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1. Presentació del Treball Final de Màster 

El Treball Final de Màster (TFM) de l’itinerari professionalitzador té com a objectiu 

que l’estudiant tingui una experiència de disseny, aplicació i avaluació real d’un 

projecte d’e-learning que s’haurà de contextualitzar a una institució educativa, or-

ganització o empresa específica. El tema del projecte estarà relacionat amb algun 

dels itineraris d’especialització del Màster: 

 

 Direcció i gestió de l’ e-learning 

 Disseny tecno-pedagògic o instruccional 

 Docència en línia 

 

El TFM de l’itinerari professionalitzador consta de dues parts que es concreten en 

dues assignatures de 6 crèdits ECTS: una part acadèmica (Projecte d’Aplicació 

Professional), i una part que es desenvolupa al marc d’un centre, entitat o empre-

sa de pràctiques (Pràctiques Externes). Aquestes dues parts hauran de ser matri-

culades i cursades de forma simultània ja que es desenvolupen de forma coordi-

nada i impliquen accions interdependents. 

L’assignatura Projecte d’Aplicació Professional es basa en l’elaboració individual 

d’un projecte professional que s’haurà de contextualitzar en una institució educati-

va o organització específica. El participant haurà de posar de manifest les compe-

tències professionals bàsiques, específiques i transversals pròpies de l’àmbit de 

l’educació basada en l’ús de les TIC i de l’especialitat escollida, ja sigui direcció, 

disseny tecnopedagògic o bé docència en línia. D’altra banda, les Pràctiques Ex-

ternes esdevenen la part del Treball Final de Màster en la qual l'estudiant posarà 

en pràctica els coneixements adquirits al llarg del Màster en un entorn institucio-

nal, empresarial o acadèmic real.  

La coordinació entre ambdues assignatures és bàsica i per això el docent referent 

de la UOC serà el mateix consultor per a totes dues, qui assumirà la funció del 

seguiment i avaluació del TFM. Les dues assignatures són per tant diferents, però 

alhora interdependents, ja que una esdevé l’escenari d’aplicació i el desenvolu-

pament de les accions pràctiques (anàlisi, implementació i avaluació), i l’altra en 

vehicula la conceptualització, el disseny, els resultats i propostes de millora i en 

recull el procés seguit en forma de memòria final. 
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És important remarcar que el TFM ha d’implicar també el desenvolupament d’un 

producte o resultat tangible derivat del projecte realitzat, que prendrà una forma 

determinada en funció de l’especialitat des de la qual es plantegi, però que en 

qualsevol cas haurà de materialitzar-se total o parcialment en un suport digital 

específic.  

La culminació del TFM consisteix en la presentació de la memòria final del projec-

te desenvolupat i la seva defensa virtual davant d’un tribunal i els companys del 

programa. Malgrat tot, a totes dues assignatures se seguirà un procés de lliura-

ment d’activitats d’avaluació continuada, que aniran lligades a les diferents fases 

de desenvolupament del projecte. 

 

 

 

 
Pràctiques 
externes  
6 ECTS 

Projecte 
d’aplicació  

6 ECTS 

Memòria final 
DEFENSA 

AVALUACIÓ 
CONTINUADA



Màster universitari en Educació i TIC (e-learning) 

Febrer 2013 7

La finalitat d’aquesta guia és proposar unes pautes generals i un marc de treball 

comú que ajudin docents i estudiants a plantejar i desenvolupar el projecte amb la 

major adequació i eficàcia possibles en el període acadèmic establert. A continua-

ció, es presenten alguns aspectes generals del TFM i posteriorment es presenten 

els aspectes més específics de cada assignatura, en primer lloc Projecte 

d’Aplicació Professional i després Pràctiques Externes. 

 

 



Màster universitari en Educació i TIC (e-learning) 

Febrer 2013 8

2. Objectiu i competències 

El Treball Final de Màster té un paper integrador en el programa, amb l'objectiu de 

contextualitzar els aprenentatges, teòrics i pràctics, que els estudiants han adquirit 

al llarg dels diferents mòduls i assignatures del Màster i projectar-los en l'entorn 

professional. Per tant, ni l’assignatura de Pràctiques Externes ni la de Projecte 

d'Aplicació Professional aporten competències específiques noves als estudiants, 

sinó que més aviat permeten consolidar les competències que s’han anat treba-

llant en les assignatures anteriors. 

Una altra particularitat del TFM és la importància que reben les competències 

transversals. Així doncs, els estudiants han de posar en joc les seves habilitats 

comunicatives, la capacitat de treballar en equip, el lideratge, la iniciativa i la crea-

tivitat a l'hora de resoldre problemes reals, la facilitat de redactar documentació 

concisa, completa i comprensible, etc. 

L’objectiu general del TFM és dissenyar, desenvolupar, implementar i avaluar 
un projecte educatiu d‘e-learning o basat en l’ús de les TIC. A través d’aquest 

treball, l'estudiant haurà de posar de manifest les competències professionals bà-

siques, específiques i transversals, pròpies de l'àmbit de l'e-learning i de l'especia-

litat escollida. Aquesta fita implica que s’assoleixin les competències transversals 

següents: 

 

a) Competències interpersonals, és a dir, aquelles orientades a la relació 

entre les persones, tant professionals, membres d’un equip, usuaris com 

clients. 

 Col·laboració amb companys i professors al campus virtual amb vista a 
la consecució dels propis objectius. 

 
 Compartició de coneixement en comunitat d’aprenentatge. 

 
 Argumentació de la presa de decisions. 

 
 

b) Competències instrumentals, orientades al domini d’eines de caràcter 

general de tipus cognoscitiu, metodològiques, tecnològiques o lingüísti-

ques. 
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 Identificació dels factors clau per a un projecte d’e-learning en una or-
ganització concreta. 

 
 Aplicació de models pedagògics d’acord amb les necessitats organit-

zacionals. 
 
 Aplicació de models de disseny instruccional més adequats a les ne-

cessitats organitzacionals. 
 
 Aplicació de criteris de disseny de materials educatius hipermèdia. 

 
 Domini de les estratègies de comunicació asincròniques necessàries 

per a coordinar accions orientades al disseny, implementació i avalua-
ció de projectes d’e-learning i formació amb suport TIC. 

 
 Domini d’eines de productivitat basades en TIC. 

 
 Domini de les estratègies de comunicació basades en TIC. 

 
 Gestió de la informació vinculada al propi projecte en forma d’e-

portfolio. 
 
 Planificació del propi projecte en el marc de les orientacions i propos-

tes de l’assignatura. 
 
 Resolució dels problemes vinculats a la planificació, implementació i 

avaluació d’un projecte. 
 
 

c) Competències sistèmiques, que estan vinculades a la visió i a 

l’actuació sobre sistemes en la seva globalitat. 

 Identificació i contextualització dels factors clau dels projectes educa-
tius i de formació de les organitzacions en el marc de la societat de la 
informació i del coneixement. 

 
 Utilització d’instruments de diagnòstic i detecció de necessitats a les 

organitzacions. 
 
 Anàlisi diagnòstica de les necessitats en matèria de formació i e-

learning de les organitzacions i les seves repercussions en la gestió 
d’accions orientades a la seva satisfacció. 

 
 Coneixement i identificació de les transformacions que el concurs de 

les TIC afavoreix a les organitzacions i les seves implicacions en la di-
recció, gestió, organització, producció i administració dels processos 
formatius. 

 
 Identificació dels factors clau per a la gestió del canvi a l’organització. 

 
 

Si fins ara s’han descrit aquelles competències de caire transversal més relle-

vants, a continuació es descriuen les competències pròpies de les tres especiali-
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tats d’aquest Màster. S’entén que l’estudiant desenvoluparà de forma preponde-

rant aquelles que facin referència a l’especialitat cursada i en la que es situa el 

seu projecte. 

 

Competències específiques per a l’especialitat de Direcció 
 

 Identificació argumentada dels principals factors que intervenen en la pre-
sa de decisions amb relació al desenvolupament de projectes educa-
tiu/formatius d’e-learning. 

 
 Aplicació de les diferents eines tecnològiques que es poden emprar per al 
disseny d’entorns i materials d’aprenentatge, tant en contextos presencials, 
semipresencials com no presencials. 

 
 Aplicació dels factors vinculats als usos intensius de TIC que transformen 
els processos docents, les programacions de continguts i les pràctiques 
formatives, així com la planificació docent, els processos d’aprenentatge, 
el treball col·laboratiu i els processos formatius d’ensenyament i aprenen-
tatge tant en contextos presencials, semipresencials com no presencials. 

 
 Direcció de propostes formatives d’e-learning tenint en compte els factors 
de l’entorn de l’organització i la gestió del canvi organitzacional. 

 
 Gestió i administració dels processos operatius vinculats a l’e-learning. 

 
 Disseny, desenvolupament i avaluació de propostes formatives globals en 
e-learning. 

 
 Implementació de polítiques de qualitat en e-learning. 

 
 Disseny i gestió dels factors i processos de màrqueting i comunicació vin-
culats a un projecte d’e-learning. 

 
 Gestió d’equips interdisciplinaris de projecte, equips docents, aspectes 
tecnològics, financers i pressupostaris vinculats a un projecte d’e-learning. 

 
 Identificació d’indicadors de qualitat i progrés d’accions educatives amb 
suport de les TIC. 

 
 

Competències específiques per a l’especialitat de Disseny tecnopedagògic 
 

 Identificació argumentada dels principals factors que intervenen en la pre-
sa de decisions amb relació al desenvolupament de dissenys instruccio-
nals o tecnopedagògics. 

 
 Aplicació de les diferents eines tecnològiques que es poden emprar per al 
disseny d’entorns i materials d’aprenentatge, tant en contextos presencials, 
semipresencials com no presencials. 

 
 Aplicació dels factors vinculats als usos intensius de TIC que transformen 
els processos docents, les programacions de continguts i les pràctiques 
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formatives, així com la planificació docent, els processos d’aprenentatge, 
el treball col·laboratiu i els processos formatius d’ensenyament i aprenen-
tatge tant en contextos presencials, semipresencials com no presencials. 

 
 Desenvolupament i justificació de dissenys instruccionals i tecnològics de 
contextos i entorns educatius virtuals d’ensenyament i aprenentatge. 

 
 Conceptualització de materials educatiu/formatius digitals hipermèdia. 

 
 Anàlisi, disseny, desenvolupament, implementació i avaluació de propos-
tes formatives globals que es basen en l’ús de les TIC (e-learning). 

 
 Desenvolupament d’estratègies instruccionals, activitats formatives i inter-
vencions docents avaluatives d’e-learning. 

 
 Coordinació dels processos de disseny instruccional i tecnològic de siste-
mes formatius telemàtics, de creació d’entorns educatius virtuals i 
d’elaboració de materials formatius hipermèdia. 

 
 Identificació d’indicadors de qualitat i progrés d’accions educatives i recur-
sos educatius amb suport de les TIC. 

 

Competències específiques per a l’especialitat de Docència en Línia 
 

 Desenvolupament de les tasques pròpies de les fases de diagnòstic i plani-
ficació en el transcurs d’un projecte professional en el marc d’una institució 
educativa o una organització. 

 
 Analitzar les necessitats d’una institució educativa i/o una organització, es-
pecialment en el pla metodològic, per a afavorir la integració de les TIC en 
els seus processos formatius. 

 
 Identificar les transformacions que la integració de les TIC en processos 
formatius impliquen en l’estructura, organització i funcionament d’una insti-
tució educativa i/o una organització i en les tasques i rols de les persones 
implicades en aquests processos. 

 
 Establir estratègies d’exploració de documentació i d’altres fonts 
d’informació amb l’objectiu d’adquirir coneixement d’un àmbit professional 
concret. 

 
 Establir programes i escenaris formatius de docència basada en les TIC. 

 
 Desenvolupament de tasques i estratègies apropiades durant la fase de 
desenvolupament i avaluació en el transcurs d’un projecte professional en 
el marc d’una institució educativa. 

 
 Aplicar les estratègies apropiades per a coordinar la implementació i el 
desenvolupament de programes i processos formatius amb les TIC dins 
d’una institució educativa i/o organització. 

 
 Assessorar en aspectes metodològics (disseny, desenvolupament i avalu-
ació) docents implicats en programes formatius que integrin les TIC en el 
marc d’una institució educativa i/o organització.  
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 Dissenyar o assessorar en el disseny de recursos o metodologies adequa-
des per a utilitzar o implementar en processos formatius amb TIC en el 
marc d’un programa o institució concreta. 

 
 Adquirir i mostrar les actituds i habilitats socials necessàries amb l’objectiu 
de treballar en equip i de manera coordinada amb altres persones, en el 
marc d’una determinada institució educativa i/o organització durant el des-
envolupament d’un projecte professional. 

 
 



Màster universitari en Educació i TIC (e-learning) 

Febrer 2013 13

3. Metodologia 

La metodologia general per a la construcció del projecte es basa en una adapta-

ció del denominat model ADDIE (anàlisi, disseny, desenvolupament, implemen-

tació i avaluació) molt utilitzat en disseny instruccional. La seva visió sistèmica en 

fases que es realimenten s’adequa a un projecte orientat a l’aplicació en entorns 

professionals, tant si l’objecte del projecte és el disseny instruccional, com si no. 

Tot i així, es podran contemplar altres models de construcció i gestió de projec-

tes a proposta dels estudiants, sempre que aquests es considerin adients per a 

la proposta. A l’annex 1 d’aquesta guia s’ofereixen, a tall d’exemple, diversos 

tipus de projectes amb les corresponents accions i subfases segons el model de 

disseny instruccional ADDIE. 

Per tal de garantir el correcte desenvolupament del TFM, és necessari treballar a 

partir de fites parcials clarament identificades. Per aquesta raó es proposa realit-

zar, al llarg del semestre, una sèrie d’activitats que s’aniran proposant i avaluant 

des de les dues assignatures. 

 

 Proposta de projecte i justificació. 

 Configuració d’un dossier de treball, segons s’acordi amb el/la consultor/a 
del TFM, en què es reculli tot el procés de treball en el projecte, així com 
el feedback rebut per part del consultor i els outputs o resultats de cada 
etapa. 

 Planificació detallada del procés de treball. 

 Recollida d’informació per a l’anàlisi de necessitats (mitjançant enquestes, 
entrevistes, consultes a bases de dades, lectura de documentació i biblio-
grafia, etc.), segons l’enfocament del projecte. 

 Anàlisi i interpretació de les dades obtingudes. 

 Disseny exhaustiu del projecte. 

 Desenvolupament d’una part de la proposta. 

 Implementació pilot i avaluació. 

 Reflexió i millora continua sobre el procés de treball. 

 Elaboració de la memòria final i presentació del projecte. 
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El/la consultor/a del TFM és qui concreta cada activitat d’acord amb un calendari 

establert i compartit, després de consensuar amb cada estudiant el tipus de pro-

jecte a desenvolupar, d’acord amb l’especialitat cursada i el context de pràcti-

ques en que aquest s’aplicarà. D’aquesta forma s’ajusta i es personalitza el pla 

de treball de cada estudiant, dins del marc d’actuació comú del TFM.  

