiu i orientat a l'estudiant. 

 col·lecció accessible de recursos d'aprenentatge i activitats d'aprenentatge, 

i un conjunt d'estratègies de valoració i avaluació que fossin congruents 

amb la resta dels components del sistema d'aprenentatge. 

 QUADRANT  SUD-OEST  

Característiques DISC extretes del material UOC: Stephenson, J. Sangrà, A. 

Models pedagògics i e-learning i adaptades al projecte PIMESTIC 

Diàleg • Diàleg controlat pel professor i centrat en la direcció del curs, i en 

l’assoliment dels objectius generals marcats. 

 

• Comunicació asincrònica a través dels diferents espais de comunicació, es 

deixa oberta la participació i lideratge dels estudiants, però hi ha unes 

pautes prèvies definides pel docent.  El docent participa en els debats fent 

noves aportacions o redirigint la conversa asincrònica si es desvia dels 

objectius i finalitats marxades. 

Implicació Pot començar com una activitat en solitari en què l’estudiant aprengui 

regles/conceptes/teories a partir de textos en línia 

i, possiblement, classes tradicionals. 

 

• El material està en línia, però es dona eines per a la cerca de nous 

recursos per part dels estudiants i espais per a poguer-los compartir. • És 

realitzen activitats entre els participants del curs. 

Suport • El suport del docent, i del servei d’atenció és en línia mitjançant correu 

electrònic i fòrums, encara que hi ha la possibilitat de que en casos especial 

anar al local comercial de l’empresa. 



     

Màster Universitari d’Educació i TIC – Universitat Oberta de Catalunya  

Joan Manzanares Morales – Projecte final de Màster: PIMESCAT 2.0 (Juny 2011) 

29 

 

Control • És marquen metes genèriques d’assoliments d’objectius, però donada 

l’adaptabilitat d’aquest cursos segons els requeriments de les empreses 

client o dels usuaris finals, es deixa a l’estudiant la possibilitat de controlar 

noves metes d’aprenentatge específic. 

 

• És promouen activitats d’ on des de un punt de partida és deixa via lliure 

als estudiants perquè estructurin el seu aprenentatge dins uns paràmetres 

concrets, per exemple en la creació del blog, els estudiants arribaran a un 

mateix punt (posada en marxa de blog) però les formes d’arribar-hi i el 

grau d’aprofundiment dependrà del seu criteri. 

 

• L’estudiant és lliure d’establir metes personals pròpies dins de 

l’activitat generalitzada. 

Funció 

professor 

• El professor és un guia, orienta a l’estudiant en la consecució dels seus 

objectius personals a més dels generals marcats en el curs. 

 

Definim 10 característiques essencials que haurà de tenir aquest entorn d’aprenentatge 

basat en moodle:  

 Organització de la informació (estructura): Volem un entorn d’aprenentatge 

ordenat i clar, és necessari que l’estudiant conegui en quin moment es troba del 

seu aprenentatge, quin mòdul s’està treballant a classe, quines activitats 

corresponen a cada mòdul, quines son les competències que treballarà, com es farà 

la seva avaluació, i quin son tots els elements de suport que disposa l’estudiant. Per 

tant, volem un entorn que sigui fàcilment configurable, que s’ordeni temporalment 

i que permeti focalitzar en el mòdul que actualment s’està treballant per evitar la 

dispersió de l’estudiant.  

 Aspectes motivacionals: El públic objectiu al qual va destinat son persones que 

treballen a jornada complerta, i que molt probablement tenen càrregues familiars, 

per tant,  cal oferir un entorn d’aprenentatge que motivi i doni sentit a la formació. 

 Interactivitat: Per tal d’elaborar situacions d’aprenentatge basades en el aprendre 

fent, cal que aquest material sigui el més interactiu possible, tant a nivell cognitiu, 

és a dir, poder interactuar amb d’altres estudiants, com a nivell instrumental, és a 

dir, interactuar amb el material presentat. 

 Multimèdia: Volem integrar dins el mateix espai diferents recursos en diferents 

suports, text, imatge, so, presentacions online, vídeo, etc.., volem aprofitar les 

virtuts de tots els suports per fer un material de qualitat. 

 Hipertext: Volem que el material estudi interrelacionat dins la web, és a dir, a 

partir dels conceptes treballats es pugui enllaçar fàcilment amb d’altres conceptes 

relacionats o que s’hagi treballat anteriorment. D’aquesta forma podrem crear 

aprenentatges que recuperin aprenentatges anteriors, el fet de recuperar aquest 

aprenentatges farà que els nous conceptes estiguin ben relacionats i amb un bon 
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ancoratge mental. Tanmateix, cerquem que la web estigui relacionada amb d’altres 

recursos que existeixin en Internet, no cal crear res que ja existeixi, i es poden 

aprofitar d’altres materials existents.  

 Navegabilitat: L’estudiant ha de trobar-se davant un material que li faciliti la 

navegació pels diferents blocs, activitats, recursos etc..., en tot moment l’estudiant 

ha de saber on es troba i quines possibilitats de navegació te disponibles. Crearem 

un menú clar i entenedor, i una barra de navegació visual i fàcilment identificable.  

 Interfície: El nostre públic objectiu és molt heterogeni, per tant dissenyarem una 

interfície senzilla però entenedora que prioritzi la funcionalitat per davant de 

l’estètica. 

 Usabilitat: Cerquem un EVA complert, que ofereixi moltes possibilitats al docent i 

als estudiants, però que en cap cas sigui una dificultat afegida, per tant cercarem 

l’equilibri, i en tot cas si analitzem que hi ha mòduls que poden presentar 

dificultats pels diferent nivell de coneixements previs en la matèria, , es penjarà un 

material de suport, una bústia de suport tècnic, i durant les primeres setmanes és 

realitzaran activitats per familiartizar-se amb l’EVA. 

 Accessibilitat: Aquest material ha de poder ser accessible a tots els estudiants, 

siguin quin sigui els seus equips informàtics, per tant, el fet que sigui en format 

web no requerirà grans equips informàtics, però si de connexió a Internet. Pel 

perfil dels usuaris finals ens assegurarem que el web tingui un bon sistema d’accés 

i també de recuperació i gestió de les claus de cada participant. 

 Flexibilitat: El material és un suport a les classes presencials, per tant ha de ser  

flexible en la seva configuració per garantir que es puguin fer canvis al llarg del 

curs, tant d’estructura, com de continguts. A més, no tots els estudiants tindran el 

mateix nivell i/o motivació, per tant és necessari que cada estudiant tingui la 

possibilitat d’adaptar el curs amb l’ajut del docent. 

Tipus d’usuari que es podem facilitar amb Moodle.  

 Administrador: Te total accés a la gestió de la web. 

 Professor Editor: Pot inscriure a alumnes i altres professors en cursos creats per 

l’administrador, a més de realitzar gestions del curs (nous mòduls, materials etc..) 

 Professor No editor: Pot participar en fòrums, respondre consultes, però no pot 

editar i eliminar recursos. 

 Estudiant: Pot participar els cursos al quals se li ha donat accés utilitzant totes les 

eines i recursos. 

 Visitant: Pot veure els diferents cursos però no participar-hi, per exemple es pot 

donar accés als pares dels alumnes. 
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Administració de moodle i dels usuaris.  

 L’ administració es pot fer amb un o varis usuaris que es defineixen.  

 Es pot personalitzar el web amb una primera definició de temes i estils.  

 Es pot traduir el web en varis idiomes, inclòs el català.  

 La gestió de comptes és fàcil i àgil, permet en tot moment donar accessos 

delimitats o totals, a més hi ha perfils com el de l’administrador que pot canviar a 

d’altres perfils com el d’estudiant per veure realment el que l’estudiant veu.  

 Es pot donar accés a convidats a certes parts del curs, o restringir-ne l’accés total. 

Manual de moodle per a dissenyadors gràfics, docents, etc.. : 

http://www.adelat.org/media/docum/moodle/index.html  

 

Manual moodle per a estudiants:  

http://ecentro.uca.edu.ni/ecentrouca/documentos/Moodle%20para%20estudiantes.pdf 

8.2.3 DISSENY TECNOLÒGIC DE LA PLATAFORMA DEL CURS   

En base al model pedagògic escollit, la opció tècnica escollida pel projecte es divideix en 

dues parts molt diferenciades, per una banda utilitzaré moodle per tot allò que tingui a 

veure amb la formació, és a dir, la plataforma de contacte i el propi curs de formació, 

ambdues parts integrades dins un mateix portal. Per un altra banda, utilitzaré el format de 

blog per a la web corporativa per a fer difusió del projecte, en aquest sentit cercaré una 

web molt dinàmica i participativa, fugin d’una web estàtica unidireccional que només 

expliqui el projecte però sense tenir cap feed back. Ambdues webs estaran relacionades i 

interconnectades entre si, facilitant la navegació dels usuaris. 

Com ambdós programaris estan basats en html, no requerirà gaires requisits als 

ordinadors dels usuaris, ni programari específic, més enllà de la connexió a Internet. Per a 

la realització de les activitats, es facilitarà tot el software necessari basat en opensource o 

aplicacions gratuïtes per Internet. 

Tanmateix, l’espai moodle no serà l’únic espai de treball, com ja he comentat anteriorment 

estarà vinculat a espais i eines 2.0 externes on els estudiants també desenvoluparan la 

seva tasca. 

   

http://pimescat.freewebclass.com  

Integrarà: 

 - Plataforma de contacte de PIMES. 

-  Curs PIMECAT 2.0. CURS HABILITATS COMPETENCIALS PIMES 2.0 

http://www.adelat.org/media/docum/moodle/index.html
http://ecentro.uca.edu.ni/ecentrouca/documentos/Moodle%20para%20estudiantes.pdf
http://pimescat.freewebclass.com/
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Mòduls del Moodle que utilitzaré en el curs: 

Tasques: El material està dividit en 8 mòduls, i cada mòdul disposa de diferents recursos i 

tasques a realitzar, per tant en aquest mòdul especificarem en un cronograma setmanal o 

mensual les diferents tasques que l’estudiant ha de fer, per així centrar l’aprenentatge en 

la temàtica que s’està treballant i evitar la desorientació de l’estudiant dins la web.  

Xat: Facilitem als estudiants que coincideixin fent una activitat dins l’espai web que 

puguin realitzar una comunicació sincrònica, ja sigui entre els mateixos o amb el docent. A 

més, totes les sessions queden registrades i permet fer un seguiment per part del docent.  

