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1. Resum executiu 

En aquesta memòria es recull el projecte per realitzar un curs sobre la creació i la 
tutorització de formacions amb Moodle, per tal de treure el màxim profit a l'entorn 
des de la visió de l'alumne, el docent i el creador de cursos. Aquest projecte s'ha 
realitzat a l'empresa FactorSIM centrada en projectes de tecnologia i innovació. 

Una part significativa del mercat que cobreix l'empresa són projectes dedicats a la 
formació o la creació d'entorns de formació, i un dels productes que en aquests 
moments més temps hi dedica són campus creats amb Moodle. Dins l'empresa ja 
existeixen persones especialitzades amb aquesta plataforma, però aquests 
coneixements es volen fer extensibles a la resta de membres de l'empresa. 

A part, de la formació interna també s'han de cobrir altres necessitats, com són donar 
suport com a help desk dels clients un cop s'han creat els seus campus i en alguns 
casos s'han de formar aquests mateixos clients per tal de fer servir les eines o, fins i 
tot, per arribar a ser tutors. Per tal de cobri aquestes necessitats, el projecte ha de 
cobrir uns objectius bàsics: 

 Formar els treballadors de FactorSIM per tal que puguin treballar amb Moodle 
segons el seu perfil. 

 Crear un recurs per formar els clients que ho demanin (oferir un producte de 
base). 

 Desenvolupar materials de suport per facilitar la feina de les persones que 
s'ocupin del suport als clients. 

Per tal de cobrir aquests objectius bàsics, el projecte s'ha dividit en dues fases: 

 Fase 1. Creació d'un curs de formació pels treballadors de FactorSIM sobre 
Moodle (formació interna). El curs està destinat a diferents perfils per tal de 
completar els coneixements previs que alguns d'ells ja tenen i equiparar-los 
entre ells.  

 Fase 2. Venda del curs a clients externs amb adaptació dels continguts en 
funció de les necessitats (duplicar el curs, eliminar parts que no es demanin i 
adaptació de la imatge gràfica de la maqueta i de les captures del Moodle de 
mostra). El curs estaria destinat a formadors o altres perfils amb permisos 
d'edició. 

En un principi, el treball de final de màster (TFM) només recollia la primera fase 
d'aquest projecte, la creació d'un curs per a la formació interna dels treballadors de 
l'empresa, però sense arribar-se a impartir la formació, sinó deixar-ho tot a punt per 
dur-se a terme a partir de setembre d'aquest mateix any. I un cop els treballadors 
s'hagin format, es posaria el curs a disposició dels clients, com un producte més que 
ofereix FactorSIM. 
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Un cop el projecte s'ha iniciat, ja en la seva fase d'anàlisi, s'ha detectat que les 
necessitats són molt amplies i no es podrà dur a terme tota la producció del curs dins 
del calendari previst pel TFM. Per això, s'ha hagut d'allargar el calendari més enllà de 
juny de 2013, però deixant les fases següents dins les dates previstes: 

 Fase 1. Impartició del curs: setembre de 2013. 

 Fase 2. Oferir el curs als clients: un cop els treballadors de l'empresa s'hagin 
format. 

Amb l'anàlisi inicial el projecte s'ha detectat que el projecte s'hauria de desenvolupar 
al voltant de l'última versió de Moodle i, d'aquesta manera, aprofitar el projecte per 
actualitzar el coneixement intern de l'empresa amb aquesta nova versió i crear altres 
recursos que puguin ajudar a l'empresa en el seu dia a dia: 

 Crear un campus de prova amb Moodle 2.4. 

 Cercar, instal·lar i testejar diversos complements compatibles amb aquesta 
versió de Moodle. 

 Crear documentació interna. 

 Elaborar una aula de mostra amb exemples per fer proves, formacions o 
mostres de recursos i activitats (fer un còpia en un arxiu comprimit). 

Per tal de dissenyar el curs i els seus continguts, s'han analitzat: 

 Les consultes que han fet els clients sobre Moodle en projectes que s'han dut a 
terme a l'empresa. 

 Els índexs de les formacions prèvies presencials que ha fet l'empresa per als 
seus clients i els materials de suport que s'han elaborat per dur-les a terme. 

 Les entrevistes amb els treballadors. 

 I s'ha fet una recerca en fòrums i webs especialitzades sobre Moodle. 

Després d'aquest anàlisi, s'ha elaborat un disseny del curs en quatre blocs: 

 Presentació 

 Introducció 

 Creació d'un curs 

 Administració i tutorització d'un curs 

Els materials del curs són originals amb autoria pròpia, però partint, en part, d'alguns 
documents que ja s'havien creat per a formacions anteriors (versions més velles de 
Moodle). Els mòduls de contingut del curs són set: 

 Mòdul 1. Introducció a Moodle 

 Mòdul 2. Creació de cursos 

 Mòdul 3. Els blocs laterals 
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 Mòdul 4. Publicació de continguts 

 Mòdul 5. Activitats 

 Mòdul 6. Administració d'un curs 

 Mòdul 7. Gestió bàsica de la plataforma 

En el desenvolupament del projecte, s'han creat els materials dels primers quatre 
mòduls i elaborat l'índex dels tres restants. Per tal de presentar els materials, s'ha 
aprofitat l'estructura tecnològica de la maqueta de continguts que té l'empresa i s'ha 
afegit una capa gràfica pròpia, programat diversos recursos i complements, segons les 
necessitats del projecte. La maqueta crea un material SCORM que es comunica de 
manera adequada amb la versió actual de Moodle, és accessible amb diversos 
navegadors i separa els continguts de la programació. Un dels principals requisits que 
havia de acomplir la maqueta és que permetés l'actualització dels materials amb 
facilitat, perquè es pogués desenvolupar la fase 2 del projecte de manera ràpida i 
sense comportar nous costos. Per tant, havia de ser modular, amb les imatges de 
contingut separades de les de la maqueta, fàcil de traduir... La maqueta seleccionada 
recull totes aquestes necessitats. 

El curs treballa a través de quatre eixos: els materials, els exemples, les activitats 
pràctiques i el paper del tutor. Aquest treball es fa a través de tres aules de Moodle: 

 Una aula principal on hi ha tots els recursos i activitats, i on els alumnes tenen 
rol d'alumnes. 

 Una aula taller on es duen a terme les activitats, i els alumnes tenen rol de 
professors editors. 

 Una aula en blanc que crearan els mateixos alumnes i on duran a terme 
l'activitat final. 

A part del materials que s'han elaborat, s'ha instal·lat un campus en obert, fora de la 
intranet de l'empresa, creat amb Moodle 2.4 i amb disseny gràfic propi de l'empresa. 
Dins del campus s'han creat dos cursos: l'aula principal i l'aula de mostra amb recursos 
i activitats d'exemple. 

El projecte, tot i no estar encara finalitzat, ja ha comportat un benefici per a l'empresa, 
ja que amb l'elaboració d'aquest s'han ampliat els coneixements de l'empresa i s'han 
creat tot de recursos que poden millorar el dia a dia dels projectes. A part, una vegada 
es va decidir no produir tots els continguts, en el projecte s'han complert tots els 
objectius que s'havien marcat. Tot i així, hi ha hagut alguns problemes, els principals 
han sigut relacionats amb el calendari i la disposició de recursos. Han sorgit diversos 
contratemps tecnològics, però s'han pogut solucionar sense problemes. 

 



    

Pàgina 9 de 98 
Meritxell Ruiz Miracle - Vilanova i la Geltrú, juny de 2013 

 
Màster d'educació i TIC  

(e-learning) 
Especialitat: disseny 

tecno-pedagògic 

 

CURS PER CREAR I TUTORITZAR FORMACIONS AMB MOODLE 
Treure el màxim profit a l'entorn des de la visió de l'alumne, el docent i el 
creador de cursos 

 
2. Introducció 

Tot i que les plataformes d'aprenentatge no són quelcom nou, fa gairebé dues dècades 
que es van implementat a poc a poc, el coneixement que tenen els seus usuaris sobre 
aquesta és molt heterogènia, no només els alumnes que la utilitzaran, sinó sobretot 
aquelles persones que l'han de muntar, l'han de fer servir per dur a terme un curs o ha 
de dissenyar una impartició. A través de l'observació personal s'ha pogut detectar que, 
molts dels usuaris tenen la voluntat de fer-les servir, tant que fins i tot fan un 
aprenentatge d'aquestes de manera autodidàctica i a partir de la pràctica amb assaig 
error, busquen informació a Internet, comparteixen la seva experiència i, tot això, es 
pot veure reflectit en els seus cursos, que de mica en mica són més complexos. 

Tot i que la pràctica i el descobriment és una manera d'aprendre, fa que molts usuaris 
es quedin amb allò que han necessitat, és a dir, aprenen a fer el que necessiten i no 
descobreixen totes les possibilitats d'aquests entorns, fins i tot d'elements que poden 
necessitar i no saben. Per tant, tot i que un dels objectius d'aquetes plataformes és 
ajudar a canviar el model educatiu i treballar a partir d'un model pedagògic 
constructivista social (http://docs.moodle.org/24/en/Philosophy)1, no necessàriament 
això es produeix, perquè si només se sap crear enllaços a PDF i fer qüestionaris 
autoavaluatius, els alumnes continuen sent receptors passius d'informació, ja que 
només llegeixen el contingut marcat pel docent (o creador del curs) i resolen les 
activitats que volen quantificar els coneixements dels alumnes. Per tant, es reprodueix 
el model de formació tradicional sense aprofitar les potencialitats de l'entorn i les 
eines que trobem a Internet. Sobretot si tenim en compte que en aquests entorns, 
com apunta Simon (2007: 11) trobem: "un conjunt d’espais, serveis, informacions, 
comunicacions, relacions i continguts a Internet que serveixen de suport a la docència. 
En aquest espai es poden utilitzar diferents eines de comunicació, publicar continguts, 
oferir recursos, proposar activitats  de diferent tipologia i fer un seguiment molt 
complet de totes les accions que es duen a terme".  

És per aquest motiu que aquest projecte està pensat per proporcionar un curs 
complert per aquelles persones que han de treballar en Moodle, ja siguin com a tutors 
o creadors de cursos, per conèixer la potencialitat de l'eina, però sempre pensant amb 
els usuaris que després l'han d'utilitzar (alumnes i docents). 

El projecte va néixer en part per resoldre aquest buit detectat en les formacions fetes 
pels clients o la resolució dels dubtes que solen tenir, però també per resoldre una 
necessitat de formació que s'havia presentat a l'empresa, ja que tots els projectes 
relacionats amb Moodle havien de passar necessàriament per les mateixes persones, 
que fins aquell moment tenien els coneixements necessaris per dur-los a terme. 

L'objectiu principal de la formació és, en un principi, formar tots els treballadors de 
FactorSIM sobre Moodle 2.4 i, a posteriori, formar els clients, a partir d'aquest curs 
complert sobre Moodle. Però també elaborar tots els recursos necessaris per realitzar 
aquesta formació. 

                                                       
1 "Philosophy" a Moodle docs. http://docs.moodle.org/24/en/Philosophy [revisat el juny de 2013] 

http://docs.moodle.org/24/en/Philosophy
http://docs.moodle.org/24/en/Philosophy
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A l'hora de fer un dissenyar d'un projecte d'aquestes característiques s'han de seguir 
una sèrie de fases bàsiques, com són la valoració o anàlisis del què es vol fer, pensar 
com es farà, la preparació del què es vol fer i la posterior aplicació. Per tal de delimitar 
els punts de cadascuna d'aquestes fases se escollit com a model de referència és 
l'anomenat model ADDIE, que permet preparar tots els processos a seguir, com seguir-
los i quan a l'hora de fer un disseny d'un curs o 
d'una formació en un model mixt. 

L'ADDIE segueix les següents fases que 
agruparan cadascuna de les tasques a realitzar2: 

 Analyze (analitzar). 

 Design (dissenyar). 

 Develop (desenvolupar). 

 Implement (implementar). 

 Evaluate (avaluar). 

Aquesta memòria es presenta seguint, en gran 
part, aquestes fases del model. Tot i així, a continuació es presenten uns apartats 
previs a l'anàlisi com són: la contextualització del projecte, la seva justificació i els 
objectius d'aquests. Al final, es presenten les conclusions obtingudes un cop finalitzat 
el projecte. Al llarg de tota aquesta memòria es fa referència als annexos que hi ha al 
final del document i que es proporcionen pot accedir a través dels enllaços. 

 

3. Contextualització 

Les pràctiques s'han dut a terme a l'empresa Factory 
and Solutions in Media, SL (FactorSIM). És una empresa 
petita que va néixer l'any 2007. Des del seu naixement 
sempre ha estat ubicada al 22@, el districte d'innovació 
de Barcelona.  

FactorSIM està especialitzada en la realització de projectes de tecnologia i innovació, 
posant el focus principal a l'àrea de la formació i la comunicació corporativa. Els seus 
clients van des d'universitats i centres públics a empreses privades, tant per la 
formació dels seus treballadors, com per crear productes per els seus clients o webs 
corporatives. 

 

                                                       

2 Font de la imatge: "Instructional System Design Process" a Tactical Data Link Training Experts. 
http://www.network-centric.com/Normal_Files/Support/Network_Design_Support.aspx [revisat el juny 
de 2013] 

http://www.network-centric.com/Normal_Files/Support/Network_Design_Support.aspx
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3.1. Tipologia de projectes 

FactorSIM, tot i posar el focus en l'àrea de formació, desenvolupa projectes de 
diferents àrees: 

 Web: creació de webs corporatives, d'institucions, d'empreses, webs 
accessibles, responsive design... 

 Campus virtuals: instal·lació de plataformes i personalització, consultoria sobre 
aquestes, migracions d'una plataforma existent a una nova, manteniment, 
disseny gràfic, disseny de cursos, etc. 

 Continguts: creació de materials educatius des de l'autoria pròpia, 
assessorament d'autoria, edició, correcció, maquetació, creació de maquetes o 
partir de maquetes del client, creació de vídeos, animacions, simuladors, 
materials a través de wiki i dokuwiki, epub... 

 Mobile: creació d'apps educatives i per empreses. 

 E-comerç: portals per botigues on-line... 

 Xarxes socials: creació d'espais, assessorament... 

Els projectes es desenvolupament amb l'ajuda de diverses tecnologies, protocols i 
entorns:  

 Drupal 

 Java 

 Moodle des de 1.9 fins a 2.4 

 SCORM 1.2 i 2004 

 PHP 

 W3C 

 Android 

 Ubercart 

 WordPress 

 

3.2. Equip i organigrama 

Tot i tenir un equip petit, FactorSIM contempla diversos perfils, com són: gestors de 
projecte, dissenyadors instruccionals, enginyers, dissenyadors, tècnics de sistemes, 
maquetadors, editors, correctors i traductors. En alguns casos una mateixa persona 
cobreix més d'un perfil. Aquest equip es complementa amb col·laboradors externs. 
Tant l'equip intern com l'equip de col·laboradors en aquest moment està patint un 
procés de creixement a la vegada que s'està modificant l'organigrama. 
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3.3. Formació dins de l'empresa 

Una de les apostes de FactorSIM és l'autoformació dels seus treballadors. Es dedica 
una part del temps dels projectes a la investigació i la formació en la tecnologia amb la 
qual es treballa, per exemple, consulta de webs i fòrums especialitzats, instal·lacions 
d'entorns de proves i màquines virtuals, compartir descobertes amb els companys... 
Aquest tipus de formació depèn de les necessitats de cada projecte i es força irregular, 
ja que fa que hi ha grans especialitats en un tema en concret, però deixa sense 
consultar altres temes igual d'importants. També depèn molt de la voluntat dels 
treballadors i el temps que es disposi en cada cas. Part d'aquesta formació es fa fora de 
les hores de feina. 

L'empresa contracta algunes formacions, com són de la de riscos laborals i cursos 
relacionats amb normativa que és obligatòria de conèixer com és la LOPD. 

Organigrama Actual 

 

 

 

Adminis-
tració 

 

Marta 
Vivies 

Gestió 
executiva 

Responsables 
de projecte 

Suport a la 
producció 

 

Equip de producció 

Miguel Ángel Muras 
Director comercial 

Víctor Caldentey 
Director de producció 

Meritxell Ruiz i Natalia Casal 
Gestió de projectes, creació de continguts, edició, 
correcció, traducció i creació de vídeo. 

Manolo Ortega - Direcció artística 

Ulises Martínez i Christian Gutiérrez 
Programació i multimèdia 

Óscar Ramírez - Maquetació  
 
 
 
 

Víctor Piferrer 
Suport a gràfica i 
testejos 

Mireia Reus 
Correcció i traducció 

Col·laboradors externs 
 
Producció de vídeos, multimèdia, correcció, traducció, il·lustracions, programació... 
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Una tercera via de formació són la participació dels seus treballadors en seminaris, 
webinars i cursos curts que se li hagi proposat al treballador o que aquest hagi buscat 
pel seu compte. En aquests casos el treballador ha d'avisar amb antelació i dependrà si 
es pot fer, segons si hi ha moments crítics de producció. 

En alguns casos puntuals també s'ha fomentat cursos monogràfics que imparteix un 
dels treballadors per formar la resta dels seus companys. Es demana a un dels 
treballadors, expert en un tema, que prepari una formació d'una o dues sessions per 
tal de compartir els seus coneixements sobre el tema. Per tant, primer aquesta 
persona s'ha autoformat, després complementa els seus coneixements amb petits 
cursos o seminaris d'experts, amb la seva feina diària i la resolució dels problemes que 
se li presenten es va convertint en un expert en un tema i, finalment, o prepara 
documentació sobre el tema o bé imparteix un monogràfic per traspassar part dels 
seus coneixements als seus companys. 

Per tant, el tipus de formació dins de l'empresa que presenta aquest projecte és nou 
dins de l'empresa, és a dir, un curs creat per formar els propis treballadors des de dins, 
de manera on-line i organitzat com els cursos que es produeixen pels clients. A part, és 
una formació que es pretén fer servir després pels clients. 

 

3.4. Canals de l'empresa 

Per donar-se a conèixer, FactorSIM disposa de web, bloc i presencia a xarxes socials: 

 Web: http://www.factorsim.com/ 

 Bloc: http://www.factorsim.info/ 

 Twitter: https://twitter.com/factorsim 

 Facebook: http://www.facebook.com/FactorSIM 

 

3.5. Necessitat formativa 

Dins l'empresa hi ha diversos perfils com són grafistes, traductors, informàtics... Tots 
ells, en un moment o en un altre, han de treballar amb projectes on intervé Moodle. 
Però els coneixements sobre Moodle estan centralitzats en només dues persones, cosa 
que fa que els projectes, en algunes de les seves fases o totes, hagin de passar 
necessàriament per aquestes persones. Aquesta organització fa que alguns projectes 
es quedin encallats i, per tant, és necessari ampliar les persones que pugui intervenir, 
ni que sigui d'una manera més junior en relació als dos experts. 

 

http://www.factorsim.com/
http://www.factorsim.info/
https://twitter.com/factorsim
http://www.facebook.com/FactorSIM
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4. Justificació 

Moodle és un dels programes de codi lliure per crear entorns d'ensenyament i 
aprenentatge més utilitzats en el nostre país. Només cal fer una repassada als campus 
virtuals de les Universitats espanyoles i Moodle guanya la resta, tant les de codi lliure 
com les de propietari. Ja a l'any 2008 més de 4.000 instituts ja treballaven amb aquesta 
plataforma (Molist, M., 2008). En molts casos, tot i apostar per la plataforma, es deixa 
en mans de qui l'han d'utilitzar la seva pròpia formació. Això fa que: 

 Hi hagi reticència en la utilització de l'eina. 

 Hi hagi mancances en els coneixements de qui l'han d'utilitzar. 

 Els tutors o personal de gestió tinguin inseguretats. 

 No s'utilitzin totes les potencialitats de l'eina a causa del desconeixement de 
tots els recursos i activitats disponibles o les seves possibles aplicacions. 

 Es reprodueixin models d'un curs a un altre sense tenir en compte les 
necessitats de formació o dels alumnes. I de vegades no són els models més 
adequats. 

Per tot això, és necessari proporcionar una formació complerta a les persones que han 
d'utilitzar aquesta eina, i així poder treure el màxim profit d'aquesta, no perquè sigui 
tot més interactiu (la tècnica per la tècnica), sinó perquè s'adapti millor a les 
necessitats que s'hagin detectat i així els alumnes aprofitin al màxim la formació que 
se'ls ofereix. Un docent que està segur de l'eina es pot dedicar més a la formació, ser 
més lliure i menys encotillat, ja que si coneix millor l'eina pot tenir al seu abast més 
recursos i solucions als problemes que se li plantegen.  

 

4.1. Justificació per a l'empresa 

El valor previst per a l'organització és múltiple, no només pensant amb el producte 
final del projecte, el curs sobre Moodle, sinó també amb el procés de disseny i 
desenvolupament d'aquets a causa de la documentació interna que s'ha creat, els 
complements de Moodle que s'han provat i l'actualització dels coneixements que es 
posen a l'abast de l'empresa. Així, FactorSIM obtén: 

 Una adaptació del seu campus a Moodle 2.4. El curs es basa en l'última versió 
de Moodle (2.4) i al principi del projecte l'empresa començava a fer l'adaptació 
a aquesta versió. FactorSIM té clients que treballen encara amb Moodle 1.9 i 
diferents versions de Moodle 2 i tot just començava a platejar projectes amb la 
2.4. 

