
 
18 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ariadna Picó Bassa 
 

Màster d’Educació i Tic – 

UOC 

Itinerari - Docència en 

línia 

 

 
 
Consultora: M. Bel Palou 

Vives 

Tutor extern: Luís Iranzo 

de Lelis 

Professora responsable de 

l’assignatura: Iolanda García 

González 

 

12-13/06/2014 -Barcelona 



Memòria Final de Pràctiques 
Màster en Educació i TIC (aula 2) 

Itinerari - Docència en línia 
 

1 
 

ÍNDEX 
1. Resum executiu ............................................................................................. 5 

2. Introducció .................................................................................................... 8 

3. Contextualització ........................................................................................ 11 

3.1. El centre ................................................................................................ 11 

3.1.1. Dades generals de la institució ...................................................... 11 

3.1.2. Trets característics del centre (projecte educatiu)........................ 12 

3.1.3. L’escola i els seus docents ............................................................. 12 

3.1.4. L’escola i les TIC ............................................................................. 13 

3.2. Problemes i/o necessitats que es volen abordar .................................. 14 

4. Justificació i viabilitat de la proposta ........................................................ 15 

5. Objectius del projecte ................................................................................. 20 

6. Anàlisis de les necessitats........................................................................... 21 

6.1. Descripció dels criteris i procediment d’anàlisis ................................. 21 

6.2. Les eines emprades ............................................................................... 24 

6.3. Descripció de la recollida de dades ...................................................... 25 

6.4. Presentació de resultats de l’anàlisi ..................................................... 27 

6.5. Necessitats i solucions .......................................................................... 31 

6.6. Limitacions ........................................................................................... 37 

6.7. Conclusions de l’anàlisi i punts claus del projecte .............................. 37 

6.8. Justificació de l’elecció del model ADDIE per a web. .......................... 38 

7. Planificació. ................................................................................................. 40 

7.1. Planificació inicial ................................................................................ 40 

7.2. Pressupost ............................................................................................. 42 

7.3. Planificació especial ............................................................................. 44 

8. Disseny ........................................................................................................ 46 

8.1. Fonamentació teòrica ........................................................................... 46 

8.2. Disseny tecnopedagógic de l’acció formativa ...................................... 48 

   8.2.1. Objectius formatius ........................................................................ 48 

   8.2.2. Competències formatives a desenvolupar ...................................... 49 

   8.2.3. Estructura, temporització i seqüenciació de la formació .............. 49 

   8.2.4. Metodologia general d’aprenentatge .............................................. 53 

   8.2.5. Destinataris, coneixements previs necessaris i rol ....................... 53 

   8.2.6. Formadors/docents, requeriments, funcions, rol .......................... 54 

   8.2.7. Disseny de la interacció en totes direccions ................................. 54 



Memòria Final de Pràctiques 
Màster en Educació i TIC (aula 2) 

Itinerari - Docència en línia 
 

2 
 

   8.2.8. Entorn virtual d’aprenentatge: el Moodle ...................................... 55 

   8.2.9. Disseny dels materials, elements multimèdia ............................... 57 

   8.2.10. Sistema d’atenció i suport a l’estudiant ...................................... 57 

8.3. Procediment i criteris d’avaluació ....................................................... 57 

   8.3.1. Avaluació de l’aprenentatge ........................................................... 57 

   8.3.2. Avaluació del producte dissenyat i desenvolupat .......................... 58 

   8.3.3. Avaluació de la implementació ....................................................... 59 

9. Desenvolupament ........................................................................................ 60 

   9.1. Dades d’accés ........................................................................................ 60 

   9.2. Productes/documents i materials desenvolupats ................................ 60 

   9.2.1. El pla docent ................................................................................... 60 

   9.2.2. La guia de l’alumnat i/o de l’usuari ............................................... 60 

   9.2.3. Les activitats .................................................................................. 61 

   9.2.4. El document de contextualització (avaluació d’experts) ............... 61 

   9.3. Estructura final de l’entorn virtual d’aprenentatge, Moodle ............... 61 

   9.3.1. Espais i eines diversos .................................................................... 61 

   9.3.2. Estructura general .......................................................................... 63 

9.4. Tasques preparatòries de la implementació pilot (avaluació d’experts)

 ...................................................................................................................... 64 

10. Implementació........................................................................................... 65 

10.1. Proposta d’implementació (avaluació dels experts) ........................... 65 

10.1.1. Justificació del tipus d’implementació ....................................... 65 

10.1.2. Persones implicades i eines emprades ......................................... 66 

10.1.3. Proposta d’implementació............................................................ 67 

10.2. Descripció de la implementació (avaluació dels experts) .................. 68 

10.3. Resultats de la implementació (avaluació dels experts) .................... 69 

10.4. Conclusions extretes de la valoració dels experts i possibles millores

 ...................................................................................................................... 73 

11. Avaluació ................................................................................................... 74 

11.1. Avaluació del producte dissenyat i desenvolupat .............................. 74 

11.2. Avaluació de la implementació ........................................................... 75 

11.3. Impacte i/o valor per a l’organització ................................................ 75 

12. Conclusions generals del projecte ............................................................ 77 

13. Referències bibliogràfiques i bibliografia complementària. ..................... 80 

13.1. Referències bibliogràfiques citades .................................................... 80 



Memòria Final de Pràctiques 
Màster en Educació i TIC (aula 2) 

Itinerari - Docència en línia 
 

3 
 

13.2. Referències bibliogràfiques consultades ............................................ 81 

13. 3. Estructura de les imatges, taules i gràfics del treball ...................... 82 

14. Annexes ..................................................................................................... 84 

Annex 1. Certificat de pràctiques ................................................................ 84 

Annex 2. Estructura gràfica de la memòria ................................................. 85 

Annex 3. Enquesta “informal” al director ................................................... 86 

Annex 4. Enquesta de posicionament i perfil personal (estructura) ........... 89 

Annex 5. Qüestionari (estructura) ............................................................... 90 

Annex 6. Exposició i justificació de l’elecció de les eines per la fase 

d’anàlisi ........................................................................................................ 92 

Annex 7. Respostes rellevants per l’anàlisi de necessitats proporcionades 

en l’enquesta “informal” al director ............................................................ 95 

Annex 8. Enquestes i qüestionaris complimentats ..................................... 97 

Enquesta i Qüestionari, docent 1- ............................................................... 97 

Enquesta i Qüestionari, docent 2- ............................................................. 101 

Enquesta i Qüestionari, docent 3- ............................................................. 105 

Enquesta i Qüestionari, docent 4- ............................................................. 109 

Annex 9. Resum de les parts del treball i les seves conclusions .............. 113 

Annex 10. Esquema del cos (índex) del Pla docent ................................... 117 

Annex 11. Esquema del cos (índex) de la guia de l’estudiant o de l’usuari

 .................................................................................................................... 118 

Annex 12. Esquema freqüent del cos de les tasques ................................. 119 

Annex 13. Esquema del cos (índex) del document de contextualització per 

als experts .................................................................................................. 120 

Annex 14. Exemple de rúbrica avaluativa d’una tasca .............................. 121 

Annex 15. Exemple d’activitat................................................................... 123 

Annex 16. Proposta d’implementació alternativa a l’avaluació dels experts

 .................................................................................................................... 129 

Annex 17. Procediment il·lustrat de la fase d’avaluació dels experts ...... 133 

Annex 18. Resultats de l’avaluació dels experts analitzats de manera 

il·lustrada ................................................................................................... 139 

Annex 19. Qüestionaris d’avaluació del procés complimentats ............... 157 

Annex 20. Autoavaluació final del projecte ............................................... 161 

 

  



Memòria Final de Pràctiques 
Màster en Educació i TIC (aula 2) 

Itinerari - Docència en línia 
 

4 
 

Agraïments  
 
M’agradaria donar les gracies en primer lloc a la meva parella per 
romandre despert totes les nits donant-me un gran cop de mà amb tot 
allò que li fos possible i animant-me a fer les coses el millor possible, així 
com per fomentant que hem sentis satisfeta dels resultats de la feina feta 
i l’esforç dedicat. Per estar sempre allà, en tot moment. 
 
Als meus avis perquè sense ells això no hagués estat pas possible, per 
donar-me suport incondicional, per valorar l’esforç i el treball i per oferir-
me els recursos necessaris quan més els he necessitat.  
 
A la senyora Aracel·li Bassa Sales, membre rellevant del Gabinet de 
Comunicació de Protecció Civil (Departament d'Interior – Generalitat de 
Catalunya) la qual en tot moment ha prestat de mode permanent i eficient 
la seva valuosa ajuda i crítica envers a temes d’ortografia, estètica... 
 
A ma mare per donar-me suport i ajuda en aspectes que d’altres persones 
malgrat voler no podrien. És de gran ajuda. 
 
 
 
I m’agradaria atorgar tres darrers i important agraïments: 
 
Per una banda i en primer lloc a la meva tutora Bel. Palou, que tot i ser 
extremadament crítica algunes vegades sempre m’ha ajudat activament 
guiant-me i aconsellant-me per a que no hem conformes i millores els 
productes de manera satisfactòria. A més, davant la necessitat ha sabut 
oferir-me solucions flexibles, utilitàries i sens dubte motivadores. Gracies 
sincerament per aquests darrers mesos d’aprenentatge continu i per totes 
les indicacions i ajuda prestada ja que m’han fet millorar constantment. 
 
Al Lluis Iranzo, el tutor extern, per suportar el vaivé constant 
d’informació, per prestar-se com a eix i pedestal en el que basa el projecte 
i per el seu recolzament i feedback constant malgrat les seves dificultats 
temporals (sempre ha tingut un foradet per ajudar). Gracies per fer 
possible el projecte i per col·laborar tan activa i amablement des del 
primer minut. 
 
Per últim agrair a tots els experts participants la seva valuosa i 
imprescindible col·laboració. Els 11 son magnífiques persones i 
professionals. Han ajudat en tot moment i sense cap mena de dubte. La 
seva intervenció ha estat fonamental per mi i puc confirmar que sense 
ella aquest projecte no hagués estat possible. Gracies a tots per haver 
participat aportant el millor de vosaltres. 
 
 
  



Memòria Final de Pràctiques 
Màster en Educació i TIC (aula 2) 

Itinerari - Docència en línia 
 

5 
 

1. Resum executiu 
 

El present treball pretén reflexar i recollir la proposta formativa que hem 

elaborat per als docents de l’escola Bac de Roda a fi de cobrir una de les 

principals necessitats del centre: el reciclatge en TIC del professorat. Així doncs 

el que s’abordà al llarg del treball és el conjunt de processos docents, continguts, 

etc., duts a terme per la creació d’un curs de formació diversificada en TIC (eines 

de presentació, per NEE...) mitjançant una plataforma virtual d’aprenentatge 

(Moodle) que afavoreixi un aprenentatge asíncron i autoregulat per part de 

l’alumnat els quals disposen d’un temps quasi nul de dedicació.   

 

Paraules clau: docents – reciclatge TIC – Moodle – e-learning – recursos TIC 

 

El projecte que es presenta a continuació es tracta d’un curs virtual de 

reciclatge en TIC per als docents de l’escola Bac de Roda. Tanmateix aquesta 

formació està destinada i enfocada a cobrir les mancances en la temàtica de les 

TIC que presenta el col·lectiu de mestres de la citada escola degut a 

l’impossibilitat de seguir formant-se de mode continu com a conseqüència de 

les retallades en educació i de la mancança de temps. 

 

Així doncs el present projecte s’erigeix i estructura entorn a tres objectius 

generals que perfilen i condicionen els processos docents per a l’elaboració de 

la proposta de formació així com els continguts, perspectives i plataforma 

d’aquesta formació. Aquests tres eixos son: 

 

 Oferir, mitjançant un curs virtual, reciclatge formatiu envers al mon de les 

TIC, al col·lectiu de docents de l’escola Bac de Roda. 

 Aportar eines i recursos TIC als docents per a que puguin experimentar la 

potencialitat de les noves tecnologies a l’aula tot mitjançant l’intercanvi 

d’idees envers els recursos plantejats. 

 Motivar als docents per a que implementin amb més assiduïtat les noves 

tecnologies dins l'aula aprofitant totes les seves potencialitats 

 

Tanmateix el present projecte de formació i per tant les fites i/o objectius que 

es persegueixen en ell pretenen ajudar activament a donar resposta al conjunt 

de necessitats observades al llarg de la fase d’anàlisis de necessitats. Aquestes 

necessitats van ser recollides i observades mitjançant diversos tipus d’eines: 

 

A. Eines i instruments de recollida de la informació:  

 Enquesta “informal” al director  

 Enquesta de posicionament i perfil personal  

 Qüestionari  

 

B. Eina d’anàlisis i propostes de millora:  

 Anàlisis DAFO 

 

D’entre totes les observacions obtingudes les necessitats més rellevant a les 

quals concedir especial transcendència i per tant a les que intentem donar 
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resposta mitjançant els nostres objectius citats en línies precedents així com a 

través dels processos docents que hem anat seguint son: 

 

» Necessitats d’aprendre i reciclar els coneixements TIC dels docents 

» Necessitat de poder formar-se mitjançant una proposta que no requereixi 

una gran inversió de temps ja que tot el temps invertit és personal 

» Necessitat d’una proposta pressupostaria a la baixa per manca de recursos 

econòmics per a sustentar el cost d’una proposta formativa 

» Necessitat de fomentar el treball col·laboratiu 

 

La present formació plantejada de reciclatge en TIC està dissenyada pensant en 

un context de formació virtual total (a excepció de la classe d’inici i de cloenda 

que son presencials), ja que d’aquesta manera pretenem no solament estalviar 

i optimitzar el escàs o nul temps formatiu dels docents del centre tot oferint-los 

una major possibilitat d’autogestió temporal, sinó afavorir el seu contacte i 

aprenentatge directe a la xarxa (el docent com agent actiu en la creació de 

l’aprenentatge). 

 

Per al desenvolupament de la formació s’opta per la plataforma educativa 

Moodle ja que a més de ser una plataforma lliura programada amb codi PHP 

sota la llicència de Software Lliure GNU/ GPL5, ens permet i proporciona un 

ampli ventall de tasques i activitats que poden incloure’s a la plataforma (xats, 

wikis, etc.); permet modificar i reutilitzar continguts; és intuïtiva i senzilla així 

com còmode per a persones poc versades en TIC i permet ritmes de treballs 

ajustats a les necessitats concretes de cada alumne. 

 

Per a abordar l’elaboració de la present proposta formativa en línia es treballarà 

des d’una visió constructivo - conectivista de l’aprenentatge mitjançant el 

model de disseny tecnopedagógic d’ADDIE per a web. Així doncs, per una 

banda, la visió constructivo-conectivista de l’aprenentatge permetrà assolir 

aprenentatges a través de la pràctica; facilitar i promoure l’autogestió i 

autoregulació; afavorir la creació conjunta de coneixements i permetre la 

reutilització de continguts. Tanmateix, hem escollit el model ADDIE per a web 

ja que ens proporciona una pauta estructural de disseny i processos docents 

adaptada als requisits d’una formació en línia. A més es tracta d’un model de 

disseny tecnopedagógic senzill i eficaç per a principiants en aquesta temàtica i 

al mateix temps brinda una resposta procedimental idònia segons el context en 

el que emmarquem la present formació. 

 

Així doncs el curs proposat té una estructura molt clara dividint-se en 6 

mòduls, l’inicial (introductori) destinat al contacte amb la plataforma 

d’aprenentatge virtual i la presa de contacta amb els companys com agents 

col·laboradors i imprescindibles en l’aprenentatge. El mòdul 1 versa sobre eines 

de presentació personals (about.me, voki...), el 2 sobre eines de presentació de 

continguts (prezi, mapes conceptuals, etc.),  el 3 sobre recursos per a nens amb 

NEE (Idapp.es, lamosqueta.cat, etc.) i el 4 sobre eines diverses (LAMS, 

repositoris, etc.). Per últim es contempla un sisè mòdul de cloenda destinat al 

tancament de la formació. Com a dada important dins del curs, i tot i ser 

modalitat online, es duran a terme dues sessions presencials (una inicial i una 
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final), la primera per a generar més confiança al docent envers la plataforma 

virtual i la darrera per a poder contrastar les experiències viscudes al llarg 

d’aquesta nova metodologia d’aprenentatge. 

 

El projecte està dissenyat per avarca quasi un any lectiu, de setembre a juny 

(part d’ambdós inclosa). Tanmateix la totalitat de les activitats primaràn un 

conjunt de fites comunes, a demés de les particulars, destinades al foment de 

l’aprenentatge significatiu i constructivista així com a l’adquisició adequada de 

noves habilitats i destreses. Aquestes metes col·lectives seran: 

 

 Foment del treball col·laboratiu, com a eina de construcció conjunta del 

saber i per al foment de la cohesió grupal. 

 Tasques individuals com a eina d’autoreflexió per a la formació de 

posicionaments i argumentacions personals que compartir amb terceres 

degudament. 

 Proporcionar noves visions de les potencialitats de les TIC. 

 Foment de l’esperit crític i argumentat enfront les TIC. 

 Oferir noves eines i recursos. 

 Docent com orientador i guia. 

 Alumne com a constructor actiu del coneixement mitjançant 

l’experiència en primera persona i l’intercanvi. 

 

Indicar que com implementació del pla pilot s’ha optat per una avaluació 

d’experts, ja que per manca de temps i recances a la formació online per part 

del professorat del Bac de Roda, el fet de realitzar una prova pilot era inviable i 

per tant la millor opció per a valorar profunda i objectivament la totalitat del 

projecte (plataforma, continguts, processos docents), era el poder comptar amb 

visions de professionals externs (informàtics, mestres, dissenyadors 

tecnopedagógics, etc.). Aquesta avaluació s’ha dut a terme a partir d’un text 

contextualitzant del projecte, la navegació activa i en primera persona pel 

Moodle i l’avaluació mitjançant un qüestionari. D’aquesta avaluació se’n 

desprèn principalment que tot i algunes coses ser susceptibles de millora per 

al perfeccionament del curs, es tracta d’una plataforma estructurada de mode 

summament adient i atractiu, així com d’uns continguts amplis i encertats i 

d’uns processos docents ben detallats, planificats i abordats. 

 

Destacar que en la valoració final s’ha clos que tot i poder-se dur a terme 

encara alguna millora afegida, en cas d’haver d’implementar en situació real el 

projecte, la present proposta formativa, així com la plataforma abordada en tots 

els seus aspectes (estructura, eines, etc.) i els processos docents seguits, han 

sabut atorgar una resposta satisfactòriament adient als objectius inicials així 

com a les necessitats del grup al que va dirigida la formació (formació diversa 

en TIC, temporització amplia, etc.). Malgrat la coherència i pertinença del 

projecte en l’entorn i objectius plantejats, no és un formació que vagi a 

implementar-se a dia d’avui perquè, fonamentalment, el centre no la té com 

prioritària. Ja que els docents haurien de ser motivats conseqüentment per a 

que volguessin realitzar-la, el temps que han de dedicar els docents és el 

personal i no tots estan disposats a fer-ho i molts docents són interins (no fixes) 

i, per tant, no romanen gaire temps al centre.  
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2. Introducció 
 

L’aprenentatge de l’alumnat sempre ha estat la fita fonamental cercada en el 

sistema educatiu des de la seva creació. Ara bé, el mètode per aconseguir 

l’esmentat aprenentatge, així com els objectius que es perseguien en aquest, les 

metodologies educatives i consideracions evolutives, han anat variant al llarg de 

la història, condicionant al seu pas, no solament el sistema educatiu vigent en 

aquell moment, sinó la manera de procedir a ensenyar, la visió en què es 

concebia els rols de docent i discent, etc. D’aquesta manera hem passat de 

visions estrictament conductistes on el docent era el màxim depositari del saber 

a visions on l’alumne és la peça clau del seu aprenentatge, passant per una 

clara reticència a incorporar les noves tecnologies a les aules no com una mera 

adquisició més en l’aprenentatge sinó com una eina, mitjà i entorn en sí 

mateixes.  

 

Actualment ens situem en una societat on ha anat progressivament canviant el 

rol de docent i discent, allunyant-se el mestre del seu paper tradicional de 

depositari i transmissor del saber (Palloff y Pratt, 2001) recollit a Guitert, M.; 

Romeu, T. (2011); per adoptar el paper del professional que domina les 

competències exigides per la societat actual, alhora que sap combinar-les amb 

les potencialitats educatives que ofereix la xarxa, per facilitar la seva adquisició 

per part dels estudiants. En aquest sentit, el docent en línia no imparteix classes 

magistrals, sinó que la seva funció principal és dotar a l’estudiant dels recursos 

i estratègies que l’ajudin a desenvolupar el seu propi procés d’aprenentatge 

mentre respon als seus dubtes i necessitats. Així doncs el professor, com recull 

Guitert, de Romeu i Mucach (2009) passa a “convertirse en asesor y guía, y se 

responsabiliza de proporcionar las estructures educativas y orientar al estudiante 

para que este pueda acceder y transformar sus interacciones en conocimientos”. 

Tanmateix el rol del discent deixa de ser el de mera “caixa negra” atribuït als 

inicis del conductisme per a passar a convertir-se tal i com recull Guitert, M.; 

Romeu, T. (2011), de Guitert i Area (2005), “en el protagonista de las acciones 

formativas y desempeña un rol mucho más activo y participativo”. 

 

Aquest canvi de concepció respecte als rols dels agents implicats en els 

processos d’ensenyança- aprenentatge (E-A), va ser el detonant per valorar la 

rellevància que posseeix una idònia formació pedagògica en TIC per als docents 

actuals. Hem de tenir present i valorar adequadament la gran rellevància que 

posseeix una idònia formació pedagògica en TIC per als professors, els quals per 

poder fer front exitosament a les noves visions educatives han de formar-se 

degudament en competències i matèria de noves tecnologies. Així doncs aquesta 

formació més profunda envers les TIC els ajudarà activament a extreure la 

potencialitat d’aquests recursos tot sabent-los combinar exitosament amb i dins 

la pràctica quotidiana més tradicional i segons les necessitats que es presentin. 

D’aquesta manera l’origen de la present proposta rau en les necessitats de 

reciclatge en TIC observades concretament dins l’escola Bac de Roda, en la qual 

degut a retallades, manca de temps, etc., no s’han pogut realitzar les formacions 

d’actualització pertinents i/o adequades per al seu professorat. Dues de les 

frases i posicionaments que més bé remarquen aquesta necessitat de formació 
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constant i actualització a les quals intentarem donar resposta mitjançant el 

nostre projecte, són: 

 

“Uno de los principales objetivos de la educación debe ser ampliar las ventanas 

por las cuales vemos el mundo”                                                

Arnold H. Glasow 

 

“El principal objetivo de la educación es criar persones capaces de hacer coses 

nuevas, y no solamente repetir lo que otras generaciones hicieron” 

Jean Piaget 

 

Al respecte Marqués (2000), citat a Fandós, M., Jiménez, J, M., y González A-P. 

(2002) s’afirma que, “aunque aún hay docentes que no son conscientes de ello, el 

desarrollo tecnológico actual nos está situando en un nuevo paradigma de 

enseñanza que da lugar a nuevas metodologías y nuevos roles, configurando un 

nuevo enfoque de la profesionalidad docente más centrada ahora en el diseño y 

la gestión de actividades y entornos de aprendizaje, en la investigación sobre la 

práctica, en la creación y prescripción de recursos, en la orientación y el 

asesoramiento, en la dinamización de grupos, en la evaluación formativa y en la 

motivación de los estudiantes, que en la transmisión de información y la 

evaluación sumativa como se entendía antes”. Així doncs la finalitat primera del 

present projecte serà donar resposta al paradigma educatiu nou que està 

sorgint, mitjançant el reciclatge en noves tecnologies per part dels docents de 

l’escola Bac de Roda, oferint-los una formació en línia per facilitar-los l’accés i 

possible asincronia que beneficiïn el seu aprenentatge. Ara bé, no solament 

abordarà la nova concepció del paradigma educatiu sinó que el present projecte 

presentarà diverses finalitats més en funció del punt de vista que es valori, per 

tant, aquestes darreres i rellevant finalitats afegides a les citades seran: 

 

 Finalitats personals: 

 

» Ser capaç d’implementar una resposta formativa funcional i útil 

mitjançant la virtualitat, la qual s’ajusti a les necessitats, mancances i 

característiques d’un context educatiu concret. 

 

» Aprendre a elaborar exitosa, curosa i correctament projectes de 

formació i docència en línia. 

 

 Finalitats envers als receptors de la proposta: 

 

o Ajudar a ampliar el bagatge TIC dels docents de l’escola Bac de Roda. 