A més, permet el xat entre els diferents responsables de PIMES entre si i també amb la 

nostra empresa. 

Consultes: aquest mòdul l’utilitzarem per si es necessari fer una votació, per exemple per 

preguntar als estudiant quin és el seu nivell de comprensió que tenen sobre el temes 

tractats en aquella unitat, així el docent té una orientació de les dificultats que es poden 

trobar els estudiants.  

Fòrum: aquest espai el podem utilitzar com a taulell del professor, el qual no permet 

respostes dels estudiants, únicament és per donar indicacions sobre el temari o activitats a 

realitzar, o també per comunicar que ja estan disponibles les notes. Aquest mòdul també 

es pot crear com a fòrum participatiu, ja sigui per fer activitats en comú, per resoldre 

dubtes, per fer activitats de debat etc...tot depèn com es configuri l’espai. Aquest espai 

també serà present en la plataforma de contacte per establir relacions entre les diferents 

PIMES segons la temàtica. 

Qüestionaris: aquest mòdul ens servirà perquè l’estudiant pugui fer avaluacions del seu 

aprenentatge al final de cada mòdul, i una avaluació al final del curs.  

Recursos multimèdia: en aquest espai penjarem el material de suport del curs, admet la 

presentació de diferents suports digitals, word, powerpoint, flash, vídeo, arxius de so etc... 

Els arxius poden pujar -se al servidor web, però també poden elaborar- se en format html 

dins el mateix web, o enllaçar-ho a d’altres aplicacions. 

Enquestes: Durant el curs i al final del curs utilitzarem aquest mòdul per fer enquestes 

d’avaluació del material presentat, per detectar possibles mancances durant la prova pilot, 

i també durant el curs i final d’aquest per millorar-ho per properes edicions.  

Glossari: farem un recull de termes per al desenvolupament del curs, hi haurà un cercador 

per trobar-ne en cas de dubte dels estudiants. 

Wiki: permet l’enllaç a un espai wiki per l’elaboració d’una activitat en concret. 

8.2.4 CONTINGUTS I ACTIVITATS DEL CURS 

Els curs es divideix en 8 mòduls que es duran a terme durant el curs de 3 mesos de durada 

(150H), tanmateix, sempre hi ha la possibilitat d’afegir o treure’n segons les necessitats 

del públic objectiu un cop s’analitzin. Tanmateix, d’aquest 8 mòduls només desenvoluparé 

un com a mostra, el mòdul 7, donat que com el projecte es de direcció no em centraré tant 

en el desenvolupament de tot el curs, sinó en com dur a terme la implantació d’aquest 

mòdul de mostra en la versió demo del projecte.  
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Mòdul Títol 

Mòdul 1 Eines de treball col·laboratiu 

Mòdul 2 Eines de comunicació asincrònica i sincrònica  

Mòdul 3 Cerca i selecció d’informació, indexació de continguts i fonts RSS. 

Mòdul 4 Marcadors socials. 

Mòdul 5 Xarxes socials. 

Mòdul 6 Eines web 2.0 

Mòdul 7 Blogs corporatius. ( Unitat didàctica de mostra) 

Mòdul 8 Gestió identitat personal i corporativa a Internet. 

 

Les activitats poden  ser molt diverses, però comparteixen una metodologia comuna, 

aprendre fent, és a dir, els estudiants es plantejarà una sèrie de recursos (text, imatge, 

àudio, powerpoint), on es detallen els temes claus del mòdul, a partir d’aquest ampli 

material base, a l’estudiant se li podrà plantejar activitats de forma individual i grupal, que 

desenvoluparà dins de la mateixa aula de moodle o fora de l’aula en d’altres plataformes 

(per exemple una wiki de grup). Al final de cada activitat es plantejaran diferents sistemes 

d’autoavaluació perquè cada estudiant sigui conscient de l’adquisició de les competències 

definides. Es valora també fer una activitat final de curs que serveixi com a avaluació final 

on es pugui aplicar tots els conceptes i competències treballades, per exemple realitzar un 

blog grupal seguint unes indicacions concretes que integrin tots els mòduls treballats 

 

 

8.2.5 TEMPORALITZACIÓ DEL CURS 

El curs té una durada de 14 setmanes, on es realitzaran 13 activitats avaluables amb el 

següent calendari 

 Títol Calendari Activitat Competències 

Mòdul 1 Eines de treball 

col·laboratiu 

Setmana 1 A1 C1, C2 

Eines de treball 

col·laboratiu 

Setmana 2 A2 C2,C3 

Mòdul 2 Eines de comunicació 

asincrònica i sincrònica  

Setmana 3 A3 C4,C5,C6 

Eines de comunicació 

asincrònica i sincrònica  

Setmana 4 A4 C4, C5,C7 

Mòdul 3 Cerca i selecció 

d’informació, indexació 

de continguts i fonts 

Setmana 5 A5 C8, C9 
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RSS. 

Cerca i selecció 

d’informació, indexació 

de continguts i fonts 

RSS. 

Setmana 6 A6 C8, C9 

Mòdul 4 Marcadors socials. Setmana 7 A7 C10 

Mòdul 5 Xarxes socials. Setmana 8 A8 C11 

Mòdul 6 Eines web 2.0 Setmana 9 A9 C12,C13,C14 

Eines web 2.0 Setmana 10 A10 C12,C13,C14 

Mòdul 7 Blogs corporatius.  Setmana 10 -11 A11 – A12 C13,C14,C15 

Blogs corporatius. Setmana 12 -13 A13 C13,C14,C15 

Mòdul 8 Gestió identitat personal 

i corporativa a Internet. 

Setmana 14 A14 C16 

 

De tots els mòduls que componen el curs, es desenvoluparà el mòdul 7 per a fer una 

unitat de mostra de presentació i per a realitzar la prova pilot: 

 

UNITAT DIDÀCTICA DE MOSTRA. MÒDUL7 BLOGS CORPORATIUS.  

OBJECTIUS 

 - Conceptualitzar i estructurar un blog 

-  Realitzar un blog corporatiu mitjançant blogguer 

-  Conèixer els recursos 2.0 per integrar en un blog 

- Conèixer estratègies de posicionament de blogs. 

- Saber realitzar anàlisi de resultats per a la millora. 

CONTINGUTS 

7.1  QUE ÈS UN BLOG? Del 15 al 28 de maig 

- 1. Avantatges d’un blog  

- 2. Per què fer un blog? 

- 3. Tipologia de blogs. 

- 4 Disseny d’un blog 

7.2 CREAR I ADMINISTRAR  UN BLOG AMB BLOGGUER.  Del 29 maig al 11 juny 

- 5. Edició mitjançant Blogguer 

- 6. Eines TIC per integrar al blog. 

- 7 Eines / estratègies de posicionament del blog 

- 8. Anàlisi de resultats i millores. 

COMPETÈNCIES:  son el conjunt articulat i dinàmic de coneixements, habilitats, actitutds 

i valors que prenen part activa en el desenvolupament responsable i eficaç de les 

activitats dins un context determinat.  
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Competència transversals:  son aquelles competències que es treballen al llarg del 

mòdul independentment de l ‘activitat que s’estigui realitzant, a més solen estar presents 

en el desenvolupament dels altres mòduls. Estan relacionades amb la metodologia que 

s’utilitza per al procés d’aprenentatge. 

 

CT1 Saber treballar en equip en xarxa utilitzant eines de comunicació sincrònica i 

asincrònica. 

CT2  

Saber dirigir el seu aprenentatge per assolir els propis objectius, mitjançant la generació 

de nous coneixements i de noves fites. 

 

Competències especifiques: son aquelles competències que es treballen de forma 

especifica en aquest mòdul, i tenen a veure amb la temàtica del mòdul. 

C12 

Capacitat per fer el disseny d’un blog a partir d’unes necessitats i objectius marcats per 

l’empresa 

C13 

Saber identificar i seleccionar els millors mitjans de comunicació entre l’empresa i els 

seus clients 

C14 

Saber posicionar un blog mitjançant recursos disponibles a la xarxa 

 

ACTIVITATS 

 

Es plantegen 3 activitats per a treballar els continguts del mòdul 7, tanmateix dins de 

cada activitat estan subdividides en d’altres activitats relacionades entre si, per exemple 

en una mateixa activitat hi ha una lectura d’un document i el posterior debat. 

 

A11-  Lectura dels documents “Què és un blog? ”i “web 2.0 i empresa”, per al posterior 

debat al fòrum ( 1 setmana): A partir de la lectura dels dos documents, el participant 

haurà de participar en el debat a partir de les tres preguntes realitzades pel docent en 

l’espai de debat: 

 

1. Per què creus que és important que l'empresa tingui una web 2.0? 

2. Quines eines trobes més útils per a les PIMES?  

3. Proposa una millora per a la teva empresa basada en els conceptes que han 

sortit al llarg del document.  

  

A12 – Cas plantejat. Conceptualització, finalitat, disseny d’un blog corporatiu segons les 

necessitats que planteja el cas, el document es realitza de forma grupal mitjançant un 

googledocs i amb el suport d’un fòrum de l’activitat (1 setmana)  

 

A13 – Elaboració del blog corporatiu i integració d’eines 2.0 mitjançant blogguer, amb 

l’ajuda dels manuals d’ ús de blogguer, és realitza una primera versió del blog corporatiu 

individual e cada participant, un cop s’hagi elaborat cal presentar-ho a l’espai grupal  per 
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a la posterior avaluació grupal. ( 2 setmanes)  

 

TEMPORALITZACIÓ 

La temporalització prevista és de 4 setmanes, però depenen dels participants es poden 

flexibilitzar o fer activitats en paral·lel per aquells que tingui major dificultat en seguir la 

calendarització, fent un seguiment de forma individualitzada. 

RECURSOS D’APRENENTATGE RELACIONATS 

 Material bàsic del mòdul: 

- Material didàctic del mòdul en format paper i electrònic per a diferents suports * ( 

no desenvolupat). 

 

Recursos d’aprenentatge bàsics del mòdul: 

- Manual d’us de blogguer slideshare 

- Document “Web 2.0 y empresa” en format pdf 

- Document  “ Què és un blog’” 

- Tipologia de blogs, presentació en slideshare 

- Video Tutorial blogguer 

 

Recursos d’aprenentatge addicionals del mòdul: 

- Guia Màrqueting electrònic. 