Cadascuna de les assignatures que composen el TFM es desenvolupa a un aula 

diferent, de forma que les activitats es van proposant des d’una o l’altra, de forma 

alterna, però sempre com a part d’un mateix eix conductor que estableix el propi 

projecte. 

 

 

 

El consultor o consultora del TFM informa oportunament, mitjançant el tauler de 

l’aula, sobre els canals i formats que s’han d’utilitzar per als lliuraments parcials i 

finals vinculats a cada activitat, així com de les característiques específiques dels 

mateixos. Es recomana realitzar, en la mesura del possible, dos lliuraments 

per a cadascuna de les activitats proposades, per tal de garantir la millora 
continuada del treball a partir de les observacions rebudes per part del con-
sultor/a. D’aquesta manera, serà el segon lliurament el que rebi la qualifica-
ció corresponent a l’activitat, sempre i quan es realitzi dins el termini esta-
blert. 

El lliurament final consta de la memòria del projecte i d’una presentació visual o 

audiovisual del mateix. La memòria és un document de síntesi que recull el treball 

realitzat a les activitats anteriors proposades des de les dues assignatures. Mal-

grat tot, no es tracta d’una superposició dels lliuraments previs, sinó que cal reela-

borar aquests continguts i resultats d’acord amb l’objectiu i el format propis de la 

memòria d’un projecte. La memòria final ha de permetre, així mateix, presentar les 
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evidències necessàries que constatin la feina realitzada. Aquest document ha 

d’incloure els apartats especificats al guió de la memòria que s’inclou a l’annex 2.  

Les característiques bàsiques d’aquests dos lliuraments finals en relació al format 

són les següents: 

 Presentació de la memòria per escrit: en format PDF 

 Presentació del projecte: en format PPT o altres formats multimèdia estàndard (HTML, 

XML), Prezi, Keynotes, vídeo, etc. 

 

De vegades, alguns projectes requereixen salvaguardar la confidencialitat d’una 

part de les accions dutes a terme o de certa informació contextual. Si es dóna 

aquest cas, cal acordar entre l’estudiant, el centre de pràctiques i el/a tutor/a del 

TFM les mesures a prendre: ocultar o canviar el nom de l’organització, compartir 

una part dels documents a l’aula i reservar la versió completa per a l’anàlisi del 

professorat i tribunal, introduir un paràgraf d’exigència de confidencialitat en el text 

dels documents, signatura de compromís de confidencialitat, etc. 

En qualsevol cas, els diferents lliuraments de cada projecte s’han de compartir, bé 

totalment o bé en part, amb la resta de companys a l’aula, amb el propòsit de  

potenciar, no només la retroalimentació o feedback personalitzat del professor, 

sinó també els comentaris i aportacions dels companys de curs. 

A més de les accions i activitats esmentades es recomana treballar i compartir 

amb altres estudiants del curs aspectes que puguin ser d’índole transversal, com 

ara fonts i recursos bibliogràfics, metodologies i estratègies, reflexions sobre el 

procés, debat d’idees, consulta de dubtes a altres companys, etc. 
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4. Funcions i rols docents 

Com dèiem, cada assignatura i cada aula es comparteix amb un màxim de 10 

companys/es i amb un consultor/a que coincideixen en tots dos casos, Aquest/a 

consultor/a té la funció de dinamitzar, orientar, fer el seguiment i l’avaluació del 

TFM. El/la consultor/a del TFM és el referent acadèmic per al desenvolupament 

del TFM, ja que aporta el coneixement expert sobre els projectes d’e-learning que 

es poden plantejar de les diferents especialitats. És per tant l’encarregat de moti-

var i orientar els participants en tots els aspectes relatius al desenvolupament del 

projecte des de les dues assignatures, com ara: l’elecció del tema i modalitat del 

projecte d’acord amb l’especialitat cursada, la concreció dels objectius, 

l’enfocament, la metodologia i model de treball, l’estructura, l’estratègia de recolli-

da de dades i d’implementació, l’avaluació del projecte i del producte derivat, 

l’elaboració de la memòria final, etc. 

El/la consultor/a del TFM ha de realitzar un seguiment de cada projecte per mitjà 

de la resolució de dubtes i suggeriments específics sobre el desenvolupament de 

cadascuna de les fases i lliuraments. Aquesta retroalimentació del consultor/a del 

TFM i el seu procés de negociació amb l’estudiant a través de les dues assignatu-

res té lloc a través d’un conjunt d’interaccions: missatges de resposta a bústia 

compartida i a bústia personal, comentaris en els mateixos documents lliurats, 

comentaris generals, proposta de materials complementaris i exemples, esdeve-

nint així una guia personalitzada del TFM.  

Des de l’assignatura de Pràctiques l’estudiant tindrà un segon supervisor provinent 

del centre de pràctiques, el tutor extern o tutor de pràctiques. Aquesta figura 

serà l’encarregada de facilitar l’accés al centre, acollir-lo i ajudar-lo a adaptar la 

proposta de projecte al context organitzatiu, social, econòmic, etc. del centre. Així 

mateix, supervisa la tasca de l'estudiant i l'orienta per tal d'assegurar al màxim que 

el projecte encaixa en les necessitats i la realitat del centre, validant les propostes 

que aquest elabora a cada fase de l’assignatura de Pràctiques. També és l’ encar-

regat d’informar l'estudiant sobre la sobre l’organització i el funcionament del cen-

tre, i proporcionar-li accés a la documentació, els recursos i les persones necessà-

ries per al bon desenvolupament del projecte. especialment la realització de la 

implementació pilot i l’avaluació de la mateixa en el centre de pràctiques. 
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Tot i que no existeix un contacte directe entre el consultor acadèmic i el tutor ex-

tern, les característiques del projecte a desenvolupar han d’estar consensuades 

per les tres parts, és a dir, entre l’estudiant i ambdós tutors. Serà doncs l’estudiant 

l’intermediari entre aquestes dues figures. 

Pel que fa al paper d’aquestes figures en l’avaluació del TFM, el/la consultor/a 

acadèmic serà qui aportarà el feedback continuat a les accions i resultats obtin-

guts, i qui avaluarà l'assoliment dels objectius i les competències de l'assignatura. 

El tutor del centre o institució de pràctiques també podrà aportar feedback, si es 

negocia prèviament així, però únicament se li sol·licitarà un document final que 

certifiqui que l'estudiant ha desenvolupat les pràctiques al centre i en faci una ava-

luació general.  

El TFM té al seu torn un professor responsable vinculat directament a la direcció 

acadèmica del programa. Aquesta figura assumeix el disseny i la coordinació de 

les dues assignatures que composen del TFM i vetlla per la qualitat de tots els 

processos i instruments vinculats al mateix des del punt de vista d’expert en el 

camp de l’ e-learning. El professor és també l’últim responsable d’atendre tots 

aquells aspectes acadèmics que es desencadenin a partir de la posada en marxa 

del TFM, així com de l’avaluació final del mateix. 

 



Màster universitari en Educació i TIC (e-learning) 

5. Materials i recursos 

Els estudiants tenen a la seva disposició aquesta guia general del TFM. A més, 

amb l’ajuda del consultor/a i com a part del treball a realitzar, han de configurar un 

material guia individualitzat, a partir del lliurament de la proposta del projecte i so-

bre la base de la retroalimentació que se’ls va oferint de manera continuada a tra-

ves de les diferents activitats. 

D’altra banda, les aules estaran dotades de recursos, fonts bibliogràfiques i bases 

de dades pròpies de l’àrea d’Educació i TIC (e-learning), així com de recursos re-

lacionats amb la metodologia i al desenvolupament de projectes. Tenint en compte 

que el TFM posa en joc els aprenentatges realitzats al llarg del Màster, es reco-

mana als estudiants considerar i tenir presents els materials i recursos 

d’aprenentatge emprats a les assignatures prèvies. 

A mesura que el curs avanci i es recullin necessitats específiques, el/la tutor/a del 

TFM mirarà de facilitar altres recursos sol·licitats pels mateixos participants. 

Cada estudiant disposa, a cada una de les aules, d’un espai per a gestionar la 

documentació generada a traves de les diferents fases de treball. En aquest espai 

cada estudiant elaborarà una mena d’e-portafoli del TFM, amb diferents funcions. 

D’una banda, es tracta d’una còpia de seguretat del material que servirà per elabo-

rar el dossier del projecte, amb les diferents versions de treball, els instruments 

utilitzats (entrevistes, enquestes, pautes i recollida d’informació...), documents 

públics del centre de pràctiques analitzats, exemples... D’altra banda, aquest e-

portafoli ha se servir també de via per a compartir els avenços propis amb el/la 

tutor/a del TFM i la resta de companys.  

D’aquesta manera, a través de la dinamització del/a tutor/a del TFM i la interacció 

entre els estudiants, s’espera que es constitueixi una comunitat de pràctica real i 

efectiva que potenciï l’aprenentatge de cadascun dels seus membres. 
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1. El Projecte d’Aplicació Professional 

L'assignatura de Projecte d'Aplicació Professional es basa en l'elaboració indivi-

dual d'un projecte professional que haurà contextualitzar en una institució educati-

va o organització específica que actuarà com a centre de pràctiques. En aquest 

sentit, la concreció de l'assignatura dependrà, en part, de l'itinerari d'especialitza-

ció que l'estudiant hagi escollit. 

En primer lloc és important compartir la visió de què entenem per projecte 

d’aplicació en el context d’aquest programa de Màster oficial, per la qual cosa rea-

litzarem una introducció breu del concepte. 

Un projecte aplega, de forma estructurada, un conjunt de tasques relacionades 

amb un objectiu definit susceptible d’assolir-se en un temps determinat i amb uns 

recursos concrets. En el nostre cas, el projecte està vinculat a l’àmbit de 

l’educació i la formació basades en l’ús de les tecnologies de la informació i la 

comunicació (TIC), i amb un èmfasi especial en l’àmbit de l’e-learning, és a dir, 

fonamentat en el conjunt d’activitats d’ensenyament i aprenentatge caracteritzades 

per l’ús intensiu d’Internet i d’altres TIC que tenen com a objectiu generar, distri-

buir i avaluar el coneixement a partir de la interacció entre docents i discents, en el 

si d’un centre educatiu o organització. 

El concepte d’aplicació l’entenem íntimament vinculat a l’acció en una institució o 

organització real, coneguda i accessible a l’estudiant. En aquest sentit, 

l’assignatura Pràctiques externes és la que vehicularà la fase de cerca del context 

esmentat i d’on s’extrauran les necessitats que permetran dissenyar i desenvolu-

par el projecte. 

És condició sine qua non per a poder parlar de projecte d’aplicació l’anàlisi ex-

haustiva de les necessitats de l’organització o institució educativa sobre la qual es 

realitzarà el treball, per la qual cosa és imprescindible l’accés a la seva informació 

específica, tant si són entrevistes per mitjà de dades, enquestes, anàlisi de docu-

mentació pròpia, comparatives, reunions de treball, com altres estratègies o eines. 

Si bé aquesta fase es durà a terme des de l’assignatura Pràctiques externes, és 

missió de l’assignatura Projecte d’aplicació documentar aquest procés des de 

l’inici per acabar elaborant la memòria. 

El contingut de l'assignatura de Projecte d'Aplicació Professional dependrà en 

gran mesura de la temàtica concreta del projecte, ja que cada projecte podrà do-
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nar lloc a un producte o resultat diferent. A continuació podeu veure alguns exem-

ples de projectes que es poden realitzar: 

• un estudi de viabilitat d’un projecte d’innovació docent, 
• el disseny de metodologies docents amb l’ús de les TIC, 
• un pla concret de formació de professorat en l’ús de les TIC, 
• un disseny, implementació i avaluació d’innovacions o millores d’un curs o 

procés docent, 
• un redissenyi d’un curs, pla estratègic, activitat d’aprenentatge, etc., 
• una avaluació de resultats acadèmics, de la qualitat d’un programa, de les 

actuacions docents, etc., 
• o altres actuacions que s’acordin amb el professorat. 

 

La culminació de l’assignatura de Projecte d’Aplicació Professional consisteix en la 

presentació de la memòria final i la seva defensa davant un tribunal i els com-

panys del programa. Aquestes activitats han de reflectir les competències adquiri-

des al llarg de tot el màster. 
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2. Pla de treball 

L’assignatura té un valor acadèmic de 6 crèdits ECTS i s’articula mitjançant un 

conjunt de fases i subfases que descriurem a continuació i que han estat disse-

nyades per a repartir l’esforç al llarg del semestre i per a facilitar que el/la tutor/a 

pugui realitzar una orientació continuada.  

Aquesta assignatura, però, s’ha de coordinar com dèiem amb l’assignatura Pràcti-

ques externes, i per aquest motiu es planteja una única planificació del conjunt 

d’activitats a desenvolupar en el marc de les dues assignatures, destacant-ne en 

color blau, en aquest cas, les que corresponen específicament a la de Projecte 

d’Aplicació. 

FASE 

FASE 1 PRÀCTIQUES 
Proposta de context d’actuació i objectiu de les pràctiques 

FASE 1 PROJECTE 
Proposta i enfocament del projecte 

FASE 2 PRÀCTIQUES 
Anàlisi de necessitats 

FASE 2 PROJECTE 
Disseny del projecte 

FASE 3 PRÀCTIQUES 
Proposta de desenvolupament 

FASE 3 PROJECTE 
Desenvolupament del projecte 

FASE 4 PRÀCTIQUES 
Implementació pilot i avaluació 

FASE 4 PROJECTE 
Redacció de la memòria final del projecte, presentació i 
defensa 
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A continuació desenvolupem en detall únicament les fases, activitats i outputs de-
rivats de l’assignatura de Projecte d’Aplicació Professional.  
 

FASE 1 PROJECTE. Proposta i enfocament del projecte 
(Activitat 1 Aula Projecte). 
 
Aquesta primera fase consisteix en la presentació d’una proposta de projecte i d’un pla 
general de treball que deriva de la tasca realitzada en la primera activitat de l’assignatura 
Pràctiques externes i que aquí haurà de documentar-se i presentar-se d’acord amb la 
següent estructura: 
 

• Portada del document: títol del projecte (descriptiu de l’acció del projecte) au-
tor/a, nom de l’assignatura, nom del màster, data i localitat.  

• Índex. 
• Introducció. Origen de la proposta i temàtica general que pretén abordar.  
• Contextualització. Descripció del marc o escenari d’actuació.  
• Justificació del projecte, fonamentada si s’escau amb referències bibliogràfi-

ques, i valor per a l’organització (des del punt de vista social, acadèmic, pe-
dagògic, organitzatiu, etc.). Argumentació de l’interès d’un projecte d’e-
learning o amb suport tecnològic en el context escollit.  

• Objectius generals i específics del projecte.  
• Model de treball de referència escollit (ADDIE, ASSURE, 4C/ID, etc.) 
• Planificació i calendari de tasques generals que es preveuen dins del projecte 

i especificació de les més immediates (en relació al model de treball escollit), 
inclosa la implementació pilot del projecte i la seva avaluació.  