 Experiència amb recursos, activitats i complements de Moodle que no s'han 
treballat fins aquest moment. S'ha fet una investigació sobre elements no 
comuns de Moodle i complements. 
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 Formació interna dels seus treballadors sobre Moodle per poder ampliar l'equip 

que pugui treballar amb Moodle. 

 Un material de suport per poder donar resposta a les preguntes sobre Moodle 
dels clients. FactorSIM ofereix un servei de suport tècnic sobre Moodle, el 
material servirà com a guia per aquest equip de suport. 

 Un material base (producte) per les formacions de clients, actualitzat, complet i 
de fàcil adaptació per a les necessitats de cada client. 

 

4.2. Viabilitat del projecte 

El projecte s'implementa en 2 fases: 

 Creació d'un curs de formació pels treballadors de FactorSIM sobre Moodle 
(formació interna). El curs està destinat a diferents perfils per tal de completar 
els coneixements que tenen i equiparar-los entre ells.  

 Venda del curs a clients externs amb adaptació dels continguts en funció de les 
necessitats (duplicar curs, eliminar parts que no es demanin i adaptació de la 
imatge gràfica de la maqueta i de les captures del Moodle de mostra). El curs 
estarà destinat a formadors o altres perfils amb permisos d'edició. 

En les pràctiques del projecte s'ha dut a terme de manera parcial la primera fase. 
Durant les pràctiques s'han desenvolupant gran part del continguts i s'ha deixat 
preparat la resta per acabar de produir un cop finalitzat el període de pràctiques. 
D'aquesta manera, es s'han produït: 

 Originals de tots els materials. 

 Producció finalitzada de part dels materials (mínim 2 dels mòduls) i parcial de la 
resta. 

 Creació de l'aula de Moodle: preparació de l'aula, exemples, activitats i pujada 
dels continguts pilot. 

 Creació dels documents per a la impartició. 

A més, la impartició del curs es durà a terme fora de l'àmbit d'aquestes pràctiques, 
però s'ha deixat dissenyada amb la documentació necessària. 

La producció del curs s'ha fet i es continua fent de manera no lineal, com que els 
continguts són modulars i s'ha treballat amb un equip multidisciplinar, s'ha produït 
més d'un mòdul a la vegada per tal d'aprofitar al màxim el calendari disponible. 

El projecte es dur a terme per un dels dissenyadors instruccionals de l'empresa que a la 
vegada ha gestionat i supervisat totes les fases i la resta de persones implicades. 
Aquesta mateixa figura ha estat l'encarregada de la redacció dels originals, disseny dels 
recursos, producció dels continguts i de l'aula, testejos i canvis finals. A part, els 
recursos humans necessaris són: 
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 Dissenyador gràfic: per generar tots els elements gràfics de la maqueta i del 

campus. 

 Corrector: correcció dels materials. 

 Maquetador: muntatge de la maqueta i dels continguts.  

 

5. Objectius del projecte 

A continuació es presenten els objectius generals del projecte i dins d'aquests els 
projectes específics: 

1. Formar els treballadors de FactorSIM a partir de la instal·lació del Moodle 2.4  als 
servidors de l'empresa: 

1.1. Actualitzar els coneixements sobre Moodle de l'empresa (pas a Moodle 2.4). 

1.2. Ampliar la documentació interna sobre Moodle. 

1.3. Buscar complements que puguin ser interessants per l'empresa. 

1.4. Documentar els complements més interessants i què es podria modificar. 

1.5. Instal·lar complements al campus de l'empresa. 

1.6. Donar a conèixer als programadors la part docent de Moodle. 

1.7. Fer que el dissenyador conegui tots els espais de Moodle des de diferents rols. 

1.8. Preparar al maquetador perquè pugui crear de manera autònoma tots els 
recursos, activitats i blocs laterals d'un curs. 

1.9. Donar a conèixer les part del campus als traductors i correctors per detectar 
les necessitats i com es modifiquen els textos què veuen els usuaris. 

1.10. Ampliar els coneixements sobre Moodle de tots els responsables de 
projecte. 

1.11. Proporcionar a tots els treballadors de FactorSIM coneixements sobre 
Moodle per poder treballar amb la plataforma sense haver de dependre en 
tots dels experts en Moodle de dins de l'empresa. 

2. Crear una guia de consulta pels dubtes sobre Moodle del servei tècnic: 

2.1. Proporcionar documentació sobre Moodle per resoldre consultes dels 
diferents clients perquè qualsevol treballador de FactorSIM pugui formar part 
del servei tècnic. Aquesta documentació inicialment seran els originals dels 
materials del curs i al final el material produït. 
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3. Dissenyar i crear una aula de Moodle amb tots els elements necessaris: recursos, 

activitats, blocs laterals i especificacions del curs: 

3.1. Crear una aula de Moodle per a la formació. 

3.2. Tenir un espai d'experimentació sobre Moodle pels treballadors de FactorSIM. 

3.3. Crear una aula (còpia de seguretat que serviria de plantilla) amb exemples de 
recursos i activitats per poder fer proves de Moodle per a clients. 

Els objectius que s'acaben de presentar són els relacionats amb la primera fase del 
projecte complert. En el TFM no s'ha dut a terme tota la producció dels materials, però 
sí gairebé tota l'autoria dels materials, la creació de l'aula i la documentació per a la 
impartició del curs. Tampoc s'ha dut a terme la impartició, per tant, els relacionats 
amb aquesta (1.6 - 1.11). Però sí que s'acompliran al final del projecte dins l'empresa 
(consultar el calendari del projecte en aquest mateix document). 

 

6. Anàlisi de necessitats 

El projecte, en la seva primera fase, té com a destinataris de la formació els 
treballadors de FactorSIM. Tot i que aquests formen part d'un mateix equip, tenen 
perfils professionals molt diferents i, sobretot, varien molt els coneixements previs i les 
experiències que han tingut fins aquest moment amb Moodle.  

En un primer anàlisi superficial es va detectar que els diferents treballadors que 
configuren l'equip, en els casos que ja han treballat amb Moodle, tenen els 
coneixements en funció de les necessitats que han anat trobant en funció del seu 
perfil, sense conèixer altres aspectes de Moodle que no han vist, ja sigui perquè és 
d'un perfil diferent, o sigui perquè encara no s'ha treballat. 

A més, els treballadors que encara no han treballat amb Moodle, tot i que formin part 
d'un perfil que sí estigui implicat en aquest, però hi hagi una altra persona que se 
n'ocupi, tenen coneixements molt bàsics adquirits sobretot per una breu formació 
prèvia que ja es va implementar, una sessió presencial de 3 hores.  

 

6.1. Criteris i procediment d'anàlisi 

L'empresa on es dur a terme el TFM, FactorSIM, té experiència prèvia en projectes 
amb Moodle des de tres vessants: 

 Implementació de campus virtuals creats amb Moodle i migració de campus 
existents. 

 Formació presencial dels seus clients sobre Moodle. 
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 Servei de suport tècnic (help desk): gestor de tickets on els clients reporten 

dubtes sobre el campus, problemes tècnics, peticions, noves necessitats... 

L'anàlisi de les necessitats s'ha centrat en les necessitats de formació en tres nivells 
segons: 

 Els treballadors: quins són els seus perfils, quin ha de ser i quins són els seus 
coneixements. 

 L'empresa: quin tipus de projectes treballa. 

 Els clients: quin tipus de suport necessiten i quins coneixements haurien de 
tenir els seus treballadors (fase 2 del projecte). 

Per tal de recollir aquestes necessitats d'anàlisi i poder aprofitar els coneixements 
previs de l'empresa i dels seus treballadors, i tenint en compte que el projecte té dues 
fases d'implementació −formació interna dels treballadors de FactoSIM i futura 
formació de clients−, a l'hora de fer l'anàlisi de necessitats s'han escollit 4 instruments 
per recollir les dades: 

 Anàlisi dels tickets dels clients. 

 Formacions presencials prèvies. 

 Entrevistes amb els treballadors. 

 Investigació en fòrums i wikis especialitzades (Moodle Docs). 

Tot i que aquests instruments d'anàlisi s'implementaran en paral·lel, cadascuna d'elles 
es treballa amb tasques diferenciades, ja que hi ha eines de llarg recorregut 
(investigació) i d'altres on es concentra la seva implementació (entrevistes). 

Els participants del curs en la primera fase tenen perfils diferents: 

 Dissenyadors formatius i responsables de projectes 

 Maquetadors 

 Grafistes 

 Programadors 

 

6.2. Recollida de dades 

Per tal de recollir les dades necessàries a l'hora de fer l'anàlisi de les necessitats de la 
formació, per tal de definir quines característiques ha de tenir el curs i quins continguts 
ha de tenir, s'han utilitzat quatre instruments diferents: 



    

Pàgina 19 de 98 
Meritxell Ruiz Miracle - Vilanova i la Geltrú, juny de 2013 

 
Màster d'educació i TIC  

(e-learning) 
Especialitat: disseny 

tecno-pedagògic 

 

CURS PER CREAR I TUTORITZAR FORMACIONS AMB MOODLE 
Treure el màxim profit a l'entorn des de la visió de l'alumne, el docent i el 
creador de cursos 

 
6.2.1. Anàlisi dels tickets dels clients 

El gestor de tickets permet fer un seguiment de totes les incidències i dubtes que han 
enviat els clients sobre Moodle. El procés a seguir amb aquest instrument ha estat: 

 Selecció dels projectes que tinguin relació amb Moodle sobre els que no. 

 Obrir aquells tickets que en el seu assumpte tractin sobre Moodle. 

 Analitzar el contingut dels tickets. 

 Extreure un índex amb aquells temes que han consultat més els clients i en 
quins termes. 

 

6.2.2. Formacions presencials prèvies 

Com que des de FactorSIM s'han impartit formacions als seus clients sobre Moodle de 
manera presencial i, en un parell de casos, s'han creat continguts per cursos en línia 
sobre el tema (molt específics pels clients). S'ha recopilat la informació d'aquests 
cursos i s'ha recuperat els índex de les formacions per tenir-los com a punt de partida. 
En aquest cas, el procés que s'ha seguit per tal de extreure les necessitats és: 

 Recopilació de tots els índexs. 

 Discriminació dels continguts específics de clients i els genèrics que puguin 
aplicar-se al curs. Exemple de contingut específic: matriculació d'alumnes a 
través del sistema de gestió de recursos humans que té implementat el client. 

 Unificació dels índex en un de base. 

Tant l'instrument 1 com el 2 d'aquesta anàlisi permeten crear un índex amb les 
necessitats formatives sobre Moodle dels clients, i part de les necessitats dels 
treballadors de FactorSIM, ja que aquests han de donar respostes als dubtes dels 
clients (el projecte també ha volgut ser una guia de suport al servei de tickets). En 
canvi, els instruments que es presenten a continuació, 3 i 4, permeten ampliar els 
continguts del curs des de dues vessants diferents: 

 Les necessitats específiques dels treballadors de FactorSIM (enrevistes). 

 Continguts d'interès que encara aquests no coneguin (investigació). 

 

6.2.3. Entrevistes amb els treballadors 

S'han entrevistat els treballadors de l'empresa que han tingut un contacte previ amb 
Moodle per tal d'extreure quines necessitats tenen actualment de formació i quines 
havien tingut prèviament. Aquesta segona demanda no ha estat destinada a crear uns 
continguts per aquests, sinó per la resta de companys que encara no han treballat amb 
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Moodle. Els perfils que es contemplaran, tenint en compte on s'ha de remarcar més a 
l'entrevista en cada cas, són els següents: 

 Dissenyador formatiu i responsable de projectes: a l'empresa aquest perfil és 
compartit. En aquest les preguntes van destinades a veure què necessiten 
saber per parlar amb els clients i què necessiten per dissenyar els cursos i la 
seva impartició. 

 Maquetador: és qui ha de muntar els cursos i s'ha de valorar si coneix tots els 
recursos i activitats, o bé només les que ha hagut de muntar fins el moment. 

 Grafista: si coneix com s'apliquen els seus gràfics i si es necessita algun 
coneixement específic per tal de veure allò que han dissenyat implementat. 

 Programadors: les preguntes van destinades a veure en quins problemes es 
troben a l'hora de comprovar a la plataforma allò que han programat des dels 
arxius d'instal·lació. 

L'entrevista ha estat oberta i ha variat en funció de cada treballador entrevistat, ja que 
en funció de les seves respostes, aquesta es modifica. A la vegada havia de poder-se 
adaptar a cada perfil. Per veure les preguntes bàsiques de les entrevistes, consultar 
l'annex 1 d'aquest document. 

 

6.2.4. Investigació en fòrums i wikis especialitzades (Moodle 
Docs) 

Aquest instrument es centra en fer una cerca per Internet sobre noves eines i 
complements que poden ser interessants tant pel Moodle de l'empresa com per la 
formació.  

Després de fer aquesta cerca s'ha fet un anàlisi d'aquests nous elements que 
permetien acabar de completar la formació amb allò que sigui d'interès pels alumnes 
de la formació en dos vessants: 

 Nous continguts que té Moodle i que es preveuen en un futur que tinguin un 
major pes que el que poden tenir en l'actualitat. 

 Complements que es recomanaran als clients de l'empresa i que encara no es 
coneixen massa. Aquest segon serà útil sobretot per provar aquests 
complements i veure com es comporten, per després ser capaços d'instal·lar-
los en els entorns dels clients, però també com a base per la formació d'aquests 
(fase 2 del projecte). 

 

6.3. Presentació dels resultats de l'anàlisi 

En la utilització dels instruments d'anàlisi s'han extret quatre grups de dades que en la 
següent fase s'han de combinar, un per a cada instrument utilitzat. Després, un cop 
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analitzades les dades extretes directament dels instruments, es presenten les 
conclusions de l'anàlisi aplicats a la formació: objectius del curs, continguts, perfil que 
s'ha detectat que tenen els alumnes i el que haurà de tenir el docent escollit. 
Finalment es mostra una matriu DAFO que s'ha fet del projecte. 

 

6.3.1. Necessitats extretes amb l'anàlisi dels tickets dels clients 

Amb l'anàlisi de tickets dels clients s'extreuen uns continguts mínims que ha de tenir el 
curs per tal de recollir les necessitats dels alumnes, ja sigui com a resposta dels seus 
futurs tickets (guia per a la resolució de tickets), com per a la formació dels seus 
treballadors (fase 2 del projecte). S'han detectat 7 clients amb gestor de tickets que 
estiguin associats a Moodle. En l'anàlisi s'han discriminat, des del primer moment, 
aquells tickets que: 

 No formin part de Moodle. 

 Sigui incidències tècniques. 

 Dubtes obsolets per la versió de Moodle. 

Un cop feta la selecció i discriminació dels tickets, s'han detectat els més comuns, que 
poden servir com a índex de mínims del curs. Aquest índex es pot consultar a l'annex 2. 

 

6.3.2. Formacions presencials prèvies 

En el cas de la formació que s'ha impartit als clients sobre Moodle, s'han detectat 10 
formacions diferents sobre Moodle destinats a diferents perfils d'alumnes 
(administratius, docents, responsables de formació, responsables d'innovació, alumnes 
i responsables de sistemes). Un cop recopilat tots els índex, eliminat aquells destinats a 
perfil molt separats als del projecte, eliminats els continguts propis pel client i vist els 
punts en comú i les diferències, s'ha creat un índex de necessitats de continguts que ha 
de cobrir el curs final. L'índex es pot consultar a l'annex 3. 

 

6.3.3. Entrevistes amb els treballadors 

Amb les entrevistes amb els treballadors s'han detectat que existeixen diferents 
necessitats que ha de cobrir la formació en funció dels perfils. Per tant, el contingut ha 
de ser prou extens perquè cobreixi totes les necessitats que es detallen a l'annex 4, 
però el disseny del material ha de fer que sigui prou identificable les diferents parts, 
perquè els alumnes puguin decidir si volen veure tots els continguts o només aquelles 
parts que li interessa. 
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6.3.4. Investigació en fòrums i wikis especialitzades (Moodle 
Docs) 

El quart instrument d'anàlisi, ja que es fa amb cap dels 2 grups destinataris directes de 
la formació, és a dir, ni amb els treballadors de FactorSIM, ni amb els clients de 
l'empresa. Però amb aquest instrument s'ha pretès ampliar els continguts que ha de 
tenir el curs i que s'han detectat amb els altres 3 instruments vistos anteriorment. 
Després de la recerca, es detecten diversos complements de Moodle o propis de 
Moodle 2.4 que poden ser d'interès pels alumnes. Aquests continguts complementaris 
extrets de la investigació es poden veure a l'annex 5.  

 

6.3.5. Objectius de formació 

A partir de les necessitats que s'han detectat amb cadascun dels instruments, s'han 
extret  els objectius comuns per a tots els perfils que ha de complir la formació: 

 Conèixer els diferents espais d'un campus creat amb Moodle. 

 Diferenciar entre els diferents rols que té Moodle. 

 Saber-se moure sense dificultats pel campus. 

 Poder crear una aula des de zero. 

 Conèixer els diferents tipus de recursos i activitats. 

 Poder muntar recursos i activitats. 

 Poder adaptar una aula segons les necessitats. 

 Decidir en cada cas quin recurs o activitat és el més adequat per a la formació. 

 Poder veure les diferències del campus en funció del rol. 

 Pensar amb els alumnes abans de crear qualsevol element. 

 Fer el seguiment dels alumnes. 

 Poder automatitzar accions de l'aula per facilitar l'acció del tutor. 

 Adquirir estratègies de dinamització dels cursos i dels alumnes. 

 Saber donar als alumnes tota la informació que necessiti per seguir un curs. 

 Saber fer administracions bàsiques del campus. 

En el cas de la prova pilot, on s'haurà desenvolupat una part del contingut, els 
objectius són: 

 Conèixer els diferents espais d'un campus creat amb Moodle. 

 Diferenciar entre els diferents rols que té Moodle. 

 Saber-se moure sense dificultats pel campus. 
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 Poder crear una aula des de zero (només en la creació bàsica). 

 Poder veure les diferències del campus en funció del rol. 

 

6.3.6. Continguts de la formació 

Un cop s'han extret els diferents continguts que ha de tenir el curs que s'han detectat 
amb els instruments d'anàlisi, s'han agrupat i completat. El resultat han estat set 
mòduls temàtics amb els continguts següents: 

Mòdul 1. Introducció a 
Moodle 

Mòdul 2. Creació de cursos Mòdul 3. Els blocs laterals 

1. Què és Moodle? 
1.1. Introducció 
1.2. Com s'organitza 

Moodle 
2. Els usuaris de Moodle 

2.1. Els usuaris 
2.2. Els rols 
2.3. El perfil 

3. Estructura de la 
plataforma 
3.1. Portada 
3.2. Cursos 
3.3. Capçalera 
3.4. Columnes laterals 
3.5. Blocs centrals 
3.6. Accedir als cursos 

 

1. Categories i cursos 
1.1. Definició 
1.2. Com crear-los i editar-los 

2. Crear un curs 
2.1. Configurar un curs 
2.2. Tipus de cursos 
2.3. Fitxa de creació i d'edició de 

cursos 
3. Els usuaris en un curs 

3.1. Matriculació manual dels 
usuaris 

3.2. Veure llistat d'alumnes 
3.3. Veure la informació dels 

alumnes 
4. Edició d'un curs 

4.1. Aula en visió de lectura i 
editable 

4.2. Activar i desactivar edició 
4.3. Icones d'edició 
4.4. Crear blocs laterals, recursos i 

activitats 
4.5. Crear un títol de secció o 

tema 
4.6. Barra d'eines 

4.6.1. Text 
4.6.2. Enllaços 
4.6.3. Imatges 
4.6.4. Taules 
4.6.5. Vídeos i altres recursos 

multimèdia 
4.6.6. HTML 
4.6.7. Inserir elements 

1. Què són? 
1.1. Definició i com 

s'organitzen 
1.2. Veure els blocs 

disponibles 
1.3. Principals blocs 
1.4. Aplicar blocs a tots 

els cursos 
1.5. Crear, moure, editar 

i eliminar blocs 
2. Administració 

2.1. Blocs pels alumnes 
2.2. Blocs pels tutors 
2.3. Blocs pels 

administradors 
3. Calendari 

3.1. Tipus 
d'esdeveniments 

3.2. Crear un 
esdeveniment 

3.3. Exportar calendari 
3.4. Bloc 

d'esdeveniments 
4. Notícies 

4.1. Crear notícies 
4.2. Definir el nombre de 

notícies que es 
llisten 

5. Missatgeria i altres 
serveis 
5.1. Diferències 
5.2. Enviar i llegir 

missatges de la 
missatgeria 

5.3. Enviar i llegir 
missatges de la 
missatgeria 

6. Altres blocs 
6.1. Cerca fòrum 
6.2. Persones 
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6.3. HTML 
6.4. Últims moviments 
6.5. Activitats 

Mòdul 4. Publicació de 
continguts 

Mòdul 5. Activitats Mòdul 6. Administració d'un 
curs 

1. Els recursos 
1.1. Definició 
1.2. Tipus de recursos 
1.3. Com pujar arxius 
1.4. Els meus arxius 

2. Etiquetes 
2.1. Definició 
2.2. Funcions de les 

etiquetes 
2.3. Creació 

3. Fitxers 
3.1. Utilitat 
3.2. Creació 
3.3. Substituir arxius 

4. Carpetes 
4.1. Utilitat 
4.2. Creació 

5. Pàgines 
5.1. Utilitat 
5.2. Creació 
5.3. Edició dels 

continguts 
6. URL 

6.1. Utilitat 
6.2. Creació 

7. Paquets de continguts 
IMS 
7.1. Definició 
7.2. Utilitat 
7.3. Crear l'activitat i 

com pujar els 
arxius 

8. Llibres 
8.1. Definició 
8.2. Creació 
8.3. Possibilitats de 

convertir-ho en 
una activitat 
col·laborativa 

 