- Empresa 2.0 

- Recursos per a blogs: pàgina web 

Documents de suport:  

- Manual d’ ús de l’entorn d’aprenentatge basat en  moodle en format pdf 

 

AVALUACIÓ 

Avaluació sumativa 

- Avaluació per part del docent del disseny de la proposta de blog que realitza cada 

participant en l’Activitat- 11 

- Feedback en el seguiment de l’elaboració del blog mitjançant missatges al fòrum. 

- Realització Test sobre els conceptes teòrics treballats en l’activitat 11 i presents en els 

recursos d’aprenentatge 

Avaluació final 

- Avaluació grupal dels blog elaborats mitjançant la creació de grups d’avaluació a partir 

d’una pauta d’avaluació proposada. 

- Avaluació individual del blog elaborar mitjançant la pauta proposada pel docent. 

 

 

 

http://www.slideshare.net/JoanManzanares/manual-blogguer?from=embed
http://www.a-nei.org/documentos/Web%202-0%20y%20Empresa.pdf
http://pimescat.freewebclass.com/file.php/2/Que_es_un_blog.pdf
http://www.slideshare.net/gloriagdiago/identificacin-y-anlisis-de-tipologas-de-blogs
http://www.youtube.com/watch?v=lYls_5BxJRg&feature=player_embedded
http://www.todoblogger.com/


     

Màster Universitari d’Educació i TIC – Universitat Oberta de Catalunya  

Joan Manzanares Morales – Projecte final de Màster: PIMESCAT 2.0 (Juny 2011) 

37 

 

8.2.6  DISSENY ESTRATÈGIA DIFUSIÓ I COMERCIALITZACIÓ DEL PROJECTE 

Web de difusió del projecte: blogspot.com 

http://pimescat.blogspot.com/  

 

 

La nostra estratègia per fer la  difusió del projecte és atraure el públic objectiu cap a la 

web de l’empresa on es centralitza tota l’ informació del projecte i les diferents xarxes 2.0 

on és present PIMESCAT. Tanmateix també volem atraure al blog persones interessades 

en les TIC que puguin ser prescriptors del nostre projecte. 

Per fer-ho hem utilitzat un servidor de blogs vinculats a google, això ens permetia una 

millor integració en els seus serveis de posicionament i d’eines 2.0, aquest blog l’hem 

vinculat tant al compte de facebook, twitter, delicious, etc.. de l’empresa, fent ús de 

paraules clau que ajudin a generar tràfic cap a la nostra web.  

El blog a més de ser la porta per presentar el nostre projecte vols ser un blog viu on a diari 

es generin nous continguts com per exemple les noticies que pengem, o que contingui 

aplicacions útils, gratuïtes i online vinculades a les PIMES i a les TIC que mereixin tenir-ho 

com a favorit en l’explorador. Hi ha una part de la difusió que la deixem en mans dels 

usuaris de la web, per una part poden subscriure’s al nostre servei de RSS per rebre els 

canvis del blog, enviar les noticies mitjançant correu electrònic , el seu twitter, facebook 

etc..a més de participar activament en la web ja sigui comentant les noticies o aportant 

noves entrades al blog, sempre hi quan ens sol·licitin ser col·laboradors d’aquest. 

Tanmateix, hem donat d’alta el blog a google mitjançant aquesta aplicació online: on hem 

afegit tags i metatags per descriure la web i fer-la més accessible per qui faci cerques 

relacionades, tanmateix, farem servir una aplicació gratuïta on-line on ens fan un testeig 

dels punts claus per saber si des de la visió del posicionament web estàvem construint un 

bon blog.  Els resultats ens  indicaran en quins aspectes hem de treballar en un futur per 

millorar-ho, de totes formes segons els resultats que anem tenint en l’anàlisi del tràfic cap 

a la web de l’empresa ens plantegem contractar un servei de posicionament web a aquesta 

empresa, que ens ajudi per una part a millorar la nostra web, i per un altra que ens doni 

d’alta a diferents servidor de forma personalitzada.   

Amb aquest blog, a més de presentar el projecte com una pàgina web estàtica, ens 

permetrà poder integrar xarxes socials (facebook, twitter, ) servei de rss etc.., integració 

de vídeo, presentacions amb slideshare etc.… 

8.2.7 PLANIFICACIÓ I TEMPORALITZACIÓ DEL PROJECTE  

He realitzat un cronograma de processos per establir les prioritats dins un calendari per 

assolir l’objectiu d’entregar el projecte en el mes de juny de 2011,  tanmateix, a més 

d’estructurar el desenvolupament correcte del projecte per mantenir la coherència interna 

i no saltar cap pas previ. cronograma annex 1. 

http://pimescat.blogspot.com/
http://www.google.es/addurl/
http://www.rankingtoday.com/seo/site-checkup.php
http://altamiraweb.es/posicionamiento-web/
http://altamiraweb.es/posicionamiento-web/
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També he realitzat diagrama de Gantt mitjançant l’aplicació web 

http://www.ganttproject.biz/,  per a poder ser presentat de forma online a qualsevol 

PIME interessada, a més de poder-ho  integrar en la pàgina web de difusió del projecte de 

moment he creat un quadre Excel per anar farcint-lo i fent revisions al respecte. 

 
  

 

8.2.8 AVALUACIÓ DEL CURS 

Segons ens defineix  Rosales, C. (2003),   tota avaluació ha de tenir unes finalitats. En 

distingim tres, i en funció de la finalitat que cerqui l’avaluació, es realitzaran en un o altre 

moment: 

 Diagnòstica: per a conèixer els destinataris i l’entorn d’aquest. És realitza abans 

de l’acció formativa. 

 Formativa: per a millorar i optimitzar allò avaluat. Es realitza durant l’acció 

formativa 

 Sumativa: per a certificar, validar l’acció educativa, serveix ver comprovar el grau 

d’aplicació i el grau d’aprenentatge significatiu al qual s’ha arribat. Es pot realitzar 

al final de l’acció o passat un temps, llavors s’anomena Diferida.  

TIPUS D’AVALUACIÓ COM? 

AVALUACIÓ DIAGNOSTICA Realització d’una enquesta similar a la que 

he utilitzat en l’anàlisi de necessitats però 

més amplia per detectar els coneixements 

previs, interessos personals, motivació, 

disponibilitat horari, experiències prèvies 

en formació virtual etc..., abans de l’inici del 

curs 

AVALUACIÓ FORMATIVA Després de realitzar cada mòdul s’haurà de 

complimentar un test dins de moodle que 

http://www.ganttproject.biz/
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avalua els coneixements teòrics. 

Realització / avaluació de les 13 activitats 

plantejades  

AVALUACIÓ SUMATIVA Avaluació grupal i individual dels projectes 

webs presentats amb l’ integració de les 

eines TIC treballades al llarg del curs. 

Avaluació per part del docent de la  webs 

presentats amb l’ integració de les eines 

TIC treballades al llarg del curs. 

Avaluació final conjunta, negociació de la 

nota final. 

 

El model d’avaluació que volem proposar per aquest projecte de formació virtual ha de 

tenir en compte l’opinió dels participants del procés, abans durant i després que ens 

permet:  Per contra, un model de formació ( i d’avaluació) virtual que tingui en compte 

l’opinió i s’informi prèvia, constantment i a posteriori de les persones participants del 

procés permet tres coses fonamentals:  

 

 Motivar als participants. 

 Adaptar els continguts,  metodologia, i els recursos per satisfer les necessitats de 

grup i personals. L’adaptació dels continguts, la metodologia o el mitjans a les 

necessitats individuals i/o grupals. 

 Verificar que es posa en pràctica els continguts i els aprenentatges a la vida 

professional del participant.  

Per tant, el model d’avaluació que considerem més adequat per al projecte que presentem,  

és el que Guba i Lincoln (1990) proposen:  

 En un procés d’ensenyament- aprenentatge tothom aprèn de tothom. 

 És un procés que neix de l’ individualitat però s’amplia al grup 

 És comparteix  l’assoliment dels objectius, no s’assignen unilateralment. 

 És un procés continu, la ‘aprenentatge evoluciona, és creen nous coneixements, no 

és un procés tancat 
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8.2.9 AVALUACIÓ DEL PROJECTE. 

És necessari establir  pautes i processos que des d’un primer moment garanteixi la qualitat 

del projecte, per tant des d’aquesta fase d’anàlisi fins a l’execució i avaluació del projecte, 

establint uns mecanismes de control del projecte, tant de qualitat com d’acompliment de 

calendari i objectius, fent una revisió periòdica dels objectius i planificació definida. 

També hi haurà una bústia de queixes i suggeriments per tal de rebre aquelles incidències 

o queixes que sorgeixen en qualsevol moment del curs. 

Es farà una avaluació inicial del projecte, una avaluació del procés i una avaluació final. 

Algunes de les  eines utilitzades per a l’avaluació  de qualitat del projecte seran:   

 Establiment de reunions setmanals entre els integrants de l’equip humà de 

PIMESCAT 2.0, per avaluar l’evolució del projecte, compliment dels objectius, del 

calendari previst, seguiment del pressupost, avaluació prova pilot etc... 

 Enquesta integrada dins els mòduls de moodle : A meitat de curs, després del 

mòdul  4 és realitzarà una enquesta dins de moodle per avaluar el grau de 

satisfacció que tenen sobre el curs, on hi hauran diferents preguntes dividides en 6 

apartats per detectar possibles millores i assegurar que el curs s’adapta a les seves 

necessitats: 

 Metodologia. 

 Temari. 

 Entorn. 

 Materials /recursos. 

 Docent. 

 Servei de suport. 

 Enquesta integrada dins els mòduls de moodle : com l’anterior enquesta però un 

cop finalitzi el curs, és realitzarà una enquesta dins de moodle per avaluar el grau 

de satisfacció que tenen sobre el curs, on hi hauran diferents preguntes dividides 

en 6 apartats per avaluar l’evolució de la satisfacció, avaluar els canvis i millores 

introduïts, i per tenir una valoració final de curs que ens permeti prendre 

decisions de cara la propera edició. 

 Formulari google.docs amb el mateix format que en l’enquesta d’anàlisi de 

necessitats que he realitzat anteriorment, en aquest cas es realitzarà una enquesta 

online un cop passin 3 mesos de la finalització del curs. Aquesta enquesta s’enviarà  

tant als participants com també als seus caps més immediats si s’escau per tal 

d’avaluar el grau d’aplicació dels coneixements obtinguts i possibles noves 

necessitats formatives. 