 

o Aconseguir que els discents de la formació comprenguin les 

potencialitats de les TIC a l’aula i sàpiguen treure’ls partit.   

 

o Contribuir a consolidar l’esperit crític dels docents envers les TIC. 

 

o Promoure l’aplicació de recursos TIC en el dia a dia de l’aula. 
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o Contribuir a afavorir el treball col·laboratiu i la cohesió grupal. 

 

La temàtica d’aquest projecte és el reciclatge d’eines i recursos TIC dels docents 

de l’escola Bac de Roda mitjançant un entorn virtual d’aprenentatge, Moodle, 

així com ferramentes diverses que contribueixin al feedback (xats, fòrums...) i a 

l’aprenentatge (eines de presentació, per a nens amb NEE, etc.). Tanmateix, el 

contingut s’ha procurat escollir dels interessos de l’alumnat observats a l’anàlisi 

de les necessitats per a optar per aquells que motiven en major mesura als 

alumnes destinataris del curs. 

 

Per a abordar l’elaboració de la present proposta formativa en línia es treballarà 

des d’una visió constructivo - conectivista de l’aprenentatge mitjançant com a 

model de referència el model de disseny tecnopedagógic d’ADDIE per a web. 

Hem optat per aquest model degut a que es composa de totes les fases que han 

de contemplar-se en un bon disseny tecnopedagógic; l’ordre d’abordatge pot ser 

modificat segons es consideri idoni; és fàcil d’emprar per persones poc versades 

en aquest camp i s’ajusta a donar resposta a les necessitats concretes del nostre 

alumnat. Tanmateix hem optat per la versió web ja que tot i composar-se en 

part d’ítems comuns a l’ADDIE normal, és més òptim per a les accions 

formatives dutes a terme a la xarxa i/o en entorns virtuals. 

 

Quant a l’estructuració de la memòria el cos que presenta respon a tres 

moments concrets, l’inicial i/o encapçalament on s’introdueix un resum 

executiu així com una introducció a la temàtica, una contextualització 

juntament amb la justificació i viabilitat de la proposta i els objectius del 

projecte. El desenvolupament, les parts del qual responen a les mateixes fases 

que presenta el ADDIE per a web; i el desenllaç amb les conclusions del projecte 

i la bibliografia emprada seguida dels annexos. Tanmateix, a tall d’exemple 

il·lustratiu podeu consultar gràficament l’estructura a l’Annex 2. Estructura 

gràfica de la memòria 
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3. Contextualització 
 

3.1. El centre 

 

   3.1.1. Dades generals de la institució 

 

Nom: CEIP Bac de Roda, antic CEIP Emilia 

Pardo Bazán 

 

Localització: C/ Huelva 33, cp. 08020 

Barcelona 

 

Situat dins la Verneda, barri ubicat a l’originari 

nucli antic del poble de Sant Martí de 

Provençals i actual districte de Sant Martí que 

data del 1052. Rep el seu nom dels verns, 

arbres, que creixien vora la riba. 

 

Nivell educatiu del centre: Ed. Infantil i Ed. 

Primària 

 

 

Nivell educatiu escollit: Formació per als docents del centre.  

 

 Web del centre: http://www.xtec.cat/centres/a8002873/  en aquest web 

podem veure les dades generals del centre així com els blogs de cada cicle, 

el blog general de l’escola, el d’AMPA, etc. 

 

 Blog de l’escola: http://blocs.xtec.cat/bacderoda/  

 

 Blogspot d’AMPA: http://ampaceipbacderoda.blogspot.com.es/  

 

 Un viatge visual pel centre mitjançant algunes de les activitats que duen 

a terme: http://www.xtec.cat/centres/a8002873/videos/videos.htm  

Imatge 1- El centre: abans i ara (creació pròpia) 

 

Imatge 2- Situació del centre (creació pròpia) 

 

http://www.xtec.cat/centres/a8002873/
http://blocs.xtec.cat/bacderoda/
http://ampaceipbacderoda.blogspot.com.es/
http://www.xtec.cat/centres/a8002873/videos/videos.htm
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   3.1.2. Trets característics del centre (projecte educatiu) 

 

 Trets d’identitat del centre: 

 

 Escola inclusiva, ja que dóna resposta a la diversitat del seu alumnat, 

segons les necessitats d’aquests, els ritmes d’aprenentatge que 

presenten, etc. 

 

 Escola aconfessional, on no condicionen les creences polítiques o 

religioses, atorgant les mateixes oportunitats a tots. 

 

 Escola coeducativa, fomenta el tracte igualitari alhora que promou el 

respecte entre sexes. 

 

 Escola democràtica, on tots els agents implicats en els processos 

d’ensenyança-aprenentatge (E-A): alumnes, pares, docents, serveis, 

etc., cerquen les mateixes fites i es mouen unànimement per 

aconseguir-les. 

 

 Escola compromesa, amb l’entorn en què se situa tenint present la 

realitat sociocultural en què s’ubica el centre i que condiciona i 

orienta la seva acció formativa delimitant les necessitats dels seus 

alumnes. 

 

 En el centre es promou l’ús TAC (Tecnologies per l’aprenentatge i el 

coneixement) en les activitats acadèmiques com a eina metodològica de 

les àrees d’aprenentatge . 

 

 Síntesis del projecte educatiu del CEIP Bac de Roda: 

http://www.xtec.cat/centres/a8002873/Projecte%20Educatiu%20de%

20Centre.pdf  

 

 

   3.1.3. L’escola i els seus docents 

 

L’aspecte del perfil docent i els membres que el composen en la totalitat del 

centre és summament rellevant ja que condiciona la proposta del present 

projecte. Per tant a continuació s’ofereix una relació més profunda envers 

d’aquest punt.  

 

 Figures docents amb càrrecs específics:  

 

 18 tutores 

 2 Educació Física 

 2 d’anglès  

 1 de música  

 1 d’Educació Especial  

 2 de reforç de pàrvuls  

 1 d’aula d’acollida  

http://www.xtec.cat/centres/a8002873/Projecte%20Educatiu%20de%20Centre.pdf
http://www.xtec.cat/centres/a8002873/Projecte%20Educatiu%20de%20Centre.pdf
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 1 de religió (1/2 dotació) 

 Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP) 

 

 Mitja d’edat dels docents del centre: l’edat dels docents del centre se situa 

en una mitja de 50 anys, tenint 61 anys el docent de més edat i 39 el més 

jove. Matisar que aquesta mitjana genèrica s’ha establert sense tenir en 

compte l’edat dels docents substituts que acudeixen al centre ja que la 

seva figura és itinerant i no fixa. 

 

 Altre personal rellevant del centre a més del docent: 

 

 Director (no tutor) 

 Cap d’estudis i secretària (ambdues tutores) 

 Mestres que són Coordinadores de Cicle (4) una per cicle 

 Mestres Coordinadores de: riscos laborals; llengua i cohesió social i 

informàtica. 

 

D’aquesta manera els docents alumnes de la formació són persones l’edat de les 

quals se situa en una mitja de 50 anys, tenint 61 anys el docent de més edat i 

39 el més jove. La transcendència de l’edat del professorat rau en què com més 

joves solen disposar d’un major coneixement previ envers al món de les TIC i 

per tant solen moure’s amb més facilitat en ell tenint menys recances envers al 

desplaçament que pot patir per a algunes l’ensenyança tradicional envers la 

virtualitat. Aquest fet el recolza Fernández, M. (2000) quan comenta que “las 

personas mayores utilizan en menor proporción los productos TIC que el conjunto 

de la población” tanmateix aquesta mateixa autora també comenta que la causa 

fonamental què les persones més grans i de major edat no emprin tant les noves 

tecnologies es deu a “la falta de conocimiento (43,8%) y la falta de tiempo (37,4%) 

[...] Siendo una de las medidas más valoradas para su uso las necesidades de 

formación”. 

 

 

   3.1.4. L’escola i les TIC 

 

 Projectes realitzats amb TIC: fa 5 anys, amb els alumnes de 2n de Primària 

va dur-se a terme un projecte d’informàtica en estreta i directa col·laboració 

amb el Centre de Recursos de la zona, destinat a què cadascun dels 

alumnes de l’aula disposés en la seva taula d’un portàtil connectat a 

internet. El projecte va ser publicat a la pàgina web del xtec com una de les 

bones pràctiques de les escoles fetes a Barcelona. 

 

 Ús actual de les TIC: no es realitza cap mena de projecte de formació docent 

envers les TIC sinó que l’única intervenció directa en el món de les noves 

tecnologies és mitjançant un projecte TAC (Tecnologies per a l’aprenentatge 

i el coneixement), els objectius del qual són, segons la Generalitat de 

Catalunya – Departament d’Ensenyament son: 

 

 Planificar el desplegament i la inserció de les TIC en els àmbits 

educatiu, administratiu i comunicatiu.  



Memòria Final de Pràctiques 
Màster en Educació i TIC (aula 2) 

Itinerari - Docència en línia 
 

14 
 

 Promoure l'assoliment de la competència digital per part de tots els 

alumnes.  

 

 Promoure l'assoliment de la competència digital docent per part de 

tots els professors.  

 

 Impulsar els usos curriculars de les TAC i fer-ne el seguiment i 

l'avaluació.  

 

 Assignar responsabilitats compartides en la gestió de la tecnologia 

en el centre.  

 

 Vetllar pel compliment de la normativa en els usos de la tecnologia, 

especialment en allò que s'estableix a la Llei orgànica 15/1999, de 

13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) 

i a la Llei de propietat intel·lectual (LPI).  

 

 Establir criteris per a la definició de les prioritats de dotació dels 

recursos tecnològics i d'assessorament i de formació dels docents.  

 

 Establir la presència del centre a Internet (portal del centre, 

plataforma virtual).  

 

 Les retallades educatives han minvat, si no eliminat en la seva totalitat, 

el temps i els recursos dels quals es disposava per a la formació continua 

i reciclatge del col·lectiu docent que conforma la present institució 

educativa. 

 

 

3.2. Problemes i/o necessitats que es volen abordar 

 

Els docents de l’escola Bac de Roda necessiten eines, recursos, idees, mitjans, 

etc., per posar-se més al dia en el món de les TIC explotant en el menor temps 

possible les seves potencialitats copsant idees que els ajudin a aplicar les noves 

tecnologies a l’aula íntegrament com una eina més, normalitzada, útil, 

funcional i pràctica. A més, tot i no tractar-se directament d’una necessitat, un 

punt a abordar i tenir en compte per a la proposta del present projecte és la 

manca de temps dels docents als quals s’enfoca l’acció educativa, ja que 

aquests han d’invertir hores pròpies i extralectives per a la seva formació i han 

de compaginar, en la mesura de les seves possibilitats, la vida privada, la laboral 

i la formació complementària. Aquest fet condicionarà en part l’enfocament que 

realitzarem de la proposta. A més, al llarg de l’enquesta “informal” al director, 

realitzada durant l’anàlisi de necessitats el director va transmetre un altra 

necessitat a tenir present, la idoneïtat de treballar o poder abordar 

l’actualització dels professors en noves tecnologies, enfocant aquest context des 

d’una vessant més col·laborativa allunyant-nos de les xarxes socials, més en 

voga i conegudes.  
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4. Justificació i viabilitat de la proposta 
 

Avui en dia ens situem en un punt complex i controvertit. Tot i existir noves 

i prometedores teories de l’aprenentatge que ofereixen respostes més eficients a 

les necessitats de l’alumnat (connectivisme), recolzades per noves tecnologies 

les quals permeten metodologies actives, engrescadores i actives, ens resistim 

a evolucionar. Ens neguem a progressar tot atorgant possibilitats viables de 

coexistir amb l’educació més estandarditzada als nous models. Aquesta 

reticència al canvi enfront les TIC, molts cops es deu a l’escassa preparació 

pedagògica en matèria de noves tecnologies que posseeixen les docents d’avui 

en dia. És molts cops la por envers allò desconegut i la intranquil·litat enfront 

als canvis el que priva als mestres d’evolucionar donant pas a una nova 

concepció metodològica i diferent de l’aprenentatge més tradicional.  

 

Hem de tenir present que actualment ens situem en una societat altament 

informatitzada i dominada en part pels més joves els quals solen demostrar un 

ús i habilitat en TIC aclaparador en comparació als seus pares, tutors, etc. A 

dia d’avui, i cada cop més, les tecnologies es desenvolupen incessantment. Les 

que avui són noves, seran obsoletes demà, hem d’adaptar-nos a grans passes a 

una societat informatitzada que no deixa de canviar i evolucionar a la velocitat 

de la llum, alhora que cedim les regnes de l’aprenentatge a un alumne cada 

cop més actiu. Així doncs "cal posar la tecnologia al seu lloc just d'ajuda al 

procés d'ensenyar i aprendre en qualitat del recurs educatiu que és, ni 

menysprear-la ni mitificar-la" (Kettmer-Polley, 1999). Al mateix temps, segons 

González Soto (1999), “ la "relación" (comunicativa y educativa) es preciso 

entenderla como la conexión o contacto, como nexo, como circunstancia que sirve 

de unión entre los elementos personales de un acto comunicativo y educativo y 

entre estos y el resto de elementos de dicho acto y también como marco de esa 

conexión”. 

 

De vegades als docents ens genera dubtes i neguits allò desconegut que pot 

desplaçar el que tots hem estat duent a terme sempre tot desestabilitzant els 

pilars en els quals fonamentàvem el concepte d’educació des de fa temps. Tot i 

així, el que s’ha de procurar és pal·liar aquesta predisposició negativa oferint 

formació pedagògica en l’àmbit TIC. L’etern desconegut ja que mai solem 

endinsar-nos-hi lo suficientment, sinó que ens hi quedem de manera superficial 

en ell. Per tant, el que pretenem és intentar solventar la manca de 

coneixement envers les TIC. Volem proporcionar als professors l’oportunitat 

d’experimentar la potencialitat de les noves tecnologies a partir de propostes 

específiques d’eines, de la realització d’activitats pràctiques, de l’intercanvi de 

coneixements i opinions entre iguals tot generat un clima col·laboratiu i 

acollidor, etc. 

 

Ara bé, per què els resulta utilitari als docents l’aprofundiment en el ampli món 

de les noves tecnologies? com citen Fandós, M., Jiménez, J, M., y González A-P. 

(2002), “cuando "apoyamos" el proceso de enseñanza en las TIC, al variar la 

relación, hemos de reubicar el papel del resto de componentes, porque el proceso 

ahora tiende a "independizarse", a "individualizarse", a alejarse del docente”. Dit 

d’un altra manera, el propiciar el coneixement de les TIC entre el personal 
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docent, facilita que aquests agents imprescindibles en els processos d’E-A 

puguin explotar la potencialitat d’aquests recursos tecnològics a l’aula de 

manera ordinària i habitual (dins les possibilitats del centre). A més, aquest nou 

enfocament educatiu contribueix al mateix temps, de manera activa, al foment 

dels nous rols docent-discent, en els quals el rol antigament passiu de l’alumne 

segons Borges (2007) recollit a Pérez-Mateo, M.; Guitert, M. (2010) passa a ser 

“actiu i gestiona el seu propi procés d'aprenentatge […] Construeix el seu propi 

coneixement a partir del material d'estudi i també de la relació amb els companys 

i el professor (per tant aprèn d’ells interactivament) […] Organitza el seu temps 

adequadament i du a terme el procés formatiu a través de l'entorn tecnològic”. 

Així com el paper del docent, segons Palloff y Pratt, (2001) deixa de ser de 

“depositari i transmissor del saber” per convertir-se en allò que molt 

encertadament comenten Guitert, Romeu i Mucach (2009), “asesor y guía, y se 

responsabiliza de proporcionar las estructures educativas y orientar al estudiante 

para que este pueda acceder y transformar sus interacciones en conocimientos” . 

Així doncs la tasca de guiar l’aprenentatge en un “nou món” on l’alumne és una 

part cada dia més activa de la creació d’aquest coneixement resulta fonamental 

perquè el procés d’aprenentatge doni fruits i sigui exitós visió que és recull 

també en Guitert, M.; Romeu, T. (2012), on s’esmenta que Sangrà (2001) 

considera com molts altres que “el docent deixa de ser un simple transmissor de 

coneixements i esdevé facilitador de l’aprenentatge que promou i orienta 

l’aprenentatge dels estudiants”. 

 

A més, en propiciar el coneixement envers les TIC, no solament brindem la 

possibilitat d’explotar al màxim la seva utilitat dins l’aula, o bé afavorim els 

nous rols docent-discent, sinó que li oferim al professor l’opció i oportunitat de 

poder enfocar una acció docent flexible i motivadora. Eixos fonamentals perquè 

l’aprenentatge entre els més joves es dugui a terme de manera significativa. 

 

Respecte a la flexibilitat de les eines en línia, aquestes proporcionen un disseny 

curós, una planificació prèvia exhaustiva i una anàlisi minuciosa de la pràctica 

que es durà a terme, per això el docent ha de posseir una gran capacitat de 

flexibilitat i adaptació. No tan sols a les necessitats concretes de l’alumnat (a 

nivell grupal i individual) sinó a tots aquells inconvenients o modificacions 

necessàries que puguin sorgir durant el transcurs de les sessions.  

 

Quant a la motivació aquesta pretén dinamitzar el procés d’aprenentatge de 

manera satisfactòria ja que la motivació per a la tasca, l’aprenentatge 

col·laboratiu, la consecució de nous coneixements, etc., és fonamental per a 

l’aprenentatge.  En aquest sentit Bryndum, S., Jerónimo Montes, J.A. (2005), 

defensen que “la motivación es un elemento esencial para la marcha del 

aprendizaje y es inherente a la  posibilidad de otorgar sentido y significado al 

conocimiento. Sin motivación el alumno no realizará  una trabajo adecuado, no 

sólo el de aprender un concepto, sino en poner en marcha estrategias que  le 

permitan resolver problemas similares a los aprendido. Hay una relación muy 

estrecha entre la  eficacia de enseñar, aprender y los aspectos motivacionales del 

comportamiento humano.”. Segons Huertas (2001) considera sis paràmetres 

fonamentals per a la intervenció motivacional a l’aula els quals sintetitza amb 

l’acrònim TARGET (en anglès diana o meta) recollits per Epstein (1989), aquests 
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son: “Tarea, Autoridad, Reconocimiento, Grupos, Evaluación y Tiempo”, aquestes 

característiques del TARGET imprescindibles en el dia a dia de l’educació poden 

aconseguir-se enfocar i assolir exitosament amb el recolzament actiu de les TIC 

dins l’aula, sempre i quan els docents disposin dels coneixements suficients 

envers a elles per poder-les integrar de manera correcta fomentant una 

pedagogia idònia que tregui la seva màxima potencialitat. Per últim hem de tenir 

present que "las TIC ya no se contemplan como una herramienta de interés para 

el aprendizaje individualizado sino también como un soporte para el aprendizaje 

grupal y la creación conjunta de conocimiento." Gros (2004) 

 

Així doncs la nostra proposta formativa promou una gran diversitat de beneficis 

i potencialitats entre els diferents agents i agrupacions que conformen 

l’educació: 

 

 Docents: 

 

 Ampliar el seu coneixement en recursos, eines,... que ens 

proporcionen les TIC 

 Poder implementar noves metodologies a l’aula les quals siguin més 

engrescadores, interactives i diversificades 

 Més facilitat de poder elaborar projectes col·laboratius entre els seus 

iguals primant com a eina fonamental les TIC 

 Benestar i satisfacció personal davant del propi autoaprenentatge 

 Intercanvi actiu d’idees, etc., entre els diversos docents del centre tot 

afavorint la cohesió grupal 

 Foment dels nous rols discent-docent de manera activa i ben enfocada 

 Poder proporcionar major autogestió i autocontrol a l’alumna envers 

als seu propi aprenentatge 

 

 

 Alumnes: 

 

o Major interès pel contingut exposat 

o Motivació constant 

o Varietat de propostes de treball 

o Flexibilitat i adaptació de les tasques i activitats a les seves 

característiques personals 

o Treball col·laboratiu 

o Major cessió d’autogestió de l’aprenentatge 

o Aprenentatge TIC a través d’assignatures curriculars 

 

 

 Institució/Organització: 

 

 Millora de l’ensenyament i resultats d’aprenentatge dels seus alumnes 

degut a la motivació, noves metodologies, etc., que han après i 

implementat els docents 

 Destresa i actualització dels docents en noves tecnologies 
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 Poder gaudir d’un personal docent pedagògicament instruït en TIC 

que sap i pot emprar-les correctament dins l’aula 

 Major esperit col·laboratiu entre els docents 

 Poder implementar unànimement i de manera eficient projectes de 

treball de cicle, o del centre en general proposant com a context i eina 

fonamental les potencialitats que ens brinda la virtualitat. 

 Disposar d’alumnes motivats i compromesos amb les tasques. 

 Obtenir un centre que sigui punt de referència de bones pràctiques 

TIC. 

 Poder oferir major resposta de formació als seus alumnes així com 

brindar-los una formació adaptada a les necessitats de manera, fins 

ara, menys convencional. 

 

 

 Pares: 

 

» Satisfacció al comprovar la motivació dels seus fills amb els estudis. 

» Possibilitat d’aprofitar eines TIC per treballar amb els seus fills 

interactivament a casa. 

» Confiança envers al centre al comprovar que s’adapta als avenços de 

la societat disposant d’un professorat que està al dia de les noves 

tecnologies tot adaptant les seves potencialitats a l’aula ordinària. 

 

Per últim citar un fet que moltes vegades oblidem com a docents presencials i/o 

virtuals, l’educació va molt més enllà de la mera transmissió de sabers o la 

possibilitat d’oferir una autogestió activa per part de l’alumne respecte a 

l’edificació del seu propi coneixement. L’educació ha de tractar no tan sols els 

sabers sinó que ha d’enfocar-se al cor, fomentant el saber ser i el saber fer. Així 

doncs, a més de tot allò citat, en la present proposta d’acció formativa volem 

que les eines que proporcionem als docents, així com les estratègies i 

propostes per emprar-les els ajudin a treballar amb els alumnes el saber; saber 

ser i saber fer; des d’una pedagogia del cor, allunyada d’enfocaments frívols i 

merament de transmissió de sabers. 

 

Ara bé malgrat de la justificació anterior si ens aturem a tractar la viabilitat de 

la present formació hauríem de plantejar-nos alguns punts de “contratemps” 

que puguin existir ja que tot i poder ser viable respecte a l’elaboració que pot 

dur-se a terme en aquest trimestre hi ha diversos punts del seu abordatge en 

què es poden presentar traves significatives. Els punts que dificulten la 

viabilitat del projecte serien: 

 

1) Manca de temps per elaborar àmpliament les activitats i continguts de 

l’acció formativa. 

 

2) Cert grau de dificultat en escollir els materials més adients. 

 

3) El més rellevant: cercar a membres de l’entitat que es prestin a provar el 

projecte i aplicació pilot, ja que tot i ser quelcom que ben valorat amb 

temps segurament es duria a terme a l’escola, sol·licitar sense previ avís 
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una col·laboració activa a persones que no s’ho esperaven i que es veuen 

sobrepassats per les seves tasques resulta considerablement complex i 

potser poc viable. 

 

Per intentar donar resposta a les dificultats  de viabilitat citades algunes de 

les mesures que podem intentar dur a terme  són: 

 

1) Manca de temps per elaborar àmpliament les activitats i continguts de 

l’acció formativa. 

 

» Millor distribució i planificació temporal 

 

» Activitats concises 

 

» Emprar materials de referència utilitaris i pràctics que facilitin la 

creació de propostes eficaces i adequades 

 

 

2) Cert grau de dificultat en escollir els materials més adients. 

 

» Valorar els desitjos i necessitats de formació dels docents per a 

començar la tria del material 

 

» Procurar impartir i proporcionar contingut relacionat amb els 

interessos dels discents 

 

 

3) El més rellevant: cercar a membres de l’entitat que es prestin a provar el 

projecte i aplicació pilot, ja que tot i ser quelcom que ben valorat amb 

temps segurament es duria a terme a l’escola, sol·licitar sense previ avís 

una col·laboració activa a persones que no s’ho esperaven i que es veuen 

sobrepassats per les seves tasques resulta considerablement complex i 

potser poc viable. 

 

» Proposar un altre besant de prova pilot 

 

» En lloc d’implementar el projecte de mode pilot, avaluar-lo 

mitjançant experts de diversos àmbits, per exemple: 

 

- Informàtic 

- Mestres aliens a l’escola Bac de Roda 

- Dissenyador tecnopedagógic 

- Etc. 
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5. Objectius del projecte 
 

Objectiu general 1: Oferir, mitjançant un curs virtual, reciclatge formatiu 

envers al món de les TIC, al col·lectiu de docents de l’escola Bac de Roda. 