• Justificació de la viabilitat de la proposta. D’acord amb el temps disponible, 
recursos necessaris, implicació d’agents, etc. 

• Bibliografia bàsica (a ampliar posteriorment). Ben referenciada i pertinent 
d’acord amb la temàtica del projecte.  

 
Aquesta proposta s’ha d’enviar a l’espai de l’aula indicat pel tutor/a UOC on serà revisada 
i validada per aquest/a, fet que donarà inici a la guia personalitzada del projecte amb els 
seus comentaris i orientacions. Posteriorment (a la fase següent i dins el marc de 
l’assignatura de pràctiques), caldrà validar la proposta de projecte també amb el tutor 
extern o de pràctiques. 
 
Alguns exemples de propostes o solucions vers les quals es poden orientar els 
projectes dins de cada especialitat són els següents:   
 
a) Disseny tecno-pedagògic: 
- Disseny d'un prototip o pilot 
- Disseny d'una acció instruccional d’e-learning 
- Disseny d'objectes d'aprenentatge per al seu ús en accions instruccionals 
- Disseny d'eines o mètodes per la creació de continguts d’e-learning 
- Disseny, implementació i avaluació d’innovacions o millores en programes d’e-learning 
 
b) Direcció:  
- Pla pel disseny, implementació i avaluació d'un prototip o pilot 
- Pla pel disseny, implementació i avaluació d'una acció instruccional d’e-learning  
- Pla pel disseny, implementació i avaluació d’un programa d’e-learning en una organitza-
ció 
- Pla pel disseny, implementació i avaluació d’innovacions o millores en una acció d’e-
learning. 
 
c) Docència en línia: 
- Disseny, implementació i avaluació d’un prototip o pilot d’aprenentatge en línia 
- Disseny, implementació i avaluació d'un objecte d'aprenentatge en un procés 
d’aprenentatge en línia. 
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- Anàlisi i disseny de processos d’ensenyament i aprenentatge segons un determinat 
model pedagògic.  
- Disseny, implementació i avaluació d’escenaris formatius en línia 
- Anàlisi i avaluació d’un procés d’aprenentatge en línia en el context institucional. 
 

FASE 2 PROJECTE. Disseny del projecte 
(Activitat 2 Aula Projecte) 

En base als resultats de l’anàlisi de necessitats i partint de la proposta elaborada anteri-
orment, es procedirà al disseny del projecte.  
L’output d’aquesta fase serà per tant, un disseny detallat del projecte que, a mode 
d’orientació, haurà de contenir: 

• Objectius del projecte (recuperar els revisats arrel de l’anàlisi de necessitats).  
• Enfocament teòric: model pedagògic de referència, modalitat i justificació. 
• Descripció i disseny detallat de la solució proposada.  
• Disseny de l’avaluació (de procés i final) del projecte 
 

Especificitats del disseny per a cada itinerari: 
 
a) Itinerari Disseny tecno-pedagògic: 
L’objectiu principal és concretar la proposta de solució per a una necessitat de formació 
en la modalitat e-learning que es desenvoluparà en forma de pilot o acció instruccional 
completa i s’avaluarà per a poder-ne fer propostes de millora. Caldrà elaborar:  
- Descripció detallada de la solució tecnopedagògica que es vol desenvolupar 
- Disseny complet de l’acció instruccional, que inclogui: 

 + Estructura del contingut en unitats/mòduls, seqüenciació per a cada uni-
tat/mòdul en objectius i competències, metodologia d’aprenentatge, activitats 
d’aprenentatge, recursos, etc.  
 + Disseny de l’entorn tecnològic: eines d'interacció/comunicació; eines de treball, 
usabilitat i interfície gràfica. 
 + Disseny dels materials (formats, suports), elements multimèdia. 
 + Disseny de l’avaluació dels aprenentatges 
 + Disseny de l’avaluació (de procés i final) de la proposta formativa 

 
b) Itinerari Direcció 
L’objectiu principal és l’elaboració d'un pla estratègic de gestió i coordinació de recursos i 
accions, que permeti assolir l'objectiu d'implantació i avaluació d'una solució d’e-learning 
en l'organització. Caldrà elaborar: 
- Descripció detallada del pla d’actuació per a l’execució de la proposta:  
- Planificació en forma de fases, tasques i productes, i cronograma (incloent responsa-
bles, implicats, fites i calendari) de forma que quedi reflectida la seva viabilitat 
- Definició de les eines de seguiment, coordinació i report pròpies de les tasques de di-
recció del projecte. 
- Definició del pla de comunicació interna /externa 
- Pressupost 
- Disseny de l’avaluació (de procés i final) del pla estratègic. 
 
c) Itinerari Docència en línia 
L’objectiu principal passa per la descripció i justificació detallada de les accions necessà-
ries per al disseny o bé l’adaptació i innovació dels processos d’ensenyament i aprenen-
tatge en el si d’una organització. Caldrà elaborar:  
- Descripció detallada del procés docent o proposta d’aprenentatge que es vol desenvo-
lupar. 
- Disseny complet de la solució TIC, que inclogui entre altres aspectes: 

 + Disseny del procés docent o proposta d’aprenentatge: continguts, seqüencia-
ció d’objectius i competències, descripció detallada de les activitats 
d’aprenentatge, estratègies metodològiques, descripció de rols docent i discent, 
recursos de suport per a la realització de cada activitat, etc. 
 + Disseny de la interacció: estudiant-contingut; estudiant-estudiant; estudiant-



Màster en Educació i TIC (e-learning) 

Febrer 2013 25

docent.  
 + Disseny de l’entorn tecnològic: eines d'interacció/comunicació; eines de treball. 
 + Disseny dels materials (formats, suports), elements multimèdia. 
 + Disseny de l’avaluació dels aprenentatges 
 + Disseny de l’avaluació (de procés i final) de la proposta formativa 

 
Aquest document es lliurarà al/la tutor/a UOC, segons aquest/a indiqui, per tal de que 
validi el disseny abans de passar a la fase següent. 

 

FASE 3 PROJECTE. Desenvolupament del projecte 
(Activitat 3 Aula Projecte) 

A partir de la proposta elaborada a l’activitat 3 de l’assignatura de Pràctiques externes es 
desenvoluparà el producte o recurs especificat. 
 
En aquest cas, l’output serà la presentació del propi producte desenvolupat (sigui un curs, 
una proposta didàctica, un pla de gestió, etc. amb el suport que correspongui en cada 
cas. En aquest sentit, caldrà emprar un suport digital (per exemple eina 2.0, aula Moodle, 
etc.), per mostrar algun tangible del projecte.  
 

• Un breu informe de desenvolupament que descrigui les parts desenvolupades del 
producte o del pla proposat (per e. presentació d’un pla estratègic o pla de màr-
queting en el cas de l’Itinerari de direcció; un curs en suport digital per a l’itinerari 
de disseny instruccional i un objecte d’aprenentatge per al de docència en línia). 

• Les dades d’accés al producte (URL, usuari, contrasenya...) o arxiu (ppt., Prezzi., 
web, vídeo, bloc, wiki, etc.). 

 
Aquest informe i el producte, o l’accés al mateix, es lliuraran al/la consultor/a UOC se-
gons aquest/a indiqui. 
 

FASE 4 PROJECTE. Redacció de la memòria final del projecte, presentació i defen-
sa (Activitat 4 Aula Projecte) 

Com a darrera activitat, s’haurà de redactar la memòria final (consultar l’índex i els aspec-
tes formals en el pla docent de l’assignatura) a partir de tot el treball previ.  
 
També caldrà elaborar una presentació resumida del projecte en format digital per tal de 
facilitar la seva defensa. La presentació podrà elaborar-se en el suport escollit per 
l’estudiant (Power Point, Prezzi, àudio, vídeo, etc.) i permetrà conèixer les línies principals 
del projecte, el procés de desenvolupament del mateix, així com la valoració de 
l’estudiant sobre el propi treball realitzat. L’extensió de la presentació serà la que corres-
pondria aproximadament a 15 minuts de presentació oral.   
 
Ambdós productes hauran de lliurar-se a l'espai de l'aula que indiqui el/la consultor/a 
UOC. Aquests es lliuraran a més al/la tutor/a extern. 
 
Amb una antelació suficient, l’estudiant rebrà les dades exactes sobre quan i com 
s’efectuaran la presentació i la defensa del projecte. 
 
En la defensa intervindrà un avaluador extern que valorarà la memòria final del projecte i 
la seva presentació. L’avaluador plantejarà unes preguntes a l’estudiant sobre el treball 
realitzat, que aquest haurà de respondre a mode de defensa del projecte desenvolupat. 
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3. Temporalització de l’assignatura 

L’assignatura Projecte d’Aplicació Professional del Màster en Educació i TIC (e-

learning), de totes les especialitats es durà a terme entre el 27 de febrer i el 10 
de juny de 2013. Després d’aquesta data, s’activa el procés de lliurament, defen-

sa i avaluació del projecte, les indicacions de les quals es mostraran, amb prou 

antelació, al tauler de l’aula. Així doncs, la temporització de les fases compartida 

amb l’assignatura de Pràctiques Externes queda distribuïda com segueix: 

 

FASE DATES 

FASE 1 PRÀCTIQUES 
Proposta de context d’actuació i objectiu de les 
pràctiques 

27/02/13 - 6/03/13 

FASE 1 PROJECTE 
Proposta i enfocament del projecte 

7/03/13 - 17/03/13 

FASE 2 PRÀCTIQUES 
Anàlisi de necessitats 

18/03/13 - 7/04/13 

FASE 2 PROJECTE 
Disseny del projecte 

8/04/13 - 21/04/13 

FASE 3 PRÀCTIQUES 
Proposta de desenvolupament 

22/04/13 - 30/04/13 

FASE 3 PROJECTE 
Desenvolupament del projecte 

1/05/13 - 12/05/13 

FASE 4 PRÀCTIQUES 
Implementació pilot i avaluació 

13/05/13 - 30/05/13 

FASE 4 PROJECTE 
Redacció de la memòria final del projecte i ela-
boració de la presentació digital 

31/05/13 - 10/06/13 
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5. Avaluació de l’assignatura 

El projecte d’aplicació és una activitat acadèmica de caràcter teòrico/pràctic que 

permet evidenciar i consolidar les competències bàsiques, específiques i transver-

sals adquirides i desenvolupades al llarg de la formació assolida en el màster. 

L’avaluació del TFM es basa en el model de la UOC, sostingut en dos eixos bà-

sics: avaluació contínua i formativa. La naturalesa d’aquest procés d’avaluació té 

com a base la constatació, no solament dels progressos en l’aprenentatge dels 

estudiants, sinó l’oferiment d’oportunitats reals de desplegar les capacitats i conei-

xements adquirits per a donar compte del seu grau de competència. Aquest as-

pecte es veu clarament expressat en els projectes d’aplicació del màster en què el 

treball i la consolidació de certes competències es veuen molt definides. Així és 

possible identificar que el component fonamental sobre el qual s’estructura un 

projecte d’aquest tipus és el seu component de posada en pràctica real. És a dir, 

que com a producte busca identificar i aplicar a la realitat aquells aprenentatges 

teòrico-pràctics que s’han anat aconseguint en el procés formatiu desenvolupat al 

llarg del Màster. A més a més, aquesta activitat pràctica els permet adonar-se al 

llarg del seu procés formatiu dels graus d’assoliment de la formació adquirida i del 

nivell de desenvolupament de les competències treballades. 

Atesa la dimensió personalitzada del projecte d’aplicació, s’afavoreix el segui-

ment i la retroalimentació, oportuna i pertinent, de cadascun dels estudiants per 

part del consultor/a del projecte en cadascuna de les etapes i activitats que es 

desenvolupen. Per tant, la finalitat principal del procés d’avaluació de seguiment 

és guiar i facilitar el camí als estudiants perquè portin a bon terme els objectius i 

productes derivats de la seva acció pràctica en aquesta instància formativa i apli-

cada, que s’insereix en l’etapa final del seu procés formatiu dins del màster. Per 

això, el tipus d’avaluació que es privilegia en aquesta fase és el suport orientador 

proporcionat a l’estudiant per a què el desenvolupament del projecte d’aplicació 

sigui una realitat reeixida. 

Les metes o objectius d’avaluació s’identifiquen amb aquelles competències pro-

fessionals més genèriques i altres competències de tipus transversal (més glo-

bals) que podem situar amb caràcter comú per a tots els estudiants del màster. A 

aquestes s’hi sumen aquelles competències específiques pròpies de la formació 

en TIC per a cadascuna de les especialitats, que igualment s’han d’evidenciar en 
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el projecte d’aplicació en les seves respectives fases i a la memòria final del pro-

jecte. És a dir, que els projectes d’aplicació ens permeten confirmar a la pràctica el 

grau d’adquisició i consolidació de certes competències professionals que orienten 

la formació proporcionada pel màster. 

 

El procés d’avaluació, que és concebut com una instància valorativa integral, es 

desenvolupa a través de dues grans dimensions: 

a) La primera dimensió o avaluació de procés correspon al consultor/a realit-

zar-la en cadascuna de les fases abans descrites i a partir de la proposta aprova-

da que enuncia clarament aquelles competències bàsiques que s’han de treballar 

en el seu desenvolupament. Aquesta dimensió d’avaluació continuada i formativa 

permet que l’estudiant optimitzi el seu esforç de manera progressiva, tan mitjan-

çant la retroalimentació rebuda, com en la seva pròpia reflexió sobre les tasques 

realitzades. Aquesta avaluació de procés es concreta en el desenvolupament i 

lliurament de les tres activitats indicades en els apartats previs. Així, cada activitat 

rep una valoració determinada que s’expressa amb una qualificació qualitativa i 

quantitativa o numèrica, d’acord amb la normativa d’avaluació de la UOC. 

El desenvolupament i superació d’aquestes activitats amb el compliment dels 
seus lliuraments, segons allò estipulat pel consultor/a de referència, és con-
dició necessària per poder considerar l’avaluació del producte, és a dir, per 
presentar i passar a la fase de defensa de la memòria final del projecte. Dins 

d’aquesta primera fase també es preveu la possibilitat que cada estudiant realitzi 

una autoavaluació del seu projecte amb la finalitat de verificar si els seus aven-

ços s’identifiquen amb els objectius proposats i, per tant, són susceptibles de ser 

avaluats positivament en la fase final. 

b) La segona dimensió o avaluació del producte, que adquireix un caràcter 

final i per tant amb una intencionalitat de valoració acumulativa, és aquella 

que es desenvolupa per valorar els productes finals del treball realitzat: la memò-

ria final del projecte i una presentació digital del mateix. En aquest cas, la respon-

sabilitat de realitzar el procés valoratiu s’amplia de manera pertinent a una Co-
missió d’Avaluació. Davant les evidències presentades per a cada projecte 

d’aplicació, aquesta comissió realitza una sèrie de preguntes a l’estudiant sobre el 

seu treball i a partir d’aquí emet la seva avaluació i veredicte, que s’expressa en 

una qualificació qualitativa i quantitativa. La Comissió d’Avaluació és una instància 

nomenada des de la coordinació acadèmica del TFM, que sorgeix per tal 
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d’assegurar l’objectivitat i rigor necessaris en el procés d’avaluació. La seva apor-

tació, per tant, és de caràcter complementari a tot el procés d’avaluació continu 

que ha realitzat el consultor/a del TFM durant les diverses etapes i per tant, consti-

tueix el segon referent de base per a la qualificació final dels estudiants. Els inte-

grants d’aquesta comissió són: el consultor/a del TFM corresponent, el/la profes-

sor/a responsable del TFM i un conjunt de consultors del mateix Màster que 

s’integren en qualitat d’avaluadors externs. 