 Per avaluar la prova pilot, com que no disposo de 4 setmanes per fer-la segons la 

temporalització del mòdul,  donaré accés a diferents usuaris extrets de les 

enquestes d’anàlisi de necessitats que vaig realitzar perquè entrin a l’entorn 
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d’aprenentatge, a més de rebre una presentació del projecte i de com s’enfoca el 

disseny d’aquest entorn d’aprenentatge, perquè puguin avaluar 5 dels 6 ítems que 

he inclòs en la proposta d’enquesta integrada en moodle per fer a mitjans i finals 

del curs per avaluar-ho: Metodologia, Temari, Entorn, Materials / Recursos,  i 

Servei de Suport. En relació al Docent com no hi haurà docència real no podré 

avaluar-ho, però si la resta de l’entorn d’aprenentatge. 

Els diferents usuaris son amics i familiars que tenen el perfil del públic objectiu del 

meu projecte, per tant, tinc la possibilitat de rebre un feedback directe de forma 

presencial, per així fer jo també una avaluació visual de com es mou en l’entorn i 

de quines dificultats, dubtes, errors sorgeixen. 

SISTEMA DE QUALITAT 

Per a realitzar l’avaluació dels resultats del projecte i la posterior pressa de decisions 

penso que s’ha d’implantar un sistema de qualitat, que permetrà estructurar el projecte 

seguin uns criteris i indicadors de qualitat, tanmateix en un primer moment no seria per 

rebre la certificació. 

El model escollit seria en base a la norma ISO 9001:2000, que ens permetrà crear un 

sistema de gestió de la qualitat que ajudi a la millora continua: 

- Permet la reflexió de perquè fem les coses. 

- Conèixer que diuen els clients, tant a nivell d’usuari (estudiants) 
com les PIMES. 

- Millora la utilitat, funcionalitat i estètica del nostre producte, en 
aquest cas les eines TIC, la plataforma de formació, els sistemes de 
suport, etc.. 

- Millora la qualitat educativa mitjançant les enquestes de satisfacció, 
suggerències, proves pilot etc.. 

- Millora l’atenció al client 

- Millora la competitivitat. 
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9. DESENVOLUPAMENT I IMPLEMENTACIÓ DEL PROJECTE 
9.1 DESENVOLUPAMENT 

PLATAFORMA CONTACTE PIMES:      http://pimescat.freewebclass.com/ 

(Entrada com a visitant) 

 

  

2 

4 

3 

1 

5 

http://pimescat.freewebclass.com/
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Nº IDENTIFICACIÓ COMPONENT DE L’ENTORN 

1 Entrada al curs de competències TIC per a PIMEs, en el futur si hi han nous 

cursos es pot anar afegint tota la oferta de cursos. 

2 Noticies i novetats de la plataforma per tal d’informar dels temes més 

rellevants. 

3 Inserció del Twitter de PIMESCAT 

4 Noticies més rellevants sobre les PIMEs i les TIC 

5 Fòrums de contacte per a PIMEs per tal de col·laborar amb nous cursos 

segons les seves necessitats, també és un canal de comunicació per a 

PIMESCAT i les PIMES i de detecció de noves necessitats. 
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Aquest espai és el d’entrada a la plataforma PIMESCAT 2.0, on s’ofereix tota 

l’informació relativa als cursos que hi ha en actiu, les darreres novetats de 

l’espai, i els fòrums per a que les PIMES realitzin el contacte entre elles i 

estableixin comunicació i assessorament de pimescat per al 

desenvolupament de nous cursos de formació segons les necessitats 

comunes. 

En aquest espai s’integra un canal RSS de noticies relacionades amb les 

PIMES i les TIC, a més de l’ integració del Twitter de PIMESCAT, per tal 

d’integrar en un mateix espai totes les vies de comunicació i informació que 

s’ofereix a les PIMES. 
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ENTORN D’APRENENTATGE:    

http://pimescat.freewebclass.com/course/view.php?id=2 , (Entrada com a visitant) 
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http://pimescat.freewebclass.com/course/view.php?id=2
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Nº IDENTIFICACIÓ COMPONENT DE L’ENTORN 

7 Indicació de quin mòdul s’està treballant en aquest moment. 

8 Usuaris en línea, la seva finalitat és promoure la comunicació sincrònica entre 

els participants i de saber si en aquell moment l’expert també està online. 

9 Menú de navegació de totes les activitats, fòrums, recursos, i glossari. 

10 En l’encapçalament del mòdul hi ha tot els recursos de suport, tant els de 

suport a l’aprenentatge  del participant (pla docent, glossari de termes, fòrum 

d’ajuda, i recursos d’aprenentatge addicionals) com també  de suport tècnic 

(fòrum d’ajuda tècnica i manual d’ ús de moodle) 

11 Calendari docent amb les fites claus del curs per a permetre una planificació de 

l’aprenentatge per part dels participants. 

12 Informació de propers esdeveniments per a informar als participants de quina 

data és important connectar-me o realitzar/ entregar alguna activitat. 

13 Setmana actual en curs, destacat amb color groc per situar al participant en 

quins temes es treballen en aquesta setmana, quins materials s’han de 

consultar, i quines  activitat s’han de treballar. 

14 Propera setmana de treball. 
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És l’espai central de l’ EVA,  en una mateixa pàgina el participant pot accedir a 

tots els recursos i a tota la informació relativa al seu aprenentatge, per tant 

l’entorn es configura perquè l’estudiant i l’activitat sigui el centre de 

l’aprenentatge, i l’estructura de l’entorn fa que es potenciï per una part l’ 

aprendre fent i l’aprenentatge col·laboratiu. 

És molt important que els participants sàpiguen en tot moment en quin 

moment de l’aprenentatge es troben, però també saber  de quins 

aprenentatges previs provenen i i quina es la planificació futura de l curs, 

element essencial per participants amb poca experiència amb entorns virtuals, 

i amb necessitats de planificació i distribució de les tasques en funció de la 

seva càrrega de feina laboral / horaris. 

En tot moment son presents els elements de suport tant a nivell acadèmic com 

a nivell tècnic per a resoldre qualsevol dubte o dificultat. 
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Nº IDENTIFICACIÓ COMPONENT DE L’ENTORN 

15 Fòrum de debat virtual 

16 Informació de l’estat del debat, qui ha estat el darrer participant que ha 

participat, quantes respostes  hi ha fins al moment, etc.. 

17 Aquest desplegable es present en totes les pantalles, permet una 

navegabilitat ràpida i àgil en tot moment. 

18 Pàgina de resum on es poden trobar fàcilment tots els recursos, activitats, 

fòrums, qüestionaris d’avaluació classificats per cada mòdul. 

E
X

P
L

IC
A

C
IÓ

 D
E

 L
’E

N
T

O
R

N
 

V
IR

T
U

A
L

 D
’A

P
R

E
N

E
N

T
A

T
G

E
 

En tot moment de l’ aprenentatge es dona cabuda a la participació i 

col·laboració entre els participants, un dels elements claus son els fòrums i 

els espais de debat virtual que es troba el participant al llarg del curs, tant 

per fer activitats de forma col·laborativa, com debats grupals, com 

presentació i avaluació conjunta de les activitats realitzades. 

L’entorn d’aprenentatge es configura segons les necessitats del participant, 

per això si el que necessita tenir una visió global de tots els fòrums i/o 

debats pot clicar-los per veure’ls resumis en una sola pantalla, però també 

pot fer-ho per visualitzar en un mateix espai totes les activitats, tots els 

materials, o tots els qüestionaris d’avaluació. 
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Nº IDENTIFICACIÓ COMPONENT DE L’ENTORN 

19 Accés al qüestionari d’avaluació online 

20 Accés al recursos d’aprenentatge en format de vídeo incrustat a l’entorn 

d’aprenentatge. 

21 Xat del curs 
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Els diferents elements que composen l’entorn d’aprenentatge estan 

integrats de tal forma que el participant mai perd la situació d’ on es troba, 

és a dir, sempre sobren noves finestres i mai entra en nous espais webs 

perdent la finestra de referència. Per exemple, encara que els qüestionaris 

estan realitzats amb google.docs, al clicar per accedir-hi sobre una nova 

finestra, el mateix passa amb vídeos, o presentacions que s’obren en 

finestres emergents. 

En tot moment té accés a l’espai de xat virtual, facilitant així la comunicació 

asincrònica 
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FORUMS D’AJUDA I D’APRENENTATGE 

 

CALENDARI 
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Nº IDENTIFICACIÓ COMPONENT DE L’ENTORN 

22 Resum, accés i subscripció de tots els fòrums generals del curs. 

23 Resum, accés i subscripció  a tots els debats del curs 

24 Calendari detallat de totes les fites setmanals o mensuals, a més permet que cada 

usuari afegeixi les seves fites i recordatoris personals. 

E
X

P
L

IC
A

C
IÓ

 D
E

 L
’E

N
T

O
R

N
 

V
IR

T
U

A
L

 D
’A

P
R

E
N

E
N

T
A

T
G

E
 

A més d’integrar tots els elements que faciliten la planificació setmanal i mensual 

per part del participant, se li faciliten elements que ajuden a fer-ne el seguiment 

de forma més còmode, per exemple poguer-se subscriure a els debats / fòrums 

que l’hi interesi, així com posar les seves anotacions personals al calendari apart 

de les fites comunes del calendari. 

En tot moment el participant adapta l’entorn segons les seves necessitats, a més 

de poguer-ho configurar-lo visualment de forma que prioritzi els elements que 

son més importants en aquell moment. 
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BLOG DE DIFUSIÓ DEL PROJECTE:   http://pimescat.blogspot.com/ 

 

Blog de noticies relacionades amb les PIMEs i les TIC, la seva funció és 

posicionar el web a la xarxa i que se’n faci difusió, per així ser un bon canal de 

difusió del projecte PIMESCAT. 

Tant el blog, com el Twitter, con la plataforma de difusió estan interconnectats entre si, 

permetent un tràfic entre els diferents llocs webs on està present PIMESCAT. 

 

Presentació de l’equip humà que conforma l’ empresa, per donar consistència i 

fonamentació al projecte. 
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Presentació del curs PIMESCAT 2.0, els punts claus, objectius, finalitats i 

beneficis pels participants i per  les empreses  que hi participen. 