1. Les activitats 
1.1. Definició 
1.2. Avaluació de les activitats 
1.3. Tipologies d'activitats 

2. Base de dades 
2.1. Definició 
2.2. Possibilitats com a activitat 

cooperativa 
2.3. Creació 
2.4. Camps 
2.5. Plantilles 
2.6. Crear entrades 
2.7. Avaluar 

3. Certificats 
3.1. Definició 
3.2. Creació 
3.3. Crear condicionals per poder 

fer un certificat automàtic 
4. Consulta 

4.1. Definició 
4.2. Creació 

5. Enquesta, questionarie i feedback 
5.1. Definició 
5.2. Diferències i possibilitats de 

cadascuna 
5.3. Creació 
5.4. Revisió de les respostes i 

treure estadístiques 
6. Fòrums 

6.1. Definició 
6.2. Tipus de fòrums 
6.3. Possibilitats dels fòrums 
6.4. Creació 
6.5. Crear temes i missatges 
6.6. Editar missatges 
6.7. Avaluació 
6.8. Dinamització 

7. Glossari 
7.1. Definició 
7.2. Possibilitats com a recurs o 

com activitat 
7.3. Creació 
7.4. Creació d'entrades 
7.5. Avaluació 

8. HotPotatoes 
8.1. Definició 
8.2. Possibilitats 
8.3. Avaluació 

9. JClic 
9.1. Definició 

1. Grups 
1.1. Grups i agrupacions 
1.2. Creació 
1.3. Grups simples, 

visibles i separats 
1.4. Aplicar agrupacions 
1.5. Treball amb grups 
1.6. Avaluació de grups 

2. Condicionals 
2.1. Definició 
2.2. Activar 
2.3. Creació 
2.4. Dissenyar itineraris 

3. Estat del curs 
(compleció) 
3.1. Definició 
3.2. Activar 
3.3. Creació 
3.4. Bloc lateral 
3.5. Definir estat del curs 
3.6. Seguiment 

4. Informes 
4.1. Definició 
4.2. Tipus d'informes 
4.3. Extreure dades  
4.4. Fer el seguiment 

dels alumnes 
5. Qualificacions 

5.1. Definició 
5.2. Qualificador de 

l'alumne i el docent 
5.3. Organització del 

qualificador 
5.4. Usuaris 
5.5. Elements i 

categories 
5.6. Escales 
5.7. Lletres 
5.8. Rúbrica 
5.9. Guia docent 
5.10. Mètodes de 

qualificació 
5.11. Ponderacions 
5.12. Fórmula del 

qualificador 
6. Esborrar intents 

6.1. Esborrar intents de 
les activitats 

7. Importar, restaurar i 
còpies de seguretat 
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9.2. Possibilitats 
9.3. Avaluació 

10. Lliçó 
10.1. Definició 
10.2. Usos 
10.3. Creació 
10.4. Creació de les pàgines, 

activitats i estructura 
10.5. Avaluació 

11. Paquet SCORM 
11.1. Definició 
11.2. Característiques del paquet 
11.3. Creació del paquet 
11.4. Seguiment 

12. Qüestionaris 
12.1. Definició 
12.2. Crear un qüestionari 
12.3. Possibles característiques 

d'un qüestionari 
12.4. El feedbacks 
12.5. Banc de preguntes 
12.6. Categories i preguntes 
12.7. Tipus de preguntes 
12.8. Creació de preguntes 
12.9. Incorporar preguntes 
12.10. Seguiment 
12.11. Avaluació preguntes 

obertes 
13. Taller 

13.1. Definició 
13.2. Creació 
13.3. Possibilitats 
13.4. Fases i elements que s'han 

de crear 
13.5. Avaluació del docent i dels 

companys 
14. Tasques 

14.1. Definició 
14.2. Tipus de tasques i les seves 

característiques 
14.3. Creació 
14.4. Avaluació 

15. Webinar 
15.1. Definició 
15.2. Creació 
15.3. Possibilitats de la formació 

presencial en línia 
16. Wiki 

16.1. Definició 
16.2. Creació 
16.3. Usos 
16.4. Avaluació 

17. Xat 
17.1. Definició 
17.2. Possibilitats dels xats 
17.3. Creació 
17.4. Participació 

7.1. Fer una còpia de 
seguretat 

7.2. Importar un curs 
7.3. Restaurar un curs 
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17.5. Seguiment 

Mòdul 7. Gestió bàsica de la plataforma 

1. Usuaris 

1.1. Revisió de la llista d'usuaris 

1.2. Matriculació manual 

1.3. Matriculació amb Excel 

1.4. Assignar rols globals 

2. Activació d'elements 

2.1. Instal·lació de paquet d'idioma 

2.2. Edició del paquet d'idioma 

2.3. Activar blocs laterals 

2.4. Activar activitats 

2.5. Aplicar imatge gràfica 

2.6. Editar imatge gràfica 

En la prova pilot, només s'ha desenvolupat de manera completa els dos primers 
mòduls de contingut: 

 Introducció a Moodle 

 Creació de cursos 

 

6.3.7. Perfil del docent 

El docent que ha d'impartir la formació ha de: 

 Tenir experiència prèvia amb la creació i tutorització amb Moodle. 

 Conèixer Moodle des de els diferents perfils: administració, creació de cursos, 
docents i alumne. 

 Conèixer els continguts del curs amb el nivell prou alt per poder respondre els 
dubtes dels alumnes. 

 Saber-se posar al lloc dels alumnes per tal de poder respondre els seus dubtes o 
incidències. 

 Poder exemples de bones pràctiques per fer la formació al màxim significativa 
pels alumnes. 

 Tenir experiència prèvia amb la docència on-line i, sobretot, amb Moodle. 

 Saber comunicar-se a distància, tant de manera sincrònica com assincrònica. 

 Tenir actitud positiva respecte la formació on-line. 
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 Saber motivar als alumnes i transmetre el seu interès per la formació. 

 Poder valorar les tasques dels alumnes, sempre veient els punts a favor i 
aportant consells de millora. 

Aquest perfil dins de l'empresa ja està cobert. És la persona que ha realitzat les 
formacions prèvies sobre Moodle (presencials i on-line) i altres formacions sobre noves 
tecnologies. També és la persona encarregada de la creació dels continguts, ja que dins 
de l'empresa és la responsable del disseny formatiu en Moodle, creació de cursos i 
assessorament als clients sobre aquest. 

 

6.3.8. Perfil de l'alumnat 

Amb l'anàlisi s'ha pogut detectar quin és el perfil de l'alumnat del curs i quines 
necessitats de formació tenen. Dins de l'empresa existeixen diferents perfils 
professionals. En alguns casos, hi ha més d'una persona que ocupa un dels perfils, però 
cadascun d'ells ha desenvolupat més o menys una especialitat. Això ho trobem també 
dins dels coneixements de Moodle, per tant, no tots els dissenyadors formatius tenen 
coneixements sobre Moodle, ni tots els programadors poden treballar amb la 
plataforma dins d'aquesta, és a dir, més enllà del codi que hi ha darrera. Quan aquests 
perfils sí que treballen a Moodle, aquests han de tenir les següents competències: 

 Dissenyadors formatius i responsables de projectes: perfil compartit. Han de 
ser capaços de dissenyar cursos amb aquesta plataforma, fer propostes i 
conèixer les possibilitats de l'eina per tal d'assessorar als clients. 

 Maquetadors: han de poder aplicar el disseny gràfic creat pels grafistes en una 
plataforma ja muntada i poder muntar tots els espais d'una aula a partir de les 
especificacions marcades pel dissenyador formatiu. 

 Grafistes: han de crear propostes de disseny de la plataforma personalitzades 
pel client i, un cop aprovada la proposta, preparar totes les imatges que 
configuren el tema gràfic i passar al maquetador totes les dades necessàries per 
traspassar el disseny al campus. 

 Programadors: fer les instal·lacions de la plataforma, instal·lar complements, 
connexions amb servidors, programació de nous complements i 
reprogramacions. 

 Correctors i traductors: traduccions i correccions de paquets lingüístics (català i 
castellà) de la versió original anglesa i correcció i traducció del textos dels nous 
elements creats des de zero. 

El curs no ha de formar a tots els perfils amb les seves competències completes, ja que 
es necessitarien en realitat 5 cursos, un per a cada especialitat. Sinó que ha de 
proporcionar aquestes competències des de la perspectiva d'un docent editor o un 
creador de cursos de Moodle. D'aquesta manera, cadascun d'ells podria adquirir les 
competències següents: 
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 Dissenyadors formatius i responsables de projectes: conèixer prou l'eina per 

poder desenvolupar completament les seves competències. 

 Maquetadors: poder muntar tots els elements d'una aula i saber-se moure per 
Moodle per poder revisar allà que ha creat i el gràfic que ha muntat. 

 Grafistes: conèixer prou la plataforma per poder veure quines necessitats 
gràfiques té, on s'aplica cadascun dels dissenys que ha realitzat i poder revisar 
el disseny creat. 

 Programadors: poder provar allò que programa o instal·la sense haver de 
recórrer a un company perquè faci les proves. 

 Correctors i traductors: poder revisar el campus per detectar les cadenes 
idiomàtiques errònies o no traduïdes, poder fer les correccions i traduccions 
directament i revisar que tot funcioni. 

A més, tots ells han de poder adquirir els coneixements bàsics per poder donar suport 
als companys que treballen diàriament amb Moodle quan hi ha un pic de producció, 
sense haver de formar-se de zero en cada cas. 

Com ja s'ha presentat, els coneixements previs sobre Moodle de l'alumnat és molt 
heterogeni i està molt relacionat amb les necessitats de producció que han anat 
sorgint. Però, per una altra banda, tots ells tenen experiència prèvia en formació 
continuada i on-line, a la vegada que estan molt acostumats a treballar amb TIC i amb 
les eines amb la qual es desenvoluparà el curs. Per tant, el docent no haurà de fer una 
formació prèvia ni resoldre dubtes relacionats amb el funcionament de les eines, com 
passa amb altres formacions. Els dubtes que sorgeixin sobre l'entorn ja formaran part 
del contingut, ja que una part del curs ha de ser que es posin en la pell d'un alumne 
que realitza un curs amb Moodle. 

Un altre aspecte que s'ha de tenir en compte de l'alumnat és la seva disposició horària. 
Com que hi ha diferents necessitats de producció, fa que no tots els alumnes puguin 
fer el curs a la mateixa vegada, ja que els projectes es treballen amb fases i més d'una 
projecte a la vegada, això fa que la feina que fa un d'ells afecti a la feina futura d'un 
altre. Per tant, en el disseny del curs s'ha de valorar que els alumnes segueixin 
calendaris diferents, no pot haver una seqüenciació tancada. 

 

6.3.9. Possibles limitacions del projecte 

Per tal de poder analitzar les possibles limitacions del projecte, s'ha elaborat una 
matriu DAFO: 

A
n

àl
is

i i
n

te
rn

 

Debilitats Fortaleses 

 El calendari per la producció és 
molt reduït. 

 Gran diferència entre els 

 Es parteix de part del material 
existent creat per la mateixa 
empresa i autor que elaborarà la 
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coneixements previs dels 
alumnes. 

 Càrrega d'hores de la formació, ja 
que s'ha de tenir en compte la 
disponibilitat que solen tenir. 

 Moltes de les fases del projecte 
recauen en una mateixa persona. 

resta dels continguts. 

 Experiència prèvia amb la producció 
de projectes de formació on-line. 

 Coneixements i experiència sobre 
Moodle per part de l'autor/docent. 

 Formació interna dels treballadors 
de l'empresa. 

A
n

àl
is

i e
xt

e
rn

 

Amenaces Oportunitats 

 Reticències per rebre una 
formació on-line sobre continguts 
molt instrumentals. 

 Possibilitat d'accedir al docent i 
autor del material de manera 
presencial i sense haver de passar 
pel campus. Accés informal. 

 Actualització dels coneixements de 
l'empresa sobre el nou Moodle. 

 Preparació de material per a cursos 
per clients. 

 Crear una base de dades de 
coneixements que poden servir per 
donar a conèixer l'empresa a través 
d'articles als blocs. 

 

A continuació s'adjunta la representació 
gràfica de la matriu, on es pot veure que 
el projecte està equilibrat entre els 
valors positius i negatius. El punt groc és 
l'estat actual i el verd quin és el camí de 
millora:  

 

 

 

 

 

Veiem algunes de les limitacions amb més detall i què s'ha tingut en compte per 
minimitzar-les al màxim per tal que el projecte millorés: 

La principal limitació del projecte és la falta de temps. S'ha de tenir en compte que, tot 
i que es parteix d'un material previ, l'autoria dels continguts és pròpia, ja que els 
continguts s'han d'ampliar i actualitzar. Els continguts previs no contemplen la majoria 
de les activitats i recursos, i només tenen una visió molt parcial, ja que sempre s'ha fet 
per respondre a unes necessitats molt determinades de formació prèviament pactades 
amb el client. Com que aquest projecte no només forma als treballadors i als clients, 
sinó que també és una actualització dels coneixements de l'empresa i de la 
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documentació interna, tota la documentació existent s'ha de revisar per comprovar 
que encara és vigent en el Moodle 2.4. 

Per tant, gran part del temps destinat al desenvolupament del projecte s'ha centrat en 
l'elaboració dels originals dels continguts i, per tant, no s'ha pogut desenvolupar un 
curs complert. A més, per tal de minimitzar al màxim aquesta limitació, s'ha produït el 
curs de manera modular i tenint en compte els diversos recursos que es tenen a l'abast 
i optimitzar el temps disponible, és a dir, no s'ha esperat a corregir el material quan 
s'ha editat tot, sinó, que un cop editat el primer mòdul de contingut, ha passat a 
correcció, mentre el segon mòdul s'editava. 

Una segona limitació que està molt relacionada amb la primera és la repartició de les 
tasques entre les persones implicades en el projecte. Les tasques relacionades amb la 
gestió, disseny, autoria, edició, docència i testejos les ha dut a terme la mateixa 
persona. Això fa que hi hagi una sobrecàrrega de feina. Per tal que la producció del 
curs no es quedés parada en un punt, el disseny de la producció s'ha realitzat de 
manera escalonada, així, un cop acabada una fase d'alguns dels mòduls, aquest 
material pot anar a parar a unes altres mans perquè no es quedi parat. Tot i així, 
encara si succeïa una sobrecàrrega puntual en alguna de les persones implicades, es 
podia allargar les fases en el calendari, tret d'aquells mòduls que formin part del pilot. 
En el pilot el calendari, és molt reduït, per tant, s'han prioritzat aquests mòduls sobre 
d'altres fases. Pel què fa a la resta de mòduls, la producció s'ha pogut allargar més 
enllà del calendari marcat inicialment. La producció del material estava prevista que es 
finalitzés a mitjans de juliol, i la impartició del curs a primers de setembre. Per tant, hi 
havia un petit marge de temps que permetia absorbir aquesta dilatació en el calendari 
de producció del curs final. L'agost coincideix amb les vacances de gran part dels 
treballadors, però també d'una reducció de la producció demanada pels clients, això fa 
que es pugui acabar de produir el què quedi del curs en aquestes dates. 

Una tercera limitació del projecte pot ser el pas de la formació presencial a la 
formació en línia, ja que els cursos semblants que s'han desenvolupat a l'empresa 
anteriorment s'han fet de manera presencial o combinant la presencialitat amb la 
formació en línia. Part del curs s'ha de centrar en crear activitats i recursos i, en alguns 
casos, això fa difícil fer-ho sense el suport d'un tutor al costat. Per això, s'han planificat 
activitats i continguts pas a pas que poden donar suport constant. La primera fase del 
projecte posaran a prova el disseny d'aquestes activitats abans de la segona fase i 
poder-les millorar. 

Una quarta limitació del projecte serà la seva impartició. Tot i que no s'ha dut a terme 
en el TFM, sí que s'ha creat la documentació per impartir el curs i preparar la 
seqüenciació de les activitats. Per tant, s'ha tingut en compte la càrrega d'hores del 
curs i el temps que poden dedicar-hi els alumnes. Per tal que els alumnes no el deixin a 
mig fer, ha de poder ser prou flexible i adaptable. Amb la impartició també s'ha de 
tenir en compte la quarta limitació, en el context de la formació, on un company és 
l'autor, docent i expert de Moodle, és molt fàcil que en els cas dels dubtes dels 
continguts no s'utilitzi els canals del campus, sinó que es pregunti directament. Per 
tant, s'ha de canalitzar tots aquests dubtes, tant els que es facin de manera informal, 
cap al campus, així també podran participar la resta de companys. 
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6.4. Conclusions de l’anàlisi i punts clau del projecte 

El punt més important que s'ha posat en relleu en l'anàlisi de les necessitats i que s'ha 
de posar una especial atenció, és la gran diversitat de coneixements previs sobre 
Moodle que existeixen en l'empresa, no només que variïn en funció del perfil, sinó que 
hi ha, a la vegada, diversos graus de coneixements, en alguns casos molt superficials. A 
causa d'això s'ha hagut d'elaborar un disseny del curs que contempla els diferents 
perfils, necessitats i nivells, a la vegada que ha de ser d'utilitat per a tot els casos, però 
sempre pensant que no és un curs total de Moodle, sinó un curs pensat per la vessant 
dels professors editors. 

També s'han detectat que hi ha un gran nombre d'activitats pròpies de Moodle que no 
solen tractar-se ni en les formacions ni en els dubtes dels clients. Per tant, s'han hagut 
de crear els continguts i donar-les a conèixer, ja que poden ser d'utilitat. 

Un altre element més secundari que s'ha detectat, però que no s'ha d'oblidar, és la 
part pedagògica de Moodle i l'aplicació d'aquest, el curs no s'ha de centrar únicament 
en la part tècnica o de creació d'aules, sinó també com treure'n profit. Molts dels 
dubtes dels clients eren el resultat d'enfrontar un curs o campus als alumnes i les seves 
necessitats. Però aquest contingut no s'ha de pensar únicament en els clients (fase 2), 
sinó també amb la resolució dels seus dubtes i, sobretot, és un contingut molt 
important en el perfil del dissenyador instruccional. També pot ser útil per part del 
maquetador, ja que amb aquests coneixements pot arribar a detectar incongruències 
que poden haver passat per alt al dissenyador o el client que hagi fet aquesta petició. 

Un punt clau que s'ha detectat en l'anàlisi i que s'ha tingut en consideració a l'hora de 
crear els continguts i els exemples ha sigut que els tutors i creadors de cursos és 
necessari que es posin en el lloc dels alumnes que rebran les formacions futures. No 
s'ha d'oblidar mai totes les persones implicades en un curs. 

També s'ha de tenir en compte que tots els exemples i recursos que s'elaborin s'han de 
poder reaprofitar: 

 Els exemples i recursos: com a base de l'aula de mostra. 

 Els materials: com a suport a formacions presencials, com a producte per als 
clients i com a guia de consulta. 

 

7. Planificació 

Com ja s'ha comentat, en el TFM només s'ha desenvolupat una part de la primera fase 
d'aquest projecte, a causa de la gran envergadura del curs. En el calendari de 
producció es pot veure que en el període de pràctiques s'ha realitzat part dels 
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materials (fase de desenvolupament, tasca de creació de materials) i no s'ha dut a 
terme la fase d'implementació i l'avaluació relacionada a aquesta. 

 

7.1. Tasques 

A continuació es detallen les tasques completes de la primera fase del projecte, tant 
les tasques realitzades com les que van més enllà de la finalització del TFM. Les 
tasques estan dividides segons les cinc fases de l'ADDIE. 

7.1.1. Anàlisi 

1. Fer una enquesta al futurs alumnes. 
2. Revisar totes les incidències i preguntes que han enviat els clients sobre 

Moodle. 
3. Revisar la documentació que existeix a la xarxa. 
4. Recopilar tota la documentació que s'ha anat creant a l'empresa aquests anys. 
5. Analitzar els recursos disponibles: materials, tecnològics i humans. 
6. Analitzar tota la informació obtinguda. 
7. Veure les possibles necessitats de formació que tenen els alumnes. 
8. Definir objectius més concrets. 
9. Definir els resultat esperats. 
10. Identificar i establir les limitacions del projecte. 
11. Fer llista de recursos necessaris. 
12. Definir els perfils necessaris de l'equip de treball de les següents fases. Es 

crearà un equip multidisciplinari amb una estructura clara i les responsabilitats 
dels seus participants molt concretes. 

13. Buscar i crear l'equip de treball: posar persones concretes per a cada perfil. 
14. Planificar les tasques de tot el projecte. 
15. Posar calendari del projecte: de disseny, desenvolupament, impartició i 

avaluació, i cadascuna de las fases d’aquests. 

7.1.2. Disseny 

1. Definir el model concret que s'utilitzarà. 
2. Definir els objectius que tindrà cada mòdul i cada bloc. 
3. Definir el model de material que es farà servir i els recursos a utilitzar. 
4. Disseny de l'entorn. 
5. Disseny de la maqueta de materials. 
6. Definir els continguts específics de cada mòdul del curs. 
7. Dissenyar el calendari específic del curs. 
8. Decidir quines activitats es faran i de quina manera es faran. 
9. Definir com es farà la comunicació. 
10. Dissenyar l'avaluació. 
11. Llistar tots els recursos que seran necessaris. 
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7.1.3. Desenvolupament 

1. Instal·lació del Moodle per tal que sigui públic. 
2. Adaptació del Moodle a les necessitats. 
3. Creació de la maqueta de materials. 
4. Creació dels materials: 

o Autoria. 
o Edició. 
o Correcció. 
o Gràfica. 
o Maquetació. 
o Validacions 

5. Programació de les aules. 
6. Publicació de tots els recursos pilot. 
7. Programació de les activitats. 
8. Creació dels exemples de l'aula. 
9. Planificació de tota la formació detallada. 
10. Preparació de les guies i manuals pels usuaris. 
11. Creació del pla docent detallat pel alumnes i la seva publicació. 