Els criteris d’avaluació tenen, per tant, una dimensió de procés i una de producte, 

per tal de valorar tots i cadascun dels esforços dels estudiants de manera perti-

nent, afavorint la millora continua del treball realitzat, potenciant el procés 

d’aprenentatge i atorgant coherència a tot el procés des de la seva concepció ini-

cial, fins a la fase de culminació, que arriba amb el dipòsit de la memòria final, i la 

defensa de la mateixa. 

Els criteris en que es basa l’avaluació del producte són de dos tipus, els que po-

den considerar-se generals i necessaris per valorar la qualitat i la pertinença de 

qualsevol projecte d’aplicació professional en l’àmbit de l’e-learning i els específics 

i propis de cada especialitat. Les pautes d’avaluació emprades per a la valoració 

de les memòries finals dels projectes de les tres especialitats s’inclouen a l’annex 

5 d’aquesta guia.  

Ambdues dimensions de l’avaluació, de procés i de producte, s’integren per donar 

lloc a una qualificació final d’acord amb la següent taula de ponderacions.  

  TOTAL Consultor/a 
Avaluador/a 
extern/a 

Procés  Activitat 1 5% 5% - 
 Activitat 2 20% 20% - 
 Activitat 3 20% 20% - 
Producte Memòria 50% 25% 25% 
 Defensa 5% - 5% 
 
 
 
Defensa i qualificació final 
 
La defensa és una etapa del procés d’avaluació que representa la culminació del 

procés formatiu dins el bloc de Treball Final de Màster i les dues assignatures que 

el composen. 

La defensa dels projectes d’aplicació implica la concurrència d’un conjunt d’agents 

involucrats en el procés d’avaluació: els estudiants i la Comissió d’Avaluació. 

Aquesta etapa s’orienta a tancar i valorar els esforços desplegats durant el desen-
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volupament del projecte. Requereix que els estudiants lliurin la seva memòria final 

del projecte i una presentació digital i responguin una sèrie de preguntes en rela-

ció al seu treball, per tal que el seu treball sigui avaluat pels membres de la Co-

missió d’Avaluació, constituïda especialment per a això. 

A l’aula de formació de l’assignatura s’habilita l’espai públic de defensa, amb la 

intenció que tant els estudiants com els diversos agents que participen en 

l’avaluació dels projectes d’aplicació, tinguin accés als materials que s’hi dipositin. 

En aquest espai l’estudiant diposita les evidències de treball realitzat en els termi-

nis establerts.  

Un cop revisades aquestes evidències, memòria i presentació digital, els avalua-

dors externs són els membres de la Comissió d’Avaluació encarregats de formular 

les preguntes per a la defensa (un mínim de dues preguntes). Aquests fan arribar 

les preguntes corresponents a cada estudiant, per mitjà de l’espai de defensa, 

amb la intenció de demanar aclariments, justificacions o ampliacions d’algun apar-

tat o aspecte del projecte d’aplicació que considerin pertinent. Els estudiants po-

den sol·licitar aclariments sobre les preguntes plantejades, sempre i quan ho facin 

tot seguit a la seva recepció i mitjançant un missatge a l’espai de defensa. 

Una vegada publicades les preguntes a l’espai de defensa, els estudiants dispo-

sen d’un termini, que s’especifica amb anterioritat, per a trametre les seves res-

postes a la Comissió. Per elaborar les respostes de la defensa, els estudiants te-

nen llibertat d’acció, d’acord amb la focalització i abast de la pregunta realitzada, 

tot i que es recomana no superar les dues pàgines per a cada pregunta planteja-

da. 

La Comissió d’Avaluació es reuneix, una vegada valorada la fase de defensa de 

tots els estudiants en base a les seves respostes, amb la finalitat de deliberar so-

bre la qualificació final de cadascun d’ells. Per a això, com deixem, torna a tenir-se 

en consideració l’avaluació de procés que ha aconseguit l’estudiant en les qualifi-

cacions parcials realitzades pel consultor/a del TFM durant el semestre i que estan 

publicades en l’apartat d’avaluació de l’assignatura. 

La qualificació final de l’assignatura de Projecte d’Aplicació deriva doncs de 
la valoració ponderada del procés i del producte (memòria final del projecte i 
defensa) del treball realitzat per l’estudiant. 

Un cop finalitza el procés avaluatiu, la Coordinació Acadèmica del Màster, comu-

nica la qualificació final, remetent un informe d’avaluació a la bústia personal de 

cada estudiant, deixant-ne també constància en el seu expedient acadèmic. 
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Penalitzacions i motius de suspens 
 
Els terminis de lliurament per a les diferents activitats del Projecte d’Aplicació, 

pactats entre cada estudiant i el consultor/a del TFM, han de ser respectats per tal 

de garantir un correcte desenvolupament i seguiment del treball. Aquests terminis 

podran flexibilitzar-se i/o modificar-se, sempre i quan s’avisi al consultor/a amb el 

temps pertinent i s’argumentin els motius del retard.  

En el cas del lliurament de la memòria final el termini és el mateix per a tots els 

estudiants i no pot ser modificat. Un retard pot provocar la penalització en la quali-

ficació final, o fins i tot la no acceptació del treball. Només s’acceptaran retards en 

casos molt excepcionals i degudament justificats.  

 

D’acord amb la normativa de la UOC, es penalitzaran els treballs que hagin estat 

objecte de plagi. Aquesta penalització pot representar diferents mesures en funció 

del moment en que es detecti el plagi. Si aquest es detecta durant el desenvolu-

pament del TFM la penalització s’aplicarà en la qualificació de l’activitat que cor-

respongui, si es detecta durant el procés d’avaluació de la memòria final es dema-

narà a l’estudiant que es retiri del procés d’avaluació, constant al seu expedient un 

No Presentat i havent de matricular de nou l’assignatura i començar amb una nova 

proposta de projecte d’aplicació el semestre següent. En els casos de plagi reinci-

dent dins l’assignatura es suspendrà automàticament la mateixa, fent constar un 

Suspens a l’expedient de l’estudiant. En els casos de plagi reincident en diferents 

assignatures es considerarà l’expulsió de l’estudiant del programa.  

   



Màster en Educació i TIC (e-learning) 

Febrer 2013 32

 

 

 

 

 

 

Pràctiques externes
 

 

Guia de l’assignatura 
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1. Les Pràctiques Externes  

L’assignatura de Pràctiques Externes té per objectiu que els estudiants desenvo-

lupin i apliquin part de les competències pròpies del perfil professional del progra-

ma en un context laboral concret i real. En aquest sentit, no es tracta només de 

dur a terme una pràctica professional, sinó de generar una oportunitat 

d’aprenentatge completa, integradora i única que difícilment podria tenir lloc en 

una assignatura convencional. 

Aquest assignatura de 6 crèdits ECTS és la part del Treball Final de Màster en 

que l'estudiant posarà en pràctica els coneixements adquirits en una empresa, 

institució o organització que esdevindrà el centre de pràctiques. Aquest fet no im-

plica la presència continuada de l’estudiant al centre de pràctiques, però sí que 

requereix s'estableixin el contacte i l'intercanvi d'informació necessaris per a la 

correcta realització de les etapes implicades en el desenvolupament del projecte 

d’aplicació professional. 

L’assignatura Pràctiques externes està, com expliquem en apartats anteriors 

d’aquesta guia, estretament lligada a la de Projecte d’Aplicació Professional. Am-

bdues assignatures es cursen simultàniament ja que, si bé a la primera l’estudiant 

entra en contacte amb la institució que actuarà com a context on s’efectuarà la 

recollida de necessitats i es realitzarà la implementació i l’avaluació de la proposta 

derivada del projecte, a la segona és on caldrà dur a terme el disseny i el desen-

volupament del producte o recurs que es vulgui obtenir, així com generar la docu-

mentació del procés seguit en forma de memòria final.  

D’entrada, i sempre que sigui possible, es recomana als estudiants escollir un con-

text de pràctiques proper, ja que d’aquesta manera hi ha més garanties de que 

l’experiència representi un valor afegit per a les dues parts, l’organització i 

l’estudiant, i esdevingui una oportunitat d’aprenentatge molt més significativa que 

fer-ho en un entorn aliè. 

En general, per tant, és l’estudiant qui fa la proposta del centre de pràctiques en el 

que desenvolupar el TFM, proposta que es presenta a la Coordinació Acadèmica 

del TFM i que, en cas de ser acceptada, activa l’emissió i signatura d’un conveni 

de cooperació educativa entre la UOC, l’entitat de pràctiques i l’estudiant, que 

formalitzi el compromís i acords adquirits per les tres parts. 
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2. Pla de treball 

L’assignatura de Pràctiques Externes s’ha de coordinar amb la de Projecte 

d’Aplicació Professional, i per aquest motiu es planteja una única planificació del 

conjunt d’activitats a desenvolupar en el marc de les dues assignatures, desta-

cant-ne en blau, en aquest cas, les que corresponen específicament a la de Prac-

tiques Externes. 

 

FASE 

FASE 1 PRÀCTIQUES 
Proposta de context d’actuació i objectiu de les pràctiques 

FASE 1 PROJECTE 
Proposta i enfocament del projecte 

FASE 2 PRÀCTIQUES 
Anàlisi de necessitats 

FASE 2 PROJECTE 
Disseny del projecte 

FASE 3 PRÀCTIQUES 
Proposta de desenvolupament 

FASE 3 PROJECTE 
Desenvolupament del projecte 

FASE 4 PRÀCTIQUES 
Implementació pilot i avaluació 

FASE 4 PROJECTE 
Redacció de la memòria final del projecte, presentació i defensa 

 

 

A continuació desenvolupem en detall únicament les fases, activitats i outputs de-

rivats de l’assignatura de Pràctiques Externes.  
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FASE 1 PRÀCTIQUES. Proposta de context d’actuació i objectiu de les 
pràctiques (Activitat 1 Aula Pràctiques) 

Aquesta primera fase consisteix en proposar el centre en el que es desenvoluparan les 
pràctiques, justificant degudament l’elecció i presentant els aspectes generals de l’objecte 
de treball que s’abordarà. S’haurà de documentar i presentar en aquesta fase: 
 
- Dades generals de la institució: nom, localització i nivell educatiu escollit. 
- Presentació del tutor extern: nom i vincle amb la institució. 
- Presentació de la institució i breu descripció de les necessitats detectades inicialment.  
- Temàtica i especialitat de la proposta formativa. 
- Valor previst de les pràctiques per a l’organització. 
- Objectius generals (estimats i a negociar). 
 
Aquesta proposta s’ha d’enviar i compartir al fòrum de l’aula i ha de ser consensuada i 
avalada pel/per la consultor/a abans de poder passar a la fase següent. 
 
També és necessari compartir la proposta amb el tutor/a extern (de centre) per a la seva 
validació. 

 

 

FASE 2 PRÀCTIQUES. Anàlisi de necessitats 
(Activitat 2 Aula Pràctiques) 

 
Un cop elaborada la proposta de projecte i s’hagi validat pel/per la consultor/a UOC i el/la 
tutor/a del centre de pràctiques, caldrà elaborar un pla per realitzar l’anàlisi de necessi-
tats, dur-lo a terme, valorar els resultats i extreure’n unes conclusions que orientin els 
objectius i el disseny definitiu del projecte.  
 
L’anàlisi de necessitats haurà de permetre: a) definir amb claredat l’origen i les causes 
del problema formatiu a resoldre o qüestió a tractar; b) analitzar els recursos necessaris, 
tant interns com externs (humans, econòmics, materials, organitzatius, didàctics, tempo-
rals, etc.) i c) revisar i descriure la proposta de solució formativa a partir dels resultats de 
l’Anàlisi. 
 
Això es farà en tres subfases: 

 
2.1. Pla d’anàlisi de necessitats (institucionals, formatives, tecnològiques, del propi 
projecte, etc.). Aquest haurà de reflectir com es desenvoluparà la recollida 
d’informació, instruments (entrevista, enquesta, etc.), procediments (per e. DAFO, 
PREN, etc.) i terminis.  
Aquest pla es consensuarà amb el tutor extern. Posteriorment es compartirà a l’espai 
que indiqui el/la consultor/a UOC per a la seva validació definitiva.  
 
2.2. Recollida d’informació (documentació, entrevistes, enquestes, observació, etc.) 
al centre de pràctiques, segons es pacti amb el/la tutor/a extern. 
 
2.3. Anàlisi de les dades recollides, intercanvi i recollida d’impressions sobre els re-
sultats amb el tutor del centre de pràctiques i elaboració d’un informe complet de 
l’anàlisi de necessitats realitzat. L’informe haurà de contenir:  

 Pla d’anàlisi de necessitats. 
 Instruments emprats. 
 Necessitats relacionades amb l’acció formativa (objec-

tius/competències de formació, contingut general, perfil destina-
taris, perfil docent). 

 Necessitats relacionades amb el desenvolupament del projecte 
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(recursos econòmics, materials i humans). 
 Possibles limitacions del projecte. 
 Conclusions més rellevants. 
 Revisió de la proposta de projecte a partir dels resultats obtin-

guts (revisió dels objectius, planificació de tasques i calendari).  
 
Es farà el lliurament de l’informe al/la consultor/a UOC segons aquest/a indiqui. 
 
Especificitats de l’anàlisi de necessitats per a cada itinerari: 
 
a) Itinerari Disseny tecno-pedagògic: 

- Justificació de la solució formativa proposada en el marc de l’organització en base a 
les necessitats detectades. Especial èmfasi en els aspectes tecno-pedagògics. 

 
b) Itinerari Direcció 

- Descripció de les necessitats de la solució proposada i com es cobreixen a partir dels 
recursos disponibles i de l’adquisició de nous recursos (materials, personals o de ser-
veis externs). Previsió del pressupost necessari i justificació de l'ús dels elements dis-
ponibles enfront a noves adquisicions. 
- Identificació de l’equip de treball i els òrgans i eines de col·laboració, gestió i coordi-
nació del projecte. Previsió de la necessitat d’un pla de comunicació interna/externa. 

 
c) Itinerari Docència en línia 

- Descripció detallada d'un pla d’actuació en el que s'abordin tots els aspectes de dis-
seny i coordinació docent, on quedin reflectits tots els actors implicats en el procés, (or-
ganització, docents, discents i actors externs), així com la selecció d'estratègies, activi-
tats d’ensenyament i aprenentatge i recursos necessaris.  