 

En aquesta pàgina s’expliquen els diferents canals de comunicació que 

disposen els clients per a rebre més informació. 
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9.2 IMPLEMENTACIÓ 

Com s’ha comentat en la fase de disseny, al no haver-hi temps per fer la prova pilot de 4 

setmanes, he realitzat un test d’usuari amb 4 participants de 2 hores de duració 

aproximadament, per tant de realitzar una avaluació de l’entorn d’aprenentatge i veure les 

seves possibles deficiències des de diferents punts de vista. La prova s’ha realitzat amb  4 

usuaris de diferents característiques 

 USUARI  1 -  ESTUDIANT UOC: amb aquest usuari es pretén tenir la visió d’una 
persona que ja té experiència prèvia en un entorn virtual d’aprenentatge,  per tal de 
que pugui comprar l’entorn i detectar les possibles deficiències des de la visió de 
l’estudiant. 

 USUARI 2 – ESTUDIANT DEL  MÀSTER D’ EDUCACIÓ I TIC: ens dona la visió 
fonamentada tant en la teòrica com en la practica del disseny i desenvolupament d’un 
entorn d’aprenentatge, a més d’¡aportar noves idees de millora o nous elements a 
incorporar al projecte. 

 USUARI 3 - DOCENT AMB EXPERIENCIA VIRTUAL:  amb aquest usuari es cerca la 
visió docent de l’entorn d’aprenentatge, a més de la seva experiència prèvia en 
accions de formació virtual i de quines dificultats es pot trobar tant l’estudiant com el 
expert que impartirà el curs. 

 USUARI 4  - USUARI SENSE EXPERIENCIA PRÈVIA EN FORMACIÓ VIRTUAL:  aquest 
usuari donarà una visió molt important de l’entorn, posarà a prova l’entorn en vers 
usuaris sense experiència prèvia, que molt probablement sigui un percentatge 
important de l’usuari final d’aquest projecte, per tant caldrà tenir en compte les seves 
opinions i dificultats en moure’s per l’entorn. 

La prova consisteix en donar accés lliurement a l’entorn fent preguntes aleatòriament 

segons com interactua l’usuari sobre:  

 Usabilitat/ interacció: preguntes sobre la facilitat d’utilitzar l’entorn, si troba 

fàcilment tots els elements que el composen, si està ben estructurat, si permet 

interactuar i adaptar els diferents elements segons les seves preferències, etc.. 

 Suport: preguntes tant a nivell docent com tècnic sobre si veu suficient els i si son 

fàcilment accessibles, si troba a faltar algun element de suport, etc..  

 Activitats: preguntes sobre si es corresponen al material i objectius plantejats, si son 

motivadores, son clares i entenedores, si son pràctiques, si fomenten l’aprenentatge 

col·laboratiu, etc.. 

 Materials: peguntes sobre si son entenedors, adequats als objectius del mòdul, si 

faciliten la resolució de les activitats, si son interactius, si tenen bon disseny didàctic, 

etc.. 

 Avaluació: preguntes sobre si son entenedores les preguntes, si es troba funcionalitat 

als qüestionaris, si s’adeqüen a les activitats i a la metodologia utilitzada, etc.. 

 Comunicació: avaluar els sistemes de comunicació sincrònica i asincrònica entre els 

participants, i si troba a faltar algun canal. 

 Planificació:preguntes sobre la càrrega lectiva, ús del calendari, flexibilitat, etc..  

 General: conclusions generals un cop s’ha visitat i analitzats tots els elements de l’ EVA. 

 

En el següent apartat d’avaluació del projecte es presenta el quadre resum amb l’avaluació 

dels apartats amb notes i comentaris/ propostes. 



10. AVALUACIÓ 

Una part fonamental en l’ implementació d’un projecte formatiu és l’avaluació que se’n fa 

d’aquest al llarg del temps, tant de l’anàlisi previ de necessitats que és la primera avaluació 

que es realitza, com l’avaluació de l’aprenentatge, com la qualitat d’aquest en les seves 

diferents vessants. És important conèixer en tot moment l’estat del projecte, i tenir una 

visió global d’aquest, donat que les dades que s’extreuen d’una avaluació de l’aprenentatge 

poden estar relacionades amb l’avaluació de la qualitat del projecte o a l’inversa, és a dir, si 

un mòdul ha tingut unes notes molt baixes per part dels participants, a més de tenir a 

veure amb els processos d’ensenyament –aprenentatge que han succeït pot tenir a veure 

amb la qualitat dels materials, dificultats de l’entorn, disseny poc apropiat ec... 

10. 1 AVALUACIÓ INICIAL (ANÀLISI DE NECESSITATS) 

Enquesta anàlisi necessitats 

https://spreadsheets.google.com/viewform?hl=es&authkey=CMGuo_cC&formkey=dEppd

0gxZW1YZm5mVjc0U3MxQnUzUmc6MQ#gid=0 

 

 

 

https://spreadsheets.google.com/viewform?hl=es&authkey=CMGuo_cC&formkey=dEppd0gxZW1YZm5mVjc0U3MxQnUzUmc6MQ#gid=0
https://spreadsheets.google.com/viewform?hl=es&authkey=CMGuo_cC&formkey=dEppd0gxZW1YZm5mVjc0U3MxQnUzUmc6MQ#gid=0
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10.2 AVALUACIÓ FORMATIVA 

Qüestionari 7.1 Què és un blog? 

https://spreadsheets.google.com/viewform?hl=es&authkey=CKKDpDs&formkey=dGl1VT

dBY2VzZ3ZpV2ZvbTNpMXdRR1E6MQ#gid=0 

Qüestionari 7.2 - Crear/ administrar un blog amb blogguer 

https://spreadsheets.google.com/viewform?hl=es&authkey=CK6nu7EH&formkey=dC1rM

jRXLWdkZElaR0oyd1B2Wkp1Mnc6MQ#gid=0 

 

 

Resultats online, amb estadístiques 

de les respostes en temps real. 

 

https://spreadsheets.google.com/viewform?hl=es&authkey=CKKDpDs&formkey=dGl1VTdBY2VzZ3ZpV2ZvbTNpMXdRR1E6MQ#gid=0
https://spreadsheets.google.com/viewform?hl=es&authkey=CKKDpDs&formkey=dGl1VTdBY2VzZ3ZpV2ZvbTNpMXdRR1E6MQ#gid=0
https://spreadsheets.google.com/viewform?hl=es&authkey=CK6nu7EH&formkey=dC1rMjRXLWdkZElaR0oyd1B2Wkp1Mnc6MQ#gid=0
https://spreadsheets.google.com/viewform?hl=es&authkey=CK6nu7EH&formkey=dC1rMjRXLWdkZElaR0oyd1B2Wkp1Mnc6MQ#gid=0
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10.3 AVALUACIÓ QUALITATIVA DEL PROJECTE . 

Les enquestes es realitzen a meitat de curs, al finalitzar el curs i 3 mesos després d’haver 

finalitzat el curs. 

Enquesta qualitat curs PIMESCAT 2.0 - EMPRESES CLIENTS -  

https://spreadsheets.google.com/viewform?hl=es&authkey=CJfRmqMF&formkey=dGVnS

XFzeW4zN29JcVZkSDNucUMyREE6MQ#gid=0  

Enquesta qualitat curs PIMESCAT 2.0 - PARTICIPANTS - 

https://spreadsheets.google.com/viewform?hl=es&authkey=CJqIseYP&formkey=dFJ3b2R

aMFhDN1YwWkh5OXpjYTJVT0E6MQ#gid=0 

 

 

Resultats Test d’usuari:  

En el següent quadre es presenten les respostes que han donat els 4 usuaris que han 

realitzat aquesta prova per avaluar l’entorn d’aprenentatge, i seguidament es presenten 

les propostes de millora a curt i mitja termini.

https://spreadsheets.google.com/viewform?hl=es&authkey=CJfRmqMF&formkey=dGVnSXFzeW4zN29JcVZkSDNucUMyREE6MQ#gid=0
https://spreadsheets.google.com/viewform?hl=es&authkey=CJfRmqMF&formkey=dGVnSXFzeW4zN29JcVZkSDNucUMyREE6MQ#gid=0
https://spreadsheets.google.com/viewform?hl=es&authkey=CJqIseYP&formkey=dFJ3b2RaMFhDN1YwWkh5OXpjYTJVT0E6MQ#gid=0
https://spreadsheets.google.com/viewform?hl=es&authkey=CJqIseYP&formkey=dFJ3b2RaMFhDN1YwWkh5OXpjYTJVT0E6MQ#gid=0


 USABILITAT 

/INTERACCIÓ 

SUPORT  ACTIVITATS  MATERIALS  AVALUACIÓ COMUNICACIÓ PLANIFICACIÓ GENERAL 

U
S

U
A

R
I 

1
 

6 8 7 7 7 6 5 7 

Hi ha massa 

informació, pot 

costar trobar alguns 

elements.   

Es mostra molts 

informació als 

diferents documents, 

i els enllaços son de 

gran ajuda per a la 

realització del curs 

Penso que les 

activitats estan ben 

estructurades, son 

variades i s’ adiuen 

bé als continguts a 

treballar en el mòdul 

Els materials son 

comprensibles, i 

inclouen tota la 

informació 

necessària per 

resoldre les 

activitats.  

Els qüestionaris 

d’avaluació són una 

bona forma d’avaluar 

i pel fet de ser online 

resulten de resolució 

ràpida i atractiva. 

La comunicació a 

través dels fòrums 

proporciona un bon 

contacte amb la resta 

de companys, així 

com a través del xat, 

però la comunicació 

amb el docent hauria 

de ser més 

personalitzada 

La càrrega de treball 

es centralitza en les 

dues darreres 

setmanes, penso que 

encara que la càrrega 

és correcte la 

planificació hauria 

d’haver repartir la 

càrrega al llarg de les 

setmanes. 

En general la meva 

opinió sobre el curs 

és bona,  proporciona 

la informació i l’ 

aprenentatge 

necessaris, però 

l’únic punt negatiu és 

en la planificació del 

curs. 

U
S

U
A

R
I 

2
 

5 6 5 7 7 6 7 6 

Aquesta plataforma 

gratuïta l’he utilitzat i 

és una mica 

limitativa, però en 

general compleix els 

requisits mínims 

d’usabilitat i 

d’interacció. 

Hagués afegit un 

documents de FAQ?s 

Trobo a faltar major 

explicació d’aquestes, 

continguts a 

treballar, 

competències, 

càrrega lectiva. 