7.1.4. Implementació 

1. Crear protocols de revisió dels continguts, aules... tant abans de començar la 
impartició com al llarg d'aquesta i  en les futures edicions (abans i durant). 

2. Duplicar les aules per fer les aules taller. 
3. Matriculació dels alumnes. 
4. Impartició de la formació. 

7.1.5. Avaluació 

L'avaluació no és una fase final, sinó que es durà a terme al llarg de tot el projecte, des 
de l'inici, i més enllà de l'acabament de la formació. 

Durant la fase d'anàlisi: 

● Fer reunions de control i seguiment amb els responsables de l'empresa. 
● Al final de la fase: 

o Avaluar els documents finals i les conclusions extretes en cada punt. 
Serviran com a base de les fases següents. 

o Realitzar possibles ajustos. 

Durant la fase de disseny i la desenvolupament: 

● Fer reunions de control i seguiment amb el equip. 
● Fer tasques de coordinació entre tots els implicats per tal que tot quadri. 
● Si es considera necessari, adaptar calendari, tasques i recursos assignats, per tal 

d'assegurar la consecució amb èxit del projecte. 
● Al final de la fase: 
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o Avaluar els productes finals obtinguts, que serviran de punt de partida a 

la fase següent. 
o Realitzar possibles ajustos. 

Durant la fase d'implementació i al inici de la formació: 

● Avaluar tots els recursos creats, aules... i fer rectificacions si són necessàries. 
● Realitzar proves sobre els estàndards educatius. 
● Establir l'avaluació dels alumnes. 

Durant la formació: 

● Realitzar avaluacions formatives. 
● Avaluar el rendiment dels alumnes. 
● Interpretar els  resultats de les avaluacions dels alumnes. 
● Avaluar la metodologia de la formació. 
● Avaluar el procés general d'impartició de la formació. 

Al final de la formació: 

● Realitzar enquestes i recollida d'opinions dels alumnes i dels docents. 
● Interpretar els resultats de les avaluacions dels alumnes i dels docents. 
● Avaluar el curs i establir possibles ajustos i millores. 

 

7.2. Calendari 

El següent calendari presenta les diferents tasques que s'han presentat en el punt 
anterior, algunes d'elles agrupades i altres dividides segons si es duran a terme dins el 
pilot o dins la producció fora del calendari acadèmic. En el calendari, les tasques en gris 
no s'han dut a terme dins del treball final de màster (TFM). 

 

Per veure amb millor detall aquest calendari, consultar el següent enllaç. 

 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/40771301/diagrama_gantt.pdf
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7.3. Recursos necessaris 

El projecte s'ha desenvolupat al 100% amb els recursos materials i personals de 
FactorSIM. S'ha de tenir en compte que és una empresa dedicada en part a la creació 
de continguts i entorns d'aprenentatges, per tant ja disposa dels recursos per 
desenvolupar el projecte. En alguns projectes l'empresa es nodreix de col·laboradors 
externs, però aquest no ha sigut el cas, ja que disposa de tots els perfils i materials 
implicats i, sobretot, perquè és un desenvolupament intern i no de client. 

 

7.3.1. Recursos humans implicats 

Per aquest projecte els recursos humans implicats són: 

 Gestor de projectes i dissenyador instruccional: dins l'empresa, aquells 
projectes relacionats amb la formació els gestiona un dissenyador instruccional 
(doble perfil). Aquesta persona s'ha ocupat de totes les fases de producció del 
projecte tant des de la vessant de seguiment d'aquest, com de la revisió i la 
definició de les directrius. També s'ha ocupat de la definició dels objectius, 
continguts, mòduls del curs, disseny de la formació, del material i de l'aula. 

 Programador: s'ha ocupat de la instal·lació del Moodle 2.4 en un servidor, 
posar-lo en funcionament i fer els ajustos necessaris. 

 Dissenyador gràfic: ha generat tots els elements gràfics de la maqueta i del 
campus, i els ha preparat perquè els implementi el maquetador. 

 Maquetador: muntatge de la maqueta i dels continguts, aplicació del disseny 
gràfic tant a la maqueta com del campus. També s'ha ocupat de la creació dels 
diferents elements de l'aula en funció de les indicacions donades pel 
dissenyador instruccional. 

 Corrector: correcció dels materials, les guies de formació i els elements de 
l'aula. 

 Autor: ha elaborat els continguts i realitzat les captures de pantalla per el 
material. 

 Editor: s'ha encarregat de la lectura dels materials, edició, adaptació 
pedagògica i a la maqueta i marcatge per fer la posterior maquetació. 

 Docent: és que impartirà la formació. 

Recuperant l'organigrama de l'empresa que s'ha presentat en l'apartat sobre context, 
a continuació es relacionen els rols i algunes tasques específiques (quan hi ha més 
d'una persona implicada), amb les persones que les desenvolupen en el projecte: 

Rol Persona qui ho desenvolupa 

Gestor de projectes i dissenyador 
instruccional 

Meritxell 
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Programador Ulises 

Dissenyador gràfic Manolo, Miguel Ángel i Meritxell 

Maquetador  Maqueta i aplicació gràfica: Óscar 
i Meritxell 

 Creació d'elements de Moodle: 
Meritxell 

Corrector Mireia 

Autor Meritxell 

Editor Meritxell 

Docent Meritxell 

7.3.2. Recursos materials 

A continuació es detallen els recursos materials que s'han necessitat per desenvolupar 
el projecte i deixar-lo preparat per la seva impartició. L'empresa disposa d'un espai físic 
on s'han desenvolupat tots el procés de producció i impartició de la formació, a la 
vegada que també  disposa dels recursos materials necessaris pel desenvolupament 
dels elements següents: 

Entorn d'aprenentatge 

L'entorn d'aprenentatge és molt clar en un projecte sobre Moodle, sobretot pensant 
que l'objectiu principal és preparar l'equip per tal de poder treballar amb la nova 
versió de la plataforma. Però, tot i ser tant clar, s'havia detectat que l'empresa tenia 
diverses instal·lacions de Moodle, tant públiques com instal·lades en local, però no hi 
havia una instal·lació feta de Moodle 2.4 que sigui públic, només hi havia el Moodle de 
proves del programadors en un servidor local. Per tant, era necessari preparar un 
Moodle perquè es pogués accedir des de fora de l'empresa, mitjançant usuaris i s'ha 
preparat amb la imatge gràfica de l'empresa.  

Recursos materials associats: 

 Servidor per allotjar el Moodle. 

 Ordinadors per poder fer la instal·lació, preparació del campus i testejos. Per 
tant, aquests ordinadors han de tenir programes d'edició compatibles amb 
PHP, CSS, JS... (Ultraedit, Oxygen, Notepad+, etc.) i diversos navegadors per 
poder testejar el campus. 

 Ordinador amb eines d'edició gràfica per tal de poder fer el disseny i preparar 
les imatges necessàries. 

Maqueta de continguts 

Un dels productes que FactorSIM ofereix als seus clients és la seva maqueta de 
continguts. Per tant, és important crear el material amb aquesta, ja que és una altra 
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manera de presentar més productes de l'empresa als possibles clients. La maqueta és 
una base tecnològica que s'adapta a cada projecte en funció de les característiques 
pactades amb els clients i el disseny gràfic que s'hagi creat per aquest. Però no s'havia 
creat mai una maqueta amb la imatge de FactorSIM. Per tant, en la fase de disseny es 
defineix quins elements té aquesta maqueta i dissenya l'aspecte d'aquesta, pactat amb 
FactorSIM, per tal de crear una maqueta pròpia dels seus cursos i no dels clients. 

Recursos materials associats: 

 Ordinador per muntar la maqueta i després els materials. Es necessita que 
tingui programes com Ultraedit, Oxygen..., diversos navegadors per fer els 
testejos i tenir macros de maquetació muntades. 

 Ordinador amb eines d'edició gràfica per tal de poder fer el disseny i preparar 
les imatges necessàries. 

Autoria, edició i correcció 

L'autoria del material s'ha fet basant-se amb el material existent i comparant-ho amb 
el nou Moodle 2.4. Per tant, era necessari, mentre que no es disposava d'un campus 
en obert, tenir accés al campus de proves 2.4. de FactorSIM. 

Recursos materials associats: 

 Ordinador amb processador de textos amb corrector de textos en català, 
navegadors, programes per fer captures de pantalla i d'edició d'imatges, 
macros d'edició preparades. Aquest també ha de tenir accés a la xarxa interna 
per poder accedir al campus de proves. 

Gestió del projecte 

La gestió del projecte és tant la planificació de totes les fases, però també el seguiment 
d'aquestes com els testejos. Per tant, són necessàries eines de gestió de projectes, 
però també que permetin l'accés i la visualització de tots els recursos elaborats durant 
totes les fases. 

Recursos materials associats: 

Ordinador amb programes de: 

 Gestió: accés al gestor de tasques que té en xarxa l'empresa, processador de 
textos i fulles de càlcul. 

 Accés als materials: permís per accedir a les carpetes del projecte i programa de 
gestió d'arxius del SVN (repositori de materials). 

 Lectura i revisió: navegadors, processador de textos amb les macros d'edició, 
visors d'imatges, editors de web... 
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7.3.3. Recursos econòmics 

A l'hora de desenvolupar el projecte, es partirà de recursos interns de l'empresa, per 
tant, quan es va una valoració econòmica d'aquest no ha de ser tant en clau 
monetària, sinó de dedicació en hores: 

Conceptes Hores estimades per la creació del pilot o 
demo 

Gestió del projecte 20 hores 

Anàlisi i disseny del curs 40 hores 

Disseny gràfic 15 hores 

Preparació de la maqueta 10 hores 

Preparació del campus 15 hores 

Autoria (contingut complert) 60 hores 

Producció del material (2 mòduls) 24 hores 

Preparació de l'aula 10 hores 

Total d'hores 194 hores 

 

8. Disseny 

Un cop finalitzada la fase d'anàlisi, si es segueix l'ADDIE que s'ha presentat al principi, 
s'ha d'abordar la fase de disseny. En el disseny es presenta la fonamentació teòrica del 
projecte i el disseny tecno-pedagògic del curs que s'està elaborant en aquest projecte, 
tant en la part desenvolupada com en la part que encara s'està desevolupant. 

 

8.1. Fonamentació teòrica 

El plantejament d'aquest curs sobre Moodle s'encabeix dins la concepció 
constructivista de l'ensenyament-aprenentatge, com un procés complex de relacions 
que s'estableixen entre tres elements: l'alumne que aprèn el contingut que és 
l'objecte d'ensenyament-aprenentatge, i el docent que ajuda a l'alumne a construir 
significats sobre el que aprèn i a dotar-ho de sentit. 

Segons Barberà (2008) l'alumne aporta a l'acte d'aprendre una activitat mental de 
caràcter constructiu, mitjançant la qual s'apropia del coneixement i elabora una versió 
pròpia i personal. El docent té la responsabilitat d'orientar i guiar l'activitat mental de 
l'alumne de manera que aquest pugui desplegar una activitat constructiva generadora 
de significat i sentit. En aquest procés, alumne, docent i contingut s'influeixen 
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mútuament. El triangle interactiu format per les relacions entre alumne, contingut i 
docent és el nucli bàsic dels processos formals d'ensenyament-aprenentatge. 

Per aquest motiu, el contingut del material no gira només al voltant del conceptes 
teòrics de Moodle, sinó com construir cada tipus d'element (recursos, activitats, 
blocs...) i com es poden utilitzar en la formació. Els materials són una part de la 
presencia del docent cap els alumnes, ja que s'han elaborat com si es dirigís 
personalment el docent cap els alumnes i aportant l'experiència personal com a 
context, tant com alumne, com a docent i com a creador d'aules. A part, aquests 
continguts s'acompanyen d'exemples pràctics per tal que es posin al lloc dels alumnes i 
posteriorment de qui ha de construir una aula; però també d'activitats 
d'autoaprenentatge que ajudaran a acabar de fixar aquests continguts.   

Des de l'enfocament constructivista, els alumnes dominen el procés d'ensenyament-
aprenentatge, assumeixen responsabilitats sobre el seu propi procés (autonomia) i han 
de ser actius per aprendre. Perquè l'aprenentatge sigui significatiu, han de fer l'esforç 
de relacionar allò que estan treballant amb el seu dia a dia, convertint els exemples del 
material en exemples de la seva feina.  

L'aprenentatge significatiu és la raó de ser de la proposta de material i per això 
s'utilitza la tecnologia com un suport de l'aprenentatge. D'aquesta manera, com diu 
Coll (2006), es concep la tecnologia com un instrument que actua com a mediador 
interpersonal i cognitiu implicat en l'aprenentatge (el seu potencial no és tant 
tecnològic com psicològic). Però a part, en aquest curs, la tecnologia també és part del 
contingut. Una de les grans competències que s'han d'assolir és saber fer servir 
Moodle, però no és l'única competència. Aquesta competència ajuda a resoldre les 
altes, ja que s'ha d'aprendre prou sobre aquesta tecnologia perquè no sigui l'únic 
factor a tenir en compte a l'hora de fer un disseny, per tant, no s'hauria de dissenyar 
en funció de què es pot i no es pot fer amb Moodle, sinó tot el contrari, la tecnologia 
ha de ser un mitjà i s'ha de veure com s'utilitza perquè s'adapti al disseny. 

En definitiva, el curs parteix d'un enfocament constructivista en un entorn 
d'aprenentatge ric en tecnologia i centrat en l'estudiant, ja que la proposta es dirigeix a 
relacionar l'activitat formativa amb l'experiència vital de l'alumne. 

El curs gira en diferents eixos que s'estructuren de la següent manera: 

 Materials: són la base del coneixement sobre Moodle durant la formació, però 
també com a guia de consulta pel futur ("chuleta" per la feina del dia a dia). 
Aquesta guia és d'utilitat, ja que hi ha elements que no se solen utilitzar, fins 
que són necessaris. Com que no s'utilitzen tant, es solen oblidar més fàcilment 
que la resta. Un guia va bé per recuperar allò que coneixien i que saben que 
existeix pel curs que han fet.   

 Exemples: aquests tenen dos objectius.  

o En les primeres fases del curs serveixen perquè els futurs tutors es posin 
al lloc dels alumnes i així saber com treballaran aquests i poder-se posar 
a la seva pell. De vegades els tutors no són conscients de què implica ser 
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alumne i, per tant, no posen a la disposició d'aquests totes les 
informacions que necessitarien.  

o Més endavant, en les aules taller trobaran els mateixos exemples 
d'activitats, però ara es podran veure des d'una vessant doble: com a 
tutors (i així saber com avaluar-les i interactuar amb els alumnes) i com 
a editors (per veure com s'han creat). 

 Activitats pràctiques:  per poder exercitar allò que han anat veient en el curs. Si 
no s'aplica no es pot veure tots els problemes que poden sorgir i realment quan 
es posa en pràctica és quan s'aprèn. 

 Tutoria: per resoldre els dubtes, donar consells, aportar exemples reals, ajudar 
a trobar les millors solucions pels casos reals que han detectat els alumnes en 
la seva pràctica diària... 

El material és un dels eixos centrals de la formació, no només com a recurs 
d'aprenentatge, sinó també com a guia de consulta un cop s'estigui treballant amb 
Moodle; en el material no recaurà tot el pes del projecte, sinó que es treballarà al 
voltant de quatre eixos: 

 Materials. 

 Exemples de bones pràctiques muntats en Moodle. 

 Posar en pràctica allò que s'està fent pas a pas. 

 Acció del tutor aconsellant, aportant més exemples, resolent dubtes, aportant 
solucions als casos pràctics que es presentin, transmetent part de la seva 
experiència i plantejant nous supòsits d'aplicació on els alumnes hagin de donar 
una resposta pràctica. 

Per tant, es vol combinar diferents metodologies de formació per treure el màxim 
profit: 

 Learning by reading: lectura dels materials i dels documents externs. En 
aquesta metodologia l'alumne és un receptor passiu que només llegeix. 
Aprendran dels coneixements més teòrics i els consells que aporti l'autor del 
material. 

 Learning by doing: activitats pràctiques. A través de les activitats pas a pas, les 
instruccions donades als materials i utilitzant l'aula com a instrument, 
aprendran a partir de la pràctica. 

 Aprendre a partir d'exemples reals: des de la perspectiva dels alumnes i dels 
docents. 

 Posar-se en situació d'una altra persona: revisant els exemples com els 
alumnes per tal de saber què veuran els destinataris de les seves formacions. 

 Aprendre de l'experiència: que posarà a la seva disposició el docent, però 
també el que es tregui del fòrum a partir de les experiències de tots els 
alumenes d'aquest curs. 
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El paper del docent a la formació serà d'acompanyament, tot el contingut teòric 
recaurà en els continguts. El paper del docent serà: 

 Resoldre els dubtes sobre el curs. 

 Resoldre els dubtes sobre el contingut. 

 Aportar exemples. 

 Aportar consells en casos pràctics. 

 Proporcionar als alumnes casos per poder reflexionar i aportar solucions un cop 
passat el temps de reflexió. 

Aquest curs s'impartirà integrament on-line, en la primera fase. Però en futures 
versions pels clients, es pot optar per una formació mixta on s'incloguin sessions 
presencials per treballar la creació d'activitats pas a pas, resolució de dubtes i disseny 
de cursos. En la fase actual, un dels reptes d'aquesta formació serà la seva modalitat 
d'impartició. Tot i ser un curs on part de les competències que adquiriran els alumnes 
són instrumentals i es solen aprendre de manera presencial, el curs es farà totalment 
en línia. El contacte entre els materials, el docent i tots els companys de curs es farà a 
través de la plataforma. En la primera fase, la formació interna de FactorSIM, tots els 
alumnes comparteixen, gran part de la jornada, el mateix espai físic, tenen horaris 
lleugerament diferents i, segons els projectes, no tothom té la mateixa càrrega en el 
mateix moment. Això fa que, tot i estar junts i potser en el mateix moment, no tots els 
alumnes faran la formació en el mateix moment. D'aquesta manera, el curs es durà a 
terme de manera asincrònica.  

El curs està ubicat dins la modalitat d'e-learning. Tot i que es pot accedir tant a l'entorn 
com els materials a través dels mòbils, no es recomana fer el curs a través d'aquests 
dispositius i enlloc dels ordinadors, ja que part del curs és la creació d'elements d'una 
aula i és força difícil a través d'aquests dispositius.  

La formació es realitzarà en grup amb el suport del docent. Però s'ha de tenir en 
compte que no tots els alumnes seguiran el mateix calendari del curs. Per tal de 
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resoldre aquesta necessitat, les activitats del curs s'han proposat de manera individual, 
però amb espais de consulta i per compartir informació en grup a través de la 
comunicació mitjançant els fòrums de l'aula. 

 

8.2. Disseny tecno‐pedagògic del curs 

8.2.1. Objectius d'aprenentatge 

Els objectius del curs són els mateixos que es van detectar en la fase d'anàlisi. Es poden 
consultar, en aquest document, a l'apartat: 6.3.5. Objectius de formació. 

 

8.2.2. Metodologia general d'aprenentatge 

El curs és sobre Moodle i, òbviament, està muntat a Moodle. En la impartició del curs 
es treballarà amb més d'una aula per tal de veure millor les diferències entre els rols i 
tenir la perspectiva de l'alumne i de l'editor. Per tal de veure aquestes diferències, hi 
ha tres tipus d'aules: 

 Aula principal: amb els materials, fòrums de consulta, activitats, exemples 
muntats de tots els tipus d'activitats i recursos que es treballin... En aquesta 
aula tots els usuaris tenen el rol d'alumnes i hi ha un únic tutor (editor) que 
serà el docent del curs. Els participants del curs poden veure tots els exemples 
des de la perspectiva dels alumnes, es demana que interactuïn amb ells per tal 
que coneguin l'entorn com ho fan els alumnes i vegin quines possibles 
dificultats tenen. Així en un futur es podran posar al lloc dels seus alumnes i 
donar millors respostes als possibles problemes. 

 Aules taller: són un duplicat de l'aula anterior, però en aquest els alumnes són 
tutors. Hi ha més d'una aula, i els alumnes estaran repartits entre elles, en cada 
aula, els que no són tutors d'aquesta, seran alumnes. En aquestes aules poden 
veure com estan fets els exemples que han vist com alumnes, poden practicar 
amb els seus propis exemples i les activitats pràctiques. Hi haurà més d'una 
aula, en funció del nombre d'alumnes. Es treballarà en grups de 4 i serà un 
espai on els alumnes del curs tindran el rol de professors.  

 Aula en blanc: com a activitat final, els alumnes hauran de crear una aula des 
de zero. Aquesta aula és la que crearan ells. 

El projecte està pensat també com un espai de consulta sobre Moodle (aula principal), 
no només per aquells que hagin fet el curs i vulguin recuperar la informació, sinó 
també com un espai obert per a tots els treballadors, fins i tot per aquelles persones 
que no hagin realitzat el curs.  

En aquest curs es combina l'aprenentatge a partir de la lectura amb l'aprenentatge 
fent: 
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 Llegir. 

