
Estimulació i Desenvolupament 
de Processos d’Innovació Educativa

L’equip EDPIE s’ocupa de gestionar els projectes d’innovació educativa, així com la implementació del nou 
LMS, des del punt de vista de la gestió de projectes, el desenvolupament i el disseny centrat en l’usuari.

PROJECTES 
INSTITUCIONALS TRANSVERSALS

PROJECTES INICIATIVA 
DEL PROFESSORAT

CodeLab
Eina de tipus laboratori per a l’aprenentatge de la programació en línia.
Ofereix un entorn de pràctiques de laboratori que proporciona a l’estudiant:

Un pla d’aprenentatge mitjançant una col·lecció d’exercicis.
Una visualització del progrés dels aprenentatges.
Un entorn de comunicació entre estudiants i docent.

Projecte que millora la gestió i l’avaluació dels treballs de final de màster. S’ha creat una eina web més eficaç que permet:

Processar les assignacions dels estudiants al seu tribunal del treball final de màster (TFM).
Introduir les avaluacions dels membres de la comissió avaluadora (tutor de TFM, avaluador extern i PRA/president del tribunal).
Veure la informació que ha posat cada membre i calcular la mitjana ponderada de cada aspecte i entre les notes 
dels diferents avaluadors.
Un cop dipositada tota la informació, arribar correctament a l’estudiant en forma d’informe digital personalitzat.

Avaluació col·laborativa de TFM

Projecte experimental que ha fet accessible a l’aula virtual un xatbot que 
havia de respondre les preguntes que els estudiants poguessin tenir sobre els 
continguts d’una assignatura.

Xatbot docent

Entorn que integra una eina de fòrums que permet a l’estudiantat fer 
un debat públic per mitjà de controvèrsies.

S’associa amb un segon espai on, amb les solucions tecnològiques, 
es poden fer les dinàmiques de treball grupal prèvies al debat.

Controvèrsies

Eina d’autoavaluació del desenvolupament de competències després de cada prova d’avaluació 
contínua (PAC) que potencia tres dels elements clau del treball per competències: la reflexió 
crítica, l’autoregulació i l’empoderament de l’estudiant. Aquesta visió integradora:

Permet a l’estudiant revisar els aprenentatges que ha aconseguit amb una mirada holística 
que també pot influir en les aproximacions als objectius d’aprenentatge futur.
Possibilita la creació d’un context de diàleg amb el professor o professora a partir 
de la presentació d’evidències per part de l’estudiant.

Autoavaluació competencial

CANVAS

Projecte que analitza els principals recursos d’aprenentatge que s’utilitzen actualment a la UOC.

Permet identificar les mancances o barreres que fan que no siguin accessibles per a estudiants 
amb diversitat funcional visual.
Proposa una possible acció correctiva o de millora per a cada barrera o mancança, 
que fa atenció especial als recursos amb notació matemàtica.

Inclou

DIANA
És l’equip encarregat del disseny i l’anàlisi de la nova aula Canvas de la UOC. Consta de dotze persones de diverses àrees i estudis 
(eLinC, Tecnologia, EPCE, ECIC i EAH) i la seva tasca és orientada i seguida per sis stakeholders docents d’EDCP, ECS, CIM, EAH, EPCE i EIMT.

La seva missió és definir el nou espai docent perquè permeti desenvolupar-hi totes les assignatures i cursos de la UOC d’acord amb el seu 
model educatiu, amb les necessitats docents i amb els diferents models d’aula vigents actualment.

DIANA realitza i actualitza la seva proposta d’aula de manera incremental, iterativa i sistèmica.
Té en compte l’evolució d’altres processos i desenvolupaments paral·lels com ara:

Les necessitats operatives que es desprenen dels processos de gestió implicats en el desplegament de les aules semestre rere 
semestre.La gestió dels recursos d’aprenentatge o l’aplicació dels models d’avaluació i acreditació, entre altres.

Programa de formació Canvas per a titulacions homologades (Canvas4TO)
Programa formatiu adreçat a tot el professorat i equips de gestió perquè disposin de la capacitació necessària per a 
l’adopció del nou LMS en les titulacions oficials.

Consta de cinc itineraris, cadascun adaptat a les necessitats dels diversos col·lectius.
Té més de 40 recursos d’aprenentatge audiovisuals, seminaris web i tallers, entorns de pràctiques, aules 
formatives i un lloc web que aglutina tota la informació per facilitar un accés personalitzat en qualsevol moment. EQUIP

Toni Martínez Aceituno  Director de grup operatiu    jmartineza@uoc.edu
Xavi Aracil Díaz    Desenvolupador      xaracil@uoc.edu
Quelic Berga Carreras   Cap de projectes d’innovació   qberga@uoc.edu
Toni Bertran     Desenvolupador      abertranb@uoc.edu
Andreu Calvo Roy   Scrum master      acalvoroy@uoc.edu
Roger Griset Miró   Gestor de projectes d’innovació   rgriset@uoc.edu
Ricard Hortigüela Estrada  Gestor de projectes d’innovació   rhortiguela@uoc.edu
Jose López Ruíz    Gestor de projectes d’innovació   jlopezrui@uoc.edu
Xavi Mas Garcia    Especialista en educació digital   xmas@uoc.edu
Josep Ponsà Camps   Especialista en UX/UI     jponsac@uoc.edu

Eina integral per a l’avaluació de les competències que l’estudiantat de la Universitat va desenvolupant al llarg d’una titulació, 
fins a convertir-se en una solució tecnològica i docent que va més enllà de les pràctiques d’avaluació habituals fins al moment.

EAquesta avaluació competencial es mostra de forma gràfica en un informe individualitzat per a cada estudiant 
des del moment en què comença una assignatura fins que es gradua.
L’informe gràfic es pot personalitzar, descarregar i compartir, i és un element de valor afegit tant per al currículum 
dels estudiants i el seu expedient com per al seu entorn professional i laboral.

GRAF  https://graf.uoc.edu/

Reinterpretació innovadora del concepte de portafolis que permet el treball col·laboratiu, el desenvolupament 
d’una imatge digital, la creació d’una identitat com a estudiant i la visibilitat en el món professional, entre altres.

Folio s’ha creat utilitzant la tecnologia WordPress; per tant, permet exportar tot el treball fet i publicat 
al seu espai professional web amb total llibertat.

FOLIO https://folio.uoc.edu/ca/
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