 

 

FASE 3 PRÀCTIQUES. Proposta de desenvolupament 
(Activitat 3 Aula Pràctiques) 

En aquesta fase i prenent com a base el disseny elaborat, es farà una proposta concreta 
de desenvolupament dins del projecte i es valorarà, conjuntament amb el/la consultor/a 
UOC i el/la tutor/a extern/a, la seva viabilitat de cara a la implementació posterior. 
 
L’output d’aquesta activitat serà per tant una proposta del “producte” o “productes” tangi-
bles que es desenvoluparan arrel de la proposta de disseny lliurada a la fase anterior (per 
e. presentació d’un pla estratègic o pla de màrqueting en el cas de l’Itinerari de direcció; 
un curs en suport digital per a l’itinerari de disseny instruccional i un objecte 
d’aprenentatge per al de docència en línia), a més d’un breu informe de les tasques ne-
cessàries per a dur a terme el desenvolupament i un estudi de la viabilitat de la seva im-
plementació pilot en el context del centre de pràctiques. 
 
Aquest document es lliurarà al/la consultor/a UOC, segons aquest/a indiqui. 
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FASE 4 PRÀCTIQUES. Implementació pilot i avaluació 
(Activitat 4 Aula Pràctiques) 

 
Un cop la proposta o el recurs s’hagi desenvolupat, caldrà dur a terme una implementació 
pilot del producte final al centre o institució i avaluar-ne l’impacte. 
 
En el cas excepcional de que sigui impossible dur a terme aquesta darrera acció 
d’implementació pilot i d’avaluació perquè les condicions del context de pràctiques no ho 
permetin, caldrà en qualsevol cas fer una proposta de com s’hauria d’implementar i ava-
luar l’impacte de la mateixa i facilitar-la al centre de pràctiques, recollint-ne el feedback.  
 
Així doncs, els outputs d’aquesta fase seran els següents: 

4.1. Una proposta d’implementació pilot del producte desenvolupat i una proposta 
per a la avaluació d’aquesta implementació (eines i procediments d’avaluació a 
emprar, es poden extreure del disseny de l’avaluació del projecte proposada a la 
fase 2). La proposta es presentarà al centre de pràctiques, indicant el feedback 
recollit i les modificacions a fer en base al mateix. 
4.2. La descripció de la implementació pilot desenvolupada (acta, valoració per-
sonal i altres possibles evidències si s’escau), i de la seva avaluació (aplicació de 
qüestionaris, entrevistes, observació, etc.). 
4.3 Resultats de l'avaluació del procés d’implementació en el centre de pràcti-
ques, indicant el feedback recollit, la valoració per part del personal implicat de 
l’organització.  
4.4. Principals conclusions extretes, impacte previsible en l’organització i sugge-
riments de millora o modificacions aconsellables en el disseny i/o desenvolupa-
ment del projecte derivades. 

 
Aquests documents es lliuraran al/la consultor/a UOC, segons aquest/a indiqui. 
 
En paral·lel els estudiants hauran de demanar al seu tutor/a de pràctiques extern que 
empleni i signi un informe que certifiqui i valori les pràctiques realitzades. Aquest model 
de certificat serà facilitat pel/la consultor/a UOC en el moment oportú. 
 
Aquest certificat haurà d’adjuntar-se a la memòria final del projecte i serà requisit 
per a que aquesta pugui ser presentada. 

 

 



Màster en Educació i TIC (e-learning) 

Febrer 2013 38

3. Temporalització de l’assignatura 

L’assignatura Pràctiques Externes, de totes les especialitats, es durà a terme en-
tre el 27 de febrer i el 10 de juny de 2013. Després d’aquesta data, s’activa el 

procés de lliurament, defensa i avaluació del projecte, les indicacions de les quals 

es mostraran, amb prou antelació, al tauler de l’aula. Així doncs, la temporització 

de les fases, activitats i lliuraments, compartida amb l’assignatura de Projecte 

d’Aplicació Professional, queda distribuïda com segueix: 

 

FASE DATES 

FASE 1 PRÀCTIQUES 
Proposta de context d’actuació i objectiu de les 
pràctiques 

27/02/13 - 6/03/13 

FASE 1 PROJECTE 
Proposta i enfocament del projecte 

7/03/13 - 17/03/13 

FASE 2 PRÀCTIQUES 
Anàlisi de necessitats 

18/03/13 - 7/04/13 

FASE 2 PROJECTE 
Disseny del projecte 

8/04/13 - 21/04/13 

FASE 3 PRÀCTIQUES 
Proposta de desenvolupament 

22/04/13 - 30/04/13 

FASE 3 PROJECTE 
Desenvolupament del projecte 

1/05/13 - 12/05/13 

FASE 4 PRÀCTIQUES 
Implementació pilot i avaluació 

13/05/13 - 30/05/13 

FASE 4 PROJECTE 
Redacció de la memòria final del projecte i elaboració 
de la presentació digital 

31/05/13 - 10/06/13 
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4. Avaluació de l’assignatura 

Si bé l’assignatura de Projecte d’Aplicació inclou el lliurament final d’una memòria 

que es defensarà davant d’un tribunal, en el cas de les Pràctiques Externes, es 

segueix únicament un procés de lliurament d’activitats d’avaluació continuada  
lligades a una sèrie de fases que tenen lloc en el context de pràctiques, 

d’acord amb el pla de treball esmentat anteriorment. 

Concretament, s’avaluen quatre activitats a partir dels seus corresponents lliura-

ments en els terminis establerts. Tot i que aquestes activitats formen part integral 

del projecte d’aplicació desenvolupat, és important deixar clar que no es correspo-

nen exactament amb un apartat de la memòria final del projecte, ja que la per-

spectiva és diferent i implica necessàriament d’una adaptació i reelaboració.  

La qualificació final s’obté a partir del càlcul ponderat segons els valors que pre-

senta la taula següent. 

Pràctiques Externes Activitat 1 (15%) 
 Activitat 2 (35%) 
 Activitat 3 (15%) 
 Activitat 4 (35%) 

 

Com hem especificat a l’apartat de rols i funcions, serà el/la consultor/a acadèmic 

de l’assignatura qui farà el seguiment i aportarà el feedback continuat a les acci-

ons i resultats obtinguts, i qui avaluarà l’assoliment dels objectius i les competèn-

cies de l’assignatura. El/la tutor/a del centre o institució supervisarà el procés de 

treball de l’estudiant dins del context de pràctiques, però no intervindrà directa-

ment en l’avaluació del mateix. Únicament se li demanarà emplenar un document, 

segons el model que es proporcionarà, que certifiqui la realització de les pràcti-

ques per part de l’estudiant i la seva valoració general. Aquest certificat haurà 

d’adjuntar-se com a annex a la memòria final, com a requisit per poder dipositar-la 

i procedir a la seva defensa dins de l’assignatura de Projecte d’Aplicació. En pa-

ral·lel, es demanarà a l'estudiant que enviï el document amb signatura i segell ori-

ginals a l’adreça indicada de la UOC. 
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Annex 1. Tipologies de projectes i desenvolupament segons model ADDIE 

Subfase  
Tipus de projecte  

Anàlisi Disseny Desenvolupament Implementació Avaluació 

Estudi de viabilitat d’una inno-
vació 

Anàlisi exhaustiva de 
les necessitats de 
l’organització i el seu 
context. Justificació del 
projecte i de la innova-
ció, aspectes culturals 
que cal considerar. 

Planificació del projecte 
d’estudi: disseny de tas-
ques, criteris, models im-
plicats i recursos necessa-
ris per a portar a terme la 
innovació. 
Disseny de la innovació: 
objectius, temporització de 
recursos, tasques, criteris, 
disseny de l’avaluació de la 
innovació. 

Realització de tasques que 
condueixin a l’informe de 
viabilitat. Resultats parcials 
de les tasques. 

Informe postdisseny con-
trastat. 
Presentació a 
l’organització del disseny 
de la innovació. 

Pla d’avaluació. 
Avaluació del disseny de la 
innovació: presentació a 
l’organització, contrast amb 
criteris externs de qualitat o 
èxit. 
Avaluació del projecte fins al 
moment. 
Prospectiva: estudi de dife-
rents propostes alternatives 
d’innovació. 

Disseny d’un prototip o pilot Anàlisi exhaustiva de 
les necessitats de 
l’organització i el seu 
context. Justificació del 
projecte i dels objectius 
a assolir. Anàlisi dels 
aspectes culturals que 
cal considerar. 

Planificació del projecte de 
disseny: previsió de tas-
ques, criteris, recursos i 
models del prototip o expe-
riència pilot. Objectius a 
assolir. 
Disseny del prototip o de 
l’experiència pilot: objec-
tius, temporització de re-
cursos, tasques, criteris, 
disseny de l’avaluació del 
prototip o de l’experiència 
pilot. 

Realització de tasques que 
condueixin al prototip o 
pilot. Resultats parcials de 
les tasques. 

Informe postdisseny con-
trastat. 
Presentació a 
l’organització del prototip o 
disseny de l’experiència 
pilot. 

Pla d’avaluació. 
Avaluació del disseny del pilot 
o prototip: presentació a 
l’organització, contrast amb 
criteris externs de qualitat o 
èxit. 
Avaluació del projecte fins al 
moment. 
Prospectiva: estudi de variants 
en el prototip o disseny de 
l’experiència pilot. 
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Subfase  
Tipus de projecte  

Anàlisi Disseny Desenvolupament Implementació Avaluació 

Disseny, implementació i ava-
luació d’un prototip o pilot 

Anàlisi exhaustiva de 
les necessitats de 
l’organització i el seu 
context. Justificació del 
projecte i dels objectius 
a assolir. Anàlisi dels 
aspectes culturals que 
cal considerar en el 
disseny i implementa-
ció. 

Planificació del projecte: 
previsió de tasques, crite-
ris, recursos i models del 
prototip o experiència pilot. 
Objectius a assolir. 
Disseny del prototip o de 
l’experiència pilot: objec-
tius, temporització de re-
cursos, tasques, criteris, 
disseny de l’avaluació de la 
innovació. 
Disseny de la fase 
d’implementació o verifica-
ció del prototip o experièn-
cia pilot. 

Realització de tasques que 
condueixin al prototip o 
pilot i preparin la seva 
implementació. Resultats 
parcials de les tasques. 

Informe de l’experiència 
d’implementació d’accions 
amb el pilot o prototip. 
Presentació a 
l’organització d’aquest 
informe. 

Avaluació de la prova pilot o 
proves amb el prototip. 
Avaluació del projecte fins el 
moment. 
Prospectiva: estudi de variants 
en el prototip o disseny defini-
tiu d’implementació generalit-
zada de l’experiència assaja-
da. 

Disseny d’un pla d’actuació Anàlisi exhaustiva de 
les necessitats de 
l’organització i el seu 
context. Justificació del 
projecte i dels objectius 
a assolir. Anàlisi dels 
aspectes culturals que 
cal considerar. 

Planificació del projecte 
per a elaborar el pla: previ-
sió de tasques, criteris, 
recursos, comparatives i 
models. Objectius buscats. 
Disseny del pla d’actuació. 

Realització de les tasques 
que condueixen al pla. 
Resultats parcials de les 
tasques. 

Pla d’actuació en la fase 
d’implementació. 
Presentació a 
l’organització o institució 
educativa. 

Avaluació del pla: presentació 
a l’organització, contrast amb 
criteris externs de qualitat o 
èxit. 
Avaluació del projecte fins al 
moment. 
Prospectiva: estudi de possi-
bles variants en el pla. 

Disseny, implementació i ava-
luació d’innovacions o millores 

Anàlisi exhaustiva de 
les necessitats de 
l’organització i el seu 
context. Justificació del 
projecte i dels objectius 
a assolir. Anàlisi dels 
aspectes culturals que 
cal considerar en el 
disseny i implementa-
ció. 

Planificació del projecte: 
tasques, criteris, models 
que guiaran el projecte. 
Disseny de la innovació: 
objectius, temporització de 
recursos, tasques, criteris, 
disseny de l’avaluació de la 
innovació. 
Disseny de la fase 
d’implementació o verifica-
ció de la innovació. 

Realització de les tasques 
que condueixen al disseny 
i preparen la implementa-
ció. Resultats parcials de 
les tasques. 

Implementació de la inno-
vació. 
Informe final de 
l’experiència. 
Presentació a 
l’organització o institució 
educativa. 

Avaluació de la innovació. 
Avaluació del projecte fins al 
moment. 
Prospectiva: estudi de variants 
en la innovació o el seu dis-
seny definitiu d’implementació 
generalitzada. 
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Subfase  
Tipus de projecte  

Anàlisi Disseny Desenvolupament Implementació Avaluació 

Redisseny de processos vincu-
lats 

Anàlisi exhaustiva de 
les necessitats de 
l’organització i el seu 
context. Justificació del 
projecte, aspectes cultu-
rals que cal considerar. 
Anàlisi de processos 
actuals i els seus resul-
tats. 

Planificació de les tasques, 
criteris, models implicats 
en el redisseny, així com 
dels recursos necessaris. 
 

Realització de les tasques 
que condueixen al redis-
seny. Resultats parcials de 
les tasques. 

Informe contrastat posteri-
or al redisseny. 
Presentació a 
l’organització o institució 
educativa. 

Avaluació del redisseny. 
Avaluació del projecte fins al 
moment. 
Prospectiva: estudi de variants 
en la proposta final i en la 
seva implementació a gran 
escala a l’organització o insti-
tució educativa. 

Avaluació de resultats d’un 
projecte en marxa 

Anàlisi exhaustiva de 
les necessitats de 
l’organització i el seu 
context. Exposició de 
l’històric de resultats. 
Justificació del projecte 
d’avaluació, aspectes 
culturals que cal consi-
derar. 

Disseny de les tasques, 
criteris, models implicats 
en l’avaluació, així com 
dels recursos necessaris. 

Realització de les tasques 
que condueixen a 
l’avaluació. Resultats par-
cials de les tasques. 

Informe d’avaluació. 
Presentació a 
l’organització o institució 
educativa. 

Avaluació del projecte analit-
zat. 
Avaluació del projecte 
d’avaluació. 
Prospectiva. 
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Annex 2. Guió de la memòria 

Guió de la memòria del Projecte d’Aplicació Professional (TFM) 
 
Aquest guió és orientatiu, però estableix els criteris que es tindran en compte per a l’avaluació de la memòria. 
Tots els apartats que es mencionen haurien d’estar contemplats en el vostre treball, però l’estructura no ha 
de ser exactament aquesta, mentre mantingui la coherència i la claredat necessàries.  
L’extensió recomanada per al document és de 60 a 70 pags, incloent referències i sense comptar els annexes. 
Per tal de garantir la fluïdesa en la lectura del document, es recomana ubicar als annexes tot aquell material 
que es pugui considerar accessori, complementari, de detall o d’ampliació, degudament classificat i indicat. 
Pareu especial atenció a  les especificitats assenyalades per a cada  itinerari d’especialització  (DIS: Disseny 
tecnopedagògic; DIR: Direcció i organització i DOC: Docència en línia o Processos docents). 
 

1. Portada 
Títol del projecte  (descriptiu de  l’acció del projecte) autor/a, nom del tutor de pràctiques, nom del 
consultor UOC, nom de  l’assignatura,  Itinerari d’especialització, nom del màster, universitat, data  i 
localitat.  
 

