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Motivació

L’aula de la UOC i els seus recursos 
d’aprenentatge s’actualitzen constantment

Tenim la necessitat de saber si el que fem és 
realment útil per als estudiants i com podem 
millorar-ho



Catàleg actual per a 
nous recursos 
d’aprenentatge a la 
UOC



Què fan els estudiants 
amb els vídeos de l’aula? 



Vista actual de la plana principal del Present4



El Present4 és una eina de dins l’aula
Va nèixer fa 5 anys
Durant tot aquest temps ha tingut diferents noms: 

● Trànsits / Coment@
● Presenta 2.0 
● Analis@
● Present4





Medalla d’Or

IMS 
Fomentar TIC en 
l’aprenentatge
Info noticia campus

http://cv.uoc.edu/webapps/intrauoc2/web/intrauoc/-/la-uoc-defensa-l-eina-present-en-els-premis-learning-impact-a-atlanta?redirect=http%3A%2F%2Fcv.uoc.edu%2Fwebapps%2Fintrauoc2%2Fgroup%2Fintrauoc%2Fllista-noticies%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_3_groupId%3D0%26_3_keywords%3Dpremio%2Bims%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch%26_3_redirect%3D%252Fwebapps%252Fintrauoc2%252Fgroup%252Fintrauoc%252Fllista-noticies%253Fp_p_id%253D3%2526p_p_lifecycle%253D0%2526p_p_state%253Dmaximized%2526p_p_mode%253Dview%2526_3_struts_action%253D%25252Fsearch%25252Fsearch%2526_3_redirect%253D%25252Fwebapps%25252Fintrauoc2%25252Fgroup%25252Fintrauoc%25252Fllista-noticies%25253Fs%25253D9a68af1b16169b7fd7e3a4d970816e82c17cbcb93e7c6f962d79366e77f550d56f48545e0fcf5a1c0937694c0aa6082541c93fdc933e0117be2689e34a34a24a%252526ticket%25253DST-100690-hPTxVRv1c6KCdB42s6sp-cv.uoc.edu%2526_3_keywords%253Dpresenta%2526_3_groupId%253D0


En la seva darrera versió, inclou un apartat 
de visualització de consum de vídeos per 
part dels estudiants.





3. Objectius

3.1 Principals
Millorar la usabilitat 

Fer més intuïtiva la plataforma

3.2 Secundaris 
Millorar els recursos d’aprenentatge en format vídeo de la UOC. 

Poder fer seguiment del consum de vídeos. 



DCU



1. Avaluació heurística
2. Prototip Lo-Fi
3. Test d’usuaris
4. Disseny definitiu



Desenvolupament del 
projecte







Pressupost
Tasca Rol Preu/hora Hores Total

Creació de la memòria Cap de projecte 50 24 1200

Avaluació Heurística Tècnic UX 35 8 280

Dissent Lo-FI Tècnic UX 35 8 280

Test d'usuaris - disseny Tècnic UX 35 8 280

Test d'usuaris - realització Tècnic UX 35 8 280

Anàlisi de resultats del test Tècnic UX 35 8 280

Disseny Definitiu Tècnic UX 35 8 280

Total 
projecte 2880



Avaluació heurística



Punts conflictius de la interfície   
17 errors

Disseny general: 8 problemes detectats.
Disseny de l’apartat segments: 5 problemes 
detectats. 
Errors: 4 problemes detectats.



Mateixa estètica



Títol de pàgina

Capçalera



Mostrar dades per defecte



Salts Visualitzacions

Errors



Prototip Lo-Fi













Test d’usuari



Punts de millora

Vistes predissenyades (darrera setmana, darrers 28 dies, etc)

Unificar les gràfiques de salts i de pauses. Posar la mateixa escala 
(en minuts) i posar també els elements interactius. 

Afegir una icona de lupa (els actuals segments) agafant el concepte de 
“fer zoom”.

Afegir una capa explicativa

Afegir un botó d’exportació de les dades 

-



Mostrar dades només d’un estudiant en concret. 
S’han vist els vídeos sencers?

Altres millores possibles



Redisseny















Conclusions

Itinerancia en la revisió DCU, usabilitat, noves tendències 
i convencions

Futur 
Dades úniques d’estudiants per fer recerca
Visualització complerta dels videos



mgarciario@uoc.edu