 

Objectius específics per a la consecució de l’objectiu general 1:  

 

 Disposar d’una plataforma virtual adequada per implementar la proposta 

de la formació. 

 

 Dissenyar un contingut adequat a les necessitats del col·lectiu docent a qui 

va dirigida l’acció formativa. 

 

 Disposar d’eines d’avaluació que fomentin la millora constant de l’acció 

formativa així com l’autocrítica introspectiva per part de l’alumnat. 

 

 Plantejar el curs virtual basant-nos en un model constructivo -conectivista. 

 

Objectiu general 2: Aportar eines i recursos TIC als docents perquè puguin 

experimentar la potencialitat de les noves tecnologies a l’aula tot mitjançant 

l’intercanvi d’idees amb relació a els recursos plantejats. 

 

Objectius específics per a la consecució de l’objectiu general 2:  

 

 Conèixer els desitjos i preferències d’aprenentatge envers a recursos i 

usos TIC per part del professorat de l’escola Bac de Roda. 

 

 Fomentar un clima col·laboratiu i d’intercanvi entre els professors 

discents. 

 

 Proposar tasques que puguin donar lloc a la creativitat dins l’aula per part 

del docent mitjançant noves eines TIC per ell desconegudes i/o poc 

emprades. 

 

 Fomentar la participació activa així com la interacció  

 

Objectiu general 3: Motivar als docents perquè implementin amb més 

assiduïtat les noves tecnologies dins l'aula aprofitant totes les seves 

potencialitats 

 

Objectius específics per a la consecució de l’objectiu general :  

 

 Promoure activitats pràctiques que puguin dur a terme els docents a 

posteriori dins de l’aula. 

 

 Fomentar l’intercanvi actiu d’idees per a la implementació i utilització 

activa de recursos dins de l’aula.  
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6. Anàlisis de les necessitats 
 

6.1. Descripció dels criteris i procediment d’anàlisis 

 

Per a revisar en profunditat les necessitats que es plantegen no solament a nivell 

d’usuari (discent) si no en la totalitat de l’acció formativa plantejada, 

s’abordaran les qüestions que es consideren rellevants solventar en el conjunt 

del projecte, d’aquesta manera podem dir que estarem parlant i referint-nos a 

necessitats: 

 

a) Instruccionals 

 

Considerem necessitats instruccionals aquelles que poden ser satisfetes 

mitjançant un procés instruccional i que per tant han de ser solventades un cop 

finalitzi el procés d’instrucció dissenyat amb la finalitat de donar-los resposta. 

Així doncs aquest tipus de necessitats i/o anàlisis del problema son la clau 

entre les necessitats individuals o organitzacionals i els esforços del 

desenvolupament instruccional. El que procurarem analitzant les necessitats 

instruccionals és el deixar clares les raons per les quals hem dissenyat aquest 

curs, així com qualsevol altre procés instruccional. Els punts fonamentals que 

s’analitzaran i als quals se’ls intentarà donar resposta dins d’aquestes 

necessitats instruccionals seran: 

 

I. Els components essencials i/o bàsics, els quals constitueixen la 

plataforma del disseny: 

 

» Continguts: organització bàsica dels segments de la matèria seleccionada 

en base a l’adequació de la natura, principis, estructura del tema i 

habilitats, desitjos i interessos dels participants. 

 

» Avaluació: procés que permet verificar l’adquisició de les fites i objectius 

plantejats per part del docent, l’alumnat i de l’acció formativa. Tanmateix 

aquesta acció permet la redefinició i retroalimentació de l’acció formativa. 

 

Algunes qüestions que ens plantegem solventar i analitzar en aquest punt 

són: Quin és el contingut? Com s’organitza? Quines són les metes 

d’aprenentatge? Quina és la data límit del projecte?... 

 

II. Els components específics, que complimenten i realcen les anteriors 

d’acord i amb consonància a la naturalesa, cobertura i profunditat del 

procés instruccional. 

 

 Estratègies: seqüencia planificada d’accions docents i discents que 

promouran activament la consecució dels aprenentatges desitjats. 

 

 Mètodes: conjunt d’accions que s’empren per facilitar l’organització 

cognoscitiva del participant/discent (instrucció sistemàtica). 
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 Tècniques d’ensenyança-aprenentatge: metodologia que s’emprarà per 

facilitar l’aprenentatge de manera activa i eficaç. 

 

 Recursos: Mitjans, materials i instal·lacions per a la consecució dels 

objectius instruccionals, exemple: medis audiovisuals... 

 

Algunes qüestions que ens plantegem solventar i analitzar en aquest punt 

són: Com serà la formació? Sincronia o asincronia? Internet és adequat? 

Quines opcions hi ha per a fer arribar la formació als alumnes?... 

 

 

b) Formatives 

 

Moore y Dutton (1978; a Dipboye et al., 1994) proporciona una equació per guiar 

els esforços en el procés de detectar les necessitats formatives: “Necesidades de 

formación = Ejecución estándar o deseada - Ejecución presente o actual” 

 

i. Anàlisis organitzacional: 

 

 On, quan i com es pot o es durà a terme l’acció formativa 

 Components del treball que poden afectar l’organització 

 Preferències personals per al treball (organització) 

 

Algunes de les qüestions abordades són: temporització, organització... 

 

ii. Anàlisis de la tasca: 

 

 Tipus d’activitat 

 Predisposicions, actituds i comportaments que hauran de dur-se a 

terme en les diverses tasques 

 

Algunes de les qüestions abordades són: tipus i naturalesa de la tasca... 

 

iii. Anàlisis de la persona: 

 

o Perfil del discent 

o Destreses i interessos del discent 

o Necessitats de formació concretes 

o Motivació 

 

Algunes de les qüestions que s’aborden són: Qui és el públic? Models 

d’aprenentatge preferits? Quina és la motivació per a la participació?... 

 

 

c) Tecnològiques 

 

 Identificar i definir les tecnologies que poden ajudar-nos a adquirir les 

metes formatives plantejades. 
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 S’aborda la solució activa d’incidències que puguin sorgir com a barrera 

en les tecnologies escollides. 

 

Algunes de les qüestions que ens plantejarem seran: De quina tecnologia 

disposa el públic? Amplada de banda? Ordinadors?... 

 

 

d) Generals del projecte 

 

Respecte al projecte general les necessitats que intentarem abordar i a les quals 

pretenem donar resposta són fonamentalment: 

 

 Quines limitacions hi ha? 

 Quin és el pressupost? 

 De quins recursos humans es disposa (dissenyadors gràfics, 

programadors de pàgines web, gestors de projectes, correctors...)? 

 Recursos materials i temporals del projecte 

 

Respecte al procediment d’anàlisis, alhora d’analitzar les necessitats dels 

discents d’aquest projecte així com les del context i eines disponibles, les 

finalitats que hem prioritzat i intentat assolir al llarg d’aquest espai, han estat: 

 

 Observar si hi ha o no necessitat 

 Presa de decisions per a poder establir unes bases coherents per a l’acció 

formativa 

 Obtenir i posteriorment proporcionar informació utilitària i degudament 

estructurada a través del resultat de l’anàlisi de dades obtingut 

 Arribar a sintetitzar unes necessitats i les resolucions pertinents a aquestes 

 

Així doncs, per dur a terme l’observació i la recollida d’informació que ens a 

portat a perfilar, concretar i posteriorment sintetitzar les possibles necessitats 

a les que hem de fer front, hem valorat minuciosament les diverses 

possibilitats/eines existents, tot decantant-nos per uns models en concret: 

 

A. Eines i instruments de recollida de la informació 

 Enquesta “informal” de presa de contacte amb el director 

 Enquesta de posicionament i perfil personal 

 Qüestionari 

 

B. Eina d’anàlisis i propostes de millora 

 Anàlisis DAFO  

 

Perquè ens hem decantat per aquestes eines de recollida de la informació?  

 

 Ofereixen una visió clara i personal 

 Brinden amplia informació sobre possibles necessitats a tenir en compte 

 Transmeten neguits i necessitats per part dels discents 

 Ens ofereixen una visió generalista de la situació personal dels “estudiants” 

així com dels recursos, desitjos i motivacions que tenen 
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 Son mètodes ràpids, concisos i alhora summament il·lustratius. Els 

docents participants no perden gaire temps personal col·laborant. 

 

En quant a l’eina d’anàlisis escollida es tracta d’una ferramenta estàndard molt 

emprada en negocis i projectes per a valorar externa i internament els punts 

positius, amenaces, dificultats i fortaleses d’aquests, tot podent elaborar 

alternatives que solventin els punts més crítics.  

 

 

6.2. Les eines emprades 

 

A continuació exposarem breument l’estructura bàsica de cadascuna de les 

eines emprades: 

 

A. Eines i instruments de recollida de la informació  

 

» Enquesta “informal” de presa de contacte amb el director 

 

Es divideix en quatre punts fonamentals: 

 

 Dades generals del centre 

 Sobre tu 

 Sobre les noves tecnologies al centre 

 Necessitats 

 

Pot consultar-se la totalitat de les preguntes i respostes brindades per aquesta 

eina a l’Annex 3. Enquesta “informal” al director 

 

 

» Enquesta de posicionament i perfil personal 

 

La present enquesta es composa de dues parts, una part inicial destinada 

a recollir dades genèriques de la població enquestada les quals ajuden a 

crear un perfil genèric i estàndard per enfocar les necessitats del col·lectiu 

docent envers la nostra proposta formativa. La segona part de l’enquesta 

formada per deu preguntes de resposta oberta utilitzades per situar a 

l’enquestat envers les TIC. Pot consultar-se l’estructura de l’enquesta 

facilitada a l’Annex 4. Enquesta de posicionament i perfil personal 

(estructura) 

 

Els ítems i característiques cercats per elaborar l’enquesta van ser: 

 

 Anonimat: per atorgar més llibertat d’expressió i sinceritat entre el 

professorat. 

 Brevetat: per a que els docents no haguessin de perdre temps excessiu 

personal responent fet que hagués conduit poder a la no col·laboració. 

 Ampliat d’informació: s’ha procurat que el nivell d’informació 

proporcionar per l’enquesta fos el major possible. 

 Posicionament personal envers les TIC. 
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» Qüestionari 

 

Comprèn preguntes de resposta oberta i tancada a fi de poder donar llibertat al 

docent en l’explicació del seu posicionament envers les TIC, etc., però alhora 

concretant sintètica i unitàriament respostes conjuntes a tot el col·lectiu  

enquestat com son la disponibilitat, predisposició a la formació, ... Al mateix 

temps les preguntes elaborades són d’identificació, d’acció, d’informació, 

d’intenció i d’opinió a fi de poder recopilar el major nombre d’informació possible 

per a detectar les possibles necessitats i establir millores. Per a elaborar el 

qüestionari es respecten els mateixos ítems que per a l’enquesta precedent: 

anonimat, brevetat i ampliat d’informació. 

 

Pot consultar-se l’estructura del qüestionari citat a l’Annex 5. Qüestionari 

(estructura) 

 

 

B. Eina d’anàlisis i propostes de millora 

 

» Anàlisis DAFO  

 

Tanmateix, per a consultar l’exposició extensa de cada eina recent citada així 

com la justificació de la seva elecció podeu dirigir-vos a l’Annex 6. Exposició i 

justificació de l’elecció de les eines per la fase d’anàlisi 

 

 

6.3. Descripció de la recollida de dades 

 

Per la present fase d’anàlisi i per la reflexió de la informació obtinguda va 

establir-se prèviament un calendari de les tasques: 

 

 

 

A posteriori, les diverses eines triades per realitzar-se en aquesta fase, van ser 

gestionades de la següent manera: 

 

 

Imatge 3- Temporització de la fase (creació pròpia) 
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A. Enquesta “informal” de presa de contacte amb el director 

 

L’enquesta “informal” al director va ser la que es va dur a terme a l’inici del 

projecte a mode de presa de contacte amb el director, el centre, la situació, les 

seves necessitats, posicionament envers les TIC, etc. La nostra pretensió inicial, 

prèvia a l’anàlisi de les necessitats i destinada en un primer moment només a 

l’enfocament del projecte va ser el poder establir una visió general i globalment 

il·lustrativa de la situació, la demanda i algunes de les necessitats i 

característiques més rellevants del centre i el seu professorat. Així doncs es va 

facilitar al director del centre una enquesta simplement demanant-li que la 

respongués amb la major brevetat de temps possible. D’aquesta enquesta 

s’extreuen múltiples necessitats que ens ajuden activament a confeccionar el 

nostre anàlisis amb la finalitat de donar-los resposta. 

 

B. Enquesta de posicionament i perfil personal i qüestionari 

 

En el cas de les altres dues eines: Enquesta de posicionament i perfil personal i 

el qüestionari; ambdues foren ser elaborades per detectar les necessitats 

instruccionals, personals, d’aprenentatge i formació dels docents envers les TIC, 

així com per poder dur a terme un perfil genèric de l’alumnat, la seva 

disponibilitat, preferències i motivació. Com els docents de l’escola Bac de Roda 

no disposen de molt temps, i menys ara que ens situem en un període força 

essencial per els centres (portes obertes, matrícules, setmana santa i quasi 

darrer trimestre) vàrem decidir ajuntar ambdues eines en format word per 

generar un sol document de cos uniforme, amb sentit, coherència i senzillesa. 

El document va ser facilitat al director del centre sota l’única premissa de que 

fos remés als docents que ell consideris oportú poguessin emplenar-lo. Perquè 

aquesta única premissa?: 

 

- L’elecció del director serà la més encertada en quan a possibilitats de feedback 

real de les eines. 

 

- Totes els docents han de servir-nos per igual ja que en la seva totalitat i fins 

al moment poden ser usuaris potencials del curs. 

 

- Tots han de ser-nos de la mateixa utilitat i fiabilitat ja que desitgem poder 

establir un perfil col·lectiu.  
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6.4. Presentació de resultats de l’anàlisi 

 

A continuació es presenta un resum dels resultats obtinguts: 

 

1) Enquesta “informal” de presa de contacte amb el director 

 

Per una banda s’extreu part de la composició bàsica del centre escolar, 

necessària per comprendre el context 

immediat en el que actuen i treballen 

els subjectes susceptibles a la nostra 

proposta formativa, els docents. D’altra 

banda queda de manifest la rellevància 

que considera el director posseeixen 

les TIC en l’aprenentatge actiu de 

l’alumne, així com la creixent 

impossibilitat de formar-se per part 

dels docents envers aquesta matèria 

degut a les retallades pressupostaries i 

paral·lelament a l’increment horari. 

Tanmateix també es reflexa la 

preferència del treball col·laboratiu 

envers a la individualització, fet que 

comporta i genera cohesió entre els 

membres de l’entitat educativa.  
 

 

 

 

 

 

Per consultar les respostes concretes obtingudes a l’enquesta “informal” al 

director les quals ens han ajudat a extreure les presents dades consulteu a 

l’Annex 7. Respostes rellevants per l’anàlisi de necessitats proporcionades en 

l’enquesta “informal” al director  

  

Gràfic 1- Necessitats derivades de l’enquesta “informal”  
de presa de contacte amb el director (elaboració pròpia) 

 

Gràfic 2- Dificultats de formació derivades de l’enquesta “informal”  
de presa de contacte amb el director (elaboració pròpia) 
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2) Enquesta de posicionament i perfil personal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gràfic 3- Ús de les TIC a l’aula (elaboració pròpia) 

 
Gràfic 4- Projectes a l’aula en TIC (elaboració pròpia) 

 

Gràfic 5- Utilitat de les TIC a l’aula (elaboració pròpia) 

 
Gràfic 6- Comoditat emprant les TIC a l’aula (elaboració pròpia) 

 

Gràfic 7- Conveniència de les TIC al dia a dia de l’aula (elaboració pròpia) 

 
Gràfic 8- Nivell de TIC del professorat (elaboració pròpia) 

 

Gràfic 9- Cursos de reciclatge en TIC realitzats pels docents (elaboració pròpia) 
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En línies generals, de les respostes obtingudes a l’enquesta de posicionament i 

perfil personal s’extreu l’ús de les TIC per part dels docents a l’aula però en 

alguns casos emprant eines bàsiques i conegudes com power point, jclic, etc., 

(observable a l’annex Enquesta i Qüestionari, docent 1-iEnquesta i Qüestionari, 

docent 2-), sense endinsar-se en les potencialitats autèntiques de les TIC. 

Tanmateix i tot i ser majoria el Sí, els posicionaments envers la utilitat 

d’aquestes eines en el dia a dia encara es veu qüestionada. Generalistament tots 

opinen que no hi ha prou formació en TIC i que és un requisit indispensable 

seguir-se formant i reciclant en aquesta matèria tan canviant i utilitària. En el 

que si que es coincideix unànimement és en la gran utilitat d’aquestes eines, 

tot i que com ja s’ha esmenat no s’extreu la potencialitat d’aquestes eines al 

màxim. 

 

Per consultar la totalitat de les enquestes complimentades aquestes poden 

revisar-se a l’Annex 8. Enquestes i qüestionaris complimentats 

 

 

3) Qüestionari 

 

 
 
 

 
 
 

Gràfic 10- Destreses i coneixement propi de les TIC (elaboració pròpia) 

 
Gràfic 11- Competència de l’alumnat en TIC segons els docents 

(elaboració pròpia) 

 

Gràfic 12- Competència en TIC dels companys segons els docents 
(elaboració pròpia) 

 

Gràfic 13- Destreses i coneixement propi de les TIC (elaboració pròpia) 
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Del present qüestionari s’extreu que tot i que els docents, en la seva majoria 

consideren que son competents en TIC, també opinen que haurien de seguir 

formant-se i que estarien disposats a dur a terme un curs virtual de 

reciclatge en TIC fora d’hores laborals. Envers a les disponibilitats horàries, 

aquestes seguien molt variables, però en línies generals disposen d’escasses 

hores per a poder dur-lo a terme. D’altra banda senten certa recança envers 

a la formació merament online decantant-se per una de presencial. Tots 

coincideixen en desitjar una formació molt pautada, versada en eines 

diverses i alhora de metodologia diversa, combinant tasques col·laboratives i 

individuals. Per consultar la totalitat dels qüestionaris complimentats aquests 

poden revisar-se a l’Annex 8. Enquestes i qüestionaris complimentats 

 

Anotació: Inicialment, no estava contemplada la resposta N/C per la seva 

neutralitat i manca de posicionament que comporta, ara bé, degut a que alguns 

docents han deixat preguntes en blanc, amb la finalitat d’interpretar-les i 

recollir-les les hem il·lustrat amb l’opció N/C.  

Gràfic 14- Interès de la implementació de formació (elaboració pròpia) 

 
Gràfic 15- Interès en implementació d’un curs (elaboració pròpia) 

 

Gràfic 16- Predisposició de temps (elaboració pròpia) 

 
Gràfic 17- Eines que volen aprendre i millorar (elaboració pròpia) 
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Eina d’anàlisis i propostes de millora: Anàlisis DAFO  

 
ANÀLISIS INTERN 

 

DEBILITATS FORTALESES 

- Manca de temps 
- Manca de recursos econòmics 
interns 
- Resistència d’alguns docents a 
la formació en línia 
- Treballadors d’edat força 
elevada  
- Algunes persones no se senten 
del tot a gust amb les TIC 
 

- Ganes de dur a terme una formació de reciclatge en TIC 
- Motivació envers la formació continua per part dels 
docents 
- Consens amb el coneixement que vol adquirir-se 
- Ús a petita escala de les TIC dins de l’aula per part 
d’alguns docents 
- Compromís de tots els docents per a dedicar-li temps a 
la formació tot i les dificultats envers la disponibilitat 
- Il·lusió per aprendre quelcom nou i aplicable a l’aula 
- Disponibilitat de recursos tecnològics personals per a 
dur a terme la formació en línia (exemple: ordinadors i 
internet) 

ANÀLISIS EXTERN 
 

AMENACES OPORTUNITATS 

- Manca de finançament 
econòmica extern 
- Augment continu de les hores 
laborals 
- Possibles indisponiblitats de la 
xarxa 

- Voluntat i interès per part de la directiva del centre 
- Predisposició fora d’hores lectives de dedicar-se a la 
formació 
- Possessió d’algunes nocions en TIC 
- Ganes de treballar tan a nivell individual com en equip 
per aprendre noves coses respecte a les TIC 
 

 

 

6.5. Necessitats i solucions 

 

 Necessitats Instruccionals i solucions 

 

Dos punt essencials que es tracten a les necessitats instruccionals son: 

 

 Objectius generals que pretenem abordar segons els resultats obtinguts a 

les eines de recollida de la informació: 

 

- Ampliar els coneixements envers la potencialitat de les TIC dins l’aula 

- Promoure els treballs col·laboratius amb TIC entre els docents 

- Fomentar l’ampliació de coneixement dels docents sobre recursos TIC, eines 

diverses, etc. 

- Motivar als docents per a que emprin amb més assiduïtat les TIC a l’aula 

- Proposar tasques que puguin donar lloc a la creativitat dins l’aula per part del 

docent mitjançant noves eines TIC per a ell desconegudes i/o poc emprades 

 

 Competències generals que pretenem abordar segons els resultats 

obtinguts a les eines de recollida de la informació: 

 

- Identifica i aprofita les potencialitats de les TIC dins l’aula. 

Taula 1- Anàlisi DAFO (elaboració pròpia) 
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- És capaç de raonar seu posicionament enfront les TIC de manera argumentada 

i partint d’una reflexió critica. 

- És capaç de treballar en grup de manera adient, participant, respectant i 

aportant. 

- Pren consciència de la utilitat de les TIC en el dia a dia de l’aula. 

- Aprèn noves eines i recursos TIC i mostra interès per profunditzar en ells i 

posar-los en pràctica. 

- Adquireix noves habilitats i coneixement envers les TIC els quals sap 

implementar 

- S’inicia en l’ús de nous recursos i eines TIC 

- Planifica maneres de implementar les eines a classe tan de manera individual 

com col·lectiu. 

 

Ara bé, d’altra banda, i posseint la mateixa rellevància que els aspectes 

d’objectius i competències recent tractats, en l’anàlisi i resolució de les 

necessitats de caire instruccional també trobem:  

 

a) Els components essencials i/o bàsics, els quals constitueixen la plataforma 

del disseny: 

 

 Continguts: la nostra formació pretén suplir les necessitats en matèria 

de TIC dels docents de l’escola Bac de Roda, tot proporcionant-los eines 

i un coneixement més profund envers les noves tecnologies a través 

d’una implementació de formació virtual. Ara bé, després de l’anàlisi de 

necessitats dut a terme i en el qual s’han reflexat els desitjos formatius 

dels docents, la nostra proposta de reciclatge en matèria TIC, tot i 

disposar de mòdul introductori i de cloenda, estarà constituïda 

fonamentalment d’un gruix central de contingut distribuït de la següent 

manera: 

 

 Mòdul 1 – Eines de presentació (about.me, present.me...) 

 Mòdul 2- Eines d’exposició de la informació (Prezi, Glogster, 

PowTon...) 

 Mòdul 3- Recursos per a NEE (Lamosqueta.cat, Leoloqueveo...) 

 Mòdul 4- Recursos diversos (Avaluació de recursos, OAs, 

Repositoris...) 

 

Des del punt de vista dels resultats obtinguts, és menester implementar 

una formació diversificada tot gestionant una mescla idònia entre les 

eines més eficaces dins de l’aula per als docents i aquelles que més 

desitgen aprendre i millorar els propis mestres. Tanmateix el contingut 

haurà d’exposar-se de manera clara i senzilla per a no dificultar les 

recances inicials envers als entorns virtuals com a mitjà de formació que 

posseeixen alguns docents.  

 

 Avaluació: l’avaluació serà continua, formativa i sumativa, cada tasca 

disposarà del mateix pes final duent a terme una mitja entre els resultats 

obtinguts. En quan a l’especificitat de les tasques avaluatives que es 

duran a terme per a verificar l’aprenentatge, aquestes es projectaran en 
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funció del contingut tractat, valorant des de debats d’aula, fins a treballs 

individuals o col·lectius. Ara bé, respecte a l’avaluació que es realitzarà 

envers la formació en sí, se’ls facilitarà als alumnes un qüestionari 

compost de preguntes tancades i obertes a fi de que valorin diferents 

aspectes de la formació (metodologia, temporització, etc.) 

 

b) Els components específics, que complimenten i realcen les anteriors 

d’acord i amb consonància a la naturalesa, cobertura i profunditat del 

procés instruccional, tot donant resposta a les necessitats observades, 

seran. 