 Veure exemples com a alumne. 

 Veure els mateixos exemples com a docent. 

 Veure com s'han fet els exemples 

 Fer activitats i recursos seguint els Models (aprendre fent). 

 Crear tot un curs des de zero (aprenent fent). 

 Aprendre de l'experiència (del docent i dels companys). 

 

8.2.3. Estructura 

El curs es desenvolupa en 4 blocs que contindran 7 mòduls de continguts diferents: 

Blocs del curs Mòduls de contingut Aules on es durà a 
terme l'activitat 

Bloc 1. Presentació 
En el primer bloc es farà la 
presentació del curs, dels seus 
espais, la dinàmica d'aquests, quina 
serà la seqüència, com es treballaran 
amb els dubtes... Aquest primer bloc 
estarà relacionat amb l'espai general 
del curs de l'aula on els participants 
del curs tenen el rol d'alumnes. 

 Aula principal del 
curs 

Bloc 2. Introducció 
En aquet bloc es treballarà el mòdul 
1 de contingut i els exemples de 
recursos i activitats des de la visió 
dels alumnes. 

Mòdul 1. Introducció a Moodle 

 Què és Moodle? 

 Els usuaris de Moodle 

 Estructura de la plataforma 

Aula principal 

Bloc 3: Creació d'un curs 
Es treballen els mòduls 2, 3, 4 i 5 dels 
continguts. A part, s'introdueixen les 
aules taller on els alumnes poden 
veure els mateixos exemples com a 
editors i crear els seus propis 
recursos i activitats en un bloc 
central per a cada alumne. 

Mòdul 2. Creació de cursos 

 Categories i cursos 

 Crear un curs 

 Els usuaris en un curs 

 Edició d'un curs  
Mòdul 3. Els blocs laterals 

 Què són? 

 Administració 

 Calendari 

 Notícies 

 Missatgeria i altres serveis 

 Altres blocs 
Mòdul 4. Publicació de continguts 

 Els recursos 

 Etiquetes 

 Fitxers 

 Carpetes 

 Pàgines 

 URL 

Lectura del 
material, fòrums i 
exemples a l'aula 
principal. 
Activitats a l'aula 
taller. 
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 Paquets de continguts IMS 

 Llibres 
Mòdul 5. Activitats 

 Les activitats 

 Consulta 

 Base de dades 

 Certificats 

 Enquesta, questionarie i feedback 

 Fòrums 

 Glossari 

 HotPotatoes 

 JClic 

 Lliçó 

 Paquet SCORM 

 Qüestionaris 

 Taller 

 Tasques 

 Webinar 

 Wiki 

 Xat 

Bloc 4: Administració i tutorització 
d'un curs 
En aquest últim bloc es treballaran 
els mòduls 6 i 7 dels continguts i els 
alumnes hauran de crear una aula 
des de zero. 

Mòdul 6. Administració d'un curs 

 Grups 

 Condicionals  

 Estat del curs (compleció) 

 Informes 

 Qualificacions 

 Esborrar intents 

 Importar, restaurar i còpies de seguretat 
Mòdul 7. Gestió bàsica de la plataforma 

 Usuaris 

 Activació d'elements 

Lectura del 
material, fòrums i 
exemples a l'aula 
principal. 
Activitats a l'aula 
taller. 
Activitat final a 
l'aula pròpia. 

 
El material està dividit en mòduls temàtics que permetin consultar-los de manera àgil 
que tracten continguts com són els diferents tipus d'activitats, de recursos, 
complements, possibles blocs laterals, tipologies d'avaluació... Tots aquest temes no 
només es treballen des de la perspectiva de la definició de l'eina, sinó que també 
tracten:  

 Definició. 

 Característiques. 

 Com es crea i punts a tenir en compte com es crea. 

 Com utilitzar-lo. 

 Potencialitats. 

 Com avaluar-ho. 

 Consells pel tutor. 

 Consells pels alumnes. 

Per veure en detall els continguts de cada mòdul, consultar l'apartat de continguts 
d'aquest mateix document: 6.3.6. Continguts de la formació. 
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8.2.4. Competències de cada bloc 

Les competències no es divideixen per els mòduls de continguts, sinó pels blocs de 
formació: 

Bloc 1. Presentació 

Aquest bloc no té competències pròpies, sinó que està destinat sobretot a donar a 
conèixer com funciona el curs i fer un reconeixement dels diferents espais i aules. 

Bloc 2. Introducció 

 Conèixer tots els espais i elements d'una aula i campus. 

 Aprendre a diferenciar els diferents tipus d'elements. 

 Diferenciar entre els diferents rols que té Moodle. 

 Conèixer els diferents recursos i activitats com els alumnes. 

 Saber-se posar a la pell dels alumnes. 

 Saber-se moure sense dificultats pel campus. 

Bloc 3. Creació d'un curs 

 Conèixer els diferents tipus de recursos i activitats. 

 Poder muntar recursos i activitats. 

 Poder adaptar una aula segons les necessitats. 

 Decidir en cada cas quin recurs o activitat és el més adequat per a la formació. 

 Poder veure les diferències del campus en funció del rol. 

Bloc 4. Administració i tutorització d'un curs 

 Fer el seguiment dels alumnes. 

 Crear itineraris. 

 Poder fer traduccions dels textos de l'aula. 

 Poder automatitzar accions de l'aula per facilitar l'acció del tutor. 

 Saber fer administracions bàsiques del campus. 

 Poder crear una aula des de zero. 

 Pensar amb els alumnes abans de crear qualsevol element. 

 Adquirir estratègies de dinamització dels cursos i dels alumnes. 

 Saber donar als alumnes tota la informació que necessiti per seguir un curs. 
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8.2.5. Activitats del curs 

Les activitats del curs estan dividides en 4 tipologies diferents: 

Tipus d'activitat Descripció Quan es realitzarà On es realitzarà 

Fòrums Per una banda aportar i resoldre dubtes 
al fòrum sobre el contingut. 

El docent, en un altre fòrum, anirà 
aportat exemples de casos i plantejarà als 
alumnes com ho podrien solucionar. Al 
final de cada apartat, aportarà la seva 
solució. 

Al llarg e tot el 
curs 

 

Aula principal 

Realització de 
les activitats 
com alumnes 

Els alumnes hauran de resoldre les 
activitats i visitar els recursos. Es 
demanarà que les intentin solucionar. 
S'informarà que no s'avaluaran les 
respostes, sinó que hagin realitzat les 
activitats. 

En el segon bloc Aula principal 

Activitats 
pràctiques 

Després que els alumnes consultin els 
materials i com s'han fet els exemples 
d'activitats i recursos (ara amb un rol 
d'editor), es demanarà que cada alumne 
seleccioni un bloc central i el personalitzi 
per diferenciar-lo de la resta de docents 
d'aquella aula. 

Després es demanaran que creïn una 
sèrie d'activitats i recursos seguint les 
instruccions pas a pas que se'ls 
proporcionarà. 

En el tercer bloc Aula taller 

Activitat final L'última activitat es realitzarà des de 0. 
Els alumnes hauran de crear la seva 
pròpia aula, afegir recursos, activitats, 
estructurar l'aula, crear un qualificació, 
matricular els companys com alumnes i, 
si es vol, afegir condicionals, seguiment 
del curs, grups... 

Enlloc d'un pla docent, hauran d'afegir un 
document (o pàgina de Moodle) on 
expliquin què han fet i quines decisions 
han pres per realitzar el curs d'aquella 
manera. 

Al final del curs Aula pròpia 
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8.2.6. Seqüenciació del curs 

La seqüència del curs seguirà l'ordre lineal dels blocs. Cada bloc seguirà el següent 
ordre d'accions: 

Blocs Seqüenciació Hores 

Bloc 1. 
Presentació 

 Benvinguda per part del docent 

 Presentació del curs 

 Lectura del pla docent 

1 hora 

Bloc 2. 
Introducció 

 Lectura del mòdul 1 

 Revisió dels exemples com alumnes 

 Presentació de dubtes al fòrum 

2 hores 

Bloc 3. Creació 
d'un curs 

 Lectura del mòdul 2 

 Presentació de les aules taller i el seu funcionament a través del 
tauler del curs 

 Accés a les aules taller 

 Activitat 1. Revisió de la fitxa de creació de cursos a l'aula taller i 
fer petits canvis per veure què implica. 

 Presentació dels dubtes al fòrum 

 Lectura del mòdul 3 

 Revisió dels mòduls laterals de l'aula principal 

 Activitat 2. Fer visible els diferents blocs laterals de l'aula taller 

 Personalització d'un dels blocs centrals de l'aula taller on cada 
alumne farà les activitats pràctiques 

 Presentació dels dubtes al fòrum 

 Lectura del mòdul 4 

 Revisió dels recursos de l'aula taller (rol editor) 

 Activitat 3. Creació d'una etiqueta 

 Activitat 4. Pujar un arxiu 

 Activitat 5. Crear un llibre 

 Presentació dels dubtes al fòrum 

 Lectura del mòdul 5 

 Revisió de les activitats a l'aula taller (rol editor) 

 Activitat 6. Creació d'un fòrum 

 Activitat 7. Publicació d'un paquet SCORM 

 Activitat 8. Creació d'una tasca 

 Activitat 9. Creació de preguntes i categories (per un qüestionari) 

 Activitat 10. Creació d'un qüestionari 

 Activitat 11. Creació d'una base de dades 

 Activitat 12. Creació d'una lliçó 

 Activitat 13. Creació d'un certificat 

 Presentació dels dubtes al fòrum 

26 hores 

Bloc 4. 
Administració i 

 Lectura del mòdul 6 

 Activitat 14. Creació d'un grup 

 Activitat 15. Aplicar grups i agrupacions a dues activitats 

11 hores 
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tutorització 
d'un curs 

 Activitat 16. Aplicar condicionals 

 Activitat 17. Crear una compleció de curs 

 Activitat 18. Crear un element i categories al qualificador 

 Activitat 19. Editar el qualificador 

 Activitat 20. Crear una fórmula de qualificador 

 Presentació dels dubtes al fòrum 

 Lectura del mòdul 7 

 Activitat 21. Creació d'una aula 

 Activitat 22. Importar activitats de l'aula taller a l'aula pròpia 

 Presentació dels dubtes al fòrum 

 Activitat final. Edició de l'aula pròpia 

 Fòrum final del curs 

 Enquesta del curs 

Total d'hores del curs 40 hores 

Vinculació dels exemples 

Els exemples de recursos i activitats que trobaran als alumnes tant a l'aula principal 
com a l'aula taller formaran part de dues de les activitats que s'han presentat 
anteriorment. En el bloc d'introducció, el docent haurà d'avisar als alumnes perquè 
revisin els recursos i facin les activitats d'exemple de l'aula principal. En aquest 
moment els faran com alumnes. 

En el bloc de creació d'un curs, el mateix docent haurà d'avisar als alumnes que revisin 
com s'han creat els diferents exemples. Ho hauran de fer a la vegada que vagin llegint 
els continguts sobre activitats i recursos i, així, podran veure un exemple pràctic d'allò 
que estan llegint. Quan facin les activitats pràctiques, també poden consultar els 
exemples com a models per crear els seus recursos i activitats. 

Als mòduls de contingut no s'esmenten els exemples per tal que puguin funcionar 
aquest material teòric sense els recursos. Per tant, els exemples estan vinculats amb 
els continguts per tres línies: 

 S'esmenten al pla docent. 

 A través dels missatges que afegeix el docent per tal de vincular el material 
teòric amb el pràctic. 

 Les tres activitats vinculades amb els exemples: revisió amb el rol d'alumne 
(bloc d'introducció), revisió dels recursos i, després, de les activitats (bloc de 
creació d'un curs). 

 

8.2.7. Destinataris de la formació 

Com ja s'ha presentat anteriorment, els destinataris de la formació són els treballadors 
de FactorSIM i cadascun d'ells té coneixements previs diferents sobre Moodle. Per això 
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s'ha partit d'un contingut bàsic que pugui ser útil per a tots, ja que cada apartat 
presenta diferents punts de vista segons el rol. Cada persona es pot quedar amb allò 
que més li interessa o que més desconeix. Per exemple, un programador pot conèixer 
les activitats de Moodle, però no quan s'apliquen i perquè serveixen. A més, el docent 
proporcionarà continguts complementaris sobretot destinats per aquells alumnes que 
ja coneguin més Moodle. 

 

8.3. Disseny de l'entorn tecnològic 

L'entorn s'ha creat amb Moodle 2.4 i s'ha publicat en un servidor per tal de tenir-hi 
accés també des de fora dels ordinadors de l'oficina de FactorSIM. 

Com que no es solen fer formacions internes amb un campus on-line i, fora de cursos 
de prova o per mostrar els clients, aquest és l'únic curs actiu del campus, per això no 
s'ha creat un entorn complert, és a dir, fora de les aules que formen part del curs, el 
campus només disposa de l'índex d'aules i alguns blocs laterals. A mesura que es vagin 
creant cursos de mostra o altres formacions, el campus es completarà amb bloc de 
notícies, fòrums pel campus, calendaris i fins i tot es pot arribar a crear blocs 
d'automatriculació i gestió dels propis cursos. 

Disseny gràfic 

El disseny gràfic del campus és líquid (contingut central) per aprofitar al màxim l'espai 
disponible de cada ordinador. Aquest tipus de disseny és molt útil quan es treballa 
amb els alumnes i l'edició d'un curs, sobretot quan es prepara el qualificador o quan es 
vol avaluar una tasca. El disseny inclou el logo de FactorSIM. 

Aules del curs 

El desenvolupament dels blocs del curs es reparteix entre les diferents aules: 

 Aula principal 

 Aules taller 

 Aula en pròpia 

Tant l'aula principal com les aules taller segueixen la mateixa estructura: 

 Bloc general on hi ha els fòrum de notícies (tauler), el fòrum de dubtes 
generals, el pla docent, les instruccions del curs, guia pel tutor (ocult pels 
alumnes) i xat de consultes amb el docent. 

 Bloc d'introducció: en aquest hi ha el primer mòdul del curs i el fòrum de 
dubtes específic d'aquest bloc. 

 Bloc de creació d'un curs: hi ha els mòduls 2, 3, 4 i 5, el fòrum de dubtes i la 
presentació de les activitats pas a pas del curs per desenvolupar elements 
d'una aula de Moodle. 
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 Bloc de creació i administració d'un curs: hi ha els mòduls 6 i 7 dels continguts, 

el fòrum de dubtes i la presentació de les activitats. 

 Bloc d'exemples: un bloc amb una mostra de cada recurs i activitat com 
exemple. 

A cada bloc, durant la impartició del curs es crearà un espai de documents de consulta 
que anirà proporcionant el docent al llarg del curs en funció de les necessitats 
detectades durant la impartició. Com poden ser articles externs o petits documents 
d'elaboració pròpia com a resposta als dubtes. 

A part, a les aules taller els alumnes crearan un bloc central amb el seu nom com a 
títol. Aquest bloc està destinat a la realització de les activitats de cada bloc de l'aula 
principal. Es creen blocs separats perquès s'ha vist en formacions anteriors que molts 
alumnes acaben sobreescribint la feina dels companys. 

A l'annex 7 es pot veure un gràfic que mostra l'estructura de l'aula principal i les seves 
còpies, les aules taller. 

Comunicació i interacció 

La comunicació entre els diferents usuaris implicats en el curs es farà a través de les 
mateixes eines de comunicació del campus: 

 Fòrums 

 Xats 

 Tauler del curs  (fòrum) 

La comunicació del curs es fa a través dels diferents fòrums per tal de compartir la 
informació amb tots els companys. La comunicació es fa a través de l'aula principal, 
encara que siguin les activitats de les aules taller, per tal que tots els usuaris puguin 
participar en les mateixes condicions. 

El docent començarà temes de debat, per exemple amb casos d'aplicació a les aules 
per tal que els alumnes reflexionin. Els alumnes compartiran els seus dubtes i 
exemples i resoldran els casos plantejats pel docent. En el cas dels dubtes, el docent 
respondrà en menys de 24 hores, però intentant motivar perquè també participin la 
resta de companys. 

En aquesta primera fase, la formació dins l'empresa, segur que s'intentarà fer, per part 
dels alumnes, una comunicació més informal fora de l'aula virtual, però es demanarà 
als alumnes que, tot i que s'hagin resolt els dubtes de manera informal, els que siguin 
interessants per tot el grup, es penjaran també al fòrum, per tal de compartir-ho amb 
els companys. 

El xat serà una eina molt més secundària dins del campus, només s'utilitzarà en 
moments puntuals i quan s'hagi quedat prèviament. 

L'única persona que podrà publicar missatges al tauler del curs serà el docent. 
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8.4. Disseny dels materials 

Els materials s'han creat amb una maqueta SCORM, ja que permet: 

 Separar els continguts del que és l'estructura del contingut. 

 Fer els materials de manera modular. 

 Com que els continguts estan separats del material, facilita l'accessibilitat dels 
continguts per part de les persones amb deficiències visuals. 

 Permet canviar la imatge gràfica de la maqueta fàcilment, només modificant un 
grup d'arxius en concret. Així, no només s'aprofitarà el contingut per la fase 2 
del projecte, sinó també tota la tasca de maquetació que s'ha de fer. 

 Es poden separar totes les imatges del contingut de les de la maqueta i 
agrupar-les en una sola careta. Així, en les futures adaptacions i actualitzacions 
es podran modificar les captures fàcilment, només s'haurà de revisar la carpeta 
i fer les imatges amb el mateix nom. 

 Si es treballa amb una maqueta pròpia es poden introduir tots els recursos 
editorials i de presentació dels continguts que s'hagin. No s'està tant limitat. 

 Ser compatible amb diferents entorns. 

 Seguir els paràmetres de les activitats SCORM de Moodle per poder fer el 
seguiment dels alumnes en aquesta plataforma. 

 Poder integrar diferents mitjans: imatges, vídeos, gràfics, animacions, 
documents de descàrrega... 

 Facilitar la traducció dels continguts sense haver de tornar a maquetar de nou 
tot. Així, el material pot traduir-se en un futur al castellà. 

La maqueta es basa amb la programació pròpia que té l'empresa on es fa una 
adaptació del disseny. 

Els materials estaran dividits en 7 mòduls, que a la seva vegada estaran dividits en 
temes i apartats. És a dir, cada paquet té dos nivells. A cada mòdul hi ha el títol del curs 
i el del mòdul i a la navegació interior els dos nivells: 

 Un menú amb tots els temes. 

 Per cada tema els seus apartats, que en la majoria de casos, cada apartat 
equipararà a una pantalla de contingut. 

Cadascun dels materials inclouen: 

 Glossari del curs: s'accedeix a través d'un botó i com a paraules enllaçables des 
del contingut. El glossari no seran definicions, sinó diferents versions de la 
paraula marcada. Moodle s'ha fet en anglès i la resta d'idiomes són traduccions 
del paquet original. La majoria de traduccions s'han fet de manera voluntària i 
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varien en funció de la versió del paquet d'idioma utilitzat. Per facilitar la feina, 
quan es parla d'un menú, un botó o qualsevol element, s'ofereix en els casos 
que pugui portar a confusió, una traducció o diferents versions d'aquell nom.  

 Imprimibles: versió per imprimir (PDF) dels continguts. Perquè els alumnes se'ls 
puguin descarregar i tenir sempre a mà. Així realment es convertiran en una 
guia de consulta sobre Moodle. 

 Índex: el material està presentat de manera seqüencial, però es pot accedir als 
diferents continguts de manera directe per l'índex, també servirà per revisar 
què s'ha fet i què no (marca els apartats ja visitats) i tenir una visió general de 
tots els apartats que contempla cada mòdul. 

 Diferents destacats: hi ha textos destacats amb quadres i icones identificatives, 
com per exemple: important, idea clau, procés, cita, definició, per saber-ne 
més, sabies què, consell... 

 Pop ups: finestres emergents per afegir continguts complementaris. 

 Destacats al lateral que es desplegaran: són consells pels tutors o punts que 
hem de tenir en compte pensant amb els alumnes. 

 Pas a pas: disseny de pantalles específiques pels apartats on es detallin el 
procés de creació d'activitats, recursos... pas a pas. 

A l'annex 6 d'aquest document es pot consultar el document intern que s'ha passat al 
maquetador i al dissenyador amb els elements que s'han de preparar a la maqueta. No 
estan definits aquests elements, perquè són comuns dins l'empresa. No totes les 
maquetes els tenen, però segons els projectes es preparen uns o uns altres. 

 

8.5. Disseny d'avaluació 

L'avaluació es divideix en tres parts: l'avaluació dels aprenentatges, és a dir, avaluar 
què han aprés o no els alumnes; l'avaluació del projecte, aquest es pot millorar, quins 
canvis es poden introduir...; i com s'avaluarà la implementació del projecte. 

 

8.5.1. Disseny de l'avaluació dels aprenentatges 

L'avaluació dels alumnes es farà a través d'una formació continuada. No s'associarà 
una nota al curs, sinó si aquest s'ha completat amb èxit o no, ja que l'objectiu final del 
curs és proporcionar als treballadors de FactorSIM unes competències i no atorgar un 
títol homologat. Per tal de veure si els alumnes han seguit el curs s'observarà: 

 El seguiment dels materials SCORM: es mirarà si els alumnes han completat el 
100% dels materials. 
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 Participació als fòrums. 

 Resolució de les activitats com a alumnes. 

 Creació d'activitats i recursos al seu espai a l'aula taller. En aquesta part 
s'animarà als alumnes que facin les seves pròpies aportacions (experiments 
amb Moodle) i no només fer les activitats propostes pel docent. 