En general trobo una 

bona selecció de 

materials i mitjans, 

l’únic que trobo a 

faltar és més material 

integrat a l’EVA. 

Alguna vegada he 

utilitzat el google.doc 

per fer formulari, son 

àgils i al moment tens 

els resultats i 

estadístiques. Trobo 

encertat fer avaluació 

inicial, formativa i la 

sumativa 

Bons canals de 

comunicació tant 

sincrònica com 

asincrònica. 

En la primera 

setmana es dona poc 

temps a llegir un pdf 

de 128 pàgines, cal 

veure quina 

disponibilitat tenen 

els estudiants i 

adaptar la càrrega. 

M’ha agradat el curs, 

és directe, per contra 

penso que l’entorn 

limita molt els  

plantejaments 

inicials, es la 

conseqüència de 

treballar amb 

plataformes 

gratuïtes. 

U
S

U
A

R
I 

3
 

4 5 6 6 7 5 6 5 

Hi ha un allau 

d’informació i penso 

que l’estudiant es pot 

perdre en l’entorn. 

Trobo a faltar més 

interacció, hauria de 

ser més adaptable 

tant a l’estudiant com 

pel docent. 

En la informació 

mostrada als diferent 

documents de suport 

li manca una mica 

d’exemples pràctics 

adaptats a l’entorn 

real.  

Les activitats es ben 

adaptades al 

contingut del curs, i 

promouen 

l’aprenentatge 

col·laboratiu entre 

els estudiants. 

Son bons materials, 

però es nota que no 

son d’elaboració 

pròpia, no segueixen 

una mateixa guia 

d’edició, i estan 

estructurats de 

diferent forma. 

Els qüestionaris 

d’avaluació em 

semblen un bon i 

pràctic instrument 

que permet al docent 

fer una avaluació 

continua i final dels 

aprenentatges. 

Es troben diferents 

eines de comunicació, 

però penso que la 

comunicació amb 

l’estudiant no es del 

tot personalitzada. 

La planificació em 

sembla correcte però 

el fet de proposar un 

treball en grup amb 

tant poc temps (1 

setmana)  pot crear 

dificultats a 

l’estudiant. 

Em sembla correcte 

el plantejament del 

curs, però es nota 

que s’ha treballat a 

contrarellotge, faria 

falta una petita 

inversió tecnològica 

en l’EVA. 

U
S

U
A

R
I 

4
 

5 6 8 7 8 7 6 7 

Penso que em faria 

falta un curs 

d’introducció a 

l’entorn per explicar-

me les seves 

funcionalitats, amb el 

fòrum i el pdf no em 

sabria espavilar sol. 

Agrairia poder tenir 

un telèfon de 

contacte per resoldre 

alguns dubtes ja 

siguin del curs o 

d’incidències 

tècniques. 

Les trobo 

motivadores, però la 

de treball en grup no 

em puc imaginar com 

fer-la sense fer cap 

classe presencial. 

Hi ha molta 

informació en pdf, 

vídeo, pàgines web, 

però m’agradaria 

tenir una guia per 

saber el que realment 

és important per 

realitzar les 

activitats. 

La forma d’avaluació 

m’ha semblat original 

i fàcil. M’agrada la 

idea de  fer 

avaluacions al llarg 

del curs i no 

únicament una prova 

final. 

Hi ha varis canals de 

comunicació, i tots 

integrats dins el 

mateix espai, però 

m’agradaria tenir un 

contacte telefònic o 

presencial. 

Em sembla correcte, 

però per una persona 

no habituada a les 

noves tecnologies 

potser li és més 

dificultós seguir el 

ritme del grup. 

M’agradaria 

participar en aquest 

curs, a més 

d’aprendre sobre les 

noves tecnologies i 

Internet, tindria 

experiència en com 

estudiar a distància 

per Internet. 



RESUM RESULTATS:  

Nota mitja general: 6,3 

Nota mitja més baixa: 5 Usabilitat Interacció 

Nota mitja més alta: 7,3 Avaluació 

En general s’obté una nota acceptable per ser una prova pilot, però cal millorar certs 

aspectes que amb més temps i pressupost real son factibles, sobretot es veu limitat per la 

plataforma gratuïta de moodle i no es pot desenvolupar tal i com estava planificat, sobretot 

la part d’usabilitat i d’interacció, molt important amb participants que molt probablement 

tenen poca experiència en formació virtual. 

L’usuari  que no té experiència prèvia s’ha mogut amb certa facilitat però s’ha trobat alguna 

dificultat de no saber cap a on anar-hi, o no saber que fer al respecte, caldria plantejar un 

mòdul previ d’introducció a l’entorn. 

Tots els usuaris han trobat correcte la planificació i la càrrega lectiva, a més de valorar molt 

positivament els qüestionaris online d’avaluació. 

Alguns usuaris han trobat deficiències en el sistema de suport, sobretot tenir un canal no 

virtual per a ls participants més novells amb l’entorn. 

En general es valora positivament els materials però es valoraria que tinguessin un mateix 

disseny didàctic, i elements que ajudin a prioritzar els elements més importants que hi 

surten als materials, sobretot conceptes claus. 

ACCIONS DE MILLORA QUE ES PLANTEJEN A CURT I MITJA TERMINI: 

1. Disseny d’un mòdul zero de duració d’una setmana de familiarització amb l’entorn i 

dels recursos que li ofereix. 

2. Millorar el disseny didàctic dels materials i unificar-los, a més de crear els materials 

didàctics propis  que no s’han elaborat per manca de temps i pressupost. 

3. Posada en marxa d’un telèfon d’atenció al participant. 

4. Optimització del disseny visual de l’entorn virtual d’aprenentatge, realitzar una 

inversió per a millorar la seva interacció i visualització, fer evolucionar l’entorn gratuït 

de moodle. 

5. Dissenyar espai i eines de comunicació que facilitin l’aprenentatge col·laboratiu i la 

realització d’activitats conjuntes, per integrar-ho dins l’espai virtual i no dependre 

d’una eina externa com el google.docs. 

6. Crear un espai on es permeti el feedback dels diferents estadis de l’avaluació (inicial, 

formativa i sumativa). 
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10.4 DIAGNOSI DE L’ESCENARI FORMATIU 

Un cop es tingues tot el curs finalitzat, és a dir els 8 mòduls,  és realitzaria un anàlisi de 

l’escenari formatiu al complert mitjançant una guia (Annex 3 -Guia anàlisi escenari 

formatiu), per tal de verificar que el que és va dissenyar en el seu moment s’ha 

desenvolupat correctament, i si compleix els objectius fixats amb el projecte. En aquest 

sentit no és una eina d’avaluació qualitativa de l’entorn, sinó un diagnòstic real de l’entorn 

creat, per tant un mecanisme de control. El fet que s’hagi modificat el plantejament inicial 

pot ser positiu o negatiu, tot depèn si s’ha realitzat de forma conscient 8 ja sigui per 

dificultats tècniques, pels tests d’usuari, etc..) o per errors en l’ implementació. Aquest fet 

sol ser freqüent on hi participen equips multidisciplinaris. 

11. CRONOGRAMA FINAL (Veure annex 1) 

En iniciar l’enfocament d’aquest projecte al mes de febrer, tot semblava indicar que hi 

havia temps suficient per elaborar el projecte sense presses, però a mida que avançaven 

les setmanes i les fases del projecte amb les dificultats trobades es varen haver de fer 

algunes petites modificacions, i algunes de les propostes descartar-les per aquesta 

primera versió del projecte. 

El fet que l’anàlisi de necessitats no hagi sigut dins una organització en particular ha 

dificultat molt aquesta fase i per tant va enrederir aquesta fase i fer començar una mica 

més tard en desenvolupament i implementació del projecte, tanmateix, el fet que li 

dediques el temps suficient a aquesta fase va facilitar el que es recuperes el temps perdut i 

les següents fases tot i començar una mica més tard s’acabessin segons el cronograma 

inicial. 

L’altre aspecte a remarcar del cronograma final es que no s’ha pogut dur a terme la 

realització de la prova pilot, donat que s’hagués necessitat 4 setmanes per dur a terme el 

mòdul 7 del curs, en contrapartida s’ha realitzat un test d’usuari que ha intentat simular 

aquesta prova pilot amb els perfils d’usuari reals que poden haver-hi amb aquest projecte. 

També hagués necessitats més temps per a implantar les millores que van sorgir d’aquest 

test, I que per manca de temps només han quedat reflexades en la memòria, però que amb 

més temps i pressupost es poden dur a terme sense cap dificultat. 

12. CONCLUSIONS FINALS 

En aquest punt final del projecte és moment de fer una retrospecció i veure com ha estat el 

procés per a l’ implementació final del projecte, dels punts positius, de les dificultats 

trobades, de les propostes de millora, i de l’enriquiment personal i professional obtingut al 

llarg d’aquest mesos. 

A partir del tancament del projecte, proposo una sèrie de propostes d’acció per a plantejar 

en una hipotètica posada en marxa d’aquest projecte: 

 És necessari realitzar una inversió econòmica per millorar l’entorn d’aprenentatge 

tant els aspectes tècnics, interactius, visuals, com també dels materials en el seu 

disseny didàctic. 
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 Abans de la posada en marxa del curs és necessari realitzar una prova pilot per tal 

d’avaluar els aspectes que amb el test d’usuari no ha sigut possible. 

 Cercar un finançament i una subvenció real per a dur a terme el projecte. 

 Dissenyar i desenvolupar els materials docents bàsics del curs que n’ s’ha dut a 

terme. 

 Redefinir el cronograma, és necessari disposar de 2 mesos més per a la posada en 

marxa del curs real 

 Presentació d’aquest projecte a diferents PIMES per a la seva avaluació com a 

clients potencials, i afegir el feedback en la millora del projecte. 

El fet d’haver escollit el model ADDIE per a desenvolupar aquest projecte l’he trobat  de 

gran ajuda, per tal d’estructurar el projecte, seguir les fases per així el resultat per a bé o 

malament sigui un reflexa d’allò que es va proposar en el disseny i que compleixi els 

objectius marcats. 

En aquest sentit els objectius generals  marcats anteriorment s’han assolit en gran mesura, 

com el fet de dur a terme la plataforma de contacte per a pimes i implantar el curs 

PIMESCAT 2.0, tanmateix, no s’han assolit en la seva totalitat per manca de pressupost i de 

temps, però s’ha deixat el camí marcat per assolir-los en un curt termini. 