 

 Estratègies, tècniques i mètodes: al llarg de la formació es promourà 

l’autogestió i construcció significativa i col·laborativa de l’aprenentatge 

per part de l’alumne, tot deixant en un segon pla la figura docent, com 

a mer guia i orientador. Tanmateix es promouran tasques de reflexió i 

feina individuals que a posteriori convidin a treballar en grup, així com 

a l’intercanvi actiu de coneixements els quals generin un aprenentatge 

en conjunt. 

 

Un altra mesura i iniciativa que es prendrà serà el facilitar la totalitat 

del contingut des d’un inici a fi de que el discent, no tan sols pugui 

programar-se la seva disponibilitat envers al curs, si no que a més a més 

pugui elaborar un esquema de la totalitat de la matèria tractada. 

 

En tot moment es promourà el feedback actiu entre docent-discent a fi 

de que l’alumne se senti amparat i recolzat en la formació, però sempre 

sense restar-li protagonisme en l’autoconstrucció del saber. Al mateix 

temps el docent exercirà un paper de mediador i motivador entre els 

alumnes per a fomentar l’intercanvi, promoure les relacions 

col·laboratives i afavorí el clima de treball i la cohesió del grup. 

 

 Recursos: els principals recursos que s’empraran a nivell tecnològic i 

desprès de valorar com donar resposta a les necessitats dels docents, 

seran repositoris i OAs diversos, així com articles i blogs d’interès per 

aprofundir en els posicionaments personals envers les TIC. Es 

disposaran de tutorials en vídeo. Així com en word i pdf d’algunes eines 

noves i desconegudes. 

 

 

 Necessitats formatives i solucions 

 

Quan referenciem les necessitats de caire formatiu hem de tenir en compte 

bàsicament els tres punts següents: 

 

I. Anàlisis organitzacional: 

 

Hem pogut observar a partir de la recollida de dades per l’anàlisi de 

necessitats, que els docents disposen d’escàs temps per a la formació 

de qualsevol mena, havent de dedicar hores personals a tal finalitat. 
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Així doncs, a fi de donar resposta a la mancança temporal dels docents, 

es proposa dur a terme una formació de durarà d’un any escolar, tot 

iniciant-se el dia 22 de setembre i cloent a principis de Juny abans de 

que finalitzin les classes a fi de no solapar-se amb avaluacions finals. 

Aquesta proposta tan amplia respon al fet de poder possibilitar la 

realització de les tasques i de l’aprenentatge d’un mode més ampli, 

assossegat i enriquidor, propiciant que tothom pugui compaginar-se la 

proposta formativa, amb la seva vida personal i laboral. 

 

En quan a la metodologia de treball, tot i haver-la citat anteriorment, 

resulta adient mencionar que durant la recollida d’informació s’ha 

observat el desig, quasi en la seva totalitat unànime, de promoure 

tasques individuals, així com també col·laboratives. Així que, atenent a 

aquesta demanda, la qual es veurà reforçada també pel director del 

centre, es proposarà una metodologia i abordatge de l’aprenentatge que 

mescli, el més harmoniosament possible, les tasques i reflexions 

individuals, amb l’intercanvi d’idees i el treball col·laboratiu entre 

companys. Per petició col·lectiva dels docents de l’escola Bac de Roda, 

es plantejaran dates d’inici i final de les tasques a fi de que ells puguin 

organitzar-se millor sense deixar un sobreexcés de feina per al darrer 

moment. A més a més, en les instruccions de cada activitat es reflexarà 

un calendari orientatiu que il·lustri una de les múltiples opcions de 

gestió temporal que poden dur a terme per abordar les activitats. 

 

II. Anàlisis de la tasca: 

 

A les tasques que es plantejaran primaràn els següents principis: 

 

 La reflexió personal 

 L’intercanvi col·laboratiu 

 El diàleg respectuós 

 L’experimentació com a base de l’aprenentatge “aprendre-

aprendre” 

 La consensuació i treball en grup 

 La fonamentació com a base de l’argumentació en vers les TIC 

 El pensament crític 

 El foment de les destreses i habilitats envers les TIC 

 

Així doncs, i a fi de recolzar els principis recent exposats, es promouran 

els debats, les tasques individuals que desemboquin en intercanvi 

d’opinions i practiques educatives eficients envers les TIC, i els treballs 

col·laboratius que fomentin la construcció conjunta del coneixement a 

partir del consens i la pràctica. 

 

III. Anàlisis de la persona: 

 

Després de realitzar la cerca d’informació per abordar les necessitats 

que han de contemplar el nostre projecte, podem cloure que ens situem 

en front de docents de mitjana edat. Alguns d’ells o la majoria 
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acostumats a implementar les TIC en el dia a dia de l’aula, però en 

general sense nocions extenses de l’aprofitament que pot dur-se a 

terme de determinades eines i recursos TIC.  

 

Al mateix temps, podem dir que tots presenten una clara motivació per 

a formar-se en matèria TIC per a poder aportar més metodologies i 

iniciatives a l’aula, ara bé, presenten algunes recances envers a les 

formacions implementades de manera merament virtual. Així doncs, 

després de valorar aquestes “paüres” envers la formació merament 

online, hem decidit com a solució tres estratègies que fomentin la 

confiança en els entorns virtuals i els aprenentatges a través d’aquests, 

sent les citades resolucions, les següents: 

 

 Al Mòdul introductori, i com a inici de la formació, la primera classe 

es durà a terme de mode presencial al centre, contant amb la 

presencia del consultor, a fi de que els alumnes preguin contacte 

directe amb el seu docent així com amb el medi d’implementació de 

la formació. Així doncs el consultor els ensenyarà mitjançant un 

projector els espais del fòrum, els explicarà les metodologies, 

recursos, etc., tot responent als neguits dels docents. En el cas del 

Mòdul de cloenda, en aquest es finalitzarà la formació amb una 

darrera classe presencial al centre a fi d’intercanviar opinions, 

sensacions... 

 

 Un altra solució contemplada i que recolzi l’anterior, és que la 

primera setmana de la formació serà merament de contacte amb 

l’espai virtual a fi de que tots els alumnes es familiaritzin en 

primera persona amb el citat entorn, coneixent-lo i generant unes 

majors expectatives i confiança. 

 

 Per últim es promourà el feedback actiu del docent per solventar 

neguits, dubtes i possibles problemes, tot intentant recolzar a 

l’alumne en tot moment, al llarg de tot el procés per evitar que se 

senti sol i/o desemparat en un entorn poc conegut. 

 

 

 Necessitats tecnològiques i solucions 

 

Les tecnologies fonamentals i bàsiques per la present proposta formativa, són 

l’ordinador i l’internet, elements dels que disposen els docents al centre i a la 

seva llar i que per tant no susciten més través que problemes tècnics a nivell 

d’equip informàtic o bé de xarxa. En ambdós casos d’incidència es proposarà 

contactar amb el consultor (normalment via ordinador del centre escolar) a fi de 

comentar-li les dificultats i arribar a un acord d’entregues i tasques amb ell. 

 

En cas d’incidències tecnològiques en l’entorn d’aprenentatge Moodle, o bé en 

algun dels recursos o materials font proporcionats pel consultor, el discent 

disposarà de mitjans de comunicació directa amb ell com per exemple l’e-mail 
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a fi de que el docent pugui solventar la incidència en la major brevetat de temps 

possible. 

 

 

 Necessitats generals del projecte i solucions 

 

Existeixen diverses necessitats fonamentals que hem de tenir en compte a nivell 

de projecte, així doncs les més rellevants son: 

 

 Recursos humans disponibles: per dur a terme projectes de formació 

online d’aquesta envergadura, hauria de poder comptar-se amb un equip 

humà multidisciplinari el qual estigues compost, com a mínim per: 

 

 Dissenyador gràfic 

 Gestor de projectes 

 Dissenyador tecnopedagógic 

 Programador de pàgines web 

 Especialistes en matèries 

 Suport informàtic 

 Corrector 

 

Aquesta necessitat multidisciplinari respon a les diverses fases de 

producció d’una acció formativa online, ara bé nosaltres no disposem de 

tals recursos mínims, així doncs, tan l’elaboració com la proposta 

d’implementació del projecte i la gestió de l’entorn d’aprenentatge es 

duran a terme en primera persona per mi. 

 

 Recursos materials i temporals 

 

Els materials que es requerien per dur a terme l’elaboració del projecte 

seran entre d’altres: 

 

 Calendari escolar per organitzar la formació en funció d’aquests 

 Eines d’anàlisis de necessitats per planificar el contingut, el mitjà, 

la temporització, etc. (pas que estem realitzant) 

 La definició i elecció d’un entorn virtual d’aprenentatge adequat, en 

el nostre cas Moodle ja que respon a les necessitats de formació 

 Fonts documentals de caire teòric i pràctic per elaborar els 

continguts (tutorials, recursos, articles, etc.) 

 Especialistes que vulguin avaluar el pla pilot del projecte 

 Elaboració d’eines i contingut de la formació per mitja de recursos 

diversos com word i pdf. 

 

 Pressupost 

 

L’escola Bac de Roda, a la que va dirigida la present acció formativa, és un centre 

educatiu de caràcter públic que funciona amb fons de l’estat i per tant qualsevol 

cost de la implementació i elaboració d’aquest projecte seria abonat amb fons 

públics. Tanmateix, degut a les incessants i dràstiques retallades en matèria 
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d’economia en el camp educatiu, l’escola fa temps que va deixar de dur a terme 

cursos formatius per la mancança de solvència en inversions d’aquest caire. Així 

doncs representa per a ella una gran necessitat l’àmbit econòmic i per aquest 

motiu el que es proposa és citar aquells costos que suposaria el projecte de 

reciclatge en TIC, per a posteriorment intentar cercar possibles viabilitats 

gratuïtes a les diverses fases, materials, etc. 

 

 

6.6. Limitacions 

 

A continuació exposem les possibles limitacions i les seves corresponents 

estratègies a fi de fer-los front: 

 

 Mancança de temps per a la formació: 

 

Per fer front a l’escassetat i nul temps disponible de formació per part del 

professorat de l’escola Bac de Roda, es proposa una amplia temporització de 

tasques i d’espai per a la formació completa en TIC. Per una banda la duració 

del curs es proposa d’un anys a fi de que cadascú organitzi el temps el millor 

possible. I per altra banda es planteja pauta les entregues de les tasques a fi 

d’ajudar activament en l’organització temporal d’aquestes. 

 

 Recances a la formació online: 

 

Es proposa una primera (o inclús dues) sessió inicial de formació presencial a fi 

de posar en contacte al docent amb l’espai virtual de formació, que el conegui, 

es familiaritzi i li perdi la por. En tot moment i haurà algú pendent de la formació 

i cada cert temps es trucarà als discents de mode individual per corroborar que 

la formació està en ordre, que no tenen cap trava ni incomoditat, etc., tot 

generant un ambient de confiança i recolzament en el procés d’aprenentatge. 

 

 Falta de recursos econòmics: 

 

Es proposarà un pressupost a la baixa intentant economitzar en la major 

mesura del possible a fi d’estudiar la viabilitat econòmica un cop s’hagi pautat 

el cost econòmic del present projecte. 

 

 

6.7. Conclusions de l’anàlisi i punts claus del projecte 

 

En conclusió s’extreu: 

 

 Consens en la importància de les TIC 

 

 Lleugeres nocions, en alguns més profundes, de l’ús de les TIC en el 

dia a dia de l’aula i en la vida personal 

 

 Ganes de formar-se dels docents en TIC 
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 Mancances econòmiques per dur a terme una formació continua la 

qual pot pal·liar-se mitjançant una proposta pressupostaria tirant a 

la baixa 

 

 Necessitat de metodologia variada que fomenti el treball col·laboratiu 

a partir de la reflexió i pràctica individual 

 

 Mancança de temps per a la formació havent de dedicar-li hores no 

lectives, per tant es proposarà una temporització extensa que s’adeqüi 

al temps que pot dedicar-li cadascú de mode individual 

 

 Necessitat de motivar als docents per a formar-se de mode online, per 

tant serà idònia una primera sessió presencial de presa de contacte 

abans d’implementar-se el projecte, per a que tothom es senti a gust 

amb ell i sàpigue moure’s sense cap trava 

 

 Desig d’aprenentatge d’eines diversificades 

 

 

Tanmateix i seguint el conjunt de conclusions recent exposades, podem afirmar 

que els punts claus seran: 

 

 Oferir una formació amb horari ampli i flexible que contempli les necessitats 

dels docents als que va destinada 

 

 Promoure aprenentatge col·laboratius 

 

 Fomentar la motivació dels discents i eliminar les seves paüres envers la 

formació virtual 

 

 Elaborar un programa de formació que reculli la totalitat de les preferències 

temàtiques dels docents als que va dirigit 

 

 Adaptar el cost i pressupost de la formació a cost cero degut a la manca de 

recursos econòmics 

 

 

 

6.8. Justificació de l’elecció del model ADDIE per a web. 

 

Per abordar l’elaboració de la present proposta formativa en línia considerem 

que el model de disseny tecnopedagógic que contempla curosament totes les 

fases que ha de mostrar un complert disseny formatiu i sobretot en el present 

context i segons les mentades necessitats i limitacions, és el model d’ADDIE per 

a web. Es tracta d’un model pràctic, complet i senzill, les fases totals del qual 

recullen totes les consideracions i passes que han de seguir-se i valorar-se per 

la creació d’una acció formativa destinada a donar resposta a les necessitats de 

l’alumnat. Necessitats que se situen com a base i eix generador de la formació. 
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Les sigles ADDIE son  un acrònim que respon a les diferents fases de què es 

compon: anàlisi (analysis), disseny (design), desenvolupament (development), 

implementació (implementation) i avaluació (evaluation). Aquestes cinc fases 

corresponen a les específiques de disseny tecnopedagógic les quals estableixen 

una pauta de disseny, gestió i organització concretes i englobades 

organitzadament segons el nivell de programació o disseny en què ens trobem 

dins l’acció formativa Ara bé per aquells que es preguntin quina diferència hi ha 

entre l’ADDIE i ADDIE per a web, podríem respondre que entre ells existeixen 

totes les diferències possibles i cap al mateix temps. Com? El model ADDIE 

respon a les cinc fases esmentades en línies precedents (així com també pot 

aplicar-se en formats web. El model específicament ADDIE per a web, podem 

dir que és igual ja que respon a les cinc mateixes fases, amb els mateixos ítems 

de contingut en cadascuna d’elles i alhora podem dir que és diferent ja que tot 

i englobar el mateix que l’anterior també conté dins de cada fase especificitats 

més concretes i eficients per tenir en compte en entorns virtuals. D’aquesta 

manera i degut a la lleugera especificitat present en cada fase si l’enfoquem en 

entorns virtuals, hem considerat adequat el decantar-nos pel model ADDIE per 

a web. Les fases que es duran a terme en l’ADDIE per a web seran seqüencials 

(per elecció personal). Tot i així el model escollit permet seguir, si així es desitja, 

un ordre similar al del següent gràfic: 

 
 

Fase d’Anàlisi: realitzem l’anàlisi de les necessitats del col·lectiu a qui es 

destina la formació. Detectem potencialitats i limitacions, proposem solucions. 

 

Fase de Disseny: es valora l’enfocament didàctic i l’entorn virtual, es defineixen 

objectius tecnopedagógics, es dissenyen l’avaluació i es planifica la formació. 

 

Fase de Desenvolupament: es desenvolupen els materials, es desenvolupa la 

formació, es publiquen els elements del curs i s’estructuren els mitjans. 

 

Fase d’Implementació: realitzem avaluació d’experts i analitzem les respostes. 

 

Fase d’Avaluació: Avaluem la totalitat del projecte, observem millores, 

revalorem l’enfocament...  

Imatge 4- Extret de: Williams, P.; Schrum, L.; Sangrà, A., i Guàrdia, L. (s. d.). Models de disseny tecnopedagógic. Material UOC. 
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7. Planificació. 

 

7.1. Planificació inicial 

 

Per abordar el present projecte va elaborar-se un cronograma que ajudes a 

l’organització de les tasques així com a la seva correcta temporització: 

 

 
Per a revisar amb major amplitud i definició el cronograma dirigiu-vos a: 
https://drive.google.com/file/d/0B1fWEBFPdLz2UmxlRDdsSTgwWk0/edit?us
p=sharing   

 

 

 

Les fases que es 

contemplen al 

llarg de la 

planificació 

responen a les 

diverses fases del 

model ADDIE per 

a web, 

conformant-se 

cadascuna 

d’aquestes fases 

per les tasques 

observades a la 

imatge de la 

dreta. 

 

 

 

 

 

 

Imatge 5- Cronograma inicial de planificació (elaboració pròpia) 

 

Imatge 6- Organització de tasques segons les fases del model ADDIE per a web (elaboració pròpia) 

 

https://drive.google.com/file/d/0B1fWEBFPdLz2UmxlRDdsSTgwWk0/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1fWEBFPdLz2UmxlRDdsSTgwWk0/edit?usp=sharing
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La planificació que hem reflexat tant al cronograma inicial com en la taula 

precedent, respon a les pautes temporals del calendari UOC i de l’escola per a 

la que es dissenya la formació, tot ajustant també les dates a les diverses fases 

a les que hem de donar resposta. Així doncs hem perfilat la temporització de la 

millor manera possible tot adaptant-nos flexiblement a les disponibilitats de les 

diverses institucions així com al temps necessari per la realització de les 

tasques. Els processos estimats per a cada apartat d’elaboració: 

 

Taques Dates de 
realització 

Productes generats  

FASE 1- ANÀLISI DE LES NECESSITATS [20/03/2014 – 10/04/2014] 

Avaluació de les necessitats, definició del problema 20/03/2014 

22/03/2014 

- Anàlisis formatiu 

- Anàlisis institucional 

-  Anàlisis tecnològica 

- Anàlisis del propi projecte 

- Estudi de viabilitat del projecte 
- Característiques de l’alumnat 

- Limitacions del projecte 

- Propostes per a solventar les 

limitacions 

- Punts forts i febles del projecte 
-Perfil general de la formació 

(objectius, recursos...) 

Recollida d’informació 24/03/2014 

4/04/2014 

Avaluació de les necessitats i perfil públic 24/03/2014 
4/04/2014 

Descripció de les necessitats, pressupost i recursos 2/04/2014 

4/04/2014 
 

Temps disponible i mesurament de l’èxit 4/04/2014 
5/04/2014 

Tecnologia disponible i limitacions 7/04/2014 

8/04/2014 

Darrera revisió de l’anàlisi i perfilació final 8/04/2014 

10/04/2014 

- Modificacions de millora 

-Resolucions a imprevistos no 

contemplats 
- Observacions de millora 

FASE 2- DISSENY [11/04/2014 – 24/04/2014] 

Enfocament didàctic general i elecció de l’entorn 

virtual 

11/04/2014 

12/04/2014 
 

-Elecció i justificació del 

model/enfocament didàctic 
- Justificació de la plataforma 

Planificació detallada de la formació 11/04/2014 

15/04/2014 

- Esquema del pla docent 

- Solució tecnològica plantejada 
- Eines i recursos emprats 

- Esquema de la formació 

- Activitats 

- Redefinició d’objectius 

- Avaluació: 
o De final 

o De procés 

o De formació 

o D’implementació del pla pilot 

Definició dels objectius tecnopedagógics de les 

unitats i/o mòduls 

11/04/2014 

12/04/2014 

Disseny de les activitats 11/04/2014 
15/04/2014 

Disseny i plantejament dels recursos escollits 15/04/2014 

18/04/2014 

Disseny de l’avaluació 15/04/2014 

18/04/2014 

Revisió del disseny 18/04/2014  
24/04/2014 

- Modificacions de millora 
-Resolucions a imprevistos no 

contemplats 

- Observacions de millora 

Proposta de desenvolupament del projecte 24/04/2014 

2/05/2014 

- Desenvolupament de la proposta 

- Aprovació del tutor extern 

FASE 3- DESENVOLUPAMENT [2/05/2014 – 17/05/2014] 

Desenvolupament dels materials docents i dels 

mitjans 

2/05/2014 

6/05/2014 

- Patró de les tasques que es 

desenvoluparan 
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Desenvolupament de la guia de l’usuari i les 
activitats del discent 

5/05/2014 
8/05/2014 

- Generar la seqüència d’activitats 
- Pla docent 

- Resolució sobre la viabilitat de la 

implementació 

- Recursos diversos 

- Elements dins la plataforma 

Desenvolupament de la formació 8/05/2014 

10/05/2014 

Publicació dels elements del curs 9/05/2014 

10/05/2014 

Revisió del desenvolupament 12/05/2014 

17/05/2014 

- Modificacions de millora 

- Resolucions a imprevistos no 

contemplats 

- Observacions de millora 

FASE 4 i 5 (model ADDIE per a web) – IMPLEMENTACIÓ I AVALUACIÓ [19/05/2014 – 
5/06/2014] 

Implementació del suport a alumnes i professors 19/05/2014 
21/05/2014 

- Suport als alumnes 
- Suport tècnic 

- Avaluació dels experts 

- Modificacions post feedback dels 

experts 

- Informe dels resultats 
- Conclusions 

- Avaluació final (autoavaluació) 

Implementació (valoració del curs per part 
d’experts) 

19/05/2014 
29/05/2014 

Revisió de continguts i suport tècnic 26/05/2014 

27/05/2014 

Possible resolució d’incidències i observacions dels 

experts 

27/05/2014 

30/05/2014 

Avaluació 26/05/2014 

31/05/2014 

Revisió de la implementació 30/05/2014 

5/06/2014 

- Modificacions de millora 

-Resolucions a imprevistos no 

contemplats 

- Observacions de millora 

  REDACCIÓ DE LA MEMORIA FINAL [6/06/2014 – 12/06/2014] 

Revisió de totes les fases del treball i elaboració final 

de la memòria 

6/06/2014 

12/06/2014 

- Modificacions de millora 

- Memòria final 

- Presentació visual 

 

 

Per a consultar un resum detallat de la totalitat del projecte, les seves fases i 

conclusions consulteu a l’ Annex 9. Resum de les parts del treball i les seves 

conclusions 

 

 

7.2. Pressupost 

 

En el present projecte de reciclatge formatiu en TIC partim de pressupost zero, 

ja que una de les través que havíem d’intentar solventar, reflectides en l’anàlisi 

previ de necessitats era el cost que sempre acompanya a les formacions i que el 

centre degut a les grans retallades no pot assumir. Per aquest motiu, i tot i ser 

conscients de que partim d’un pressupost zero, hem decidit exposar els costos 

que compartiria realment el projecte i posteriorment procedir a perfilar com els 

reduiríem a zero mitjançant alternatives viables.  

 

A continuació exposem una taula detallada dels costos imprescindibles valorats 

en el present projecte: 

 

Taula 2- Organització de les tasques i del cronograma (elaboració pròpia) 
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Fase Tasca Cost 

 

 

 

ANÀLISI 

Context del projecte  
 
 
 

20€/h a 5hores al dia 5 dies a 
la setmana durant un mes 

Definició d'objectius 

Definició de requisits 

Requisits identificats 

Identificació de les limitacions del 
projecte 

Determinació del model pedagògic i 
organitzatiu 

Anàlisi econòmic i Estudi de viabilitat 

Anàlisis realitzat 

Subtotal 2000€ 

 

DISSENY 

Disseny tecno-pedagògic  
25€/h a 5hores al dia 5 dies a 

la setmana durant un mes i mig 
Disseny gràfic i tecnològic de la 
plataforma 

Disseny del curs i dels quatre mòduls 

Subtotal 3750 € 

 

DESENVOLUPAMENT 

Desenvolupament del programari  
30€/h a 5hores al dia 5 dies a 

la setmana durant un mes 
Desenvolupament dels mòduls del 
curs 

Programari i curs desenvolupat 

Subtotal 3000 € 

 

IMPLEMENTACIÓ 

Generar el manual tècnic i d'usuari  
25€/h a 3 hores al dia a 5 dies a 
la setmana durant un mes 

Instal·lació del programari en l'entorn 
en producció 

Formació als clients 

Formació feta 

Subtotal 1500€ 

 

AVALUACIÓ 

Prova pilot 30€/h a 3hores al dia 3 dies a la 
setmana durant tres setmanes 

Subtotal 810 € 

 TOTAL 11060€ 

 
Altres inversions: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 3- Pressuposts (elaboració pròpia) 

 

Imatge 7- Altres inversions pressupostaries (elaboració pròpia) 
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Seguint els preus esmentats en línies anteriors i basant-nos en el nostre 

pressupost zero, hem procedit a establir un conjunt de directrius que reduiran 

a zero el pressupost, així doncs aquestes estratègies seran: 

 

 L’ús de software lliure, ja que com Tomas, Ll. (2013), ens indica “hablamos 

de Software Libre como la alternativa económica al Software Privativo” a més 

a més també indica que “el Software Libre permite seguir utilizando, con 

aceptables niveles de satisfacción, máquinas que ya no soportan las últimas 

(ni las penúltimas) versiones de Software Privativo, incluyendo el 

imprescindible Sistema Operativo”. 