 Creació d'un curs des de zero: disseny del curs, assignar característiques, 
matriculació d'alumnes, creació de recursos i activitats, afegir altres elements i 
incorporació del document explicant què han creat i per què. 

D'aquesta manera, cada part de l'avaluació tindrà un pes diferent que es valorarà 
seguint la repartició següent: 

 El seguiment dels materials: configuraran el 20 % del pes del curs. 

 Seguiment del curs: configuraran un al 20 % del pes del curs i està format per: 

o La participació als fòrums. 

o La resolució de les activitats com a alumnes. 

 Creació d'activitats i recursos al teu espai a l'aula taller: configuraran un 30 % 

del pes del curs. 

 Creació d'un curs des de zero: configurarà el 30 % pes del curs. 

El curs se superarà amb una nota final igual o superior al 70 %. 

El alumnes rebran dos tipus de feedbacks al llarg del curs: 

 Sobre els fòrums: aquest serà un feedback públic, estarà relacionat amb els 
dubtes o exemples que s'exposin i seran comuns visibles per a tots els usuaris. 
D'aquesta manera, els comentaris dels docents poden ajudar a tots els 
alumnes. 

 Relacionats amb les activitats: com que les activitats s'aniran fent a les aules 
taller i a l'aula pròpia, per tal de recollir-ho tot en un únic espai, s'ha creat a 
l'aula principal un espai al qualificador per a cada activitat. A l'aula principal els 
alumnes trobaran la presentació de l'activitat i l'element al qualificador que 
s'ha creat relacionat per cada presentació. Així els alumnes podran veure tots 
els seus feedbacks junts al qualificador.  

El feedback que aporti el docents respecta la feina feta per l'alumne sempre ha se ser 
positiu, és a dir, emfatitzant els punts forts de la tasca de l'alumne, presentar els punts 
febles com a aspectes a millorar i oferint possibles solucions i presentant exemples que 
poden ajudar-los pel futur. 

A part dels feedbacks individuals s'ha de presentar a l'aula, al fòrum general, un resum 
general de com han anat les activitats. S'ha de presentar la informació sobre allò que 
han fet els alumnes de manera anònima i fent veure els possibles errors com a 
maneres d'aprendre sobre casos reals. 
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8.5.2. Disseny de l'avaluació de la proposta formativa 

En les diferents fases dels projecte hi ha la seva pròpia avaluació: 

 Durant la fase d'anàlisi: es fa l'avaluació inicial (instruments d'anàlisi) i reunions 
de control i seguiment amb els responsables de l'empresa. 

 Durant la fase de disseny i de desenvolupament: es fan reunions de control i 
seguiment de l'equip per tal d'avaluar el funcionament del projecte, avaluació 
dels productes obtinguts i realització dels ajustos necessaris. Al final d'aquesta 
fase, un cop es tinguin els originals i abans de començar la fase d'avaluació, 
s'han valorat els continguts del curs per tal de comprovar que solucionen les 
necessitats detectades a la fase d'anàlisi: 

o Comparant amb els tickets: el material permet resoldre els tickets dels 
clients i, per tant, pot servir de guia? 

o Comparant amb les formacions anteriors: el material hagués permet 
formar als clients en tots els aspectes que van demanar? S'ha de tenir 
en compte aquells continguts propis de client (base de dades interna, 
programes externs...). Aquests punts no els ha de cobrir. 

o Comparant amb les enquestes: resolt els dubtes o necessitats que van 
presentar els membres de l'empresa? 

 Durant la fase d'implementació i a l'inici de la formació: avaluar els recursos i 
aules creades, fer testejos i correccions i establir l'avaluació dels alumnes. 

 Durant la formació: aquesta s'ha dut a terme en el TFM, però sí dins del 
projecte de l'empresa. Es realitzaran avaluacions formatives, s'avaluarà el 
rendiment dels alumnes, interpretació dels resultats de les avaluacions dels 
alumnes, avaluar la metodologia de la formació per tal de fer ajustos durant la 
formació i en edicions posteriors (fase 2) i avaluar el procés general 
d'impartició de la formació. 

 Al final de la formació: es realitzaran enquestes als alumnes, s'interpretaran els 
resultats de les avaluacions, es farà una avaluació del curs per tal l'establir 
possibles millores. 

Els elements clau per saber si el projecte funcionarà són els següents: 

 Avaluació inicial de les necessitats: en la fase d'anàlisi s'ha fet una avaluació de 
les necessitats mitjançant 4 instruments que han permès fer un índex de 
continguts al màxim relacionat a les necessitats detectades. 

 El funcionament dels fòrums: a parir dels dubtes sorgits, es podran veure on es 
necessita més reforç o no queden clar els continguts. Aquells aspectes on 
tinguin més dubtes els alumnes s'hauran de revisar per tres vessants: veure si 
s'han de completar els materials amb informació nova, proporcionar nous 
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exemples o reforçar la tasca docent en aquest punt abans d'arribar a fer 
l'activitat relacionada. 

 Amb l'avaluació de les activitats pràctiques i l'activitat final: veient els 
resultats i sobretot amb les explicacions del document que han fet per 
l'activitat final, a on es veurà perquè han escollit les diferents eines utilitzades. 
Segons els perfils dels alumnes es valorarà si s'han acomplert en les activitats 
els objectius propis: 

o Justificació de l'elecció d'eines per part dels programadors, no per la 
part tècnica, sinó la seva utilitat docent. 

o Els dissenyadors han d'haver vist les diferents aules amb els dos rols, 
docent i alumnes. 

o Els maquetadors han d'haver creat el màxim d'activitats possibles. La 
proposta està pensada no per crear totes les activitats, però sí com a 
mínim una d'aquelles que s'assemblin a d'altres (etiqueta és igual a 
pàgina). 

o Els traductors han de poder conèixer com fer traduccions a través de la 
informació donada pels materials. 

o Els responsables de projecte han de cobrir tots els aspectes anteriors. 

 A partir de l'enquesta final: un cop acabada la formació es passarà als alumnes 
una enquesta. Les dades que se'n extreguin ajudaran a avaluar el curs, el seu 
funcionament i el docent. L'enquesta preguntarà sobre: 

o Els continguts: són entenedors, necessiten més detall, resolen els seus 
dubtes, s'han pogut posar al lloc d'altres usuaris (alumnes, docents, 
creadors d'aules)... 

o Els exemples: es necessiten més exemples, ajuden com a model, la 
comparació entre alumne i editor s'ha pogut produir... 

o El docent: ha proporcionat exemples que ajuden a posar en pràctica allò 
que s'ha vist el curs, ha resolt tots els dubtes de manera entenedora, els 
dubtes dels companys han ajudat a aprendre... 

o Aquells alumnes que ja tinguin experiència amb Moodle: si creuen que 
resolt els seus dubtes previs, si els materials podran ser útils per 
resoldre dubtes dels clients, l'aula creada pot servir com aula de 
proves... 

I com que aquest projecte es divideix en dues fases, en funció dels resultats de la 
primera, es poden fer adaptacions del curs per després presentar-lo als clients. 

 

8.5.3. Disseny de l'avaluació de la implementació 

En la part del projecte que es desenvoluparà, en la fase d'anàlisi es va preveure 
presentar el projecte a l'empresa per tal que valorés la idoneïtat del projecte i la part 
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d'aquest que s'ha dut a terme. Així, es podrien fer correccions abans d'acabar de 
desenvolupar la resta dels materials i impartir el curs als seus treballadors. En aquesta 
part s'hauria d'avaluar si, com s'ha presentat en el disseny de l'avaluació de les fases 
d'anàlisi i disseny, aquest: 

 Donaria resposta als tickets dels clients. 

 Podria haver-se utilitzat per impartir les formacions presencials (ara on-line) 
que es van dur a terme amb els clients. 

 Resol les necessitats detectades en les enquestes. 

A part, s'hauria de valorar si: 

 El material pot servir com a guia per resoldre els tickets. 

 Els exemples de l'aula poden utilitzar-se com a curs pilot pels clients. 

 Els recursos utilitzats en els materials ajuden a la comprensió del contingut. 

 Els continguts són correctes i complets. 

 L'organització de l'aula facilitarà la formació. 

 

9. Desenvolupament 

En el TFM s'ha desenvolupat: 

 Un campus fet amb Moodle que sigui accessible des de fora la intranet de 
l'empresa. 

 Originals dels materials d'autoria pròpia. 

 Maqueta per a la producció de materials. 

 Materials completament produïts. 

 Documents per a la impartició de la formació. 

 Una aula amb tots els materials, recursos, activitats i usuaris. 

 Una aula plantilla per a la producció de cursos de mostra o d'exemple. 

 

9.1. Tasques realitzades durant el desenvolupament 

Les tasques que s'han realitzat durant el desenvolupament del TFM són les que 
s'havien previst en les fases de planificació. Les tasques són: 

 Instal·lació del Moodle al servidor. 

 Configuració de Moodle. 
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 Implementació del tema gràfic de Moodle. 

 Programació de la maqueta de materials. 

 Implementació del disseny gràfic a la maqueta. 

 Autoria del primers 4 mòduls de contingut. 

 Preparació dels 3 últims mòduls de contingut. 

 Edició dels 2 primers mòduls. 

 Correcció (M1 i M2). 

 Preparació dels gràfics i captures (M1 i M2). 

 Maquetació (M1 i M2). 

 Validacions (M1 i M2). 

 Creació dels imprimibles (M1 i M2). 

 Maquetació dels les carcasses dels mòduls incomplets (M3, M4, M5, M6 i M7). 
Deixar marcat com "En construcció". 

 Creació dels enunciats de les activitats. 

 Correcció de les activitats. 

 Creació del pla docent i la guia del tutor. 

 Correcció del pla docent i la guia del tutor. 

 Creació de l'aula. 

 Configuració de l'aula. 

 Publicació de tots els recursos pilot. M1 i M2 finalitzats i M3, M4, M5 M6 i M7 
en construcció. 

 Publicació de les activitats. 

 Creació dels exemples de l'aula (exemples de recursos, activitats i condicionals). 

 Publicació de tots els recursos. 

 Creació del qualificador. 

 Creació dels usuaris. 

 Matriculació dels usuaris. 

 

9.2. Campus fet amb Moodle 

S'ha creat un campus fet amb Moodle 2.4 on s'ha configurat una imatge gràfica pròpia 
de l'empresa. Aquesta dur el logotip de l'empresa a la capçalera i els colors 
corporatius, el verd i el blau. S'ha fet una revisió general per tal de detectar les 
cadenes idiomàtiques que no estiguessin traduïdes al català d'aquesta versió de 
Moodle. A més, s'han fet diverses instal·lacions de complements: 
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 Tipologies de cursos 

 Feedback (tipus d'enquestes) 

 Certificats 

 Creació de cursos a través de documents externs 

 Diversos paquets d'idiomes 

Aquests complements poden estar canviant, ja que aquest campus s'ha aprofitat per 
utilitzar-se com a campus de proves per un projecte amb un client. 

El campus és accessible en 3 idiomes: 

 Català 

 Castellà 

 Anglès 

Hi ha altres paquets d'idiomes visibles. Aquests són paquets que ha creat l'empresa 
per fer proves per els seus projectes. 

El campus s'ha configurat amb paràmetres generals, però s'ha respectat els rols que té 
Moodle per defecte.  

A continuació es pot veure l'exemple de la pàgina principal del campus on hi ha 
aplicada la imatge gràfica dissenyada pel projecte: 
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9.2.1. Accés al campus 

Per tal de poder accedir al campus i veure aquest pilot, s'han creat dos usuaris amb 
rols diferents: una alumne i un professor editor. Els dos usuaris només estan 
matriculats al curs d'aquest pilot i al curs de mostra. 

Per accedir al campus s'ha de fer a través de la URL següent: 

http://campus.it-depends.com 

Quan s'accedeix a través d'aquesta URL es va a parar a una pantalla per autenticar-se: 

 

A la columna esquerra de la pantalla s'han de posar les dades d'accés d'un dels dos 
usuaris que s'han creat expressament pel projecte: 

Usuari amb el rol d'alumne 

 Usuari: alumneuoc 

 Contrasenya: Uoc_2013 

Usuari amb el rol de professor editor 

 Usuari: professoruoc 

 Contrasenya: Uoc_2013 

Si es vol consultar tant el campus com el curs que s'ha creat amb els dos rols, hi ha 
dues opcions: 

 Utilitzar un únic navegador: s'haurà d'accedir primer amb un usuari i, quan es 
vulgui veure amb l'altre, s'haurà de sortir del campus (sortir de l'usuari) i tornar 
a entrar amb l'altre usuari. 

http://campus.it-depends.com/
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 Utilitzar dos navegadors: amb dos navegadors diferents es pot treballar amb 

dos usuaris a la vegada. Només s'haurà de canviar de pantalla per veure les 
diferències. 

Per tancar l'usuari es fa a través del botó "sortida" que hi ha a la capçalera del campus: 

 

Un cop s'hagi accedit al campus amb un dels dos usuaris (alumne o professor), 
s'accedirà a la pàgina principal del campus: 

 

A la pàgina principal s'han afegit tres blocs laterals i l'accés als cursos. Els blocs laterals 
es mantenen també al curs, acompanyats d'altres. La llista de 
cursos del campus és més gran, però els dos usuaris només 
veuen els dos cursos creats pel TFM, que són els únics on 
estan matriculats. Per accedir al curs s'ha de fer clic al títol 
d'aquest: 

 

9.3. Originals dels materials d'autoria pròpia 

S'han completat en la fase d'autoria els quatre primers mòduls de contingut: 

 Mòdul 1. Introducció a Moodle 

 Mòdul 2. Creació de cursos 

 Mòdul 3. Els blocs laterals 

 Mòdul 4. Publicació de continguts 

S'han preparat els altres tres mòduls de contingut. S'ha recopilat la informació existent 
de formacions anteriors i de guies preparades per versions més antigues de Moodle i 
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s'ha afegit l'índex de continguts de cada mòdul que s'havia preparat a la fase de 
disseny. 

Tant els materials completats a la fase d'autoria com els que estan només preparats 
per la redacció, s'han afegit a la intranet de l'empresa perquè estiguin disponibles per 
a tots els treballadors, mentre s'acaba de produir del tot els mòduls de contingut (fase 
de producció completa per a tots els mòduls). 

En el pilot es poden accedir als dos primers mòduls que s'han completat totes les fases 
de producció posteriors a l'autoria: edició, correcció, gràfica, maquetació, revisió i 
generació d'imprimibles. 

 

9.4. Maqueta de continguts 

S'ha completat la maqueta base que té FactorSIM per crear els materials dels seus 
clients segons les peticions, amb les especificacions que s'han creat per aquest 
projecte: 

 Imatge gràfica pròpia de l'empresa. 

 Diversos destacats: cita, important, idea clau, nota, exemple, definició, per 
saber-ne més i sabies què. 

 Taules. 

 Pergamins. 

 Finestres emergents. 

 Imatges incrustades amb peu i imatges amb lupa (finestra emergent amb la 
mateixa imatge ampliada). 

 Divisió de les pantalles en columnes. 

 Diversos nivells de títols. 

 Enllaços al glossari, a documents interns i a enllaços externs. 

 Glossari: finestra emergent amb un glossari del curs (comú per a tots els 
mòduls de contingut). 

 Imprimible: accés a una versió del material en PDF per poder-ho guardar o 
imprimir. 

El material és un paquet SCORM que permet el seu seguiment a través de Moodle. 
Està adaptat a les noves versions de la plataforma, ja que incorpora una pantalla prèvia 
que dóna accés al material en finestra emergent per tal que es comuniquin 
correctament els dos entorns (campus i material), sense afegir marcs a la finestra del 
material. 

El material és modular per tal de permetre una fàcil adaptació dels continguts per la 
fase 2 del projecte i perquè es pugui traduir ràpidament. 
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S'ha adaptat l'eina de creació del PDF del curs a la imatge gràfica de la nova maqueta. 

Es pot consultar els exemples d'aquesta maqueta al pilot del curs on hi ha: 

 Els mòduls 1 i 2 complerts. 

 Els mòduls del 3 al 7 en una versió en construcció.  

Per accedir a un exemple de la maqueta es pot 
consultar el contingut que hi ha al bloc d'introducció 
(el mòdul 1 de contingut):  

Quan s'accedeix al material, els alumnes ja poden 
veure la pantalla que permet obrir el contingut. En 
canvi, els usuaris amb rol d'edició passen per una pantalla identificativa del recurs.  

El material es pot veure de manera correcte amb els principals navegadors, tot i que en 
alguns d'ells només es pot veure quan el paquet està pujat en un servidor (no es pot 
veure en local). A l'annex 8 es pot veure aquesta informació ampliada. 

 

9.5. Materials completament produïts 

S'han produït completament els dos primers mòduls de continguts i s'han pujat al 
campus. Aquests mòduls són: 

 Mòdul 1. Introducció a Moodle 

 Mòdul 2. Creació de cursos 

Aquests materials han passat, després de l'autoria, per les fases següents: 

 Edició 

 Correcció 

 Gràfica 

 Maquetació 

 Revisió 

 Generació i incorporació d'imprimibles 

A part, i fora del què s'havia previst prèviament, s'ha preparat el maquet de la resta de 
mòduls amb el seu manifest actualitzat (document que enllaça el material amb el 
campus). S'han pujat aquest paquets buits, només tenen l'avís dient que estan en 
construcció. D'aquesta manera no s'haurà de modificar l'aula, crear les activitats o fer 
una segona preparació del qualificació, ja que l'estructura està feta i només s'hauran 
d'afegir els arxius de contingut que ara o no existeixen o estan buits. 

Va haver un problema amb la pujada dels paquets SCORM a través del campus. Com 
que és un entorn que està en proves, quan es va arribar a la fase de pujada dels 



    

Pàgina 63 de 98 
Meritxell Ruiz Miracle - Vilanova i la Geltrú, juny de 2013 

 
Màster d'educació i TIC  

(e-learning) 
Especialitat: disseny 

tecno-pedagògic 

 

CURS PER CREAR I TUTORITZAR FORMACIONS AMB MOODLE 
Treure el màxim profit a l'entorn des de la visió de l'alumne, el docent i el 
creador de cursos 

 
materials, s'estaven fent proves amb repositoris d'arxius, cosa que va fer que estigués 
bloquejada l'opció de pujar arxius (està en edició). Per això es va optar per pujar-los en 
un servidor extern i fer la vinculació del material. Tot i que el material i el seguiment 
funciona correctament, feia que el material es carregués més lentament del què sol ser 
normal. 

L'endemà de l'entrega del pilot, es va poder habilitar un espai de repositori dins del 
servidor del campus. El material SCORM continua estant vinculat fora de l'aula 
(sistema més comú de presentar arxius), però en aquests moments està dins del 
servidor en l'espai de repositoris, comú per a tots els cursos. 

 

9.6. Documents d'impartició 

 Per tal de preparar la impartició i deixar-ho tot a punt s'han creat diversos documents 
que s'han publicat al campus: 

 Pla docent del curs en format HTML i PDF. Aquest és visible per a tots els 
usuaris. 

 Guia d'impartició del curs pel docent en format HTML i PDF. Aquesta guia no és 
visible pels alumnes. Complementa el pla docent i explica les tasques del 
professor, les activitats del curs, el tipus de feedback i la seqüenciació del curs, 
entre d'altres punts. 

 Presentació de les 22 activitats pràctiques i l'activitat final del curs. 

 

9.7. Creació de l'aula 

S'ha creat una aula per tal d'impartir el curs. El projecte està previst que tingui 3 aules 
pels alumnes: aula principal;  aules taller i aula pròpia. 

S'ha creat l'aula principal. L'aula taller és una copia de la principal i no es farà la copia 
fins que no s'hagi completat del tot l'aula principal. L'aula pròpia la crearan els 
mateixos alumnes. 

A l'aula principal només s'han matriculat els usuaris de proves de FactorSIM i els 
usuaris que s'han proporcionat a la UOC per visitar el pilot. Per tant, en la 
implementació del projecte s'hauran de matricular els alumnes del curs i, a part, crear 
alumnes de prova per tal que els alumnes puguin resoldre una de les activitats 
proposades. 

A l'aula s'han aplicat diversos blocs laterals: 

 Navegació 

 Configuració 
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 Persones 

 Cerca fòrums 

 Calendaris 

 Esdeveniments propers 

En els blocs centrals hi ha: 

 Els materials que s'han produït i l'estructura dels altres cinc mòduls. 

 Dos blocs dedicats a exemples. El primer hi ha els exemples dels recursos i les 
activitats i, en el segon, exemples de condicionals. 

 Els espais de comunicació. Tots tenen els textos d'introducció incorporats: 

o Tauler de notícies 

o Fòrum general 

o Xats 

o Fòrums dels mòduls 

 La descripció de totes les activitats. 

 La guia d'impartició (oculta pels alumnes) i el pla docent. 

 Un text de benvinguda al curs que a la vegada fa d'ajuda per seguir els primers 
passos del curs. 

En aquest curs no hi ha una guia sobre el campus, ja que el curs és sobre Moodle. Les 
guies del campus solen tenir un contingut semblant al que es troba al mòdul 1 de 
contingut sobre la introducció a Moodle.  

També s'han preparat tots els elements del qualificador i la fórmula que permet 
avaluar el curs. 

A l'annex 9 es pot veure amb detall l'aula que s'ha creat. 

 

9.8. Plantilla d'aula 

S'ha creat una plantilla d'aula per tal que la pugui utilitzar l'empresa per: 

 Fer proves d'estrès als campus. 