Com ja he comentat anteriorment, durant la fase d’ anàlisi de necessitats vaig viure el punt 

més crític en el desenvolupament del projecte, el fet de no contextualitzar-lo en una 

organització en concret va dificultar molt aquesta fase, i vaig fer inclús replantejar-me 

l’enfocament del projecte per tal de poder- ho aplicar a una organització en particular i 

extreure’n la informació amb més facilitat, però vaig decidir utilitzar les TIC per fer aquest 

treball de camp i fer-lo de forma online a través dels qüestionaris que vaig fer arribar al 

públic objectiu mitjançant familiars, amics i companys de feina. Tanmateix, el fet de 

dedicar-li tant de temps a aquesta fase va fer que recollís una gran quantitat d’informació 

que m’ha ajudat en les posteriors fases del projecte.  

Realitzar aquest projecte a estat una experiència enriquidora, tant des de la vessant 

professional com personal.  En aquest tram final del màster disposava de tot un seguit de 

conceptes, idees, eines TIC, metodologia, competències, habilitats que conformaven el meu 

mapa de coneixement sobre l’ e-learning i les TIC i a través d’aquest projecte l’he pogut 

interconnectar entre sí i plasmar-ho en un gran mapa conceptual, aquest projecte. En 

aquest sentit trobo importantissim la possibilitat de realitzar aquest projectes tant des de 

una vessant teòrica com pràctica, aquest darrer punt molt poques vegades desenvolupat 

en d’altres projectes que he realitzat i que per tant no havia pogut experimentar fins ara el 

que significava dissenyar per a després desenvolupar i implantar, ara en soc més conscient 

de l’ importància de cadascuna de les fases que he hagut de realitzar, i de com estar 

interconnectades entre elles hi ha un flux d’informació que permet modificar i millorar els 

processos realitzats. 
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Pàgines web de Pla Pimestic referent  l’ ús de les TIC per part de les PIMES 

catalanes:   

 

http://www.pimestic.cat/que-es/tic-pime-catalana.html 

 

http://www.pimestic.cat/que-es/area-de-

premsa/noticies/newsdetails.html?tx_ttnews%5Bpointer%5D=1&tx_ttnews%5Btt_news

%5D=277&tx_ttnews%5BbackPid%5D=4&cHash=ee8cdf915e 

 

Presentació de l’impacte de les TIC en la competitivitat de les PIMES: 

http://www.slideshare.net/catedrastelefonica/las-tic-y-la-competitividad 

 

 

Presentació del “Proyecto MUTIC. Las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones en las PYME”. Cámara e Madrid. 2005: 

http://www.camaramadrid.es/doc/linkext/presentacion-pccps-2005-laura-1.pdf  

 

Manual d’ ús de moodle: 

http://cvsp.cucs.udg.mx/drupal6/documentos/manualmoodle.pdf 

http://www.pimestic.cat/que-es/tic-pime-catalana.html
http://www.pimestic.cat/que-es/area-de-premsa/noticies/newsdetails.html?tx_ttnews%5Bpointer%5D=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=277&tx_ttnews%5BbackPid%5D=4&cHash=ee8cdf915e
http://www.pimestic.cat/que-es/area-de-premsa/noticies/newsdetails.html?tx_ttnews%5Bpointer%5D=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=277&tx_ttnews%5BbackPid%5D=4&cHash=ee8cdf915e
http://www.pimestic.cat/que-es/area-de-premsa/noticies/newsdetails.html?tx_ttnews%5Bpointer%5D=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=277&tx_ttnews%5BbackPid%5D=4&cHash=ee8cdf915e
http://www.slideshare.net/catedrastelefonica/las-tic-y-la-competitividad
http://www.camaramadrid.es/doc/linkext/presentacion-pccps-2005-laura-1.pdf
http://cvsp.cucs.udg.mx/drupal6/documentos/manualmoodle.pdf
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ANNEXOS

http://www.uoc.edu/portal/web/index.html
http://www.uoc.edu/portal/web/index.html


ANNEX 1 CRONOGRAMA I PRESSUPOST 
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PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES

Març'11 Abril'11 Maig'11 Juny'11 Juliol'11 Agost'11 Setembre'11 Octubre'11 Novembre'11 Desembre'11 Gener'12 Febrer'12 TOTAL

Despeses

Despeses fixes

Constitució de la societat (SCCL.) 1.000 € 1.000 €

Lloguer local comercial 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 4.800 €

Despeses de personal

Director 1.200 € 1.200 € 1.200 € 1.200 € 1.200 € 1.200 € 1.200 € 1.200 € 1.200 € 1.200 € 1.200 € 1.200 € 14.400 €

Comercial 800 € 800 € 800 € 800 € 3.200 €

Expert en continguts 1.200 € 1.200 € 1.200 € 1.200 € 1.200 € 1.200 € 1.200 € 1.200 € 1.200 € 1.200 € 1.200 € 13.200 €

Dissenyador instruccional 1.200 € 1.200 € 1.200 € 3.600 €

Dissenyador gràfic 1.000 € 1.000 € 2.000 €

Desenvolupador tecnològic 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 9.000 €

Tecnologia

Ordinadors seu comercial 2.000 € 2.000 €

Alta al servidor i dominis web 1.000 € 1.000 €

Despeses generals

Dietes, transport 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 1.200 €

Telèfon 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 80 € 80 € 80 € 80 € 640 €

Energies (aigua, llum, etc.) 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 100 € 100 € 100 € 100 € 800 €

Despeses servidor i web 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 700 €

Despeses vàries material fungible 30 € 30 € 30 € 30 € 30 € 30 € 30 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 460 €

Total despeses fixes 2.820 € 4.220 € 5.220 € 6.220 € 4.020 € 4.120 € 4.120 € 4.140 € 8.030 € 5.030 € 5.030 € 5.030 € 58.000 €

Despeses variables

Tecnologia 300 € 500 € 500 € 500 € 1.800 €

Mateniment plataforma 100 € 100 € 100 € 100 € 400 €

Publicitat i posicionament web 500 € 500 € 500 € 500 € 2.000 €

Despeses gestió de l'entorn

Gestió 300 € 300 € 300 € 900 €

Total despeses variables 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 600 € 900 € 900 € 900 € 3.300 €

Total despeses 2.820 € 4.220 € 5.220 € 6.220 € 4.020 € 4.120 € 4.120 € 4.140 € 8.630 € 5.930 € 5.930 € 5.930 € 61.300 €

Nombre d'inscripcions 10 20 25 30 85 

Ingressos

Finançament Generalitat pla PIMESTIC 40.000 € 40.000 €

Subvenció Cambra de Comerç Barcelona 30.000 € 30.000 €

Matricules 7.000 € 0 € 0 € 8.750 € 0 € 0 € 10.500 € 26.250 €

Total ingressos 70.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 7.000 € 0 € 0 € 8.750 € 0 € 0 € 10.500 € 96.250 €

BENEFICIS 67.180 € -4.220 € -5.220 € -6.220 € -4.020 € 2.880 € -4.120 € -4.140 € 120 € -5.930 € -5.930 € 4.570 € 34.950 €

Cash flow (control de caixa) 67.180 € 62.960 € 57.740 € 51.520 € 47.500 € 50.380 € 46.260 € 42.120 € 42.240 € 36.310 € 30.380 € 34.950 €

Joan Manzanares 

Morales:

Com he comentat hi han 

figures que faran doble 

rol, aquí contemplo com a 

personal diferent per 

Joan Manzanares 

Morales:

Prova pilot de 1  mes, 

gratuita

Joan Manzanares 

Morales:

350e per matrícula

Joan Manzanares 

Morales:

Només ens falta per 

recuperar 5.050 euros de 

l'inversió finançada de 

40.000e

Joan Manzanares 

morales:

A retornar en 3 anys 

sense interès
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Març'11 Abril'11 Maig'11 Juny'11 Juliol'11 Agost'11 Setembre'11 Octubre'11 Novembre'11 Desembre'11 Gener'12 Febrer'12

BENEFICIS 67180 -4220 -5220 -6220 -4020 2880 -4120 -4140 120 -5930 -5930 4570

Cash flow -67180 62960 57740 51520 47500 50380 46260 42120 42240 36310 30380 34950

TIR 86%

VAN 41.787,82 €



ANNEX 2 – GUIÓ ANÀLISI ESCENARI FORMATIU 

Aquí situem la proposta formativa dins un context, és a dir, definim la finalitat de la 

proposta, a qui va dirigida, els requisits previstos, el contingut i les competències a 

treballar. És important analitzar aquesta informació per contrastar-ho posteriorment amb 

els altres elements que constitueixen l’escenari per veure la coherències,desajustos 

previstos i no previstos etc.. No podem avaluar l’escenari si prèviament no coneixem la 

missió d’aquest. 

 Nom de la proposta formativa. 

 Objectius. 

 Destinataris 

 Competències. 

 Modalitat formativa i presencia de les TIC: Simonson i Barberà 

Virtual     Semi presencial   Presencial 

 10------ 9-------- 8------- 7-------- 6------- 5-------- 4-------- 3-------- 2------- 1-------- 0 

Alt us de les TIC   Moderat    Baix ús de TIC 

 Requisits formatius previs 

 Requisits tecnològics previs 

 Dimensió pedagògica 

 Pla docent 

 Metodologia 

 Dimensió  

perceptual 

Dimensió  

cognitiva 

Dimensió  

afectiva 

Dimensió  

social 

Dimensió  

pràctica 

Propiciar 

ambients i 

processos 

favorables 

per 

percebre 

millor la 

qualitat 

  

Millorar la 

capacitat 

d’atenció i la 

cultura 

Accedir a l’ 

informació, 

organitzar-la i 

processar-la i 

transferir-la. 

  

Desenvolupar 

habilitats de 

pensaments i de 

modes d’aprendre. 

Propiciar el 

desenvolupament 

cognitiu. 

Motivar els 

processos 

d’aprenentatge. 

  

Organitzar-se en 

equips i 

comunitats que 

fomentin 

l’afectivitat i 

enfortir l’ 

identitat. 

Propiciar 

l’aprenentatge 

col·laboratiu i 

la socialització 

del 

coneixement, 

centrats en la 

persona. 

Articular 

escenaris 

d’aprenentatge 

amb la vida real 

mitjançant 

simulacions 

pertinents. 