 En lloc de posseir un equip multidisciplinar per a la confecció del projecte, 

havent d’abonar els sous, temps i dedicació de tots ells, com a persona 

relacionada amb l’escola Bac de Roda, l’única gestora del multicontingut així 

com de la diversitat de tasques que hauran de dur-se a terme seré jo mateixa, 

reduint a zero la mà d’obra i elaboració de les fases. 

 El preu del domini pot reduir-se a cero si s’empra un servidor de dominis 

gratuït. Hauríem d’adaptar-nos al seu menor espai per emmagatzematge de 

dades, etc. 

 

 

7.3. Planificació especial 

 

Altres punts característics a tenir presents en la planificació són: 

 

 Aspectes referits al disseny i la coordinació docent: En el nostre cas, hem 

de tenir present que un fet que simplifica la coordinació docent i el seu previ 

disseny és el dur a terme l’elaboració del projecte en la seva totalitat de mode 

individual, per tant no hem de comptar amb la sincronia i coordinació de 

tercers. En condicions idònies i favorables, el projecte seria adient dur-lo a 

terme entre diversos especialistes (informàtics, dissenyadors 

tecnopedagógics, docents, etc.) així com la implementació de la formació 

seria convenient de corres a càrrec de diversos professionals. Ara bé, en cas 

de que intervinguessin altres professionals, el disseny i la coordinació 

disposarien d’un pes planificatiu transcendental. En canvi, en aquest cas, 

com la formació la dissenyem individualment els aspectes de disseny els 

haurem de gestionar seguint la planificació del model ADDIE per a web 

exposat amb anterioritat, però sense donar cap mena de rellevància a la 

coordinació docent ja que és inexistent. Serà adient, a l’inici de cada fase 

replantejar-nos la planificació plantejada per abordar-la a fi d’ajustar-la. 

 

 Diferents actors implicats en el procés (organització, docents, discents i 

actors externs): Resulta d’especial rellevància la planificació de la interacció 

entre els diferents agents implicats en la present proposta formativa. Com 

hem esmentat, a nivell docent la formació la dissenyem de mode individual, 

però al llarg del procés coincidim amb terceres persones amb les que hem 

de gestionar un bon feedback i comunicació, una correcta organització 

planificativa que afavoreixi la interacció, etc. Així doncs, algunes de les 

múltiples consideracions que haurem de tenir presents respecte als actors 

implicats en el procés seran: 
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- Docents: haurem de planificar prèviament l’anàlisi de necessitats i les 

eines que intervindran en ella ja que representen un feedback 

retroalimentatiu amb els docents del centre (ells ens proporcionen respostes 

i nosaltres responem a les seves necessitats). A més, en la planificació de la 

formació haurem de tenir presents les indicacions donades pels docents en 

l’anàlisi de les necessitats. 

- Organització: essencial per planificar els contactes inicials (haurem de 

tenir en compte horaris i disponibilitats); haurem de valorar els beneficis que 

els aportarà la nostra proposta; haurem d’agafar les seves característiques 

com a eix de la nostra proposta i per tant condicionarà la planificació. 

- Discents: haurem de comptar amb la seva ajuda per l’anàlisi de necessitats 

i per tant haurem d’ajustar la nostra planificació a les seves disponibilitats. 

Les seves preferències i necessitats observades a l’anàlisi de necessitats 

condicionaran el contingut de la formació i la temporització d’aquesta. 

- Actors externs (experts): per la implementació es realitza una avaluació 

d’experts i per tant haurem d’organitzar la nostra proposta d’avaluació 

seguint una temporització amplia. La planificació de la fase d’implementació 

l’haurem de dinamitzar amb feedback i contacte directe per estimular i 

recolzar als experts, així com per ajudar-los en la seva tasca. 

 

 Selecció d'estratègies metodològiques: la metodologia proposada per la 

formació condiciona la seva planificació i temporització ja que hem de 

contemplar temps el més llargs i amplis possibles. Es tractarà d’una 

metodologia activa en primera persona, on s’atorga als discents el paper 

protagonista de l’aprenentatge deixant-los llibertat per edificar el seu propi 

coneixement i primant la construcció col·laborativa. Al mateix temps 

s’afavorirà els feedbacks actius i motivacionals, que guiïn les participacions 

però que estimulin l’intercanvi i l’autogestió tot fomentant un ambient càlid 

i acollidor d’aprenentatge. Les tasques plantejades seran d’intercanvi, cerca, 

reflexió i crítica personal, així com d’ampliació dels sabers i perfeccionament 

de les habilitats (debats, pràctica amb activitats diverses, etc.). En l’apartat 

posterior s’aprofunditzarà en major mesura en el present apartat. 

 

 Activitats d'ensenyament i aprenentatge: es promouran tasques de 

durada amplia en les que es fomenti la interacció activa. Es procurarà cercar 

l’harmonia entre les tasques individuals i les col·laboratives aprofitant les 

característiques específiques de cadascuna d’elles i afavorint l’aprenentatge 

de l’alumnat. Tanmateix, les activitats plantejades tractaran temàtiques 

d’interès per l’alumnat, ja que s’hauran escollit aquells continguts pels que 

han mostrat interès durant l’anàlisi de necessitats realitzat prèviament. 

 

 Processos de seguiment/revisió necessaris: per cada fase es planificarà 

una autoavaluació que ens ajudi a fomentar l’esperit crític i la retroinspecció 

de la feina duta a terme, ja que d’aquesta manera podem realitzar canvis i 

millores necessaris per perfeccionar i adequar encertadament el projecte. A 

mode de cloenda i valoració final abordarem una autoavaluació general del 

projecte que ens ajudi a realitzar les conclusions pertinents sobre aquest així 

com a elaborar les possibles millores que haurien de tenir-se presents. 
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8. Disseny 
 

8.1. Fonamentació teòrica 

 

Per a abordar l’elaboració de la present proposta formativa en línia es treballarà 

des d’una visió constructivo - conectivista de l’aprenentatge. En el cas del 

constructivisme (amb autors com Vygotsky, Papert i Piaget), aquest es basa en 

com les persones construeixen el seu propi coneixement i comprensió envers el 

món, mitjançant la seva experimentació i reflexió sobre les mateixes, sent un 

dels seus objectius que l’alumne aprengui de manera funcional. D’altra banda, 

el conectivisme (amb autors com Siemens i Downes) neix de la necessitat de 

noves teories que expliquin els processos d’ensenyança-aprenentatge en 

escenaris formatius amb mediació de les tecnologies. Així doncs en l’elaboració 

del nostre projecte agafem les que concebem com las característiques més 

idònies de cada teoria per a fonamentar la nostra posterior proposta formativa. 

 

 

 

En resum podem dir que escollim dur a terme un enfocament constructivo-

conectivista ja que en ens permet: 

 

 Assolir un aprenentatge constructivista i significatiu a través de la pròpia 

pràctica tot partint de la pràctica en primera persona, l’alumne aprèn fent 

i estableix relacions entre els nous i antics coneixements 

Imatge 8- Característiques adoptades de cada teoria (constructivisme i conectivisme) per a la formació (elaboració pròpia) 
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 Facilita i promou l’autogestió i autoregulació, ja que se li confereix a 

l’alumne les regnes per a que orienti el seu propi aprenentatge, esdevenint 

un agent actiu en la construcció del saber 

 Creació conjunta de coneixement afavorint les tasques col·laboratives que 

permetin l’intercanvi de posicionament, coneixements, concepcions, etc. 

 Promou i permet l’actualització constant dels continguts i el coneixement 

(conectivisme) en entorns virtuals (com en aquesta proposta formativa 

 

A més, en el nostre entorn constructivo-conectivista primarà: 

 

 Treball col·laboratiu, ja que en per molts autors es tracta d’un factor d’èxit 

clau en entorns virtuals, així com per a fomentar un aprenentatge 

constructivo-conectivista. A més a més es tracta d’una de les necessitats 

fonamentals a les que hem d’intentar donar resposta. Per tant, aquest 

esperit col·laboratiu es promourà des de l’intercanvi d’opinions, visions, 

etc., a les tasques enfocades de mode grupal que fomentin l’intercanvi i el 

consens respectuós.  

 

 Es promourà el foment de la participació així com l’estímul a la fluïdesa 

interactiva i relacional, ja que per a poder aprendre individual i 

col·lectivament és essencial el compromís actiu respecte a la tasca, 

l’aprenentatge i envers als seus iguals per part de cada discent. Així doncs 

es promouran espais i tasques, moderades i guiades pel consultor a fi de 

generar una dinàmica participativa idònia, motivadora i fluida. Aquesta 

dinàmica és procurarà mitjançant debats, feedback constant, tasques 

grupals que requereixin una prèvia implicació individual, etc. 

 

 Primarà l’autoregulació i autoaprenentatge de l’alumnat conferint-li la 

responsabilitat així com l’oportunitat de progressar en el seu saber sempre 

gracies a la guia del consultor. 

 

 L’esperit crític per a avaluar les TIC en el dia a dia i la seva transcendència 

en els processos d’aprenentatge i el treball amb l’alumnat serà una de les 

pedres angulars de l’enfocament educatiu que es conferirà a la present 

proposta formativa a fi de que els docents no solament aprofundeixin en el 

mon de les TIC, si no que puguin ser realment objectius amb les 

potencialitats que aquestes els brinden. 

 

Seguint aquestes teories de l’aprenentatge podem dir que per assolir les 

competències i objectius plantejats la metodologia emprada combina el treball 

individual així com el grupal de manera integrada en la tasca. Al mateix temps 

es dinamitzen les tasques mitjançant estratègies metodològiques de caire variat 

com son la col·laboració, la cerca activa, l’anàlisi crític i la reflexió 

individual entre d’altres a fi d’activar processos de documentació, fonamentació 

activa, avaluació i anàlisi reflexiva, etc. Tanmateix, amb el compendi 

metodològic adoptat pretenem promoure un paper actiu de l’alumne en el qual 

aquest es converteixi en el principal agent de construcció del coneixement sent 

capaç d’aprofundir autònomament i mitjançant l’intercanvi entre iguals en el 
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coneixement de nous recursos TIC i les potencialitats que aquests ofereixen en 

el dia a dia de l’aula. 

 

Respecte a la modalitat d’aprenentatge escollida per la present acció formativa 

considerem adient l’ús de la formació en línia ja que mitjançant la formació a 

través de la xarxa donem resposta a una de les principals necessitats 

observades a l’anàlisi previ dut a terme: la manca de temps del docent per 

destinar-li a la formació. Així doncs, ens decantem per la formació en línia a fi 

de poder generar un entorn d’aprenentatge flexible en el qual no es requereixi 

una presencialitat o sincronia rigorosa. Cerquem que el docent pugui gestionar 

el seu propi temps d’aprenentatge i dedicar-li des de la llar, la feina, etc., aquell 

temps que ell consideri adient i en el moment que o concebi com a propici (la 

nit, el mati...) sense que aquest fet suposi una trava en el seu aprenentatge. 

Tanmateix d’altres avantatges que justifiquen la nostra present elecció de l’e-

learning són: 

 

 La comunicació constant i instantània gracies a eines com fòrums, 

correus electrònics, etc. 

 El professor adopta un rol més de guia i orientador i per tant el discent 

es responsabilitza del seu propi aprenentatge des de la pràctica i la 

interacció directa amb el medi i els companys. 

 La formació en línia brinda possibilitats de flexibilitat espai-temporal 

 Es disposa al moment d’un major nombre de recursos els quals poden 

estar en constant actualització 

 

Indicar que, tot i que per apertura i cloure la docència en aquesta formació es 

planteja una sessió presencial, considerem que la puntualització de les citades 

sessions com a successos concrets i no repetitius en el temps, no atorguen a la 

nostra formació la categoria de formació a través del blended learning. Això es 

degut a que el blended lerning tal i com comenta González, L (2011) es concep 

com “un proceso de Enseñanza y Aprendizaje integrados y mixto, que integra a 

la modalidad presencial con la virtual en su naturaleza colaborativa, 

combinatoria y complementaria; recurriendo a la utilización de las TIC para 

desarrollar procesos formativos, situando su énfasis en una interactividad 

didáctica mediada por las necesidades e intereses del programa”. Així doncs la 

nostra formació s’allunyaria d’aquest concepte ja que estaria impartida en la 

seva totalitat en línia, aprofitant les potencialitats d’aquest medi i sense mesclar 

harmoniosament entremig els beneficis de la presencialitat. 

 

 

8.2. Disseny tecnopedagógic de l’acció formativa 

 

   8.2.1. Objectius formatius 

 

 Conèixer noves eines i recursos TIC que afavoreixin els processos 

d’ensenyança-aprenentatge. 
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 Desenvolupar un esperit crític envers al mon de les TIC tot coneixent les 

facilitats, avantatges, possibilitats, pros i contres que se’ns plantegen durant 

el seu ús. 

 Ser capaç d’aprofitar les potencialitats de les TIC dins l’aula de manera 

eficient i hàbil. 

 

 Aprendre a integrar les TIC en el dia a dia de l’ensenyança dins l’aula. 

 

 Aprendre a treballar eficient i respectuosament en equip tot cercant fites i 

projectes comuns a través de les TIC i els seus múltiples recursos. 

 

A despit dels objectius generals de la formació cada tasca disposa d’uns 

objectius concrets. Podeu consultar les tasques i per tant els seus objectius al 

següent enllaç: 

https://drive.google.com/folderview?id=0B1fWEBFPdLz2U3gtYjFTWUR3RWs&

usp=sharing  

 

 

   8.2.2. Competències formatives a desenvolupar 

 

 Col·laboració entre els companys per ampliar els coneixements antics i nous 

 

 Destresa en l’ús de noves eines TIC 

 

 Capacitat d’emprar recursos TIC i eines diverses en el dia a dia de l’aula 

 

 Intercanvi de coneixement des d’una visió crítica i constructivista envers la 

temàtica 

 

 Disseny d’activitats viables i eficients amb les noves eines i recursos TIC 

treballats i apresos 

 

 Utilització d’eines TIC per engrescar als alumnes i dinamitzar l’aprenentatge 

 

A despit de les competències generals de la formació cada tasca disposa d’unes 

competències concrets. Podeu consultar les tasques i per tant les seves 

competències corresponents al següent enllaç: 

https://drive.google.com/folderview?id=0B1fWEBFPdLz2U3gtYjFTWUR3RWs&

usp=sharing  

 

 

   8.2.3. Estructura, temporització i seqüenciació de la formació 

 

Degut a les necessitats horàries dels discents de la formació es proposa 

desenvolupar-se al llarg d’un curs acadèmic, des de la segona quinzena de 

Setembre al final de la primera setmana de Juny a fi de donar temps suficient 

per a que els alumnes puguin organitzar el seu aprenentatge com els sigui més 

compatible laboral i personalment. Tanmateix el contingut del curs s’estructura 

https://drive.google.com/folderview?id=0B1fWEBFPdLz2U3gtYjFTWUR3RWs&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B1fWEBFPdLz2U3gtYjFTWUR3RWs&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B1fWEBFPdLz2U3gtYjFTWUR3RWs&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B1fWEBFPdLz2U3gtYjFTWUR3RWs&usp=sharing
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en 6 mòduls de durada concreta. A continuació presentem l’ordre, estructura 

i temporització de la formació d’un mode més il·lustratiu i gràfic. 

 Imatge 9- Estructura, temporització i contingut del Mòdul introductori (elaboració pròpia) 

 

Imatge 10- Estructura, temporització i contingut del Mòdul 1 (elaboració pròpia) 
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  Imatge 11- Estructura, temporització i contingut del Mòdul 2 (elaboració pròpia) 

 

Imatge 12- Estructura, temporització i contingut del Mòdul 3 (elaboració pròpia) 
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  Imatge 13- Estructura, temporització i contingut del Mòdul 4 (elaboració pròpia) 

 

Imatge 14- Estructura, temporització i contingut del Mòdul de cloenda (elaboració pròpia) 
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   8.2.4. Metodologia general d’aprenentatge 

 

Es procura dur a terme una metodologia basada en la pràctica i experimentació 

en primera persona. El que cerquem és la capacitat d’aprendre, d’autogestionar-

se, de descobrir, i crear coneixement col·lectiu, així doncs normalment es pren 

com a pauta genèrica en quasi la major part de les tasques el següent patró: 

 

 Documents (breu noció teòrica que generi unes bases de coneixement i 

ajudi en el desenvolupament de la pràctica) o bé la proposta d’un programa 

o articles d’interès 

 

 Desenvolupament de l’acció (normalment es treballa des de lo conegut a lo 

nou, exemple: treballar les naturals [allò conegut] mitjançant un Prezi [allò 

nou]). Això pot ser individual o col·laboratiu 

 

 Compartir, debatre, valorar tasques dels companys, etc. 

 

Per fomentar aquesta metodologia, la tipologia de tasques plantejades al llarg 

de la formació cerquen bàsicament i en primer lloc, l’aprenentatge significatiu i 

constructiu, tot partint d’allò que ja se sap i es coneix per anar aproximant-se 

als conceptes nous. I en segon lloc busquen la construcció del coneixement des 

de la col·laboració entre iguals, l’intercanvi, etc., com per exemple mitjançant 

tasques conjuntes, debats, intercanvi d’idees... Per tant es proposen activitats 

que treballen des d’una base teòrica (referencies bibliogràfiques, manuals, etc.) 

la qual aporta coneixements a l’alumne per entendre i implementar eines, 

accions formatives..., a una base pràctica; un cop sabem de que parlem (a partir 

de les referències bibliogràfiques, manuals, etc.) duem a terme una practica 

activa amb el contingut treballat (treballem amb l’eina en sí, amb la idea, envers 

als conceptes tractats, etc.). 

 

 

   8.2.5. Destinataris, coneixements previs necessaris i rol 

 

Per a la present formació de reciclatge en TIC es requereix bàsicament que els 

docents que i participin siguin professors de l’escola Bac de Roda. Tanmateix, 

també és necessari posseir cert domini i fluïdesa de la xarxa i les noves 

tecnologies ja que tot i no ser quelcom imprescindible les tasques i la seva 

realització sempre es duran a terme d’un mode més fluid si el discent posseeix 

cert grau de comoditat i destreses.  Al mateix temps, per realitzar aquest curs 

es sol·licita als alumnes que mantinguin una participació activa i actitud 

col·laborativa en el transcurs de la totalitat del curs. Alhora es demana que 

mantinguin un esperit crític i reflexiu envers tots aquells nous conceptes, 

recursos i materials que aprenguin o acabin de conèixer per a poder valorar-los 

i posteriorment aplicar-los coherent i eficaçment. Es promou un rol 

protagonista de l’alumne com a principal creador del coneixement i per tant 

s’intenta que sigui el discent el que doni el primer pas per aprendre allò que 

desconeix tot experimentant en primera persona de manera activa i 

compartint amb els companys. 
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   8.2.6. Formadors/docents, requeriments, funcions, rol 

 

En aquest cas, l’únic formador implicat en el projecte som nosaltres mateixos. 

Per tant es requerirà que dominem o bé mostrem cert grau de destresa envers 

les noves tecnologies; que disposem de nocions de disseny tecnopedagógic; cert 

grau de destresa en creació de formació virtual; habilitat i crítica per poder 

estructurar i elaborar coherentment una proposta educativa i capacitat 

resolutiva per fer front presta i eficientment als imprevistos. Algunes de les 

principals funcions de les que haurem de responsabilitzar-nos envers la 

formació són: l’actualització del contingut; el vetllar per les directrius bàsiques 

del curs; l’oferir respostes i solucions enfront les incidències succeïdes; 

dinamitzar les tasques; motivar a través del feedback; donar resposta a les 

necessitats específiques de cada alumne, etc. Així doncs, el nostre rol serà 

fonamentalment de guia i orientador en el procés d’aprenentatge. 

 

 

   8.2.7. Disseny de la interacció en totes direccions 

 

Per a gestionar i proposar una interacció correcta i productiva entre els diversos 

agents implicats en el present projecte, prèviament hem de tenir presents 

diversos factors que condicionen les interaccions i exigeixen atenció especial 

en quant a feedback i comunicació activa: 

 

 Necessitat de treball col·laboratiu 

 Recances envers als entorns virtuals d’aprenentatge 

 Escàs i limitat coneixement en determinades eines 

 Poca soltura i limitada comoditat en entorns virtuals  

 

Aquests ítems observats en l’anàlisi de les necessitats i extrets de les 

percepcions concretes i concises dels docents de l’escola Bac de Roda, ens 

condueixen a percatar-nos de la fonamental transcendència que posseirà la 

comunicació com a part essencial del nostre projecte, així doncs aquesta 

comunicació bidireccional haurà de tenir-se en compte i promoure’s en diversos 

aspectes i entre diversos agents del procés d’E-A. 

 

- Docent – alumne: el docent procurarà desenvolupar un rol de guia, orientació 

i suport, responent amb feedback constant i notòria resoluvilitat els possibles 

problemes, incerteses o incomoditats de l’alumnat. Tot i que sempre procurarà 

actuar com a subtil orientador i mediador s’encarregarà de motivar als discents 

així com de conferir-los comoditat, un ambient propici i agradable per a 

l’aprenentatge, etc. Per això s’habilitaran a l’entorn virtual d’aprenentatge 

diferents eines, sent la fonamental el correu directe i personal (en el cas de 

contacte directe alumne -docent). Al mateix temps la comunicació serà 

bidireccional ja que l’alumne posarà emprar eines de contacte directe amb el 

docent per a transmetre-li tot allò que necessiti. 

 

- Docent – grup d’alumnes: el docent no només a de fomentar la motivació 

personal dels discents envers a l’àmbit de les TIC i l’aprenentatge potencial 

d’aquestes, tot promovent un ambient càlid que convidi a aprendre i compartir, 
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si no que haurà de procurar un clima relacional actiu entre tots els participants 

a la formació. Així doncs procurarà promoure una participació individual activa 

que desemboqui en una actitud i dinàmiques col·laboratives que fomentin 

notòriament l’aprenentatge. Aquesta comunicació docent – alumnes/grup es 

fomentarà sobretot mitjançant espais de debat, de dubtes i consultes i de dades 

i propostes d’interès, així com es promourà també amb el feedback actiu del 

docent envers al grup classe. 

 

- Alumne – Alumnes o grup: els propis alumnes entre ells hauran de poder 

mantenir unes interaccions fluides, productives, actives i respectuoses, així 

doncs es promourà per una banda i mitjançant la guia i orientacions del docent, 

debats que generin intercanvi en els espais habilitats per a tal finalitat. Així 

mateix es promourà la comunicació amb propostes d’intercanvi grupal que 

ajudin als alumnes a comunicar-se, compartir i establir coneixement col·lectiu. 

 

- Alumne – contingut: les activitats i contingut d’aquestes representen l’eina 

conductora fonamental de la relació entre alumnes així com del seu procés en 

l’adquisició i assoliment d’aprenentatges. Així doncs, tan el contingut de les 

diverses tasques, com el de la formació en general, es disposaran i elaboraran 

de tal manera que promogui diversos aspectes: col·laboració, comunicació entre 

iguals, aprenentatge significatiu... Per tant es promouran tasques practiques, 

de compartir idees (debats, etc.)... 

 

 

   8.2.8. Entorn virtual d’aprenentatge: el Moodle 

 

Per implementar i dur a terme la present acció formativa es proposa com a 

plataforma d’aprenentatge virtual el Moodle. Moodle (Modular Object-Oriented 

Dynamic Learning Enviroment) és una plataforma d’e-learning lliure iniciada 

per Martin Dougiamas, la creació de la qual va concebre’s com a finalitzada al 

1999 al aconseguir elaborar-la d’un mode intuïtiu i fàcil. Tot i així Moodle mai 

a deixat d’actualitzar-se, expandir-se i prosperar, de tal manera que segons 

iered (2005) “colaboran en el proyecto alrededor de 100 personas entre 

desarrolladores (cerca de 50), traductores (otros 40), beta-testers entre otros” i a 

més a més “en enero de 2005, la base de usuarios registrados incluye 2600 sitios 

en más de 100 países y está traducido a más de 43 idiomas. El sitio más grande 

reporta tener actualmente 6000 cursos y 30000 estudiantes”. Moodle és un 

projecte dissenyat amb la finalitat d’oferir cursos amb línia lliures a internet, 

per aquelles persones i/o institucions que volen aprendre a través de xarxa d’un 

mode senzill i intuïtiu (iered, 2005). El codi de Moodle està escrit en PHP sota 

la llicència de Software Lliure GNU/ GPL5, la qual estableix que es permet la 

redistribució i modificació del codi sempre i quan aquestes modificacions es 

regeixin pels termes i condicions preestablerts a la seva llicència (iered, 2005). 