2. Índex de continguts paginat 
 

3. Resum executiu 

Descripció breu però completa del projecte, identificant clarament el context en que s’ha desenvolu‐
pat  i contemplant els aspectes més rellevants del mateix. Es valorarà  la capacitat de síntesi per ex‐
pressar les principals idees, recursos emprats, resultats i conclusions del projecte. Aquest document 
hauria de  funcionar per si sol com a eina per conèixer  ràpidament el projecte sense necessitat de 
llegir tota la memòria (extensió de 1 a 3 pags.) 
 

4. Introducció 
Presentació dels principals elements del projecte: 
 
‐ Presentació de la temàtica del projecte 
‐ Origen de la proposta 
‐ Finalitat o propòsit general del projecte 
‐ Model de referència emprat (ADDIE, ASSURE, 4C/ID, etc.).  
‐ Estructura de la memòria 
 

5. Contextualització 
Situació en l’escenari de l’organització1 en què s’emmarca el projecte i en relació a altres factors que 
el poden afectar en l’àmbit social, del sector professional, etc. Inclou, a més a més:  
 
a) descripció les característiques principals de l’organització: 

                                                                      
1 Ens referim a l’entitat, institució o empresa en la que es desenvolupa el projecte, d’ara en endavant denomi‐
nada “organització”. 
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‐ plantejament i cultura institucional: filosofia, missió i visió. 
‐ objectius de l’organització. 
‐ estructura i funcionament (organigrama). 
‐ ús de les TIC dins de l’organització. 

 
b) breu descripció del problema o necessitat formativa que es vol abordar.  
 

6. Justificació 
Justificació de  la utilitat  i viabilitat del projecte en el si de  l’organització descrita, destacant el valor 
del  projecte  per  a  l’organització.  Cal  justificar  la  idoneïtat  d’un  projecte  d’e‐learning  (forma‐
ció/educació  amb  suport  TIC)  en  el  sector,  moment,  context  i  circumstàncies  específiques  de 
l’organització.  
 
Serà convenient aportar arguments sòlids, mitjançant algun  tipus de recolzament bibliogràfic, o bé 
dades de la pròpia organització o sector professional en el que aquest es situa. 
 
7. Objectius del projecte 
A partir del propòsit general del projecte enunciat a  la  introducció, se’n formula  l’objectiu o els ob‐
jectius generals d’aquest. Han de tenir relació amb la problemàtica que es vol resoldre.  
 
Es plantegen els objectius específics del projecte, que permeten operativitzar  l’objectiu o objectius 
generals. Els objectius específics fan referència a accions necessàries per a la consecució de l’objectiu 
o objectius generals. Han de ser realistes, abastables, mesurables i referir‐se a la consecució d’algun 
tipus de resultat o producte tangible.  
 

8. Anàlisi de necessitats  
a) Descripció de criteris i procediment d’anàlisi 
 

Descripció dels criteris d’anàlisi a partir de  la  identificació tots els punts de vista  i aspectes que 
caldrà contemplar en l’anàlisi de necessitats, tenint en compte la perspectiva de cada grup d’ im‐
plicats en el projecte (per ex: docents, discents, organització, etc). També cal tenir en compte les 
necessitats que planteja el propi projecte, com a requeriments per poder‐se dur a terme:  
 
‐ població diana i participants o implicats directes/indirectes: característiques, interessos, 

competències, etc. 
‐ recursos humans implicats en la proposta: perfils, rols i competències professionals. 
‐ recursos materials: d’infraestructura, equipament tecnològic, etc. 
‐ recursos econòmics: viabilitat (costos, inversió necessària i ingressos previstos). Si no és via‐

ble fer un pressupost en termes monetaris, fer‐ho en termes d’inversió‐cost temporal de 
RRHH. * Especialment rellevant a l’itinerari DIR 

 
Nota: En aquest primer moment, pot ser útil utilitzar un DAFO, o altra tècnica similar, per a fer 
una anàlisi diagnòstica preliminar del context, que ajudi a orientar  l’anàlisi de necessitats cen‐
tral.* Especialment recomanat a l’itinerari DIR  
 
Descripció del procediment general d’anàlisi emprat. 

 
 

b) Descripció recollida de dades 
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Descripció dels mecanismes i/o instruments utilitzats en la recollida de dades per tal de garantir 
l’objectivitat de les dades (qüestionaris, entrevistes, grups de discussió, consulta de documenta‐
ció de  la  institució,...). Caldrà així mateix explicitar el procés  i condicions d’aplicació dels  instru‐
ments i el procediment d’anàlisi de les dades recollides.  

 
c) Presentació de resultats de l’anàlisi: 
 

Descripció dels resultats obtinguts a través de la recollida d’informació i interpretació dels matei‐
xos en relació a cadascun dels elements/factors  identificats (diferents grups de participants, re‐
cursos humans, materials i econòmics). 
 
Així mateix caldrà plantejar propostes/estratègies a adoptar per mitigar les principals restriccions 
o obstacles detectats per al desenvolupament del projecte, exposant també obertament les limi‐
tacions inevitables del mateix. 
 
Nota: En aquesta fase, opcionalment es poden emprar tècniques DAFO , PREN o PREST (si no s’ha 
fet abans) per a fer una presentació sistemàtica dels resultats, en forma de punts forts  i febles, 
oportunitats i amenaces del context i estratègies que es poden plantejar.  
 

d) Conclusions de l’anàlisi i punts clau del projecte 
 
Reflexió  sobre  les principals conclusions de  l’anàlisi de necessitats,  síntesi de  la  solució que es 
planteja i a partir d’aquí, identificació dels punts clau del projecte, com a elements que són irre‐
nunciables i determinants dels factors d’èxit del mateix.  
 
Nota: En funció de  les característiques del projecte caldrà justificar  la selecció d’un model o me‐
todologia de  referència determinat, podent ser ADDIE, ASSURE, o altres degudament argumen‐
tats.  
 

9. Planificació 
Descripció, planificació  i  temporalització detallada de  tasques, en base als  resultats de  l’anàlisi de 
necessitats i la solució plantejada, i en correspondència amb els objectius específics del projecte. La 
planificació haurà d’estar  lligada, així mateix, a  les  fases pròpies del model de gestió escollit per al 
projecte. 
 
Elaboració d’un cronograma en què s’especifiquin  les tasques  implicades en el projecte,  i per a ca‐
dascuna d’elles, els  terminis,  recursos necessaris,  responsables  i  implicats. A més de  les accions a 
emprendre, al cronograma hauran de fer‐se constar els outputs o productes que caldrà desenvolu‐
par. 
 
a) Itinerari Disseny tecno‐pedagògic: 
 

Planificació del disseny, desenvolupament, implementació pilot i avaluació de la solució formati‐
va proposada, en el marc de l’organització, en base a les necessitats detectades. Fer especial èm‐
fasi en els aspectes tecno‐pedagògics. 
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b) Itinerari Direcció 
 

Definició dels òrgans  i eines de gestió, coordinació, seguiment  i assegurament de  la qualitat del 
projecte. Descripció completa de l’equip de RRHH necessari (perfils, rols i responsabilitats i com‐
petències professionals).  
 
Previsió de la necessitat d’un pla de comunicació interna/externa. 

 
Elaboració d’una anàlisi econòmica completa de la solució proposada, atenent a les necessitats i 
disponibilitat pressupostàries  i/o de recursos materials o humans, que permeti aclarir  la relació 
entre cost‐benefici del desenvolupament i implementació completa de la proposta.  

 
c) Itinerari Docència en línia 
 

Planificació especial de tots els aspectes referits al disseny  i  la coordinació docent, diferents ac‐
tors implicats en el procés, (organització, docents, discents i actors externs), així com la selecció 
d'estratègies metodològiques, activitats d’ensenyament  i aprenentatge, recursos  i processos de 
seguiment/revisió necessaris.  

 
En  tots els  itineraris, caldrà explicitar  també quina part de  la proposta es desenvoluparà  i serà  im‐
plementada i avaluada en el marc del Màster.  
 

10. Disseny  
a) Fonamentació teòrica  

 
Fonamentació, basada en referències bibliogràfiques rigoroses, de l’enfocament teòric de la pro‐
posta en coherència amb els punts clau de la proposta i justificació de la seva idoneïtat des d’una 
perspectiva pedagògica, atenent a les qüestions següents:  
 

‐ bases conceptuals de l’aprenentatge amb suport TIC o e‐learning: conductisme, cognitivisme, 
constructivisme, construccionisme, connectivisme, etc. 

‐ rol docent / discent 
‐ model pedagògic i metodologia: aprenentatge distribuït, en xarxa, col∙laboratiu, autoaprenentat‐

ge, etc. 
‐ modalitat de formació i paper de les TIC: e‐learning, b‐learning, m‐learning, etc 
 
b.1) Disseny  tecno‐pedagògic de  l’acció  formativa, objecte o procés d’aprenentatge  (Itineraris DIS  i 
DOC) 
 
‐ Objectius formatius o d’aprenentatge i competències a desenvolupar 
‐ Estructura, seqüenciació i temporalització: en forma d’unitats, activitats, blocs de contingut, etc.  
‐ Metodologia general d’aprenentatge 
‐ Per a cada unitat: objectius i competències, activitats d’aprenentatge, estratègies metodològica, 

materials o recursos, continguts, sistema d’avaluació. * Especialment important detallar‐ho a 
l’itinerari DOC 

‐ Destinataris, coneixements previs necessaris, rol. 
‐ Formadors/docents, requeriments, funcions, rol.  
‐ Disseny de la interacció: estudiant‐contingut; estudiant‐estudiant; estudiant‐docent. 
‐ Entorn virtual d’aprenentatge: justificació i descripció de plataforma, eines de treball i comunica‐

ció, funcionalitats, sistema d’interacció entre els participants, estàndards interfície gràfica i usabi‐
litat, etc. 
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‐ Disseny de materials (formats, suports), elements multimèdia. 
‐ Sistemes d’atenció i suport a l’estudiant * Especialment important a l’itinerari DIS 
 
b.2) Disseny del pla de gestió i/o coordinació (Itinerari DIR) 
 

Definició detallada del pla de gestió i/o coordinació de recursos i accions, amb identificació dels 
productes que es generaran,  incorporant a més a més  les accions d’organització suport, gestió, 
comunicació, formació, etc. necessàries.  
 

‐ Objectius del pla 
‐ Definició dels productes que es desenvoluparan. 
‐ Disseny de les eines de seguiment i reporting del projecte: plantilles de coordinació i cronograma 

d’accions de seguiment.  
‐ Disseny de la infraestructura TIC necessària. 
‐ Disseny del pla de comunicació interna /externa 
 
Per als tres itineraris, presentació del procediment i criteris d’avaluació del producte dissenyat refe‐
rents a:  
 
‐ Avaluació de l’aprenentatge (per a DIS i DOC) 
‐ Avaluació del producte dissenyat i desenvolupat 
‐ Avaluació de la implementació  
 

11. Desenvolupament 

Descripció de les principals decisions i accions vinculades al desenvolupament del producte o produc‐
tes de la proposta i presentació dels mateixos. Dades d’accés al producte (URL, usuari, contrasenya) 
o arxiu (power point, prezi, web, vídeo, bloc, Wiki, etc.). 
 
‐ De l’acció formativa: curs, entorn, unitat, etc, 
‐ Del procés o objecte d’aprenentatge: material, guia, estratègia, eines, etc. 
‐ Del pla estratègic i/o de comunicació: pla, presentació del pla.  
 
Descripció de les accions o tasques preparatòries de la implementació pilot: formació, publicació de 
l’entorn, materials, pla, etc.  
 

12. Implementació i avaluació 
 

a) Implementació 
 

Explicació de la implementació pilot o “posada en marxa” del producte desenvolupat en termes 
de:  calendari,  fases,  activitats  desenvolupades,  espais,  ús  de  l’entorn  virtual/eines  proposats, 
participants i responsables de la implementació, aspectes a tenir en compte.  
 
Exposició de les observacions i incidències derivades de la implementació pilot. 

 
 
b) Avaluació 

 
Descripció de  l’estratègia d’avaluació emprada  i els  instruments d’avaluació aplicats per deter‐
minar de forma objectiva els resultats de la implementació pilot i la idoneïtat del producte gene‐
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rat (entrevistes, qüestionaris, observació, etc.). Aquesta part ha d’estar en concordança amb els 
criteris establerts al disseny del producte.  
 
Presentació els resultats de l’avaluació de la implementació pilot referents a:  
 
‐ Avaluació de l’aprenentatge 
‐ Avaluació del producte dissenyat i desenvolupat 
‐ Avaluació de la implementació  
‐ Impacte i/o valor per a l’organització 
‐ Valoració de possibles millores o evolucions del producte referides al disseny o bé al desen‐

volupament.  
 

13. Conclusions generals del projecte 

Valoració general del projecte desenvolupat, a partir de les conclusions més importants extretes de 
cadascuna de  les  fases  i en base als objectius plantejats  inicialment. Argumentació dels canvis res‐
pecte la planificació inicial. Contratemps o dificultats i solucions adoptades.  
 
Autoavaluació de l’elaboració del projecte i propostes de millora, tant pel que fa al procés de treball 
com al producte desenvolupat.  
 

14. Referències bibliogràfiques i bibliografia complementària. 

Llistat de  les referències bibliogràfiques de  les obres citades dins  la memòria, seguint  la normativa 
APA. Opcionalment, afegir un apartat de bibliografia consultada i no citada.  
 

15. Annexes 

Material complementari o d’ampliació del projecte d’elaboració pròpia i degudament ordenat. 
 
Nota: els annexos han d’estar correctament indicats en el text de la memòria del projecte per tal de 
facilitar‐ne la seva consulta. 
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Annex 3. Guió de la presentació 

Guió de la presentació del Projecte d’Aplicació Professional (TFM) 
 
Aquest guió és orientatiu, però estableix els criteris que es tindran en compte per a l’avaluació de la presen
tació.  El  propòsit  de  la  presentació  és  recolzar  la  comunicació  dels  trets  més  rellevants  del  projecte 
d’aplicació professional realitzat. És a dir, la presentació hauria de permetre comprendre el procés seguit en 
el projecte i els seus principals resultats i conclusions, a partir de la narració, la il.lustració i la valoració del 
propi autor. 
 
 

1. Format digital:  

Es poden emprar diferents eines (on line o locals) que combinin el suport gràfic i textual amb imatge, 
àudio o vídeo (Power Point, Prezi, Slide Rocket, Vuvox, Vcasmo, etc.). Únicament caldrà assegurar‐se 
que la reproducció/accés al contingut sigui fàcil i correcta en diferents contextos d’ús.  

2. Extensió:  
Es  recomana no  superar  les 15 pantalles, o el que  seria equivalent a 10‐15 minuts de presentació 
oral.  