  

Propiciar la 

transferència de 

l’aprenentatge. 
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sensorial 

  

 Estratègies utilitzades: 

  

Tipus Present / no 

present 

Activitats on 

es 

desenvolupa 

TIC 

relacionades 

Piràmide       

Portafoli       

Contracte d’aprenentatge       

Aprenentatge basat en problemes       

Mapes conceptuals       

Debat        

Estudi de casos       

Pluja d’idees       

  

 Rols: Stephenson i Sangrà 

El rol del alumne ve determinat pel rol que interpreta el docent, per tant analitzant el rol i 

l’ interacció amb l’alumne per deixar-li l’espai d’aprenentatge es pot fer en base a les 4 

variables que el docent controla dins el procés formatiu: diàleg, implicació, suport i control 

(DISC) 

  

 Model pedagògic: 
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Tipologia Present / no 

present 

Activitats on es 

desenvolupa 

TIC relacionades 

Conductisme       

Cognitivisme       

Constructivisme     

  

 Ajuda pedagògica. 

El procés d’aprenentatge es caracteritza per una construcció del coneixement a partir 

d’una sèrie de processos meta cognitius desenvolupats pel docent i l’estudiant. Tanmateix, 

aquest procés constructivista incorpora a l’alumne aquest nou aprenentatge dins la seva 

estructura mental, per tant és necessari acompanyar aquesta nova informació amb l’ajuda 

pedagògica necessària, i no sempre s’ha d’entendre l’ajuda del docent, sinó totes aquelles 

eines TIC i recursos que fan aquesta funció per exemple: 

 Guies didàctiques 

 Meta dades. 

 Fòrums d’ajuda 

 Material de consulta  

 Telèfons de suport 

 Relació espai / temps. Quadrant de Coldeway: 
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 Avaluació 

   Present no 

present 

Acció on es 

manifesta 

TIC utilitzada 

Avaluació  inicial    

Avaluació  continua       

Avaluació  final       

  

Dimensió tecnològica. 

 Software: tot el programari associat en els procés d’ensenyament aprenentatge, 

tant si treballa online com si ho fa offline, per exemple amb el word un cop s’ha 

baixat la documentació penjada a l’aula virtual 

 Model disseny de continguts. 

  Present no 

present 

Activitat on es 

manifesta 

TIC utilitzada 

Dirigit per l’alumne    

Lineal       

Ramificat       

Hipercontingut       

 Eines de comunicació: 

   Present no 

present 

Freqüència d’ús Software utilitzat 

E-mail       

Xat       
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Fòrum       

Videoconferència       

Telèfon       

Videoblog       

Blog       

 Accessibilitat. 

Preguntes a respondre: 

Tots els estudiants han tingut els requisits mínims d’accés al programa? 

Hi ha hagut dificultats de comunicació? 

Hi ha hagut dificultats per elaborar una activitat perquè no quedava prou clara? 

Hi ha hagut distorsió d’alguna TIC en referència al contingut? 

Quines TIC han ajudat a fer accessible el contingut a estudiants amb dificultats? 

.... 

 Ajuda tecnològica:  

Preguntes a respondre: 

Quins elements de l’escenari son de suport tecnològic? 

Com han funcionat aquest elements de suport? 

.... 

 Desenvolupament de la proposta: (interacció entre la dimensió pedagògica i la 

tecnològica). 

Interacció  triangle formatiu: professor – continguts - estudiant: Coomey i 

Stephenson 

Utilitzen dues variables: 

1. El punt fins el qual el procés d’aprenentatge es controlat pel professor i l’alumne. 

2. El punt fins el qual el contingut i les tasques son controlades per l’alumne. 
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 NO 

El professor especifica rigorosament les activitats i els resultats, per exemple dates 

d’entrega, temporalització, el tipus, la freqüència i qualitat de les intervencions etc.. 

El contingut està totalment preparat i tancat: 

 - Diàleg definit pel docent centrat en una tasca especifica. 

- No hi ha implicació de l’estudiant sobre el contingut, les activitats, o els recursos. 

-  El suport principal és el docent. 

-  El control prové del docent. 

  

NE 

 - Les tasques i objectius d’aprenentatge estan especificats, però els estudiants controlen 

com treballar i obtenir els objectius i tasques establertes. 

- El contingut i la comunicació no està establert pel docent. 

- Grups autogestionats centrats en les tasques. 

- Les tasques poden ser adaptables a les circumstàncies i les necessitats dels estudiants. 
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- Docents i estudiants proporcionen ajuda i retroalimentació. 

 SO 

- Les activitats d’aprenentatge son obertes i estratègiques. 

- El professor estableix la direcció, els resultats, els objectius, el nivell, i l’alumne pot 

explorar i accedir a qualsevol material. 

- Es garanteix un mínim d’aprenentatge comú, posteriorment cada estudiant pot ampliar 

els coneixements segons els seus interessos. 

 SE 

L’estudiant controla la direcció general de l’aprenentatge, inclou els resultats com una fita 

a llarg termini. 

 - Els resultats son tant important com les fites personals. 

- Comunicació auto dirigida pels estudiants 

- Les ajudes docents son a demanda de l’estudiant. 

- L’alumne determina fites i resultats 

- L’alumne controla el progrés. 

 Tipologia d’activitats. 

 Centrades en l’ interacció: 

 Fòrum 

 Xat 

 Grups de debat 

 Grups de treball 

   Centrades en l’interactivitat 

 Demos 

 Tallers de retroalimentació programada 

 Simuladors. 

 Modalitat us de les TIC: 

Jonassen 
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  Present / no 

present 

Activitat on es 

present 

Eina TIC 

utilitzada 

Us sobre l’ordinador       

Us amb l’ordinador        

 

Us de les TIC i temporalització 

   

  Comunicació  

asincrònica 

Comunicació  

sincrònica 

Tecnologia per a la 

comunicació 

1 2 

Tecnologia per a la 

informació 

3 4 

1. Estarem davant un escenari virtual educatiu basat en els textos 

2. Estarem davant un escenari virtual educatiu basat en la comunicació oral o 

bimodal. 

3. Estarem davant un escenari presencial o virtual amb suport de materials 

multimèdia. 

4. Estarem davant un escenari presencial basat en materials multimèdia. 

  

 Usos no previstos TIC: 

Preguntes a respondre: 

               Descriure quins usos s’han produït amb les TIC que no s’havien previst. 

Descriure quins usos de les TIC s’havien previst i que no s’han produït. 

 Qualitat de l’escenari formatiu. 

-- Avaluació de l’escenari-formatiu en les tres dimensions d’anàlisi, prèviament cal 

haver definit un standars de qualitat que facin referència aquestes 3 dimensions: 
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 Disseny Pedagògic: mitjançant dissenyadors i experts pedagògics.(1) 

 Disseny Tecnològic: mitjançant dissenyadors i experts tecnològics (2) 

 Us / interacció de les dimensions. mitjançant dissenyadors i experts pedagògics 

i tecnològics. (3) 

- Criteris de qualitat: 

o Construcció col·laborativa del coneixement 

o Usos previstos i reals de les TIC 

o Nivell d’interacció entre alumnes i professorat 

o Nivell d’interacció entre els alumnes. 

o Resultats de l’aprenentatge. 

o Aprenentatge significatiu. 

o Integració dels continguts i de les TIC  en la pràctica educativa 

o Innovació pedagògica 

o Procés d’interacció de l’estudiant amb el sistema. 

o Percepció de pertinença 

o Flexibilitat del procés d’aprenentatge. 

o Desenvolupament de metodologies d’aprenentatge actives 

  - Grau satisfacció alumnes: mitjançant enquestes realitzades per correu electrònic amb 

ítems que facin referència a: 

 Materials d’aprenentatge (1) 

 Continguts (1) 

 Facilitat i funcionalitat de les TIC (2) 

 Aportació del Docent: (1) 

 Entorn formatiu (2) 

 Assoliment dels objectius plantejats (1) 

 Interacció amb el docent (3) 

 Interacció amb el contingut. (3) 

 Sistema de suport pedagògic i tecnològic (3) 

 Sentiment d’apertença a la comunitat (3) 

- Grau satisfacció docent. mitjançant enquestes realitzades per correu electrònic amb 

ítems que facin referència a: 

 Materials (1) 

 Interacció amb els estudiant (3) 

 Nivell d’ús de les TIC en la funció docent (3) 

 Assoliment dels objectius plantejats (1) 

- També es pot valorar l’escenari no en funció dels elements pedagògics, tecnològics i de la 

seva interacció sinó com a un tot global en funció de tres dimensions diferents d’anàlisi 

com ja vaig comentar en l’anterior activitat. 
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 Dimensió basada en els resultats de l’aprenentatge: l’escenari seria avaluat en 

funció dels resultats que obtenen els estudiants, és a dir, si en una activitat hi ha 

hagut una nota mitja molt baixa i uns aprenentatge poc significatius voldrà dir que 

l’entorn, les TIC utilitzades, el docent, i el contingut no ha sigut l’adequat. Per tant, 

la configuració de l’escenari estarà orientada en la mesura i control dels resultats. 

Un escenari basada en aquesta dimensió és incloure moltes eines i indicadors 

d’avaluació durant el procés, per exemple eines de mesurament i evidenciament de 

competències assolides entre l’estudiant i el docent. 

 Dimensió basada en el procés de l’aprenentatge: l’escenari es configura per tenir 

indicadors no tant del resultat final del procés d’aprenentatge sinó de com s’ha 

produït l’aprenentatge, son escenaris on predominen moltes eines de control dels 

aprenentatges, per exemple incloure un wikispace on tot queda analitzat de qui, 

com que i quan ha fet cada estudiant. Per tant els resultats queda en un segon 

terme, i el que realment importa és com les TIC han ajudat en els processos 

d’interacció. 

 Dimensió basada en la validesa pedagògica de l’entorn d’aprenentatge: amb 

aquesta visió de l’escenari no es mesura ni el que s’ha aconseguit ni el com s’ha 

assolit, és una dimensió que aïlla l’escenari del procés d’aprenentatge, cerca 

models d’escenaris que disposen d’una solida fonamentació teòrica, cada element 

que es disposa en l’escenari està recolzat en teories d’aprenentatge, cada TIC 

utilitzada es fa per donar coherència a l’ambient. És una dimensió que cerca 

elaborar models d’escenaris, sense atendre a la diversitat de necessitats, l’escenari 

és el més important del procés d’aprenentatge i per tant els altres factors s’han 

d’adaptar. 
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