 

Ens hem decantat per emprar aquesta plataforma virtual per a la formació degut 

a que: 

 

 Permet un ampli ventall de tasques i activitats que poden integrar-se dins 

d’aquest entorn (debats, xats...) 
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 Integra en una sola pantalla informació completa de manera útil i 

personalitzada. 

 Permet la reactualització i modificació de continguts cada cop que sigui 

pertinent. 

 Permet que cada alumne tingui un ritme de treball ajustat a les seves 

necessitats i possibilitats (cada alumne es connecta a treballar quan vol i 

pot ja que facilita l ’asincronia) 

 El docent pot promoure i dur a terme un feedbak constant gracies a les 

eines de les que disposa (fòrum, tauler, correu, xat...) 

 Permet l’abordatge d’un mateix tema des de diferents punts i tasques 

(debat, crítica, cerques, etc.). 

 Els estudiants es familiaritzen ràpidament amb la plataforma ja que és 

molt intuïtiva senzilla i de contingut i estructura clara 

 

Tot i que estem oberts a dur a terme millores i modificacions durant el 

desenvolupament de la plataforma, l’estructura que es planteja inicialment pel 

Moodle és: 

 

  

Imatge 15-  Proposta inicial de l’estructura del Moodle (elaboració pròpia) 
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   8.2.9. Disseny dels materials, elements multimèdia 

 

Es planteja l’esquema del cos dels diversos materials que s’elaboraran i 

publicaran en la fase posterior: 

 

» Pla docent (l’esquema estructural pot consultar-se a l’Annex 10. Esquema 

del cos (índex) del Pla docent) 

» Guia de l’estudiant/ de l’usuari (l’esquema estructural pot consultar-se a 

l’Annex 11. Esquema del cos (índex) de la guia de l’estudiant o de l’usuari) 

» Activitats (l’esquema estructural pot consultar-se a l’Annex 12. Esquema 

freqüent del cos de les tasques) 

» Document de contextualització per a la formació dels experts (l’esquema 

estructural pot consultar-se a l’Annex 13. Esquema del cos (índex) del 

document de contextualització per als experts) 

 

 

   8.2.10. Sistema d’atenció i suport a l’estudiant 

 

Per donar suport a l’estudiant, així com atenció i un bon feedback es proposa 

la creació de diverses eines de comunicació amb el docent: 

 

» Email: per a comunicar incidències personals, dubtes privats i per acomplir 

els requisits informatius pautats a algunes de les tasques. El e-mail 

correspon a: ariadnapb89@gmail.com  

 

» Fòrums / Espais de dubtes: Per a postejar allò que un desitgi o necessiti, 

tan la consultora com la resta de companys poden respondre. 

 

» Tauler: per a que la consultora comenti les dades d’interès de la tasca, 

orienti els processos d’aprenentatge, puntualitzi i informi sobre quelcom 

rellevant.  

 

» Feedback de les tasques dutes a terme. Durant l’entrega de les notes 

pertinents la consultora adjuntarà un feedback de retroalimentació a fi de 

guiar i orientar a l’alumnat en el seu aprenentatge tot indicant-li punts forts, 

febles, de millora, etc. 

 

 

8.3. Procediment i criteris d’avaluació 

 

   8.3.1. Avaluació de l’aprenentatge  

 

Aquest curs s’avalua mitjançant l’avaluació continua, per tant i degut a aquest 

motiu no es contempla cap tipus de prova avaluativa final (examen) sinó que al 

llarg de la formació es plantegen un conjunt de tasques que han de dur-se a 

terme per aconseguir superar el curs. Per tant el procés avaluatiu estimat és un 

procés de seguiment al llarg de la formació el qual requereix una gran implicació 

i compromís per part dels discents que i participen activament. 

 

mailto:ariadnapb89@gmail.com
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La qualificació d'avaluació contínua és qualitativa. Les tasques s’avaluen 

mitjançant rúbriques. Aquestes rúbriques estan formades per criteris 

d’avaluació concrets els quals s’avaluen amb les qualificacions següents:  

 

A Qualificació molt bona; activitat excel·lent tant des del punt de vista del contingut 

com per l’assoliment dels objectius i les competències 

B Qualificació bona; nivell descriptiu i d’assoliment de les competències i objectius bo 

C Qualificació suficient; on s’assoleix només un mínim d’objectius 

D Qualificació d’insuficient 

N Activitat o tasca no presentada o presentada fora de termini 

 

Pot consultar-se un exemple de rúbrica a l’Annex 14. Exemple de rúbrica 

avaluativa d’una tasca 

O bé podeu revisar totes i cadascuna de les rúbriques adjuntades al pdf final de 

cada tasca a l’enllaç: 

https://drive.google.com/folderview?id=0B1fWEBFPdLz2U3gtYjFTWUR3RWs&

usp=sharing o a la guia de l’usuari, on a l’apartat 4 es recull la totalitat de 

rúbriques de cadascuna de les tasques que composen la formació: 

https://drive.google.com/folderview?id=0B1fWEBFPdLz2eXBDN3g5eENDd0k

&usp=sharing  

  

La superació d’aquest curs requereix: 

 

 Presentar totes les tasques i activitats plantejades dins de les dates 

sol·licitades, a excepció de que les dates s’ampliïn per motius pactats amb 

el consultor. 

 És menester aprovar totes les tasques per a poder arribar a aprovar i 

superar satisfactòriament el present curs. 

 La intervenció activa en les tasques que requereixin i sol·licitin participació 

col·laborativa explícita. 

 

Totes les activitats plantejades al llarg de la formació disposen de la mateixa 

ponderació quantitativa així doncs no hi ha cap tasca que disposi d’un pes 

prioritari o bé superior respecte a la resta. 

 

 

   8.3.2. Avaluació del producte dissenyat i desenvolupat 

 

Aquesta avaluació es durà a terme en dues fases diferents: 

 

A. Fase del procés: per a valorar cadascuna de les fases del model ADDIE 

per a web abordades en la construcció del present projecte, es presenta un 

qüestionari que recull totes les dades transcendentals de la fase 

corresponent a mode d’autoavaluació per a facilitar la retroinspecció així 

com l’autocrítica constructiva que fomenti la millora. Aquests qüestionaris 

es complimenten al final de cada fase i tot i ser el mateix, a l’inici es disposa 

d’un desplegable per indicar la fase en la que ens situem. Aquesta eina 

Taula 4- Valor de les qualificacions (elaboració pròpia) 

 

https://drive.google.com/folderview?id=0B1fWEBFPdLz2U3gtYjFTWUR3RWs&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B1fWEBFPdLz2U3gtYjFTWUR3RWs&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B1fWEBFPdLz2eXBDN3g5eENDd0k&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B1fWEBFPdLz2eXBDN3g5eENDd0k&usp=sharing
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avaluativa de procés pot consultar-se al següent enllaç: 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dDA

waC1TMGpJZkZySG1PNGVOTkpwUUE6MA (l’inici del qüestionari és a la fase 

de disseny i no en la prèvia d’anàlisi de necessitats ja que és en la fase 

(disseny) en la que es desenvolupa) 

 

B. Fase d’avaluació final del producte: per avaluar la totalitat del projecte, 

es contempla l’omplir un qüestionari d’autoavaluació al final de la darrera 

fase d’elaboració per a poder valorar objectivament l’abordatge i producció 

finals obtinguts. Aquest qüestionari pot consultar-se al següent enllaç: 

https://docs.google.com/forms/d/1Lf3v8K4oB25QyXne6z3J9U2UvHA2dzzfZC5

Q__jQhZw/viewform 

 

És interessant mentar que, en cas de que es realitzes el projecte de manera real, 

un altra eina que ens serviria per valorar-lo i per tant millorar-lo seria: 

 

C. Fase d’avaluació de l’alumnat: qüestionari que es facilitaria en la 

darrera setmana de la formació i ens ajudaria a recollir totes les 

percepcions que l’alumnat ha anat generant-se envers a la formació i als 

seus component. Aquest qüestionari pot consultar-se a l’enllaç: 

https://docs.google.com/forms/d/1c1wjIgQy5r5MLKrmb4UbZmlioPU7Vx

usyoQlansyG5s/viewform  

 

 

   8.3.3. Avaluació de la implementació 

 

Com la nostra implementació gira entorn a l’avaluació d’experts el que es pretén 

és que aquests valorin i avaluïn el projecte mitjançant un qüestionari avaluatiu.  

 

Aquest qüestionari es divideix en dues parts fonamentals: 

 

 Valoració de la plataforma: per avaluar el conjunt de la plataforma 

després de visitar-la en primera persona. 

 

 Valoració pedagògica/didàctica del contingut: on es contempla la 

valoració dels continguts de la formació (idoneïtat, utilitat, etc.) així com els 

processos docents abordats per a l’elaboració de la formació. 

 

El qual pot consultar-se a: 

https://docs.google.com/forms/d/1jRpn1rOTdBECGtiSBDcJy9M_Ds6_MTMIjfVLJDL

R6d0/viewform?c=0&w=1 

  

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dDAwaC1TMGpJZkZySG1PNGVOTkpwUUE6MA
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dDAwaC1TMGpJZkZySG1PNGVOTkpwUUE6MA
https://docs.google.com/forms/d/1Lf3v8K4oB25QyXne6z3J9U2UvHA2dzzfZC5Q__jQhZw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1Lf3v8K4oB25QyXne6z3J9U2UvHA2dzzfZC5Q__jQhZw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1c1wjIgQy5r5MLKrmb4UbZmlioPU7VxusyoQlansyG5s/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1c1wjIgQy5r5MLKrmb4UbZmlioPU7VxusyoQlansyG5s/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1jRpn1rOTdBECGtiSBDcJy9M_Ds6_MTMIjfVLJDLR6d0/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1jRpn1rOTdBECGtiSBDcJy9M_Ds6_MTMIjfVLJDLR6d0/viewform?c=0&w=1
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9. Desenvolupament 
 

9.1. Dades d’accés 

 

L’accés al Moodle ha de ser a través de l’opció de convidats/visitants: 

 

 Adreça: http://curs-tic-de-reciclatge.esy.es/login/index.php?lang=ca 

 Contrasenya: visitic 

 

 

9.2. Productes/documents i materials desenvolupats 

 

   9.2.1. El pla docent 

 

Alhora d’elaborar el present pla docent ens hem guiat per tres de les majors 

qualitats i característiques que considerem ha d’acomplir com a eina utilitària 

en l’aprenentatge: 

 

1-Ofereir una base ferma d’interactuació amb pautes comunes i objectius 

clarament especificats que contribueixen a que docents i discents cerquin les 

mateixes fites en les interaccions que duen a terme al llarg dels processos 

d’ensenyança - aprenentatge (E-A). 

2-Atorga seguretat a l’alumne al poder-se basar amb unes pautes comunes i 

externes que comparteixen tots els membres de l’assignatura ja que per a ell 

representa un camí que seguir. Unes directrius i bases mínimes i 

estandarditzades que es prenen com a punt de partida comunitari, tot establint 

també un vincle amb el docent al disposar ambdós dels mateixos “acords i 

directrius” 

 

3-Per al docent és una manera de dissenyar, seleccionar, pauta, recollir, 

ordenar i exposar allò que es durà a terme a l’assignatura, objectius, 

metodologies, rubriques de correcció, etc., així com la planificació 

d’aprenentatge genèrica prevista. 

 

Així doncs, el mentat Pla docent pot consultar-se al següent enllaç: 

https://drive.google.com/folderview?id=0B1fWEBFPdLz2bUhuamNuU25vRXc

&usp=sharing  

 

 

   9.2.2. La guia de l’alumnat i/o de l’usuari 

 

La guia de l’usuari està elaborada per complimentar el pla docent amb totes 

aquelles dades i informació d’interès que l’alumne hagi de conèixer per 

familiaritzar-se amb l’estructura de la formació tan a nivell 

didàctic/procedimental com a nivell de plataforma d’aprenentatge virtual. Així 

doncs la present guia de l’usuari la podreu trobar en el següent enllaç: 

https://drive.google.com/folderview?id=0B1fWEBFPdLz2eXBDN3g5eENDd0k

&usp=sharing  

http://curs-tic-de-reciclatge.esy.es/login/index.php?lang=ca
https://drive.google.com/folderview?id=0B1fWEBFPdLz2bUhuamNuU25vRXc&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B1fWEBFPdLz2bUhuamNuU25vRXc&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B1fWEBFPdLz2eXBDN3g5eENDd0k&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B1fWEBFPdLz2eXBDN3g5eENDd0k&usp=sharing
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   9.2.3. Les activitats 

 

Les activitats elaborades giren entorn als mòduls pensats per a la formació: 

 

Mòdul Introductori 

A. Mòdul 1: Eines de presentació 

B. Mòdul 2: Eines d’ exposició de la informació 

C. Mòdul 3: Recursos per Necessitats Educatives Especials (NEE) 

D. Mòdul 4: Recursos diversos 

Mòdul de cloenda 

 

Poden consultar-se la totalitat de les activitats a l’enllaç: 

https://drive.google.com/folderview?id=0B1fWEBFPdLz2U3gtYjFTWUR3RWs&

usp=sharing  

O bé podeu trobar un exemple a l’Annex 15. Exemple d’activitat 

 

 

   9.2.4. El document de contextualització (avaluació d’experts) 

 

Serveix per a situar als experts contextualitzadament dins l’acció formativa que 

es planteja, tan a nivell de continguts com de processos docents. Aquest 

document se’ls adjunta  l’inici de l’avaluació d’experts per a que puguin situar 

la formació degudament. Podeu consultar el document al següent enllaç: 

https://drive.google.com/folderview?id=0B1fWEBFPdLz2SVUzWXQxTFp3R00

&usp=sharing  

 

 

9.3. Estructura final de l’entorn virtual d’aprenentatge, Moodle 

 

   9.3.1. Espais i eines diversos  

 

 Eines de comunicació amb el docent: poden trobar-se en: 

 

» Email: per a comunicar incidències personals, dubtes privats i per acomplir 

els requisits informatius pautats a algunes de les tasques. El e-mail 

correspon a: ariadnapb89@gmail.com  

 

» Fòrums / Espais de dubtes: cada mòdul disposa del seu espai habilitat per 

als dubtes, tanmateix a tall general hi ha un espai genèric habilitat per 

dubtes generals de la formació. En ambdós casos es pot postejar allò que es 

desitgi i la consultora respondrà amb la major brevetat de temps possible o 

bé també podran respondre la resta de companys. 

 

» Tauler: per a que la consultora comenti les dades d’interès de la tasca, 

orienti els processos d’aprenentatge, puntualitzi i informi sobre quelcom 

rellevant. Pot trobar-se el tauler general de la formació en l’apartat inicial del 

Moodle, i també pot trobar-se un tauler en cada Mòdul específic per aquell 

espai concret de la tasca. 

 

https://drive.google.com/folderview?id=0B1fWEBFPdLz2U3gtYjFTWUR3RWs&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B1fWEBFPdLz2U3gtYjFTWUR3RWs&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B1fWEBFPdLz2SVUzWXQxTFp3R00&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B1fWEBFPdLz2SVUzWXQxTFp3R00&usp=sharing
mailto:ariadnapb89@gmail.com
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» Feedback de les tasques dutes a terme. Durant l’entrega de les notes 

pertinents la consultora adjuntarà un feedback de retroalimentació a fi de 

guiar i orientar a l’alumnat en el seu aprenentatge tot indicant-li punts forts, 

febles, de millora, etc. 

 

 Eines de comunicació entre alumnes: 

 

» Fòrum d'avisos, notícies i informació d’interès: situat a l’espai inicial de 

la formació, on tots els alumnes podran compartir dades d’interès: noticies, 

articles, eines noves, conferències, etc.  

 

» Fòrums / Espais de dubtes: cada mòdul disposa del seu espai habilitat per 

als dubtes, tanmateix a tall general hi ha un espai genèric habilitat per a 

dubtes generals de la formació. En aquest espai no respon tan sols la 

consultora, sinó que tots els alumnes poden ajudar-se entre ells. 

 

» Debats: en moltes tasques 

es sol·licita dur a terme 

debats, en els quals es 

propicia la interacció i 

comunicació entre 

alumnes. Un bon exemple 

és el de la imatge de la dreta 

corresponent al Mòdul 3 de 

la formació i en el qual hem 

remarcat a tall d’exemple 

aquests debats sol·licitats  

 

» Fòrums: al llarg de la formació es sol·licita que en més d’una tasca es 

comparteixin els productes elaborats, les impressions, així com valoracions 

de tasques de companys al fòrum habilitat per aquesta finalitat a fi de 

fomentar el treball col·laboratiu i l’intercanvi constructivista. 

» Drive: eina sol·licitada per a la realització d’algunes tasques, en la qual els 

estudiants es comunicant activament. 

 

 Eines/espais 

d’avaluació: En l’entrega 

de cada tasca, juntament 

amb la qualificació 

numèrica d’aquesta 

s’entrega un feedback a 

l’alumne. Així doncs 

podem trobar dos formats 

concrets com a espais 

d’avaluació en concrets 

en els quals es dur a terme la citada devolució justificada. 

Imatge 16-  Exemple d’ubicació d’un debat com a part de la tasca (elaboració pròpia) 

 

Imatge 17-  Exemple d’ubicació d’eines d’avaluació (elaboració pròpia) 
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   9.3.2. Estructura general 

 

El Moodle habilitat per a la formació presenta tres espais específics. 

 

 Mòdul esquerra: espai on s’indica la navegació que s’està duent a terme, o 

el que és el mateix on ens situem dins del curs en un moment determinat. 

 

 Mòdul central: on es presenta un espai inicial i genèric del curs per a 

posteriorment situar tots els mòduls de la formació i els seus continguts, 

tasques, debats, etc., corresponents. 

 

 Mòdul dret: espai general de cerca al fòrum, síntesis de les darreres noticies 

i actualitzacions i propers esdeveniments. Tanmateix, a l’espai superior dret 

podem canviar l’idioma de la plataforma a: Castellà – Català – Anglès. 

  

Indicador de 

navegació dins la 

formació. On ens 

situem del curs 

Contingut de la 

formació. 

Espai general de 

cerca al fòrum, 

síntesis de les 

darreres noticies 

i actualitzacions i 

propers 

esdeveniments 

Imatge 18-  Estructura general del Moodle (elaboració pròpia) 
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9.4. Tasques preparatòries de la implementació pilot (avaluació d’experts) 

 

1- Es realitza la tria dels experts que desitgem que participin en l’avaluació del 

nostre projecte: 

 Informàtic 

 Mestra d’educació especial 

 Mestra especialista en INEF 

 Mestra d’educació especial especialista en psicomotricitat 

 Director del centre i tutor extern  

 Tutora de màsters en e-learning  

 Consultor de fonaments del disseny tecnopedagògic aula 2 

 Consultora d’estratègies docents 

 Consultor de planificació de la docència en línia 

 Consultor de disseny de recursos i activitats d'aprenentatge en línia 

 Estudiant del Màster Educació i TIC 

 

 

 

 

2- Es procedeix a 

enviar-los un e-mail 

sol·licitant la seva 

participació i se’ls 

informa de l’estructura 

que seguirà l’avaluació 

d’experts. Exemple d’e-

mail amb sol·licitud de 

participació a la dreta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- S’elabora el document de contextualització del projecte per als experts, 

consultable a l’enllaç 

https://drive.google.com/folderview?id=0B1fWEBFPdLz2SVUzWXQxTFp3R00

&usp=sharing i es revisa el qüestionari d’avaluació dels experts (elaborat a la 

fase precedent) a fi de millorar-lo 

https://docs.google.com/forms/d/1jRpn1rOTdBECGtiSBDcJy9M_Ds6_MTMIjfVLJDL

R6d0/viewform?c=0&w=1  

Imatge 19-  E-mail amb sol·licitud de participació (elaboració pròpia) 

 

https://drive.google.com/folderview?id=0B1fWEBFPdLz2SVUzWXQxTFp3R00&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B1fWEBFPdLz2SVUzWXQxTFp3R00&usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1jRpn1rOTdBECGtiSBDcJy9M_Ds6_MTMIjfVLJDLR6d0/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1jRpn1rOTdBECGtiSBDcJy9M_Ds6_MTMIjfVLJDLR6d0/viewform?c=0&w=1
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10. Implementació  
 

10.1. Proposta d’implementació (avaluació dels experts) 

 

Per dur a terme la implementació del pla pilot, prevista per a la present fase es 

desestima l’aplicació parcial, simulativa o fraccionada de la formació en els 

docents del centre per dos motius bàsics contemplats en l’anàlisi de necessitats: 

 

a) Manca de temps, per tant, i sobretot en les dates finals del curs, no disposen 

de temps material per a dur a terme una implementació pilot d’un pla que 

tot i resultar d’interès els ha sobrevingut la proposta quasi sense preveureu 

i planificar-ho amb antelació. 

b) Alguns docents no se senten còmodes amb la formació virtual i per tant, 

en el cas de implementar la nostra formació s’hauria de procurar donar-los 

confiança en l’entorn (fet pel que contemplem una primera classe de presa 

de contacte presencial). Així doncs, una implementació del projecte prèvia, 

sense haver-los introduït abans en l’entorn virtual tot ajudant-los a 

aclimatar-se a ell, no resulta viable ni productiva. 

 

Així doncs es decideix dur a terme una avaluació del projecte mitjançant 11 

experts que avaluaran el resultat i compendi de la plataforma, els continguts i 

els processos docents. 

 

 

   10.1.1. Justificació del tipus d’implementació 

 

La justificació de la proposta d’avaluació com a supletori i proposta igualment 

vàlida i utilitària que la implementació pilot, no només recau en els dos punts 

justificatius exposats a l’apartat precedent sinó que també es basa en els 

objectius i metes que podem aconseguir mitjançant aquest tipus 

d’implementació del projecte així com en la viabilitat de la proposta. 

En quan als objectius i fites que ens ajuda assolir l’avaluació del projecte per 

part d’un conjunt d’experts trobem: 

 

 Conèixer visiones diverses i objectives envers la totalitat del projecte 

 Poder apreciar i contemplar possibles millores de la plataforma 

 Conèixer punts de vista diversos respecte al contingut del projecte 

 Obtenir una valoració objectiva i utilitària envers als processos docents 

seguits 

 Poder extreure conclusions i millores del contingut mitjançant l’avaluació 

d’experts 

 Poder treballar i formar-se una visió crítica envers al compendi de 

components que conformen el projecte per mitjà de la visió d’experts 

 

En segon lloc, respecte a la viabilitat de la proposta la qual torna realista el 

plantejament i tipologia d’implementació ens situem davant de: 

 

- Viabilitat econòmica: la proposta avaluactiva dels experts com a 

implementació del pla pilot, és completament viable a nivell econòmic ja que no 



Memòria Final de Pràctiques 
Màster en Educació i TIC (aula 2) 

Itinerari - Docència en línia 
 

66 
 

suposa ni genera cap mena de despesa ni per als experts que duen  terme la 

valoració ni per a la persona que genera, planifica i organitza la formació (jo). 

Així doncs es tracta d’una proposta de cost cero per ambdues parts implicades. 

- Viabilitat temporal: tot i que els experts, al igual que els propis docents de 

l’escola Bac de Roda disposen d’un temps escàs per a la seva participació havent 

d’invertir temps personal es tracta d’una proposta viable temporalment en 

diversos aspectes: 

 

o Tots els experts coneixen la plataforma Moodle i per tant al estar-hi 

familiaritzats: l’anàlisi, la navegació per ella i la posterior valoració, els 

implicarà un temps summament raonable ja que sabent d’avant mà com 

s’estructura no tindran cap problema generat per desconèixer l’entorn. 

o El qüestionari avaluatiu proposat per a l’avaluació és breu i complert per 

tant no exigeix una gran demanda de temps. 

o S’ofereix un període temporal de 10 dies per a que coneguin l’entorn i el 

contingut tot avaluant-lo. Es tracta d’un període temporal llarg i raonable 

per a que gestionin el temps dedicat com millor els vagi. 

 

- Viabilitat de contingut: tots els experts estan directament relacionats amb 

els continguts proposats però de manera diferent, l’informàtic està familiaritzat 

amb plataformes, el dissenyador tecnopedagógic sap d’estructura de formacions 

online... Es per aquesta diversitat en coneixements del contingut que la 

proposta és summament viable, ja que tot i que la totalitat de les persones 

proposades coneix el contingut i la plataforma plantejada a grans traces, les 

seves corresponents especialitats, ajuden a avaluar el projecte des de 

perspectives molt diferents. 