 Curs de mostra pel client. 

 Curs de proves per testejos. 

 Curs de model per les formacions. 

Aquesta plantilla és una còpia del curs, però sense els blocs de contingut, només hi ha 
el bloc general (només amb el tauler, el fòrum i el xat) i els dos blocs amb els 
exemples.  
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L'aula plantilla és un arxiu mbz. Aquest és el tipus de format comprimit que crea 
Moodle per les seves còpies de seguretat que es pot restaurar a qualsevol campus del 
mateix versió de Moodle o versions anteriors i posteriors que siguin compatibles. En 
alguns casos, en les versions que no són les mateixes pot haver algunes pèrdues de 
contingut o haver de fer algun pas més en la restauració per tal de no perdre res. 
Aquest arxiu s'ha guardat a la intranet del l'empresa per tal que s'utilitzi de curs de 
prova o de plantilla. 

Per tal de poder veure un exemple d'aquesta plantilla, s'ha restaurat l'arxiu mbz en un 
curs nou. Els usuaris d'alumne i de professor editor que s'han proporcionat per accedir 
al pilot, també tenen accés a aquesta aula. 

Des de la portada s'accedeix a l'aula fent clic al botó 
del títol del curs: 

 

10. Implementació i avaluació 

10.1. Implementació 

En el TFM no s'ha dut a terme la implementació del projecte, però s'ha deixat a punt 
per realitzar-lo, un cop s'hagi acabat la producció dels materials pendents. És per això, 
que en l'aula que hi ha de pilot en aquests moments, el futur docent ja pot trobar el 
pla docent i la guia pel tutor. Aquests dos documents són complementaris i presenten 
al docent com s'ha de realitzar la implementació del curs sobre Moodle. 

 

10.1.1. Tasques a realitzar abans de la implementació 

Les tasques que s'hauran de realitzar més enllà del desenvolupament realitzat en el 
TFM, però que són necessaris abans de la implementació són: 

 Autoria dels mòduls de contingut 5, 6 i 7. 

 Producció dels mòduls 3, 4, 5, 6 i 7: 

o Edició 

o Correcció 

o Preparació dels gràfics i captures 

o Maquetació 

o Validacions 

o Creació dels imprimibles 
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 Pujar els nous mòduls: pujar els arxius nous i modificar els que s'han canviat. 

No cal refer l'activitat SCORM de Moodle, només pujar els arxius. 

 Revisió de tots els continguts a Moodle. 

 Duplicar l'aula per crear les aules taller (deixar-les ocultes). 

 Crear els alumnes ficticis per fer una de les activitats. 

 Matricular els alumnes ficticis a totes les aules. 

 Fer còpies de seguretat de totes les aules per si s'han de recuperar. 

 Crear els usuaris al campus que després seran els alumnes del curs. 

 Ocultar l'aula principal perquè els alumnes no hi tinguin accés. 

 Matricular els alumnes del curs a l'aula principal. 

 Matricular els alumnes que són professors editors a les seves aules taller. 

 Matricular els alumnes amb el rol d'alumnes a les aules taller dels companys. 

 

10.1.2. Proposta d'implementació 

El curs es divideix en quatre blocs: presentació, introducció, creació d'un curs i 

administració i tutorització d'un curs. A cada bloc central de l'aula, tant els alumnes 

com el docent poden trobar la informació de les activitats que s'han de realitzar en 

aquell bloc. Per a cada activitat poden trobar: els objectius; la relació de l'activitat amb 

el mòdul, el tema i, a vegades, l'apartat del contingut; els passos que han de segur per 

realitzar les activitats; i el recordatori als alumnes que poden consultar els seus dubtes 

al fòrum del bloc. 

El paper del docent en aquestes 22 activitats pràctiques, la final i les de descoberta de 

les aules (revisar exemples com alumnes, com editors i els blocs laterals) serà 

d'acompanyament dels alumnes. Les tasques que haurà de dur a terme el docent per 

tal de realitzar la impartició es mostren a l'annex 10 dividides per bloc i seqüenciades 

amb l'ordre de la impartició. 

Però, just el dia abans de l'inici de la impartició, l'aula principal del curs s'ha de fer 

visible i ha de permetre l'accés del alumnes, per tal que es pugui començar el curs. 

Només a l'aula principal, les aules taller han de continuar ocults, ja que no és fins en un 

punt en concret de la impartició que es donarà accés a aquestes aules i s'avisarà als 

alumnes. 
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10.1.3. Calendari d'implementació 

El curs està pensat perquè els alumnes hi dediquin 40 hores. La impartició començarà 
el dia 2 de setembre i durarà com a mínim fins el 20 de setembre i com a màxim fins el 
18 d'octubre. Tot el curs s'ha pensat perquè els alumnes puguin fer les activitats al seu 
ritme, però s'ha de posar una data màxima de finalització perquè cap alumne eternitzi 
el curs, cosa que l'acabaria convertint molt difícil de gestionar i absorbiria recursos de 
l'empresa. El docent, per tal de seguir al ritme dels alumnes que van més ràpid, 
marcarà un calendari d'impartició de tres setmanes, però aquest pot ser flexible: 

 2 de setembre: inici del curs i del bloc de presentació. 

 3 de setembre: inici del bloc d'introducció. 

 4 de setembre: inici del bloc de creació de cursos. 

 13 de setembre: inici del bloc d'administració i tutorització de cursos. 

 20 de setembre: si algun dels alumnes han acabat totes les activitats, publicació 
de la part de finalització del curs. Si no ha sigut així, aquesta fase es durà a 
terme quan el primer alumne finalitzi l'activitat final. Amb l'inici d'aquesta fase, 
començarà l'avaluació de la impartició. 

En el cas que hi hagi alumnes que el dia 14 d'octubre no hagin començat l'activitat 21 
(creació d'una aula), es parlarà amb ells per veure com encaminar el curs perquè es 
pugui finalitzar amb èxit. 

 

10.2. Avaluació 

La part del projecte que s'ha desenvolupat s'ha presentat al tutor de l'empresa per tal 
que valorés si com allò fet era idoni per les necessitats inicials destacades i, així, poder 
fer correccions abans de produir la resta de curs que queda per fer i, sobretot, abans 
d'impartir el curs. Però no només si el curs com a tal funcionarà, sinó també si dóna 
resposta a la resta de necessitats: guia pel tickets dels clients, material de suport a les 
formacions presencials i cobreix les demandes fetes pels treballadors de l'empresa o 
necessitats detectades. 

Per tal de fer l'avaluació s'han analitzat: 

 Els elements creats: materials produïts per si mateixos, però també com a 
models de referència per a la resta dels mòduls; els mòduls creats en autoria, 
però no acabats de produir, les activitats creades, els exemples de l'aula, la 
proposta d'impartició, la guia pel tutor i el pla docent. 

 Els continguts preparats per acabar d'escriure: en ells hi ha els originals i s'ha 
fet una cerca del continguts existents que puguin ser d'utilitat (classificats per 
temes). 
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Donar resposta als tickets 

S'han agafat els tickets dels projectes que es van seleccionar en l'anàlisi del projecte i 
s'han revisat si es resolen els dubtes. 

En l'avaluació s'ha detectat que sí. Els temes es poden trobar fàcilment a través dels 
índexs dels continguts (un cop produïts del tot). També facilita la seva recerca: 

 Que s'hagi deixat la navegació oberta. No s'han de passar per totes les pantalles 
per trobar els continguts desitjats. 

 La versió PDF dels materials. Es pot obrir la versió imprimible i fer una recerca 
de paraula clau, ja que els textos estan tractats com a tals i no com imatges. 

Exemples com a curs pilot 

En aquest cas, l'avaluació s'ha dut a terme durant la producció, ja que és la primera 
part de l'aula que es va desenvolupar. 

L'avaluació ha sigut positiva, tant, que ja s'està utilitzat per testejar els campus de tres 
projectes en diversos sentits: 

 Per comprovar que les activitats i recursos es comporten correctament. 

 Per reproduir la restauració d'un curs, veure si falla en alguna etapa i crear una 
guia i procés a seguir per part del clients que volen actualitzar i emigrar el seu 
campus. 

 Per veure el seguiment dels alumnes sense haver de crear les activitats de zero. 

La utilització mateixa del paquet (copia del curs que només té els exemples i 
l'estructura del curs) ha servit per avaluar-lo. Ha complert amb escreix les necessitats 
plantejades a l'inici. 

Avaluació dels materials 

En els materials s'han avaluat dos aspectes: 

 Si els recursos utilitzats en els materials ajuden a la comprensió del contingut: 
per exemple els diferents tipus de destacats, les imatges, els pergamins, els 
popups... 

 Els continguts són correctes i complets: fer la validació dels continguts per una 
segona persona, més enllà de l'autora. 

El tutor de les pràctiques ha editat materials i és l'altre persona dins de l'empresa que 
coneix Moodle a un nivell semblant a l'autora. Per tant, amb la lectura dels materials 
produïts de manera total o parcial, valida per una segona persona el contingut i com 
s'ha treballat aquest. 

Organització de l'aula i disseny del curs 

S'ha avaluat, per una persona que no havia conegut el projecte, la responsable de 
projectes que no coneix tant Moodle, si es podia seguir el curs i trobar tots els 
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elements, partint de la informació que es presenta als alumnes inicialment i fent un 
petit resum del què comentarà el docent al llarg del curs. L'ha pogut seguir sense 
dificultats. 

 

11. Conclusions 

A l'inici d'aquest projecte es van plantejar una sèrie d'objectius. Alguns d'ells no es 
podien desenvolupar dins del TFM per falta de temps, ja que el projecte, com que té 
autoria original dels materials, és força gros. El projecte no queda tancat més enllà del 
que es presenta en aquest Màster. 

Un dels principals objectius era formar els treballadors de FactorSIM a partir de la 
instal·lació del Moodle 2.4 als servidors de l'empresa i no només en els espais 
restringits de la seva intranet, que només utilitzen els treballadors que ja tenen 
contacte amb Moodle amb la seva tasca diària. Amb el projecte, dins d'aquest objectiu, 
s'ha aconseguit: 

 Actualitzar els coneixements sobre Moodle de l'empresa (pas a Moodle 2.4): 
aquest objectiu ha sigut un clar benefici per a l'empresa, ja que ha servit per 
donar resposta als actuals projectes que té entre mans FactorSIM i s'ha pogut 
donar resposta als clients. 

 Ampliar la documentació interna sobre Moodle: s'han creat els originals de 4 
mòduls de continguts (4 documents amb temes diferents sobre Moodle) i 
s'estan creant 3 més. 

 Buscar complements que puguin ser interessants per l'empresa, documentar 
els complements més interessants i què es podria modificar: s'ha creat una 
llista de complements amb els errors detectats. 

 Donar a conèixer als programadors la part docent de Moodle; fer que el 
dissenyador conegui tots els espais de Moodle des de diferents rols; preparar al 
maquetador perquè pugui crear de manera autònoma tots els recursos, 
activitats i blocs laterals d'un curs aquest; ampliar els coneixements sobre 
Moodle de tots els responsables de projecte; i proporcionar a tots els 
treballadors de FactorSIM coneixements sobre Moodle per poder treballar amb 
la plataforma sense haver de dependre en tots dels experts en Moodle de dins 
de l'empresa: aquests objectius s'acabaran de complir amb la impartició del 
curs. 

Amb els 7 mòduls de contingut que s'han i s'estan produint, s'ha generat una guia de 
consulta pels dubtes sobre Moodle pel servei tècnic i així ampliar les persones que 
puguin resoldre els dubtes dels clients. 

S'ha muntat un campus amb tots els elements per tal de: 

 Crear una aula de Moodle per a la formació. 
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 Tenir un espai d'experimentació sobre Moodle pels treballadors de FactorSIM. 

 Crear una aula (còpia de seguretat que serviria de plantilla) amb exemples de 
recursos i activitats per poder fer proves de Moodle per a clients. 

Contratemps 

En una fase molt inicial del projecte, abans de conèixer el calendari del TFM, s'havia 
plantejat produir els 7 mòduls de manera completa. Després, en la fase d'anàlisi es va 
adaptar per tal de produir de manera completa 2 mòduls i la autoria dels altres 5 
mòduls. Però al llarg del projecte, per tal de poder elaborar tota la resta d'elements, es 
va haver de reduir el nombre de mòduls acabats des d'autoria. Per tant, s'ha 
completat: 

 Producció completa dels dos primers mòduls de contingut: com es va establir 
en la fase d'anàlisi del projecte. 

 Autoria dels quatre primers mòduls: no és el que es va plantejar en l'anàlisi, 
però sí en la proposta de desenvolupament. 

 Creació completa de la resta d'elements: maqueta de continguts, campus, 
creació de l'aula i aula de plantilla, disseny i muntatge de totes les activitats, 
elaboració de la guia pel tutor i el pla docent, muntatge del qualificador i de 
tots els elements necessaris i donar a conèixer al projecte a tots els membres 
de l'empresa. 

Un altre punt conflictiu en el projecte ha sigut la càrrega dels materials. Com que el 
campus que s'ha instal·lat pel projecte, ha servit també com entorn de proves 
disponible pels clients i per mostrar-los diversos complements, això ha que quedés 
bloquejat la càrrega de materials durant un període de temps. Per tal de poder 
presentar la feina feta mentre es resolia aquest problema, es va optar per pujar els 
materials en un servidor extern, però no enllaçar-los des del campus ja que deixaria de 
ser una activitat de paquet SCORM dins de Moodle, sinó que es va activar l'opció de 
vincular manifests externs i que es comportessin com interns. D'aquesta manera el 
material es podia visualitzar, i no es perdien els avantatges de l'activitat de paquet 
SCORM.  

Per tant, els problemes que s'han agut de resoldre són tres: 

 Calendari de producció, que era molt reduït. Llavors s'ha anat adaptant per 
poder cobrir el màxim d'elements possibles. 

 Problemes tècnics. S'han hagut de buscar els errors i les possibles solucions. 

 Disponibilitat de recursos. Des de principis d'any, dins l'empresa hi ha hagut un 
fort increment dels projectes nous, això ha fet que s'hagi hagut de fer una gran 
tasca de gestió per tal que el projecte no afectés a la producció de l'empresa i 
que el projecte no es quedés parat. 

Per tal de deixar l'aula el màxim de preparada possible, s'han pujat els materials no 
produïts amb tots els elements i el manifest desenvolupat del tot, així, un cop s'acabi el 
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material, només s'haurà de pujar les capetes de contingut de la maqueta a través del 
repositori i no caldrà editar res de l'aula. 

Aspectes a millorar 

Un dels aspectes del projecte que es poden millorar és la càrrega dels materials. 
S'hauria d'optimitzar la maqueta perquè el salt entre les diferents pantalles fos més 
ràpid i no hi hagués un segon entre que es carrega el text i la resta de recursos. 

El projecte no hauria de tenir tantes fases que portés una única persona, però en 
aquest cas havia de ser així, ja que part del projecte és per resoldre aquesta mancança, 
ja que tot el que té a veure amb Moodle, passa per les mateixes dues persones i fa que 
hi hagi projectes que s'encallin una mica. Sobretot pensant en que és un dels pilars de 
negoci. Per tant, és una inversió de temps, que ha de repercutir en una millora general. 
Però aquesta concentració de tasques ha fet que no es pogués produir el curs complert 
i s'hagi d'allargar el calendari. Amb previsió d'aquesta possible dificultat, es va planejar 
la impartició del curs per principis de setembre, deixant 2 mesos de marge per poder 
absorbir una ampliació del calendari de producció. 

Els mòduls de contingut que s'han d'acabar d'escriure, han d'incorporar estratègies 
pedagògiques pels docents. Sobretot en el mòdul d'activitats, ja que pot donar idees 
als futurs tutors. 

Conclusions finals 

El projecte, tot i no estar finalitzat, ja ha sigut un benefici per l'empresa amb la 
elaboració de tots els elements, les instal·lacions que s'han fet i l'ampliació de 
coneixement que ha sigut necessària per escriure els continguts. Amb la finalització del 
curs i la seva implementació, aquests beneficis s'incrementaran i ampliaran a més 
membres de l'empresa. El final del projecte, a més, es crearà un producte que es pot 
comercialitzat pels clients. Les hores invertides han estat i estan sent un inversió de 
l'empresa que està duent a beneficis que en aquests moments poden ser ja visibles. 
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Webs comentades 

 "Documentació de professorat" a Moodle docs.  
http://docs.moodle.org/archive/ca/Documentaci%C3%B3_de_professorat 
[revisat el juny de 2013] 

Documentació per a tutors. És sobre el Moodle 1.9, però és la versió més actual 
que existeix.  

 "Instructional System Design Process" a Tactical Data Link Training Experts. 
http://www.network-
centric.com/Normal_Files/Support/Network_Design_Support.aspx [revisat el 
juny de 2013] 

Article en anglès sobre diferents models de disseny tecnopedagògic. 

 Moodle. https://moodle.org/?lang=ca [revisat el juny de 2013] 

Comunitat de Moodle en català. 

 Moodle docs. http://docs.moodle.org [revisat el juny de 2013] 

http://elpais.com/diario/2008/12/04/ciberpais/1228361065_850215.html
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/1681
http://docs.moodle.org/archive/ca/Documentaci%C3%B3_de_professorat
http://www.network-centric.com/Normal_Files/Support/Network_Design_Support.aspx
http://www.network-centric.com/Normal_Files/Support/Network_Design_Support.aspx
https://moodle.org/?lang=ca
http://docs.moodle.org/
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Documentació sobre Moodle. Sobre per defecte la documentació del Moodle 
2.4 en anglès, però a partir d'aquí es pot accedir a altres versions de Moodle i 
idiomes diferents.  

 Moodle docs. http://docs.moodle.org/archive/ca/P%C3%A0gina_principal 
[revisat el juny de 2013] 

Documentació sobre Moodle en català. La versió catalana només arriba a la 
versió de Moodle 1.9.  

 "Plataformas didácticas" a Wikipedia. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Plataformas_did%C3%A1cticas [revisat el juny de 
2013] 

Breu article de la Wikipedia.  

 

 

 

http://docs.moodle.org/archive/ca/P%C3%A0gina_principal
http://es.wikipedia.org/wiki/Plataformas_did%C3%A1cticas


    

Pàgina 74 de 98 
Meritxell Ruiz Miracle - Vilanova i la Geltrú, juny de 2013 

 
Màster d'educació i TIC  

(e-learning) 
Especialitat: disseny 

tecno-pedagògic 

 

CURS PER CREAR I TUTORITZAR FORMACIONS AMB MOODLE 
Treure el màxim profit a l'entorn des de la visió de l'alumne, el docent i el 
creador de cursos 

 

Annex 1. Preguntes de les entrevistes amb els 

treballadors 

Algunes de les preguntes bàsiques que s'han realitzat en les entrevistes amb els 
treballadors de l'empresa són: 

 Quines de les següents activitats coneixes? 

o Fòrum, xat, webinar, wiki, base de dades, glossari, qüestionari, 
enquesta, feedback, questionaire, taller, lliçó, tasca, certificat... 

o Alguna més? 

 Creus que totes les activitats s'arriben a portar a terme? 

 Coneixes la diferència entre recursos i activitats? 

 Quines activitats creus que s'utilitzen més? 

 Quins recursos creus que s'utilitzen més? 

 Saps com s'avaluen les activitats? 

 Coneixes els diferents sistemes de seguiment i avaluació dels alumnes? 

 Quines diferències creus que hi ha entre els diferents rols? 

 Quines eines utilitzes més? 

 Què et va costar més d'entendre? 

 Què no saps trobar o et costa més? 

 Quines preguntes et fan més sovint els clients? 

 Quines preguntes fas tu més sovint als teus companys? 

 Sabries localitzar al campus allò que programes? 
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Annex 2. Índex de continguts extret de l'anàlisi de 

tickets dels clients 

Els tickets dels clients són sobre els aspectes següents de Moodle: 

 Fòrums: 
o Tipus de fòrums recomanats en cada cas. 
o Subscripció als fòrums. 
o Permisos dels rols en els fòrums: què poden fer els professors, gestors i 

alumnes i què no, en cada tipus de fòrum. 
o Com delimitar permisos. 
o RSS pels fòrums. 
o Fòrums de notícies. 

 Pujada d'arxius en Moodle 2.4. 

 Eliminació d'intents i entregues de les activitats. 

 Missatgeria: 
o Si es poden adjuntar arxius. 
o Complements que puguin millorar la missatgeria bàsica de Moodle. 
o Enviament massiu de missatges. 

 SCORM: 
o Com fer modificacions. 
o Seguiment. 

 Blocs laterals: 
o Aplicació. 
o Creació de blocs HTML. 

 Qualificacions: 
o Com crear una fòrmula. 
o Aplicar determinades característiques de qualificació (segons les 

necessitats de cada client i/o curs). 

 Diplomes: 
o Creació personalitzada de diplomes. 
o Aplicació de condicionals perquè apareguin els diplomes un cop aprovat 

el curs. 