3. Contingut 
Presentació  sintètica dels principals  continguts,  resultats  i  conclusions del projecte des d’una per‐
spectiva personal i crítica del mateix. No es tracta de resumir el contingut de la memòria entrant en 
el detall dels diferents apartats i fases, sinó de fer una tria intencional d’aquells continguts que volem 
posar de relleu dins del marc de comprensió global del projecte. Es valorarà la utilització equilibrada 
de text, així com de recursos gràfics, visuals  i multimèdia, per a potenciar  la comunicació  i  la com‐
prensió del contingut. 
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Annex 4: Estil i aspectes formals de la memòria 

La memòria final s’ha d’entendre com un document “professional” fruit de l’anàlisi 

profunda de les necessitats de l’organització i no com un treball acadèmic. Aques-

ta orientació s’ha de plasmar en l’estil del document, en què no s’han de fer refe-

rències acadèmiques del tipus “seguint les orientacions de la guia i del professo-

rat...”, sinó il·lustrar el procés seguit justificant la presa de decisions i les 

conclusions. Es tracta, doncs, de prioritzar un estil analític, objectiu, reflexiu i for-

mal. Per això, cal utilitzar la tercera persona impersonal per a la redacció, i evitar 

el jo i el nosaltres com a norma general: per exemple “amb aquesta acció es pre-

tén...” en lloc de fer “amb aquesta acció pretenc...”. 

 

Com a norma general, el text s’ha de redactar en català i s’ha de corregir degu-

dament aprofitant les opcions de correcció dels diccionaris digitals. 

Cal tenir cura, especialment, de les citacions bibliogràfiques en citar textualment, 

resumir o utilitzar conceptes basats en l’obra d’un altre autor. Aquestes citacions 

han de tenir l’estructura següent: 

 

Pel que fa a la citació en el text d’un llibre de diversos autors o d’una font electrò-

nica o d’un article de revista: 

(Harasim, L. et al. 1996: 112) 

(Harasim, L., 1998) 

(Castell, M., 2000: 5-24) 
 

Pel que fa a la citació en la bibliografia: 

 Harasim, L., Hiltz, S. R., Teles, L., i Turoff, M. (1996). Learning Networks. Cam-

bridge: MIT Press. 

 Harasim, Linda (1998). The Internet and Intranets for Education and Training. A 

Framework for Action by Latin America and the Caribbean 

http://www.telelearn.ca/g_access/harasim_presentations/IADB97/IADB97.html 

[revisat el maig de 2002] 

 Castells, Manuel (2000). Materials for an exploratory theory of the network so-

ciety. British Journal of Sociology, gener de 2000, vol. 51, núm. 1, p. 5-24. 



Màster en Educació i TIC (e-learning) 

Febrer 2013 51

Annex 5. Pautes d’avaluació de la memòria, la presentació i la defensa. 

Màster en Educació i TIC (e-Learning). Curs 2013-2014 
 
   

Pauta d'avaluació Projecte d'Aplicació Professional - Especialitat Processos Docents / Docència en línia 

   
   
NOM DE L'ESTUDIANT:   
 
TÍTOL DEL PROJECTE AVALUAT:  
 
NOTA FINAL (qualitativa i quantitativa): 
    
    

 
CRITERIS GENERALS 

 
  

Professor 
Consultor 

Avaluador 
Extern 

ASPECTES FORMALS 
Absència 
del tret 
avaluat  

La portada conté tots els elements que identifiquen el projecte.      

La memòria s'estructura correctament i presenta un índex numerat i paginat 
que es correspon amb els diversos apartats que la constitueixen.      

La redacció global de la memòria és correcta, entenedora i fluida, facilitant la 
seva lectura.      

Els estils i formats del document són coherents i faciliten la lectura. S’han 
emprat capçaleres i peus de pàgina de forma correcta.      

La presentació general és adequada, s'empren recursos diversos com ara 
gràfics, taules, imatges, etc. de forma correcta, per tal de recolzar el contin-
gut i facilitar la comprensió del text. 

     

 
PRESENTACIÓ       
RESUM EXECUTIU: Es presenten de forma sintètica i clara les línies gene-
rals del projecte desenvolupat, des dels objectius del mateix als resultats i 
principals conclusions, permetent una comprensió global del mateix. 

     

INTRODUCCIÓ: S'introdueix al lector breument sobre el propòsit de la pro-
posta, els seus principals elements i l'estructura de la memòria      

CONTEXTUALITZACIÓ: Es situa el projecte en l’escenari de l’organització i 
en relació amb altres aspectes de l'entorn social o sector professional. Es 
descriu l’organització i es presenta el problema que es vol resoldre. 

     

JUSTIFICACIÓ: Es justifica adequadament la utilitat, idoneïtat i viabilitat del 
projecte en el si de l’organització descrita anteriorment. S'aporten arguments 
sòlids i fonamentació teòrica o estadística si s'escau, per tal d'argumentar la 
pertinència d'un projecte d'e-learning en el camp professional en el que 
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s'emmarca, així com en relació a les circumstàncies concretes de l'organit-
zació escollida. S'expliciten els principals beneficis que esperen obtenir-se. 

 
ANÀLISI DE NECESSITATS       

ANÀLISI: Es descriuen els criteris i el procediment d'anàlisi emprats i s'ana-
litza amb exhaustivitat el problema o situació que el projecte intenta resol-
dre. S'exposa la recollida sistemàtica de dades realitzada, incloent la des-
cripció de les tècniques i/o instruments emprats (qüestionaris, entrevistes, 
consulta de documentació de la institució,...). 

     

RESULTATS i CONCLUSIONS DE L'ANÀLISI: S'exposen i s'interpreten els 
resultats de l'anàlisi de forma clara, per temes o col·lectius afectats. Es plan-
tegen estratègies per reduir les principals restriccions o obstacles detectats i 
s'exposen les limitacions inevitables. Es presenten les principals conclusions 
i una síntesi de la solució plantejada. 

     

FACTORS CLAU DEL PROJECTE: Es determinen els elements irrenuncia-
bles del projecte i que determinaran l’èxit del mateix.      

PROPOSTA 
Absència 
del tret 
avaluat  

Professor 
Consultor 

Avaluador 
Extern 

OBJECTIU/S GENERAL/S: Es formula l’objectiu o objectius generals del 
projecte en relació amb la problemàtica que es vol resoldre. Han de ser rea-
listes, abastables i coherents amb el propòsit expressat. 

     

OBJECTIUS ESPECÍFICS: Es formulen correctament els objectius especí-
fics, com a enunciats que pretenen operativitzar l'objectiu general en forma 
d'accions/intencions assolibles i mesurables referits a l'obtenció d'algun tipus 
de resultat o producte tangible. 

     

PLANIFICACIÓ: La proposta conté una planificació (en forma de cronogra-
ma) en base als resultats de l’anàlisi de necessitats i la solució plantejada, i 
en correspondència amb els objectius específics del projecte, que inclou les 
tasques i accions previstes, i per a cadascuna d’elles, els terminis, outputs, 
recursos necessaris, responsables i implicats, especificant-se clarament la 
part de la proposta que es desenvoluparà efectivament dins de l'assignatura.

     

ANÀLISI ECONÒMICA: Es presenta un pressupost per a la solució planteja-
da, identificant els principals factors de cost i justificant la viabilitat econòmi-
ca del projecte. 

     

DISSENY: Es descriu amb detall l’acció instruccional del projecte, seqüenci-
ant-la en unitats didàctiques i delimitant els elements clau de la proposta 
tecnopedagògica. Es contempla així mateix el disseny de les activitats for-
matives, de l'entorn digital i dels recursos d'aprenentatge a emprar en un 
sentit ampli (eines, materials, etc.), segons s'escaigui. També es contempla 
el disseny de l'avaluació de la proposta. El disseny proposat és coherent 
amb els objectius de la proposta. 

     

FONAMENTACIÓ: El disseny de la proposta conté una justificació teòrica 
suficient del model pedagògic de referència, així com referències empíriques 
que el sostenen i fonamenten. 
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DESENVOLUPAMENT: Es descriuen les decisions i accions vinculades al 
desenvolupament del producte o productes de la proposta. Es presenten el 
producte o productes tangibles resultants, els quals són accessibles i con-
sultables en el suport digital escollit. El producte o productes desenvolupats 
es corresponen amb els objectius de la proposta i amb el disseny plantejat i 
s'elaboren amb cura i qualitat. 

     

IMPLEMENTACIÓ I AVALUACIÓ 
Absència 
del tret 
avaluat  

Professor 
Consultor 

Avaluador 
Extern 

IMPLEMENTACIÓ PILOT: Es descriu com s'ha dut a terme la implementació 
pilot, les principals accions desenvolupades, aspectes organitzatius implicats 
i la seva temporalització. Es presenten les observacions corresponents i 
possibles incidències. En cas de no haver-se dut a terme (només en els 
casos de TFM antic), s'argumenta adequadament el perquè i es descriuen 
les principals decisions i aspectes a tenir en compte en la planificació de la 
implementació de la proposta. 

     

AVALUACIÓ: Es descriu l'estratègia global d’avaluació de la implementació 
de la proposta (procediment, instruments aplicats, etc.) d'acord amb els cri-
teris establerts al disseny de la mateixa i per a tots els àmbits i aspectes que 
corresponguin (procés, producte, impacte en la institució, vies de continuïtat, 
etc.). Es presenten els resultats de l'avaluació i les principals conclusions 
extretes, a partir de les quals es plantegen una sèrie de propostes de millora 
concretes. 

     

 
CONCLUSIONS       

Es presenten les conclusions generals del projecte, a partir de la valoració 
crítica global del mateix i fent referència als objectius plantejats. S'argumen-
ten els canvis respecte la planificació inicial, contratemps o dificultats i solu-
cions adoptades i autoavaluació de l’elaboració del projecte i propostes de 
millora. 

     

 
REFERÈNCIES i BIBLIOGRAFIA       

Les referències bibliogràfiques emprades són pertinents per al projecte des-
envolupat i s'evidencia la seva aplicació dins la proposta, distingint-se de la 
bibliografia recomanada no citada. Les obres i autors de referència són re-
llevants i actuals. 

     

 
ANNEXOS       

Els annexos presenten evidències de la feina desenvolupada i permeten 
ampliar, detallar i millorar la comprensió del projecte.      

  Absència 
del tret 
avaluat  

Professor 
Consultor 

Avaluador 
Extern CRITERIS ESPECÍFICS 

El projecte es contextualitza adequadament dins l'àmbit dels processos do-
cents      

El model escollit per al desenvolupament i gestió del projecte, així com la 
seva aplicació s'adeqüen a les característiques d'un projecte de l'especialitat 
de processos docents 

     

Es realitza una correcta valoració de l'impacte i repercussions que té la inte-
gració de les TIC en els processos d'ensenyament i aprenentatge en el marc 
de l'organització. 
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S'observa una adequada planificació i disseny de la proposta, parant espe-
cial atenció als aspectes referits al disseny del procés, estratègia o material 
docent i/o d'aprenentatge o formació amb suport digital. 

     

Es selecciona i argumenta adequadament el model pedagògic subjacent als 
processos d'ensenyament i aprenentatge proposats, amb una fonamentació 
teòrica recolzada en referències bibliogràfiques pertinents i de qualitat. 

     

Es constata un coneixement dels rols docents i discents en el procés d'en-
senyament i aprenentatge mediat per TIC      

Es constata un coneixement del paper i la integració d'eines digitals en pro-
cessos d'ensenyament i aprenentatge d'acord amb el context i les finalitats.      

Es proposen i es desenvolupen les estratègies i procediments d'avaluació 
adequats, tant per a les propostes formatives en si, com dels aprenentatges 
que aquestes persegueixen 

     

Es realitza una proposta de disseny, implementació i avaluació basat en 
metodologies i estratègies d'aprenentatge amb suport TIC, coherents amb el 
model pedagògic escollit i amb els objectius del projecte. 

     

Altres observacions       

  
 Absència 

del tret 
avaluat 

  Avaluador 
Extern 

DEFENSA 

PRESENTACIÓ: El contingut de la presentació és adient, sintetitza i explicita 
adequadament els elements clau del projecte i els seus resultats i conclusi-
ons. La presentació té una durada correcta i empra recursos gràfics, visuals 
i multimèdia adequadament, per a potenciar la comunicació i comprensió del 
projecte. La presentació és original i innovadora pel que fa al suport escollit 
i/o els recursos estilístics i de llenguatge que posa en joc. 

     

PROCÉS DE DEFENSA: L'estudiant respon a les preguntes de manera 
correcta i pertinent, argumentant, justificant, ampliant i completant el requerit 
i demostrant un coneixement elevat dels diferents aspectes implicats en el 
desenvolupament del projecte 
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Pauta d'avaluació Projecte d'Aplicació Professional - Especialitat Disseny Tecnopedagògic  
   
   
NOM DE L'ESTUDIANT:   
 
TÍTOL DEL PROJECTE AVALUAT:  

   
NOTA FINAL (qualitativa i quantitativa): 
    
    

 
CRITERIS GENERALS 

 
 

 
 
 
 

Professor 
Consultor 

 
 
 
 

Avaluador 
Extern 

ASPECTES FORMALS 
Absència 
del tret 
avaluat 

La portada conté tots els elements que identifiquen el projecte.      

La memòria s'estructura correctament i presenta un índex numerat i pagi-
nat que es correspon amb els diversos apartats que la constitueixen.      

La redacció global de la memòria és correcta, entenedora i fluida, facilitant 
la seva lectura.      

Els estils i formats del document són coherents i faciliten la lectura. S’han 
emprat capçaleres i peus de pàgina de forma correcta.      

La presentació general és adequada, s'empren recursos diversos com ara 
gràfics, taules, imatges, etc. de forma correcta, per tal de recolzar el con-
tingut i facilitar la comprensió del text. 

     

 
PRESENTACIÓ       

RESUM EXECUTIU: Es presenten de forma sintètica i clara les línies ge-
nerals del projecte desenvolupat, des dels objectius del mateix als resultats 
i principals conclusions, permetent una comprensió global del mateix. 

     

INTRODUCCIÓ: S'introdueix al lector breument sobre el propòsit de la 
proposta, els seus principals elements i l'estructura de la memòria      

CONTEXTUALITZACIÓ: Es situa el projecte en l’escenari de l’organització 
i en relació amb altres aspectes de l'entorn social o sector professional. Es 
descriu l’organització i es presenta el problema que es vol resoldre. 

     

JUSTIFICACIÓ: Es justifica adequadament la utilitat, idoneïtat i viabilitat 
del projecte en el si de l’organització descrita anteriorment. S'aporten ar-
guments sòlids i fonamentació teòrica o estadística si s'escau, per tal d'ar-
gumentar la pertinència d'un projecte d'e-learning en el camp professional 
en el que s'emmarca, així com en relació a les circumstàncies concretes 
de l'organització escollida. S'expliciten els principals beneficis que esperen 
obtenir-se. 

     

 
ANÀLISI DE NECESSITATS       

ANÀLISI: Es descriuen els criteris i el procediment d'anàlisi emprats i s'a-      
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nalitza amb exhaustivitat el problema o situació que el projecte intenta 
resoldre. S'exposa la recollida sistemàtica de dades realitzada, incloent la 
descripció de les tècniques i/o instruments emprats (qüestionaris, entrevis-
tes, consulta de documentació de la institució,...). 