- Viabilitat de personal: la viabilitat personal és la que genera més dubtes ja 

que restem encara a l’espera de la confirmació d’alguns dels professionals que 

han estat convidats a participar, però tot i així, en el remot cas de que no 

poguessin col·laborar, ja havíem elaborat una amplia llista de participants, 

experts, per a que la proposta seguis sent viable en quan a nombre de 

participants. 

- Viabilitat material: el material que es necessita emprar per a l’avaluació del 

projecte: ordinador i accés a la xarxa, és un material del qual tots els experts 

disposen per tant es trona una proposta plenament viable. Tanmateix nosaltres 

els facilitarem les dades d’accés al Moodle, el link a l’avaluació que hauran de 

dur a terme, i un breu text inicial que contextualitzi el projecte tot ajudant-los 

a entendre’l perquè puguin avaluar-lo en tota la seva magnitud i aspectes. 

 

 

   10.1.2. Persones implicades i eines emprades 

 

Per dur a terme l’avaluació del projecte i amb la finalitat de que aquesta resultes 

variada, productiva, utilitària i eficaç, hem optat per reunir i sol·licitar 

col·laboració a perfils molt diversos d’experts. Considerem que aquesta 

diversitat contribueix a atorgar punts de vista diversos i diferenciats envers al 

projecte i les seves parts, ja que, tot i respondre el mateix qüestionari tots, 

l’especialitat de cada membre avaluador és diferent i per tant en les respostes 

obertes se’ls brinda la possibilitat d’enfocar-les cap allò que consideren més 
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rellevant segons les seves destreses i punts de vista. Així doncs, els experts que 

han contribuït a la present fase d’avaluació del projecte han estat els següents: 

 Informàtic 
 Mestra d’educació especial 
 Mestra especialista en INEF 
 Mestra d’educació especial especialista en psicomotricitat 
 Director del centre i tutor extern  
 Tutora de màsters en e-learning  
 Consultor de fonaments del disseny tecnopedagògic aula 2 
 Consultora d’estratègies docents 
 Consultor de planificació de la docència en línia 
 Consultor de disseny de recursos i activitats d'aprenentatge en línia 
 Estudiant del Màster Educació i TIC 

 

Per a l’abordatge de la present avaluació d’experts s’han plantejat tres 

recursos/eines bàsiques, les quals son: 

 

A. Document d’avaluació dels experts el qual pot consultar-se a: 

https://drive.google.com/folderview?id=0B1fWEBFPdLz2SVUzWXQxTFp3R00

&usp=sharing Aquest document pretén contextualitzar el projecte a diferents 

nivells (objectius, continguts, procediments docents...) a fi de que els experts 

puguin avaluar la plataforma coneixent el context on es situa aquesta, les seves 

finalitats, les pautes que s’han seguit per a la seva elaboració, etc. L’estructura 

d’aquest document pot consultar-se a l’Annex 13. Esquema del cos (índex) del 

document de contextualització per als experts 

 

B. Claus per accedir al Moodle i poder avaluar la plataforma i els continguts: 

Adreça: http://curs-tic-de-reciclatge.esy.es/login/index.php  

Entrar com a convidats. La contrasenya és: visitic 

 

C. Qüestionari d’avaluació dels experts, el qual pot consultar-se a:  

https://docs.google.com/forms/d/1jRpn1rOTdBECGtiSBDcJy9M_Ds6_MTMIjf

VLJDLR6d0/viewform?c=0&w=1 El present qüestionari d’avaluació és anònim, 

ja que els resultats obtinguts no mereixen més o menys fiabilitat depenent de 

qui els hagi proporcionat, a més el que cerquem son resultats objectius, lliures 

i sincers els quals poden facilitar-se més còmodament des de l’anonimat. La 

seva estructura està clarament dividia en dues parts diferenciades, les quals 

pretenen donar més claredat i precisió als experts a l’hora d’avaluar el projecte: 

 

» La valoració de la plataforma d’aprenentatge Mooodle 

» Els continguts didàctics/pedagògics  

 

 

   10.1.3. Proposta d’implementació 

 

En cas d’haver-se pogut realitzar una prova d’implementació pilot aquest 

s’hagués plantejat de la següent manera Annex 16. Proposta d’implementació 

alternativa a l’avaluació dels experts 

 

https://drive.google.com/folderview?id=0B1fWEBFPdLz2SVUzWXQxTFp3R00&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B1fWEBFPdLz2SVUzWXQxTFp3R00&usp=sharing
http://curs-tic-de-reciclatge.esy.es/login/index.php
https://docs.google.com/forms/d/1jRpn1rOTdBECGtiSBDcJy9M_Ds6_MTMIjfVLJDLR6d0/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1jRpn1rOTdBECGtiSBDcJy9M_Ds6_MTMIjfVLJDLR6d0/viewform?c=0&w=1
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10.2. Descripció de la implementació (avaluació dels experts) 

 

Per a dur a terme l’avaluació pels experts realitzada envers al present projecte 

s’han dut a terme diverses passes, les quals han estat: 

 

1- Vàrem escriure un e-mail explicatiu del projecte i de la seva proposta 

d’avaluació a tots els experts que volíem que participessin, sol·licitant-los el seu 

vistiplau per a col·laborar. En aquest e-mail de demanda de participació se’ls va 

especificar entre d’altres coses: 

 Les parts de les que constaria l’avaluació (document dels experts; navegació 

pel Moodle i qüestionari d’avaluació). 

 Les dates que disposaven per dur a terme l’avaluació: 18/05/14 fins al 29, 

màxim 30/05/14 [Tots han complert el termini d’avaluació]  

 

2- Un cop rebudes  les respostes (tots van acceptar molt amablement) se’ls va 

comunicar als experts que el mateix dia 18 rebrien un e-mail amb totes les 

dades esmenades en la sol·licitud de participació. 

 

3- El dia 18 vàrem enviar un e-mail a cada expert recordant-los les dates de les 

que disposaven per fer l’avaluació i adjuntant-los el document d’avaluació dels 

experts, tot indicant-los que l’adreça i contrasenya d’accés al Moodle, així com 

el link al qüestionari d’avaluació dels experts el trobarien al document adjunt 

“Document d’avaluació dels experts”. 

 

4- A mesura que els experts han anat responent al qüestionari desprès de llegir 

el document de contextualització i de navegar pel Moodle han anat enviant-nos 

un e-mail, per iniciativa pròpia, a fi de que sapiguèssim que ja havien dut a 

terme les seves avaluacions i observacions corresponents. 

 

5- El dia 27/05, uns 2-3 dies abans de la finalització de la fase d’avaluació dels 

experts se’ls va enviar als participants un e-mail recordatori de les dates de la 

finalització de la present fase, a fi de fer-los memòria a aquells que no havien 

complimentat l’avaluació de que s’apropava la data estimada per a finalitzar el 

qüestionari. Tanmateix també va especificar-se’ls que fins el 30 aquests no 

serien revisats a fi de donar-los un dia més de marge a aquells que ho 

necessitessin. 

 

6- Un cop obtingudes totes les respostes i avaluacions d’experts, hem procedit 

a enviar-los un darrer e-mail d’agraïment per la seva participació i temps 

dedicats. 

 

7- Amb totes les avaluacions proporcionades hem anat recollint les dades 

obtingudes, contrastant-les i analitzant-les a fi de poder autovalorar críticament 

el projecte elaborat. 

 

Podeu consultar el procés d’implementació de l’avaluació dels experts de mode 

il·lustrat a l’Annex 17. Procediment il lustrat de la fase d’avaluació dels experts  
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10.3. Resultats de la implementació (avaluació dels experts) 

 

Per a que els experts dugessin a terme la seva valoració un cop havien llegit el 

document de contextualització i havien navegat pel Moodle habilitat per a la 

formació, va proporcionar-se-lis un qüestionari avaluati, consultable a: 

https://docs.google.com/forms/d/1jRpn1rOTdBECGtiSBDcJy9M_Ds6_MTMIjf

VLJDLR6d0/viewform?c=0&w=1 El qüestionari va elaborar-se mitjançant 

preguntes de caire obert i tancat i dividint-se en dues parts clares:  

» Avaluació de la plataforma 

» Avaluació dels continguts didàctics/pedagògics: 

 Continguts 

 Processos docents 

 

Així doncs a continuació presentem un resum sintètic obtingut a partir de les 

valoracions oferides pels experts: 

  

 Avaluació de la plataforma 

 

En resum, respecte a les valoracions dels experts dutes a terme envers la 

plataforma s’observa unes valoracions de mitja molt elevada entre el 8 i el 10 en 

quasi tots els aspectes, denotant una conformitat força amplia envers al 

plantejament i estructura plantejats al Moodle. Tanmateix altres valoracions 

son més crítiques denotant que poden realitzar-se encara millores per a que el 

plantejament del projecte a nivell de la plataforma sigui més complet i encara 

més enriquidora en cas de que anés a implementar-se el curs en situació real i 

no hipotètica. En general, alhora d’avaluar finalment el conjunt i compendi de 

punts que conformaven la present proposta de plataforma s’ha generat força 

consens comú establint la nota en un 8 amb un 45% de votacions i entre un 9-

10 un altre 45% de les votacions, puntuacions molt altes que mostren o reflexen 

la concepció de l’elevada qualitat de la Plataforma segons els experts. Ara bé, 

respecte als punts positius contemplats pels experts, considerem que els 

pedestals més rellevants d’aquests se situen en: 

 

 Claredat de la plataforma en quant a estructuració i facilitat d’ubicació dels 

continguts, i l’adequació del plantejament i tasques contemplades per la 

formació i exposades al Moodle. 

 Creació i contemplació d’espais de dubtes comú per a generar caliu i 

confiança en el discent així com per facilitar-li i agilitzar-li la feina i la 

resolució d’incògnites. 

 La facilitat del seu accés, interactivitat i l’estètica atractiva que presenta 

amenitzant la formació i tornant-la pròxima i senzilla. 

 

En quant a punts negatius i possibles millores que han comunicat els experts, 

des del nostre punt de vista en els que han coincidit en major mesura i per tant 

destaquen per sobre de les demés son: 

 

 Que la informació s’ofereix tota a la vegada i poder hauria de contemplar-se 

el mantenir els mòduls ocults fins que no anessin a abordar-se els 

continguts d’aquests. 

https://docs.google.com/forms/d/1jRpn1rOTdBECGtiSBDcJy9M_Ds6_MTMIjfVLJDLR6d0/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1jRpn1rOTdBECGtiSBDcJy9M_Ds6_MTMIjfVLJDLR6d0/viewform?c=0&w=1
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 Oferir poder noves eines de treball col·laboratiu com per exemple wikis. 

 Poder alguns alumnes per manca de coneixement envers l’eina Moodle i les 

seves potencialitats i recursos haurien de disposar d’un temps més ampli 

per a adaptar-se a ella i poder aprofitar-la i comprendre-la lo millor possible. 

 

Ara bé, si valorem i reflexionem sobre les possibles millores que els experts 

plantegen ens n’adonem de que algunes són viables i d’altres no són errates 

sinó que són punts que estan estructurats i plantejats d’una manera concreta 

de manera conscient. Així doncs alguns experts coincideixen en que el contingut 

poder seria més convenient aperturar-lo de mica en mica segons l’abordéssim a 

la formació, ara bé a l’hora d’elaborar i estructurar la plataforma vàrem decidir 

deixar oberta la totalitat del contingut a fi de que els docents participants en la 

formació poguessin conèixer ’l des del primer moment, estructurant-se el temps 

com ells consideressin més adient i podent-se descarregar el contingut des de 

l’inici. Tot i així, com a millora, el que podem fer és proposar als discents, al 

llarg de la primera sessió presencial d’apertura del curs, si desitgen tenir la 

totalitat dels Mòduls aperturats o bé prefereixen que siguin públics de mica en 

mica. En funció de la demanda feta per la major part del col·lectiu es procediria 

d’una o altra manera. Respecte a la observació de dur a terme tasques encara 

més col·laboratives com el wiki la desestimem per diversos motius: 

 

» Els docents volen dur tasques individuals i col·lectives i un wiki mancaria 

molt de temps estructural en aquest sentit i hauria de treure’s tasques que 

contemplen ambdues metodologies desitjades pels discents a fi de 

contemplar una tasca on la seva base fonamental és l’àmbit col·lectiu. 

» La wiki és una de les úniques eines que coneixen tots els docents del centre 

ja que els alumnes de l’escola solen treballar o tenir blogs i wikis, i el que 

nosaltres cerquem és que coneguin eines noves que els ajudin a ampliar el 

seu bagatge, l’esperit crític que posseeixen i les seves destreses i habilitats 

amb les TIC, no que abordin tasques amb ferramenta ja molt coneguda. 

 

Un altre dels punts a valorar per dur a terme una possible millora seria l’espai 

temporal contemplat per a que els discents prenguin contacte amb l’entorn 

Moodle i aprenguin d’ell. Més d’un expert a considerat que la temporització en 

persones poc familiaritzades amb l’eina poder hauria de ser més gran, així 

doncs, al respecte i com a millora, podem oferir l’apertura del curs a inicis de 

Setembre, ja que tot i que es mantingui la primera sessió presencial de contacte 

pel dia 22, se’ls haurà facilitat als discents quasi 20 dies previs de marge per a 

que naveguin lliurement pel Moodle i puguin començar a plantejar dubtes. 

Tanmateix, com encara no duran a terme moltes classes, podrien llegir manuals 

d’usuari o visualitzar vídeo tutorials que els ajudessin en l’ús de la plataforma. 

 

 Avaluació dels continguts didàctics/pedagògics 

 

» Continguts:  

 

En resum, en els resultats obtinguts al qüestionari emplenat pels experts 

respecte als continguts didàctics i pedagògics s’observen puntuacions 

compreses principalment entre el 8-9 en major mesura, contemplant-se en 
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alguns casos presencia de 7 i 10 però sempre en un segon pla de rellevància. 

Tanmateix d’altres valoracions de 5, 6 i 7, tot i ser minoria ens fan replantejar-

nos el fet de que hi ha punts que podrien o haurien ser remirats a fi d’ajustar 

els continguts. Els experts valoren amb molta positivitat la qualitat dels 

continguts concedint-los una valoració de 9-10 amb un 63% de vots. Al mateix 

temps l’interès dels recursos plantejats per l’educació té una acollida també 

summament positiva amb un 9-10 representat el 63% dels vots. En segon pla 

d’adequació i interès de les tasques té molt bona acollida amb una mitja de 9 

cadascuna d’elles. Tanmateix en el volum de tasques els expert s’han mostrat 

més crítics ajustant les valoracions entre el 6 i el 10. Ara bé, la valoració final i 

general atorgada als continguts és molt positiva i elevada reflexant una gran 

positivat i recolzament per part dels experts al contemplar-se un total de 9-10 

en un 63% dels vots. Respecte als punts positius que han exposat els experts 

envers al contingut, destaquem per unanimitat i transcendència els següents: 

 

» Elecció d’eines necessàries i molt útils així com  adequades i de tipologia 

diversificada. 

» Adequació de les rúbriques avaluatives així com de les referències 

bibliogràfiques. 

» Planificació de cada mòdul amb antelació i establiment d’eines de feedback 

i de contacte molt adequades com els fòrums. Dona rellevància a l’alumne 

com agent actiu del que es tenen en compte les preferències, neguits, etc. 

» Proposta atractiva i motivadora així com dinàmica en quan a que propicia 

l’intercanvi de continguts i opinions entre companys. 

 

Al mateix temps, els experts, a més d’aportar-nos els punts més prometedors i 

ben enfocats dels continguts, ens han facilitat un conjunt de punts negatius, 

així com de possibles millores a adoptar. D’aquests punts més febles destaquem 

per rellevància i coincidència entre diversos experts els següents: 

 

 Ampliació de la varietat i tipologia de les tasques així com reducció de la 

durada dels debats. 

 Introducció més tasques col·laboratives així com de percentatges dels valors 

de les tasques i mètodes diversos. 

 Lliure elecció de les tasques per part dels docents. 

 

Respecte a aquests tres punts principals plantejats anteriorment podem cloure 

de la següent manera: 

 

o “Ampliació de la varietat i tipologia de les tasques així com reducció de la 

durada dels debats”. 

 

A l’hora d’elaborar el contingut i tipologia de les tasques, certament en alguns 

Mòduls s’ha primat la realització de tasques similars a les que s’ha dut a terme 

en Mòduls precedents, però aquest fet respon a dues motivacions i pretensions: 

 

1- Ajudar als docents a agilitzar i enriquir l’aprenentatge mitjançant dinàmiques 

més o menys conegudes que integrin treball individual i col·laboratiu i evitant 
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que es generin neguits al canviar constantment de metodologia en totes les 

tasques del curs. 

2- Proposar activitats més o menys estàndards que afavoreixin l’esperit crític i 

col·laboratiu però intentat partir de paràmetres i instruccions de vegades 

comunes a d’altres activitats a fi de que els discents puguin autoregular la gestió 

del temps i la dedicació a la feina, ja que disposen de molt poc temps per a la 

formació i proposar tasques noves constantment suposaria una desmotivació 

important. 

 

En quan a la durada dels debats certament de vegades poder son massa 

extensos però no podrien acurtar-se ja que: 

 

a) Els docents als que va dirigida la formació disposen d’un temps molt escàs 

per a dedicar-li a aquesta i per això necessiten un ampli temps per a poder 

organitzar-se les lectures, els seguiments i les participacions dels debats. 

b) Participar en un debat de mode eficient i reflexiu requereix que es segueixin 

les intervencions dels iguals i per aquest motiu necessiten una temporització 

amplia, ja que molts docents no poden participar en un temps més curt i per 

tant hem de deixar marge a que tots s’organitzin satisfactòriament. 

 

o “Introducció de  més tasques col·laboratives així com de percentatges dels 

valors de les tasques i mètodes diversos”. 

 

Respecte als percentatges de valor de cada tasca, en el pla docent es deixa 

constància de que totes les tasques disposaran del mateix valor, per tant no es 

tracta d’una dada que no presenti ni contempli el present projecte. En quan a 

contemplar-se més tasques col·laboratives no és viable ja que durant la fase 

d’anàlisi de necessitats els docents van expressar el desig de que contempléssim 

tasques individuals i col·laboratives i per això a l’hora d’elaborar els continguts 

i la metodologia per abordar-los s’ha intentat cercar una harmonia entre 

ambdues tipologies, repartiment equitatiu que es trencaria al elaborar més 

tasques de caràcter col·laboratiu. 

 

o “Lliure elecció de les tasques per part dels docents”. 

 

Part del que cerquem és la col·laboració i intercanvi continu i certament l’elecció 

lliure de les tasques propiciaria en major mesura l’intercanvi però per contra no 

afavoriria el treball col·laboratiu ja que a l’escollir cadascú lliurement que dur a 

terme es produiran desincronies en el treball, la durada de la tasca i el material 

compartit degut a que només podrien trametre l’experiència, però els docents 

que no coneguessin l’eina no podrien aportar crítica al respecte. Propiciant 

tasques comunes, però atorgant en determinades d’elles llibertat d’elecció, com 

per exemple en les del Mòdul 3, ajudem a que tots els docents comparteixin i 

interactuïn partint d’una base de coneixement comú i afavorint l’esperit crític. 

 

» Processos docents 

 

En resum, respecte als processos docents s’observa un 10 majoritàriament de 

mitja dins tots els ítems plantejats: planificació, adequació de les eines del 
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feedback, adequació de les eines per la resolució de dubtes (entre un 9-10 el 

72% de les valoracions) i adequació de l’avaluació plantejada (entre un 9-10 el 

63% de les valoracions). Així doncs, aquests resultats, juntament amb el general 

obtingut als processos docents, el qual se situa en un 9 amb un 64% dels vots 

i un 10 en el 27% dels vots, podem observar que els experts valoren d’un mode 

àmpliament positiu els processos duts a terme i contemplats dins de la formació 

tan a nivell de feedback i avaluatiu com de planificació i de resolució de dubtes. 

Sense indicar millores que haurien de poder contemplar-se. Tanmateix respecte 

a la valoració total del projecte, els experts coincideixen en un 72% de vots 

repartits equitativament entre un 9 i un 10 finals, denotant que segons el seu 

parer i punt de vista el projecte disposa d’una qualitat excel·lent tot i podent-se 

contemplar millores en aspectes diversos, les quals serien interessants tenir 

presents en la mesura de lo possible. 

 

Per a consultar l’anàlisi dels resultats i les posteriors conclusions de mode 

il·lustrat podeu dirigir-vos a l’Annex 18. Resultats de l’avaluació dels experts 

analitzats de manera il lustrada 

 

 

10.4. Conclusions extretes de la valoració dels experts i possibles millores 

 

En línies generals i gracies a l’avaluació del projecte duta a terme pels diversos 

experts podem observar que tot i tractar-se d’un bon projecte a nivell de 

plataforma, contingut i processos docents, el qual està elaborat de mode 

atractiu, utilitari i complet, poden i haurien de tenir-se en compte diferents i 

possibles millores per a perfeccionar-lo en el cas de que es decidís a 

implementar-lo en un context real lluny d’una implementació pilot. Així doncs 

entre les observacions fetes, les solucions i millores més rellevants i viables son 

des del nostre punt de vista: 

 

- Contemplar una major temporització per dur a terme el contacte amb l’entorn 

d’aprenentatge Moodle per part dels discents, ja que al tractar-se d’un context 

d’aprenentatge nou així com d’una eina que no empren habitualment per a la 

formació poder alguns mestres necessiten més temps per a conèixer-la i 

habituar-se. 

 

- Consultar durant la primera sessió presencial de contacte si desitgen disposar 

de tot el material apertura des de l’inici o bé prefereixen que la consultora 

l’habiliti a mesura que s’hagi d’abordar. 

 

- Informar del correu directe amb la docent des del primer post al tauler inicial 

o bé habilitar un correu electrònic. D’ambdues opcions inicialment ens 

decantaríem per la primera degut a la practicat d’aquesta. 

 

Ara bé, hem de tenir present que aquestes son només algunes de les millores 

que podrien contemplar-se com a viables si es penses en dur a terme el present 

projecte de mode real al centre i per tant es tractaria de modificacions que es 

realitzarien a tal finalitat.  
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11. Avaluació 

 

11.1. Avaluació del producte dissenyat i desenvolupat 

 

Aquesta avaluació es durà a terme en dues fases diferents: 

 

A. Fase del procés: per a valorar cadascuna de les fases del model ADDIE per 

a web abordades en la construcció del present projecte, es presenta un 

qüestionari que recull totes les dades transcendentals de la fase 

corresponent a mode d’autoavaluació per a facilitar la retroinspecció així 

com l’autocrítica constructiva que fomenti la millora. Aquests qüestionaris 

es complimenten al final de cada fase i tot i ser el mateix, a l’inici es disposa 

d’un desplegable per indicar la fase en la que ens situem. Aquesta eina 

avaluativa de procés pot consultar-se al següent enllaç: 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dDAw

aC1TMGpJZkZySG1PNGVOTkpwUUE6MA (l’inici del qüestionari és a la fase de 

disseny i no en la prèvia d’anàlisi de necessitats ja que és en la fase (disseny) 

en la que es desenvolupa) 

 

En general podem dir que hem acomplert les expectatives pautades per a 

cada fase i que sempre que ha sorgit un entrebanc i/o imprevist d’última 

hora ha pogut solventar-se sense cap mena de repercussió negativa per a la 

tasca. Tot i així indicar que la fase a la que li atorguem una valoració una 

mica més crítica a la d’anàlisis de les necessitats, ja que en la primera 

entrega no vàrem contemplar-se les especificitats de l’itinerari escollit. Tot i 

així en la seva correcció vam solucionar l’error d’un mode summament 

satisfactori. 

Podeu consultar els qüestionaris d’avaluació individual de cadascuna de les 

fases complimentats a l’Annex 19. Qüestionaris d’avaluació del procés 

complimentats 

 

B. Fase d’avaluació final del producte: per avaluar la totalitat del projecte, 

es contempla 

l’omplir un 

qüestionari 

d’autoavaluació al 

final de la darrera 

fase d’elaboració 

per a poder valorar 

objectivament 

l’abordatge i 

producció finals 

obtinguts. Aquest 

qüestionari pot 

consultar-se al 

següent enllaç: 

https://docs.google.com/forms/d/1Lf3v8K4oB25QyXne6z3J9U2UvHA2dzzfZC5Q

__jQhZw/viewform 

 

Imatge 20-  Reflexions contemplats al qüestionari d’avaluació final del projecte (elaboració pròpia) 

 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dDAwaC1TMGpJZkZySG1PNGVOTkpwUUE6MA
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dDAwaC1TMGpJZkZySG1PNGVOTkpwUUE6MA
https://docs.google.com/forms/d/1Lf3v8K4oB25QyXne6z3J9U2UvHA2dzzfZC5Q__jQhZw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1Lf3v8K4oB25QyXne6z3J9U2UvHA2dzzfZC5Q__jQhZw/viewform
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Podeu consultar el qüestionari d’avaluació final del projecte complimentat a 

l’Annex 20. Autoavaluació final del projecte 

 

 

11.2. Avaluació de la implementació 

 

Com la nostra implementació gira entorn a l’avaluació d’experts el que es pretén 

és que aquests valorin i avaluïn el projecte mitjançant un qüestionari avaluatiu. 