 Qüestionaris: 
o Característiques. 
o Preguntes aleatòries. 
o Edició d'un qüestionari que un alumne ja contestat. 
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Annex 3. Índex que agrupa les formacions prèvies 

presencials 

 Introducció Moodle 

o Estructura del campus (campus, portada, aules) 

o Capçalera 

o Columnes 

o Bloc central 

 Rols i permisos (matriculació manual) 

 Perfil, edició del perfil i perfil públic 

 Models de cursos de Moodle: 

o Social 

o Temes 

o Setmanes 

 Creació d'un curs 

 Configuració d'un curs 

 Matriculació 

o Manual 

o Per Excel 

 Edició d’un curs 

o Botó edició curs 

o Icones  

o Etiquetes (practica sobre barra d'eines de Moodle) 

 Text normal 

 HTML 

 Imatge 

 Vídeo 

 Enllaç 

 Missatgeria 

 Activitats vs recursos 

 Recursos (pràctica de creació de recursos) 

o Creació de recursos 

o Tipus de recursos 

o Crear web 

o Enllaç carpetes 

o Pujar document 

o Enllaç extern 

 Blocs laterals 
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o Tipus i creació de blocs (pràctica de creació de blocs) 

o Configuració (arranjaments, settings o ajustes) 

o Calendari (pràctica de creació de calendari) 

 Creació d'esdeveniments 

 Tipus d'esdeveniments 

 Exportació de calendaris 

o Persones 

o Notícies 

o HTML 

o Altres existents 

 Activitats (pràctica de creació de les diferents activitats) 

o Tipus d'activitats 

o Fòrums 

o Tipus 

 Crear fòrums 

 Crear debats 

 Missatges 

o Xat 

 Escriure 

 Historial 

o Glossari 

o Qüestionari 

 Com funcionen 

 Com fer-los 

 Preguntes 

 Categories 

 Tipus de preguntes 

 Com importar 

o Base de dades 

 Funcionament 

 Creació de les plantilles 

 Entrades 

o Activitats fora de línea 

o Lliçons 

 Parts 

 Configuració 

 Creació 

o Enquestes 

 Tipus 

 Enquestes preestablertes 

 Creació d'enquestes 
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o  Consultes 

 Grups 

o Què són 

o Com crear-los 

o Com aplicar a les activitats 

o Agrupament 

 Qualificacions 

o Elements i categories 

o Fórmula 

o Escala 

o Edició manual i feedbacks 

o Criteris d’avaluació 

 Informes del curs 

 Condicionals 

o Què són 

o Com aplicar-los 

o Configuració 

 Compleció  

o Tipus 

o Configuració 

 Duplicar cursos 

o Importar cursos 

o Còpia de seguretat 

o Restauració de cursos 

 Dinamització de les aules 

o Paper del tutor 

o Paper del coordinador 

o Activitats de dinamització 

o Bones pràctiques i consells 

 Pràctica final 

o Creació del curs 

o Configuració 

o Matriculació 

o Afegir recursos 

o Crear activitats 

o Configuració del qualificador 
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Annex 4. Necessitats formatives en funció del perfil 

extretes de les entrevistes 

 Dissenyadors formatius i responsables de projectes:  
o Presentació de tots els tipus d'activitats, recursos i blocs laterals. 
o Característiques de les activitats, recursos i blocs laterals. 
o Presentació del bloc d'arrenjaments del lloc i del curs. 
o Aplicació de l'idioma i del tema gràfic. 
o Configuració del qualificador. 
o Configuració dels condicionals i completació del curs. 
o Estratègies per a docents i alumnes. 
o Dinamització de cursos. 
o Característiques i edició de rols. 

 Maquetadors:  
o Creació d'activitats, recursos i blocs laterals. 
o Creació de cursos. 
o Edició de la pàgina principal. 
o Matriculació d'usuaris. 

 Grafista:  
o Presentació dels diferents espais del campus. 
o Aplicació del tema gràfic. 

 Programadors:  
o Instal·lació de complements. 
o Activació dels elements. 
o Coneixement del campus segons els alumnes i els docents. 

Tot i que en un principi no s'havia previst dins les entrevistes el perfil dels correctors i 
traductors, durant les converses s'ha detectat que en el curs hauria de contenir un 
contingut propi d'aquests: 

 Edició dels paquets d'idioma, per tal de poder fer correccions i traduccions dels 
paquets que no tenen el 100% de les traduccions implementades. 
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Annex 5. Continguts complementaris extrets de la 

investigació 

 Repositoris de Moodle. 

 Tipus de cursos més enllà de temes i setmanes. 

 Enllaç a SCORM: 
o Paquet pujat. 
o Manifest remot. 
o Paquet baixat. 

 Webinar. 

 Els 3 tipus d'enquestes. 

 Diferents tipus de certificats. 

 Creació d'itineraris amb els condicionals. 

 Creació d'activitats i recursos amb selector o desplegables. 

 Modificació dels permisos per activitat. 

 Conversió del llibre en una activitat. 

 Avaluació amb rúbriques. 

 Avaluació amb guies d'avaluació. 

 Taller. 
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Annex 6. Llista d'elements que ha d'incloure la 

maqueta. Document intern pel maquetador 

 Pergamí 

 Taula dinàmica 

 Taula normal amb 3 colors diferents 

 Llistes (3 nivells de bolets diferents) 

 Llistes numerades (amb segon nivell 1.1.) 

 Popup de glossari 

 Popup de contingut 

 Enllaç a documents interns 

 Enllaç a web externes 

 Elements dels popup: 
o Ha de tenir títol 
o Ha de poder incloure text, imatges, vídeos i poder adaptar la mida 

 Scroll 

 2 mides de recursos 

 Botons de la maqueta: 
o Ajuda 
o Glossari 
o Imprimibles 

 Recursos de la maqueta: 
o Exemple 
o Cita 
o Activitat 
o Per saber-ne més 
o Sabies que... 
o Important 
o Idea clau 
o Nota 

 Destacats recollits: 
o Què hem de saber com a tutors 
o Què hem de saber com editors 
o Què hem de saber pels alumnes 
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Annex 7. Estructura de l'aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÇALERA 

Fil d'Ariadna 

Navegació 

Columna esquerra 
(blocs laterals) 

Capçalera 

Columna dreta 
(blocs laterals) 

Blocs centrals (activitats i recursos del curs) 

Arranjaments 

Persones 

Buscadors de 
fòrums 

Calendari 

Esdeveniments 

Notícies Persones 

BLOC GENERAL 

 Benvinguda 

 Tauler (fòrum de notícies 

 Pla docent 

 Fòrum general del curs 

 Xat del curs 

 Fòrum final del curs 

 Enquesta 

BLOC D'INTRODUCCIÓ 

 Fòrum del bloc 

 Mòdul 1 

 
BLOC DE CREACIÓ D'UN CURS 

 Fòrum del bloc 

 Mòdul 2 

 Activitat 1 

 Mòdul 3 

 Activitat 2 

 Mòdul 4 

 Activitat 3 

 Activitat 4 

 Activitat 5 

 Mòdul 5 

 Activitat 6 

 Activitat 7 

 Activitat 8 

 Activitat 9 

 Activitat 10 

 Activitat 11 

 Activitat 12 

 Activitat 13 

BLOC D'ADMINISTRACIÓ I TUTORITZACIÓ D'UN 
CURS 

 Fòrum del bloc 

 Mòdul 6 

 Activitat 14 

 Activitat 15 

 Activitat 16 

 Activitat 17 

 Activitat 18 

 Activitat 19 

 Activitat 20 

 Mòdul 7 

 Activitat 21 

 Activitat 22 

 Activitat final 
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BLOC D'EXEMPLES 
 
Exemples de recursos 

 Etiqueta 

 Fitxers 

 Carpeta 

 Llibre 

 Pàgina 

 URL 
 

Exemple d'activitats 

 Base de dades 

 Consulta 

 Certificat 

 Enquesta 

 Feedback 

 Fòrum 

 Glossari 

 Lliçó 

 Paquet SCORM 

 Qüestionari 

 Taller 

 Tasques: 
o Pujada d'arxius 
o Fora de línia 
o En línia 

 Wiki 
 Xat 

EXEMPLES DE CONDICIONALS 
 

 Condicional en positiu 
 Condicional en negatiu 
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Annex 8. Descripció de la maqueta 

Quan s'accedeix al material, els alumnes ja poden veure la pantalla que permet obrir el 
contingut. En canvi, els usuaris amb rol d'edició passen per una pantalla identificativa 
del recurs. La pantalla d'accés del contingut és la següent: 

 

 

Un cop es fa clic a la imatge, apareix una finestra emergent amb el contingut del 
mòdul, s'accedeix a la portada del material. La imatge d'accés és una captura de la 
portada del curs.  

A la portada hi ha el títol del mòdul, un enllaç a una finestra emergent amb l'autoria de 
material i el botó d'entrada del curs. La capçalera del material és comuna per a totes 
les pantalles del mòdul. 
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Un cop dins del mòdul es pot veure a la capçalera els elements següents d'esquerra a 
dreta: 

 Accés a l'índex del mòdul. Presenta tots els temes i apartats i si aquests s'han 
visita o no. 

 Fil d'Ariadna: llista de números dels temes que té el curs en gris. En gris fosc 
remarca el tema actual i al costat hi ha el títol d'aquest. També és un accés 
directe als temes. En el cas que la navegació estigués bloquejada, només es 
podria accedir als temes ja consultats. En aquest cas s'ha optat per no 
bloquejar la navegació, ja que el material també ha de ser una guia de consulta 
i, per tant, s'ha de poder saltar d'un tema a un altre sense problemes. 

 Glossari: botó d'accés al glossari del curs que s'obre en una finestra emergent. 
Aquest glossari és comú per a tots els mòduls del curs. 

 Selector d'idiomes: aquest botó està bloquejat, però s'ha deixat preparat per si 
es vol traduir el contingut al castellà. En aquest cas el curs estaria en dos 
idiomes en un sol paquet. 

 Progrés del material: en aquesta pila es mostra el percentatge del material que 
s'ha consultat. 

 Botó de sortida: tanca la finestra el material per tornar al campus. 

 Títol de la pantalla. 

 Barra de navegació: amb les fletxes de dreta i esquerra s'avança o es 
retrocedeix dins del material. Mostra el nombre de pantalles que té el tema i 
en quina s'està en aquell moment. 
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El material es pot veure de manera correcte amb els principals navegadors, tot i que en 
alguns d'ells només es pot veure quan el paquet està pujat en un servidor (no es pot 
veure en local). 
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Annex 9. Aula que s'ha creat 

L'aula que s'ha creat és la següent: 
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En el primer bloc, l'espai general del curs hi ha: 

 La benvinguda 

 El pla docent i la guia del tutor (ocult pels alumnes). 

 Un espai de comunicació on es troba el fòrum general i el xat. 

 Hi ha un petit bloc de final de curs. Aquest està ocult i l'ha d'activar el docent 
quan s'acabi el curs. Hi ha el fòrum final del curs, que ha de quedar obert més 
enllà del final de la impartició, i l'enquesta d'avaluació del curs que han de 
realitzar els alumnes. 

 

El segon bloc és el d'introducció i és el més breu. Consta de: 

 El fòrum del bloc. 

 El mòdul 1 de continguts. És un dels dos que 
s'ha produït completament. 

El bloc de creació d'un curs consta de: 

 El fòrum del curs. 

 Els mòduls 2, 3, 4 i 5 de continguts. El mòdul 2 és l'altre contingut que s'ha 
completat del tot la seva producció. 

 Les activitats pràctiques de la 1 a la 13. Al costat de les activitats s'ha habilitat 
l'opció d'autocompleció dels alumnes. Com que les activitats es duran a terme 
a l'aula taller, al costat de l'enunciat de cada activitat que hi ha a l'aula principal 
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hi ha un checkbox on els alumnes poden marcar quan han acabat una activitat. 
No s'ha preparat l'aula perquè els alumnes hagin de marcar les activitats fetes 
per superar el curs, sinó que és una eina per fer el seu propi seguiment.  

 

El bloc d'administració i tutorització d'un curs consta de: 

 Fòrum del bloc 

 Mòduls 6 i 7 de contingut. 

 Enunciats de les activitats pràctiques de la 14 a la 22. 

 Espai amb la presentació de l'activitat final. 
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Els altres dos blocs estan destinats als exemples: 

  

 

A part del blocs, activitats i recursos, s'ha preparat el qualificador del curs. S'han creat 
tots els elements del qualificador vinculats amb totes les activitats pràctiques i altres 
ítems de l'avaluació per poder qualificar i afegir els feedbacks pels alumnes, s'han creat 
categories per ordenar tants els ítems generats per Moodle (els paquets SCORM) i els 
que s'han creat a mà, però també per poder fer la avaluació de manera automàtica. 

S'ha creat una escala d'avaluació per poder-se aplicar en aquest curs. És una escala 
d'apte i no apte. L'escala s'ha aplicat a tots els elements del qualificador que s'han 
d'avaluar de manera manual. S'ha creat una fórmula d'avaluació per tal que calculi la 
nota final del curs de manera automàtica. 

A continuació es mostra els ítems i categories del qualificador: 
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La fórmula del qualificador per mostrar la nota final del alumnes segons els criteris 
d'avaluació és la següent: 
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Annex 10. Tasques que ha de realitzar el docent durant 

la impartició del curs 

Bloc de presentació 

 La primera acció que ha de dur a terme el docent és fer una benvinguda als 

alumnes a través el tauler. Ha d'explicar com funciona el curs, quines activitats 

hauran de realitzar i com es poden comunicar amb ell. 

 Ha d'encetar un tema de debat al fòrum perquè tots els usuaris, ell també, es 

presentin. Qui són, quins coneixements previs tenen, què esperen del curs... 

 Presentar el pla docent del curs i animar-los a llegir-lo. 

 

Bloc d'introducció 

 Presentar al tauler el primer bloc del curs i de l'aula. Se'ls ha d'avisar que el 

primer pas a realitzar és la lectura del mòdul 1 i que tots els dubtes que tingui 

els han de publicar al fòrum del bloc d'introducció on el docent els contestarà i 

que la resta de companys poden aportar el seu gra de sorra. 

 Un cop hagin llegit el material, han de revisar els exemples de l'aula com 

alumnes. Han de fer aquesta tasca per tal de posar-se a la pell dels alumnes, 

però també com a introducció als continguts que veuran més tard. També els 

ajudarà a saber-se moure pel campus. Aquesta informació l'ha de presentar el 

docent a través del tauler. 

 El docent ha de resoldre els dubtes que es vagin presentant sobre el mòdul 1 i 

la revisió dels exemples com alumnes. 

 

Bloc de creació d'un curs 

 Presentar al tauler el primer bloc del curs i de l'aula. S'ha d'avisar als alumnes 

que el primer pas a realitzar és la lectura del mòdul 2 i que tots els dubtes que 

tingui d'aquet mòdul i dels altres del bloc (3, 4 i 5) els han de publicar al fòrum 

del bloc de creació d'un curs, no al fòrum del primer bloc com pot arribar a 

passar. 

 S'han de fer visibles les aules taller i accessibles pels alumnes. 

 A la vegada que es permet l'accés dels alumnes a les aules taller, el docent ha 

de presentar-les i explicar el seu funcionament a través del tauler del curs 
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 Els alumnes han de realitzar l'activitat 1 sobre la revisió de la fitxa de creació de 

cursos a l'aula taller i fer petits canvis per veure què implica. Aquesta és la 

primera activitat que han de dur a terme fora de l'aula principal, és a dir, a 

l'aula taller on tenen el rol de docent. 

 S'han de resoldre els dubtes que es presentin al fòrum sobre el mòdul 2 i 

l'activitat 1. 

 S'ha de presentar el mòdul 3 del curs i, un cop hagin llegit el contingut, han de 

revisar els mòduls laterals que tenen a l'aula principal. Aquesta, tot i no ser una 

de les activitats pràctiques, ajudarà als alumnes a conèixer una mica més el 

campus i el seu funcionament. El docent ha d'animar-los que ho facin i que 

preguntin els dubtes que els hi sorgeixi. 

 Els alumnes han de realitzar l'activitat 2 sobre fer visible els diferents blocs 

laterals de l'aula taller. 

 Abans de continuar amb els mòduls i les activitats, s'ha de demanar als alumnes 

que triïn un dels blocs centrals de l'aula taller i el personalitzin per tal 

d'identificar-lo. En aquest bloc realitzaran la majoria de les activitats 

pràctiques. Es personalitza per tal que no es sobreescriguin la feina feta entre 

els diferents alumnes i per tal d'avaluar el què han fet. 

 Llavors, els alumnes han de personalitzar un dels blocs centrals de l'aula taller 

on faran les activitats pràctiques 

 S'han de resoldre els dubtes que es presentin al fòrum sobre el mòdul 3, 

l'activitat 2, els blocs laterals i la personalització del bloc central. 

 S'ha de presentar el mòdul 4 de contingut perquè el llegeixin i animar als 

alumnes que revisin tots els exemples de recursos de l'aula taller, ara ho faran 

com a editors. Per tant, han de revisar com s'han fet. En aquest missatge s'ha 

de recordar que en el mòdul 4 es treballarà els diferents recursos que disposa 

Moodle i que en els exemples de l'aula poden veure cadascun d'ells aplicats. 

Així, podran veure un exemple pràctic del contingut teòric que estan treballant 

per a cada recurs. 

 Els alumnes han de realitzar les següents activitats: 

o Activitat 3. Creació d'una etiqueta 

o Activitat 4. Pujar un arxiu 

o Activitat 5. Crear un llibre 

 S'han de resoldre els dubtes que es presentin al fòrum sobre el mòdul 4, les 

activitats 3, 4 i 5 i la revisió dels exemples amb el rol d'edició. 
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 Presentar el mòdul 5 de contingut perquè el llegeixin i animar als alumnes que 

revisin tots els exemples d'activitats de l'aula taller, ara ho faran com a editors. 

Per tant, han de revisar com s'han fet. En aquest missatge s'ha de recordar que 

en el mòdul 5 es treballarà les diferents activitats que disposa Moodle i que en 

els exemples de l'aula poden veure cadascuna d'elles aplicades. Així, podran 

veure un exemple pràctic del contingut teòric que estan treballant per a cada 

activitat. 

 Els alumnes han de realitzar les següents activitats: 

o Activitat 6. Creació d'un fòrum 

o Activitat 7. Publicació d'un paquet SCORM 

o Activitat 8. Creació d'una tasca 

o Activitat 9. Creació de preguntes i categories (per un qüestionari) 

o Activitat 10. Creació d'un qüestionari 

o Activitat 11. Creació d'una base de dades 

o Activitat 12. Creació d'una lliçó 

o Activitat 13. Creació d'un certificat 

 Resoldre els dubtes que es presentin al fòrum sobre el mòdul 5, les activitats 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13 i la revisió dels exemples amb el rol d'edició. 

 

Bloc d'administració i tutorització d'un curs 

 Presentar el mòdul 6 de contingut perquè el llegeixin. 

 Presentar al tauler del curs la llista d'alumnes ficticis que hi ha al campus per tal 

que els alumnes els puguin utilitzar per fer grups o entrar com ells per provar 

les activitats que han creat. La llista l'ha proporciona l'administrador del 

campus i la publicarà el docent per tal que els alumnes puguin veure les dades. 

La llista ha de constar del nom complert, l'usuari i la contrasenya. 

 Els alumnes han de realitzar les següents activitats: 

o Activitat 14. Creació d'un grup 

o Activitat 15. Aplicar grups i agrupacions a dues activitats 

o Activitat 16. Aplicar condicionals 

o Activitat 17. Crear una compleció de curs 

o Activitat 18. Crear un element i categories al qualificador 
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o Activitat 19. Editar el qualificador 

o Activitat 20. Crear una fórmula de qualificador 

 Resoldre els dubtes que es presentin al fòrum sobre el mòdul 6 i les activitats 

14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20. 

 Presentar el mòdul 7 de contingut perquè el llegeixin i avisar als alumnes que 

no podran fer l'activitat 21 fins que no se'ls avisi, ja que no tenen permís per 

crear cursos. 

 Has d'avisar a l'administrador perquè aquests usuaris puguin tenir permís per 

crear cursos. 

 Avisar als alumnes quan ja tinguin el permís dins de Moodle per crear cursos 

des de zero. 

 Els alumnes han de realitzar les següents activitats: 

o Activitat 21. Creació d'una aula 

o Activitat 22. Importar activitats de l'aula taller a l'aula pròpia 

 Resoldre els dubtes que es presentin al fòrum sobre el mòdul 7 i les activitats 

21 i 22. 

 Presentar exemples de tutorització al fòrum del bloc. 

 Presentació de l'activitat final i acompanyament dels alumnes per realitzar-la. 

 Els alumnes han de realitzar l'activitat final, edició de l'aula pròpia. 

 Presentació de la part final del curs que en aquest està ocult i fer visible 

aquesta part pels alumnes: 

o Presentació del fòrum final del curs i avisar-los que romandrà obert un 

cop s'hagi finalitzat la impartició del curs. 

o Presentació de l'enquesta del curs i demanar que la realitzin. 

Al llarg de tot els curs, el docent ha d'anar qualificant les activitats realitzades pels 

alumnes com aptes o no aptes. Aquestes qualificacions han d'anar acompanyades d'un 

feedback personalitzat per a cada alumne. També es recomana fer feedbacks genèrics 

per a tots els alumnes per a cada activitat i publicar-los al tauler del curs, un cop tots 

els alumnes hagin finalitzat l'activitat. 

S'han generat tots els ítems del qualificador, les categories i l'escala de qualificació. El 
docent marcarà si l'activitat és apta o no apta, a través d'un desplegable per activitat i 
alumne que trobarà l'espai de qualificador. Pel mateix espai és on introduirà els 
feedbacks. 
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La nota de l'avaluació final surt de manera automatitzada i apareix en format de 

percentatge. El curs estarà superat amb una nota igual o superior al 70 %. A part de la 

nota, s'ha d'afegir un feedback que resumeixi l'activitat de l'alumne al curs marcant els 

seus punts forts i quins podria millorar. 
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Annex 11. Certificat de les pràctiques 

 

 