RESULTATS i CONCLUSIONS DE L'ANÀLISI: S'exposen i s'interpreten 
els resultats de l'anàlisi de forma clara, per temes o col·lectius afectats. Es 
plantegen estratègies per reduir les principals restriccions o obstacles de-
tectats i s'exposen les limitacions inevitables. Es presenten les principals 
conclusions i una síntesi de la solució plantejada. 

     

FACTORS CLAU DEL PROJECTE: Es determinen els elements irrenunci-
ables del projecte i que determinaran l’èxit del mateix.      

PROPOSTA 
Absència 
del tret 
avaluat  

Professor 
Consultor 

Avaluador 
Extern 

OBJECTIU/S GENERAL/S: Es formula l’objectiu o objectius generals del 
projecte en relació amb la problemàtica que es vol resoldre. Han de ser 
realistes, abastables i coherents amb el propòsit expressat. 

  

 

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS: Es formulen correctament els objectius especí-
fics, com a enunciats que pretenen operativitzar l'objectiu general en forma 
d'accions/intencions assolibles i mesurables referits a l'obtenció d'algun 
tipus de resultat o producte tangible. 

  

 

 

PLANIFICACIÓ: La proposta conté una planificació (en forma de crono-
grama) en base als resultats de l’anàlisi de necessitats i la solució plante-
jada, i en correspondència amb els objectius específics del projecte, que 
inclou les tasques i accions previstes, i per a cadascuna d’elles, els termi-
nis, outputs, recursos necessaris, responsables i implicats, especificant-se 
clarament la part de la proposta que es desenvoluparà efectivament dins 
de l'assignatura. 

     

ANÀLISI ECONÒMICA: Es presenta un pressupost per a la solució plante-
jada, identificant els principals factors de cost i justificant la viabilitat eco-
nòmica del projecte. 

     

DISSENY: Es descriu amb detall l’acció instruccional del projecte, seqüen-
ciant-la en unitats didàctiques i delimitant els elements clau de la proposta 
tecnopedagògica. Es contempla així mateix el disseny de les activitats 
formatives, de l'entorn digital i dels recursos d'aprenentatge a emprar en 
un sentit ampli (eines, materials, etc.), segons s'escaigui. També es con-
templa el disseny de l'avaluació de la proposta. El disseny proposat és 
coherent amb els objectius de la proposta. 

     

FONAMENTACIÓ: El disseny de la proposta conté una justificació teòrica 
suficient del model pedagògic de referència, així com referències empíri-
ques que el sostenen i fonamenten. 

     

DESENVOLUPAMENT: Es descriuen les decisions i accions vinculades al 
desenvolupament del producte o productes de la proposta. Es presenten el 
producte o productes tangibles resultants, els quals són accessibles i con-
sultables en el suport digital escollit. El producte o productes desenvolu-
pats es corresponen amb els objectius de la proposta i amb el disseny 
plantejat i s'elaboren amb cura i qualitat. 

     

IMPLEMENTACIÓ I AVALUACIÓ 
Absència 
del tret 
avaluat  

Professor 
Consultor 

Avaluador 
Extern 
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IMPLEMENTACIÓ PILOT: Es descriu com s'ha dut a terme la implementa-
ció pilot, les principals accions desenvolupades, aspectes organitzatius 
implicats i la seva temporalització. Es presenten les observacions corres-
ponents i possibles incidències. En cas de no haver-se dut a terme (només 
en els casos de TFM antic), s'argumenta adequadament el perquè i es 
descriuen les principals decisions i aspectes a tenir en compte en la plani-
ficació de la implementació de la proposta. 

     

AVALUACIÓ: Es descriu l'estratègia global d’avaluació de la implementa-
ció de la proposta (procediment, instruments aplicats, etc.) d'acord amb els 
criteris establerts al disseny de la mateixa i per a tots els àmbits i aspectes 
que corresponguin (procés, producte, impacte en la institució, vies de con-
tinuïtat, etc.). Es presenten els resultats de l'avaluació i les principals con-
clusions extretes, a partir de les quals es plantegen una sèrie de propostes 
de millora concretes. 

     

CONCLUSIONS       

Es presenten les conclusions generals del projecte, a partir de la valoració 
crítica global del mateix i fent referència als objectius plantejats. S'argu-
menten els canvis respecte la planificació inicial, contratemps o dificultats i 
solucions adoptades i autoavaluació de l’elaboració del projecte i propos-
tes de millora. 

     

 
REFERÈNCIES I BIBLIOGRAFIA       

Les referències bibliogràfiques emprades són pertinents per al projecte 
desenvolupat i s'evidencia la seva aplicació dins la proposta, distingint-se 
de la bibliografia recomanada no citada. Les obres i autors de referència 
són rellevants i actuals. 

     

 
ANNEXOS       

Els annexos presenten evidències de la feina desenvolupada i permeten 
ampliar, detallar i millorar la comprensió del projecte.      

  
 Absència 

del tret 
avaluat  

Professor 
Consultor 

Avaluador 
Extern 

CRITERIS ESPECÍFICS 

El projecte es contextualitza adequadament dins l'àmbit del disseny tecno-
pedagògic.      

Es constata la posada en joc de competències relacionades amb el dis-
seny, el desenvolupament i l'avaluació de propostes formatives d'e-
learning. 

     

Es contempla adequadament la integració de les TIC en un context educa-
tiu específic, en el disseny d'accions formatives i d'entorns i materials d'a-
prenentatge. 

     

Es fonamenten i argumenten adequadament les decisions pedagògiques 
preses, mostrant coneixement dels autors i referències teòriques més re-
llevants en el camp del disseny per a l'aprenentatge en línia. 

     

Es fa una selecció, justificació i aplicació pertinent del o dels models de 
disseny instruccional que subjauen a l'acció formativa i/o entorn d'aprenen-
tatge dissenyat. 
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S'observen una argumentació i coordinació pertinents de les estratègies 
instruccionals, els instruments tecnològics, les activitats d'aprenentatge i 
les intervencions docents i de suport a la formació que s'inclouen en el 
projecte. 

     

Es contempla una proposta adequada per a la coordinació de l'equip inter-
disciplinar que intervé en el disseny, desenvolupament, implementació i 
avaluació del projecte. 

     

Es contempla l'assegurament de la qualitat en el procés de disseny, des-
envolupament i implementació mitjançant l'articulació de mecanismes de 
seguiment i d'avaluació de les diferents fases del projecte. 

     

Altres observacions. 
      

  Absència 
del tret 
avaluat  

 Avaluador 
Extern DEFENSA 

PRESENTACIÓ: El contingut de la presentació és adient, sintetitza i expli-
cita adequadament els elements clau del projecte i els seus resultats i con-
clusions. La presentació té una durada correcta i empra recursos gràfics, 
visuals i multimèdia adequadament, per a potenciar la comunicació i com-
prensió del projecte. La presentació és original i innovadora pel que fa al 
suport escollit i/o els recursos estilístics i de llenguatge que posa en joc. 

     

PROCÉS DE DEFENSA: L'estudiant respon a les preguntes de manera 
correcta i pertinent, argumentant, justificant, ampliant i completant el re-
querit i demostrant un coneixement elevat dels diferents aspectes implicats 
en el desenvolupament del projecte 
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Pauta d'avaluació Projecte d'Aplicació Professional - Especialitat Direcció 
  
  
NOM DE L'ESTUDIANT: 
 
TÍTOL DEL PROJECTE AVALUAT:  
  
NOTA FINAL (qualitativa i quantitativa):  
  
  

 
CRITERIS GENERALS   

 
Professor  

  Consultor 

 
 

Avaluador
Extern ASPECTES FORMALS 

Absència 
del tret 
avaluat  

La portada conté tots els elements que identifiquen el projecte. 
   

La memòria s'estructura correctament i presenta un índex numerat que es 
correspon amb els diversos apartats que la constitueixen. 

   

La redacció global de la memòria és correcta, entenedora i fluida, facilitant la 
seva lectura. 

   

Els estils i formats del document són coherents i faciliten la lectura. S’han 
emprat capçaleres i peus de pàgina de forma correcta. 

   
 
PRESENTACIÓ    

RESUM EXECUTIU: Es presenten breument les línies generals del projecte 
desenvolupat, permetent una aproximació global al mateix. 

   

INTRODUCCIÓ: S'introdueix al lector en els principals elements de la pro-
posta de forma sintètica i clara. 

   

CONTEXTUALITZACIÓ: Es situa el projecte en l’escenari de l’organització, 
en relació amb altres aspectes associats de l'entorn. Es descriuen 
l’organització i els principals beneficis que esperen obtenir-se de l’execució 
del projecte. 

   

JUSTIFICACIÓ: Es justifica adequadament la utilitat, idoneïtat i viabilitat del 
projecte en el si de l’organització descrita anteriorment. S'aporten arguments 
sòlids i fonamentació teòrica si s'escau, per tal d'argumentar la pertinència 
d'un projecte d'e-learning en el camp professional en el que s'emmarca, així 
com en relació a les circumstàncies concretes de l'organització escollida. 

   
 
ANÀLISI DE NECESSITATS    

ANÀLISI: Es descriu i s'analitza amb exhaustivitat la font del problema o 
situació que el projecte intenta resoldre. S'articula i s'exposa el procés sis-
temàtic d'anàlisi seguit, com per exemple mitjançant un DAFO, incloent me-
canismes i/o instruments utilitzats per a la recollida de la informació neces-
sària (qüestionaris, entrevistes, consulta de documentació de la institució,...).
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RESULTATS I CONCLUSIONS DE L'ANÀLISI: S'exposen i s'interpreten els 
resultats de l'anàlisi de necessitats de forma clara, per exemple, agrupant-
los per temes o col·lectius afectats. 

   
 
PROPOSTA 
 

Absència 
del tret 
avaluat 

 
Professor  

  Consultor 

 
Avaluador

Extern 

FACTORS CLAU: Es determinen els elements irrenunciables del projecte i 
que determinaran els factors d’èxit del mateix. 

   

OBJECTIU GENERAL: Es formula l’objectiu general del projecte en relació 
amb la problemàtica que es vol resoldre. Ha de ser realista, abastable, i ha 
de referir-se a la creació d’un producte o productes tangibles. 

   

OBJECTIUS ESPECÍFICS: Es formulen correctament els objectius especí-
fics, com a enunciats que pretenen operativitzar l'objectiu general en forma 
d'accions/intencions assolibles i mesurables. 

   

PLANIFICACIÓ: La proposta conté una planificació (en forma de cronogra-
ma) coherent amb les tasques i accions previstes, especificant-se clarament 
la part de la proposta que es desenvoluparà efectivament dins de l'assigna-
tura. 

   

ANÀLISI ECONÒMICA: Es presenta un pressupost per a la solució planteja-
da, identificant els principals factors de cost i justificant la viabilitat econòmi-
ca del projecte. 

   

DISSENY: Es descriu amb detall l’acció instruccional del projecte, seqüenci-
ant-la en unitats didàctiques i delimitant els elements clau de la proposta 
tecnopedagògica. Es contempla així mateix el disseny de les activitats for-
matives, de l'entorn digital i dels recursos d'aprenentatge a emprar en un 
sentit ampli (eines, materials, etc.), segons s'escaigui. També es contempla 
el disseny de l'avaluació de la proposta. El disseny proposat és coherent 
amb els objectius de la proposta. 

   

FONAMENTACIÓ: El disseny de la proposta conté una justificació teòrica 
suficient del model pedagògic de referència, així com referències empíriques 
que el sostenen i fonamenten. 

   

DESENVOLUPAMENT: Es descriuen les accions desenvolupades en relació 
amb l’acció instruccional objecte del projecte, així com els productes resul-
tants. Es presenta un producte tangible com a part del desenvolupament. El 
desenvolupament demostra la viabilitat de la proposta. 

   
 
IMPLEMENTACIÓ I AVALUACIÓ 
 

Absència 
del tret 
avaluat 

 
Professor  

  Consultor 

 
Avaluador

Extern 

IMPLEMENTACIÓ PILOT: Es descriu com s'ha dut a terme la implementació 
pilot de la proposta, les principals accions desenvolupades i la seva tempo-
ralització. En cas de no poder-se dur a terme s'argumenta adequadament el 
perquè i es descriuen les principals decisions i aspectes a tenir en compte 
en la planificació de la implementació de la proposta. 

   

AVALUACIÓ: Es descriu l'estratègia global d’avaluació de la implementació 
de la proposta (procediment, instruments aplicats, etc.) d'acord amb els cri-
teris establerts al disseny de la mateixa i per a tots els àmbits i aspectes que 
corresponguin (procés, producte, impacte en la institució, vies de continuïtat, 
etc.). Es presenten els resultats de l'avaluació i les principals conclusions 
extretes, a partir de les quals es plantegen una sèrie de propostes de millora    
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concretes. 

 
CONCLUSIONS    

CONCLUSIONS GENERALS: Es presenten les conclusions generals del 
projecte, a partir de la valoració global del mateix i fent referència als objec-
tius plantejats.  

   
 
BIBLIOGRAFIA    

Les referències bibliogràfiques emprades són pertinents per al projecte des-
envolupat i s'evidencia la seva aplicació en la proposta. Les obres i autors 
de referència són rellevants i actuals.  

   
 
ANNEXOS    

Els annexos presenten evidències de la feina desenvolupada i permeten 
ampliar i millorar la comprensió del projecte. 

   

 
CRITERIS ESPECÍFICS

Absència 
del tret 
avaluat 

 
Professor  

  Consultor 

 
Avaluador

Extern 

El projecte es contextualitza adequadament dins l'àmbit de la gestió i la di-
recció de projectes d'e-learning 

   

Es posen de manifest les competències relacionades amb el lideratge i la 
coordinació de projectes i accions formatives d’e-learning.    

S'inclou una valoració correcta de l'impacte i repercussions d'un projecte 
d'aplicació de TIC en l'organització pel que fa als rols directius i de gestió.    

Es proposa una gestió i administració adequada dels processos operatius 
vinculats a la proposta d'e-learning    

S'observa una correcta identificació i implantació de les polítiques de qualitat 
en e-learning.    

Es contempla el disseny i la gestió dels elements de màrqueting vinculats al 
projecte.    

Es proposa una gestió pertinent de les funcions dels membres de l'equip 
interdisciplinar que integra el projecte    

Es planteja una gestió i previsió adequada dels elements financers i pressu-
postaris vinculats al projecte    

Altres observacions    

  
DEFENSA 

Absència 
del tret 
avaluat 

 
 

 
Avaluador

Extern 

PRESENTACIÓ: El contingut de la presentació és adient, sintetitza i explicita 
adequadament els elements clau del projecte i els seus resultats i conclusi-
ons. La presentació té una durada adequada i empra recursos gràfics, visu-
als i multimèdia adequadament, per a potenciar la comunicació del projecte.       
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PROCÉS DE DEFENSA: L'estudiant respon a les preguntes de manera 
correcta i pertinent, argumentant, justificant, ampliant i completant el requerit 
i demostrant un coneixement elevat dels diferents aspectes implicats en el 
desenvolupament del projecte        
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