Aquest qüestionari es divideix en dues parts fonamentals: 

 Valoració de la plataforma: per avaluar el conjunt de la plataforma 

després de visitar-la en primera persona. 

 Valoració pedagògica/didàctica del contingut: on es contempla la 

valoració dels continguts de la formació (idoneïtat, utilitat, etc.) així com els 

processos docents abordats per a l’elaboració de la formació. 

 

El qüestionari d’avaluació dels experts pot consultar-se a: 

https://docs.google.com/forms/d/1jRpn1rOTdBECGtiSBDcJy9M_Ds6_MTMIjfVLJDL

R6d0/viewform?c=0&w=1 

 

En línies generals s’observa que quasi tots els experts consideren els diversos 

elements del projecte (plataforma, continguts i processos docents) com a 

elements de bona qualitat puntuant-los en la seva gran majoria entre el 9-10 i 

d’altres amb un 8. Indiquen la practicitat, claredat i bona estructura de la 

plataforma, així com la idoneïtat dels continguts i el seu interès i les accions 

ajustades i adequades dels processos docents. Tanmateix brinden idees per a 

possibles propostes de millora així com per a mitigar els possibles punts més 

fluixos del projecte. D’aquestes millores i observacions brindades, les més 

interessants son: el ampliar el temps per a que l’alumne conegui la plataforma 

i el fet de consultar a l’alumnat si prefereixin disposar de tots els elements de la 

formació des d’un inici o bé poc a poc. Al mateix temps els resultats obtinguts 

d’aquest qüestionari i avaluació poden consultar-se de manera més amplia, 

il·lustrada i al mateix temps amb recolzament raonat de la seva interpretació a 

l’Annex 18. Resultats de l’avaluació dels experts analitzats de manera il lustrada 

 

 

11.3. Impacte i/o valor per a l’organització 

 

L’impacte que tindria la implementació del projecte en context real seria ampli 

i divers segons el col·lectiu i espai que ens referim, així doncs el seu radi d’acció 

més directa i fonamental seria a nivell de: 

 

 Docents: 

 

o Desenvoluparien un esperit més crític entorn les TIC i les seves potencialitats 

el qual els ajudaria a superar pors i recances creades arrel del 

desconeixement. 

o Disposarien d’amplis coneixements i recursos en el mon de les TIC els quals 

podrien adaptar a l’aula segons els requisits i necessitats dels estudiants als 

que s’enfoqués la formació. 

https://docs.google.com/forms/d/1jRpn1rOTdBECGtiSBDcJy9M_Ds6_MTMIjfVLJDLR6d0/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1jRpn1rOTdBECGtiSBDcJy9M_Ds6_MTMIjfVLJDLR6d0/viewform?c=0&w=1
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o Serien capaços de motivar als alumnes d’una manera més amena i pròxima 

a ells mitjançant l’ús d’eines que els mantinguin interessats en la tasca al 

mateix temps que els ajuden a fomentar l’aprenentatge constructiu i 

significatiu a partir de la pràctica activa en primera persona. 

o Generarien una major cohesió grupal entre els diversos docents del centre 

arrel de les dinàmiques col·laboratives i d’intercanvi dutes a terme al llarg 

de tota la formació. 

o Disposarien de més habilitats i destreses personals per a moure en entorns 

i recursos TIC podent aprofitar-los al màxim a partir d’una valoració 

críticament objectiva d’aquests. 

 

 Alumnes: 

 

o Disposarien de més recursos per a poder presentar continguts, realitzar 

presentacions personals, etc. 

o Estarien dia a dia més motivats i compromesos amb la tasca ja que els 

recursos TIC i les dinàmiques a través de noves tecnologies son normalment 

de gran interès per als alumnes de Primària. 

o El fet d’aprendre i ampliar el seu ús de les noves tecnologies seria beneficiós 

per a ells a diferents nivells i aspectes: 

» Se’ls donaria l’oportunitat d’autogestionar-se i responsabilitzar-se del 

seu propi aprenentatge. 

» Podrien exercir d’agents actius en l’adquisició de coneixements. 

» Sabrien com moure’s a la xarxa per a trobar i seleccionar allò que és del 

seu interès. 

» Podrien aprendre a aprendre autònomament i a través del compartir 

coneixements entre iguals. 

» Tindrien la possibilitat de gestionar el mode d’aprendre i els recursos 

que els son més pràctics emprar (mapes conceptuals, prezis, etc.) 

» Se’ls proporcionaria un mon molt ampli de cerca així com les habilitats 

i destreses necessàries com per moure’s eficientment per ell. 

 

 Institució: 

 

o Tindrien una plantilla de professors versats en els coneixements de les noves 

tecnologies i les potencialitats que aquestes brinden. 

o L’escola podria ampliar els recursos que té així com la seva participació 

municipal i autonòmica en projectes relacionats amb les TIC ja que el seu 

professorat disposaria de les habilitats suficients com per a saber moure’s 

eficientment en entorns basats en noves tecnologies. 

o Els mestres del centre podrien dur a terme d’una manera més dinàmica i 

eficient els projectes col·laboratius que es realitzen en una escola ja que 

estarien més cohesionats com a grup. 

o Els alumnes disposarien de més eines d’autoaprenentatge i motivadores. 

o La satisfacció dels pares dels alumnes seria més patent al comprovar per 

una banda que els docents estan versats i al dia en temàtica d’últimes 

tecnologies, i per altra banda al comprovar que els seus fills van adquirint 

noves destreses i habilitats que els ajuden a l’autoaprenentatge actiu i 

col·laboratiu. 
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12. Conclusions generals del projecte 

 

Vam arrancar el present projecte d’una hipòtesis de necessitat a la que 

consideràvem s’havia o es podia donar resposta, la transcendència del reciclatge 

en TIC per als docents (més concretament de l’escola Bac de Roda). Formació 

i/o reciclatge formatiu que actualment i arrel de les grans retallades en els 

pressupostos d’educació s’ha vist anul·lada. Per tant degut a la carència de 

formació en TIC i la rellevància que les noves tecnologies tenen per adaptar les 

antigues metodologies, quasi obsoletes, a d’altres que confereixin un major 

paper protagonista a l’alumne mitjançant la pràctica activa i l’aprenentatge en 

primera persona, vam decidir proposar un reciclatge en TIC.  Posteriorment, 

gracies a l’anàlisi de necessitats vam adonar-nos realment de la manca de 

coneixements TIC del professorat, tant respecte a conèixer un ampli ventall de 

recursos com ha saber exprimir les potencialitats que ens brinden al llarg de 

l’educació. A més s’afegiren les paüres a la formació virtual i la mancança de 

temps per a formar-se. La veritat és que quasi tot el plantejament de la nostra 

formació a girat entorn a aquests tres eixos: l’ampliació del món TIC (recursos, 

potencialitats, etc.); la manca de temps i les pors a la formació online. 

Complimentat amb la cerca de l’harmonia entre tasques col·laboratives i 

individuals. Al respecte, podem afirmar que hem sabut donar resposta a 

aquestes necessitats i possibles limitacions, ajustant per una banda la 

temporització de la formació de mode ampli; per altra banda brindant un ampli 

ventall TIC i tasques que afavoreixin la reflexió activa. A més s’ha propiciat un 

bon equilibri entre el nombre de tasques col·laboratives i individuals aprofitant 

les potencialitats d’ambdues metodologies. I per últim s’ha donat resposta a les 

pors de l’alumnat oferint dues sessions presencials, molt recolzament, feedback 

i orientació per part de la docent encarregada de la formació.  

Tot i així de l’avaluació dels experts, posterior a la resposta que hem donat a 

totes les necessitats, hem comprovat que malgrat ser puntuada la totalitat de la 

formació amb una nota excel·lent, en cas d’anar a implementar-se de mode real 

la formació seria convenientment idoni el poder tenir presents possibles canvis 

de millora que encara afavorissin més l’aprenentatge, com és a tall d’exemple 

l’ampliació de temps de contacte amb la plataforma d’aprenentatge, etc. 

 

Tanmateix una part molt important del projecte és per nosaltres la valoració 

final de la consecució dels objectius generals plantejats als quals considerem 

els hi hem sabut donar resposta satisfactòriament de la següent manera: 

 

Objectiu general 1: Oferir, mitjançant un curs virtual, reciclatge formatiu 

envers al món de les TIC, al col·lectiu de docents de l’escola Bac de Roda. 

Complert: Hem dut a terme el disseny complert del projecte, el seu 

desenvolupament en la plataforma pertinent i l’avaluació final d’experts per a la 

seva millora. 

 

Objectius específics per a la consecució de l’objectiu general 1:  

 Disposar d’una plataforma virtual adequada per a implementar la proposta 

de la formació. 

Complert: Disposem d’una plataforma Moodle estructurada i dissenyada per a 

la formació present. 
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 Dissenyar un contingut adequat a les necessitats del col·lectiu docent al 

que va dirigit l’acció formativa. 

Complert: Hem dissenyat el contingut de la formació conforme les necessitats 

observades a l’anàlisi de necessitats i posteriorment aquests continguts han 

estat valorats per un grup d’experts que els han valorat de mode summament 

positiu. 

 

 Disposar d’eines avaluatives que fomentin la millora constant de l’acció 

formativa així com l’autocrítica introspectiva per part de l’alumnat. 

Complert: Hem adequat les avaluacions a cada tasca procurant un feedback 

que contribuís a la retroinspecció així com una avaluació constant i continua. 

 

 Plantejar el curs virtual basant-nos en un model constructivo -conectivista. 

Complert: Hem fet servir les característiques principals d’ambdós models per 

a construir l’eix fonamental de la nostra formació. 

 

Objectiu general 2: Aportar eines i recursos TIC als docents per a que puguin 

experimentar la potencialitat de les noves tecnologies a l’aula tot mitjançant 

l’intercanvi d’idees envers els recursos plantejats. 

Complert: Hem seleccionat eines diverses així com un ampli ventall de 

ferramenta seguint les necessitats i desitjos dels docents del centre 

contemplades a l’anàlisi de necessitats previ. Tanmateix s’han proposat tasques 

que ajudin a valorar les potencialitats i usos possibles d’aquestes eines a l’aula. 

 

Objectius específics per a la consecució de l’objectiu general 2:  

 Conèixer els desitjos i preferències d’aprenentatge envers a recursos i 

usos TIC per part del professorat de l’escola Bac de Roda. 

Complert: Complert mitjançant l’anàlisi de necessitats. 

 

 Fomentar un clima col·laboratiu i d’intercanvi entre els professors 

discents. 

Complert: Per mitjà del feedback contemplat dins l’estructura del curs i dels 

seus continguts. 

 

 Proposar tasques que puguin donar lloc a la creativitat dins l’aula per part 

del docent mitjançant noves eines TIC per a ell desconegudes i/o poc 

emprades. 

Complert: Hem donat potestat als docents al llarg de les tasques plantejades 

a la formació per a que experimentin i adaptin lliurement les elaboracions 

dutes a terme, partint només d’una pauta comú (eina proposada i directius 

bàsiques i generals) 

 

 Fomentar la participació activa així com la interacció  

Complert: Hem abordat i plantejat tasques al llarg de la formació les quals 

fomentin una interacció i intercanvi actiu entre els participants (debats, 

tasques grupals, etc.) 

Objectiu general 3: Motivar als docents per a que implementin amb més 

assiduïtat les noves tecnologies dins l'aula aprofitant totes les seves 

potencialitats 
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Complert: Es contemplen dins del curs tasques i activitats per a tal finalitat ja 

que es proposa que sigui el docent des de la pròpia practica i interacció el que 

vagi animant-se a emprar les TIC a l’aula. 

 

Objectius específics per a la consecució de l’objectiu general :  

 Promoure activitats pràctiques que puguin dur a terme els docents a 

posteriori dins de l’aula. 

Complert: Hem proposat tasques formatives que permeten implementació 

dels recursos plantejats dins l’aula. 

 

 Fomentar l’intercanvi actiu d’idees per a la implementació i utilització 

activa de recursos dins de l’aula. 

Complert: Hem proposat la dinamització d’intercanvis i debats actius que 

ajudin a que els docents aprenguin noves maneres d’implementació activa 

partint del compartir entre iguals i de la pròpia experiència compartida. 

 

Tot i acomplerts els objectius inicials, solventades i contemplades les 

alternatives a les necessitats dels docents, etc., hem d’indicar que, al menys de 

moment, es descarta l’implementació real de la present formació ja que:  

- Tot i que els docents a l’anàlisi de necessitats varen mostrar interès envers a 

la realització d’un projecte de característiques similars el escàs temps del que 

disposen juntament amb les retalles i esgotament que acumulen minva 

considerablement la seva predisposició a la present formació. 

- A nivell de centre l’escola té actualment altres prioritats que disten de 

l’enfocada a la formació dels seus docents ja sigui de mode online o presencial. 

- La metodologia de formació online els genera recances i tot i que hem 

contemplat solucions viables en el present projecte per fer-li front a la citada 

paüra per als docents és encara massa aviat per superar-la ja que no era 

quelcom que tinguessin previst per a dies propers (realitzar formació online). 

- Degut a les retallades molts dels docents del centre son interins no fixes que 

no romanen gaire temps a l’escola ja que els destinen a d’altres llocs i per tant 

el gruix de professors que i participaria seria massa escàs. 

- Tot i que l’estructura del projecte està dissenyada entorn a poder afavorir una 

temporització àmplia contemplant la manca de temps docent, aquesta falta de 

temps de la que disposen els professors del centre juntament amb el fet d’haver 

de treure temps personal per la formació a dia d’avui els resta predisposició. 

 

Com a valoració personal del present projecte m’agradaria indicar que tot i haver 

suposat una àrdua i complexa tasca la seva elaboració i abordatge m’han 

resultat summament gratificants ja que m’han servit activament per a millorar 

i posar en pràctica tot allò après al llarg de la formació del màster. A més, he 

pogut comprovar en primera persona tots aquells aspectes de l’elaboració d’una 

formació virtual que s’han de tenir en compte i que valorats des de fora ignorem 

per manca de pràctica i coneixement. Considero que tot i ser molt complexos 

els inicis del present projecte, al llarg d’ell s’ha pogut contemplar una evolució 

molt satisfactòria i competent. Tanmateix un fet que destacaria és el haver pogut 

solventar entrebancs d’última hora amb fluïdesa (manca de xarxa, etc.).  
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13. 3. Estructura de les imatges, taules i gràfics del treball 

 

IMATGES TAULES GRÀFICS 

Imatge 1- El centre: abans i ara 

(creació pròpia) 

 

Taula 1- Anàlisi DAFO 

(elaboració pròpia) 

 

Gràfic 1- Necessitats derivades de 

l’enquesta “informal”  de presa de contacte 

amb el director (elaboració pròpia) 

 

Imatge 2- Situació del centre 

(creació pròpia) 

 

Taula 2- Organització de les 

tasques i del cronograma 

(elaboració pròpia) 

 

Gràfic 2- Dificultats de formació derivades 

de l’enquesta “informal”  de presa de 

contacte amb el director (elaboració pròpia) 

 

Imatge 3- Temporització de la fase 

(creació pròpia) 

 

Taula 3- Pressuposts 

(elaboració pròpia) 

 

Gràfic 3- Ús de les TIC a l’aula (elaboració 

pròpia) 

 

Imatge 4- Extret de: Williams, P.; 

Schrum, L.; Sangrà, A., i Guàrdia, 

L. (s. d.). Models de disseny 

tecnopedagógic. Material UOC. 

 

Taula 4- Valor de les 

qualificacions (elaboració 

pròpia) 

 

Gràfic 4- Projectes a l’aula en TIC 

(elaboració pròpia) 

 

Imatge 5- Cronograma inicial de 

planificació (elaboració pròpia) 

 

 Gràfic 5- Utilitat de les TIC a l’aula 

(elaboració pròpia) 

 

Imatge 6- Organització de tasques 

segons les fases del model ADDIE 

per a web (elaboració pròpia) 

 

 Gràfic 6- Comoditat emprant les TIC a 

l’aula (elaboració pròpia) 

 

Imatge 7- Altres inversions 

pressupostaries (elaboració pròpia) 

 

 Gràfic 7- Conveniència de les TIC al dia a 

dia de l’aula (elaboració pròpia) 

 

Imatge 8- Característiques 

adoptades de cada teoria 

(constructivisme i conectivisme) per 

a la formació (elaboració pròpia) 

 Gràfic 8- Nivell de TIC del professorat 

(elaboració pròpia) 
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http://www.elblogsalmon.com/conceptos-de-economia/que-es-el-dafo-y-cual-es-su-valia-como-herramienta-analitica
http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/encuestas-definicion.html
http://www.webandmacros.com/analisis_de_la_empresa_DAFO.htm
http://iescomercio.com/informacion-y-servicios/item/196-ventajas-de-utilizar-moodle-como-herramienta-pedag%C3%B3gica
http://iescomercio.com/informacion-y-servicios/item/196-ventajas-de-utilizar-moodle-como-herramienta-pedag%C3%B3gica
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Imatge 9- Estructura, temporització 

i contingut del Mòdul introductori 

(elaboració pròpia) 

 

 Gràfic 9- Cursos de reciclatge en TIC 

realitzats pels docents (elaboració pròpia) 

Imatge 10- Estructura, 

temporització i contingut del Mòdul 

1 (elaboració pròpia) 

 

 Gràfic 10- Destreses i coneixement propi 

de les TIC (elaboració pròpia) 

 

Imatge 11- Estructura, 

temporització i contingut del Mòdul 

2 (elaboració pròpia) 

 

 Gràfic 11- Competència de l’alumnat en 

TIC segons els docents (elaboració pròpia) 

 

Imatge 12- Estructura, 

temporització i contingut del Mòdul 

3 (elaboració pròpia) 

 

 Gràfic 12- Competència en TIC dels 

companys segons els docents (elaboració 

pròpia) 

Imatge 13- Estructura, 

temporització i contingut del Mòdul 

4 (elaboració pròpia) 

 

 Gràfic 13- Destreses i coneixement propi 

de les TIC (elaboració pròpia) 

Imatge 14- Estructura, 

temporització i contingut del Mòdul 

de cloenda (elaboració pròpia) 

 

 

 Gràfic 14- Interès de la implementació de 

formació (elaboració pròpia) 

 

Imatge 15-  Proposta inicial de 

l’estructura del Moodle (elaboració 

pròpia) 

 

 Gràfic 15- Interès en implementació d’un 

curs (elaboració pròpia) 

 

Imatge 16-  Exemple d’ubicació 

d’un debat com a part de la tasca 

(elaboració pròpia) 

 

 Gràfic 16- Predisposició de temps 

(elaboració pròpia) 

 

Imatge 17-  Exemple d’ubicació 

d’eines d’avaluació (elaboració 

pròpia) 

 

 Gràfic 17- Eines que volen aprendre i 

millorar (elaboració pròpia) 

 

Imatge 18-  Estructura general del 

Moodle (elaboració pròpia) 

 

  

Imatge 19-  E-mail amb sol·licitud 

de participació (elaboració pròpia) 

 

  

Imatge 20-  Reflexions contemplats 

al qüestionari d’avaluació final del 

projecte (elaboració pròpia) 
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14. Annexes 

 
Annex 1. Certificat de pràctiques 
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Annex 2. Estructura gràfica de la memòria 
 

 

 

Seguint la imatge anterior la correspondència de colors (llegenda) amb 
l’estructura de la memòria és la següent: 
 
 
  

Resum 
executiu

(resum genéric i
global del projecte)

Introducció Contextualització
Justificació i 
viabilitat de 
la proposta

Objectius del 
projecte 

(generals i 
específics)

Análisis de les 
necessitats

- Criteris i
procediments

- Recollida de dades

- Resultats

- Conclusions

Planificació

(en consonancia
amb les necessitats
observades, per
abordar les fases
restant)

Disseny

- Fonamentació

-Disseny
tecnopedagógic de
l'acció

- Procediments i
criteris

DesenvolupamentImplementació

Avaluació
Conclusions 
generals del 

projecte
Bibliografia Annexes

Introducció 

Desenvolupament 

Desenllaç 
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Annex 3. Enquesta “informal” al director 
 
Dades generales del centre: 
 
Pregunta: Nombre total de professors (si pots especificar-me per nivell quants 
n’hi ha, els especialistes, si algun docent a més de ser especialista de quelcom; 
PT, AL, etc., és tutor o s’encarrega d’alguna cosa més) 
Resposta: Hi ha 18 tutores, 2 Educació Física, dos d’anglès una de música i 
una d’Educació Especial, dues  de reforç de pàrvuls , una d’aula d’acollida i una 
de religió (1/2 dotació) 

 
 

Pregunta: Nombre de personal no docent que te rellevància per el centre, així 
com el paper que tenen... 
Resposta: 

 Director (no tutor) 
 Cap d’estudis i Secretària (ambdues tutores) 
 Mestres que són Coordinadores de Cicle (4) una per cicle 
 Mestres Coordinadores de: 

o Riscos laborals 
o Llengua i cohesió social 
o Informàtica 

 
 

Pregunta: Espais del centre específics i rellevants (gimnàs, menjador, 
laboratori, etc.) 
Resposta:  

 Secretaria i Direcció 
 Sala de reprografia  
 Sala de l’AMPA 
 Tutories de Cicle (Cada Cicle té un espai per a les seves reunions) 
 Gimnàs-Teatre (sala polivalent 
 Aules d’anglès (tres: una per cicle) 
 Aula de Plàstica 
 Aula de música 
 Sala de psicomotricitat 
 Menjador i cuina 
 Pati de Primària i pati de pàrvuls 

 
 
Pregunta: Mitja d’edat dels professors, així com especificació aproximada de la 
edat del més jove i el més gran. [És aproximat, així puc justificar una introducció 
el més adequada possible] 
Resposta: La mitjana d’edat és de 50 anys. La mes gran té 61. La més jove de 

les fixes té 39. No comptem l’edat dels substituts i interins ja que són itinerants 
 

 
Pregunta: Nombre d’alumnes del centre. 
Resposta: 438 
 
 
Pregunta: Ratio d’alumnes per aula. 
Resposta: 23,5 



Memòria Final de Pràctiques 
Màster en Educació i TIC (aula 2) 

Itinerari - Docència en línia 
 

87 
 

Pregunta: Línies? 
Resposta: Dues 

 
 
Pregunta: Horari del centre? 
Resposta: 9 a 12.30 i 15 a 16.30 

 
 
Pregunta: Dueu a terme cursos o quelcom de reciclatge per als docents? Si és 
que si i pots especificar-me de quina mena, si son lliures, acordats, si hi ha 
algun nombre mínim de cursos de reciclatge, etc., seria fabulós, així com 
qualsevol altre dada al respecte que pugui ser transcendental. 
Resposta: Les retallades han acabat de manera fulminant la formaciío 
permanent del professorat 

 
 
Pregunta: Teniu obligació o un conjunt d’hores destinades concretament a la 
formació continua? 
Resposta: Evidentment NO. Pel que t’acabo d’explicar 
 
 
 
Sobre tu: 
 
 
Pregunta: A més de director segueixes sent professor d’educació física i 
d’informàtica. 
Resposta: Si, però només fai quatre sessions d’EF a la setmana de 1,5 h. de 
durada als alumnes de C.S. 
 
 
Pregunta: Quant temps portes de director? 
Resposta: 9 cursos 

 
 

Pregunta: Al centre quan de temps? 
Resposta: 22 cursos 

 
 

Pregunta: Formació en noves tecnologies? Interessos i opinió respecte a elles? 
Resposta: Necessàries de manera absoluta en la formació acadèmica dels 
alumnes des de P-3. Eina i recurs imprescindible d’aprenentatge. Lligada de 
manera excepcional als interessos dels alumnes. Vaig ser formador en noves 
tecnologies quan es feia formació permanent. Tant en l’àmbit TIC com en l’àmbit 

de la Gestió acadèmico-administrativa d’un centre 
 
 

Pregunta: Alguna cosa que consideris interessant afegir sobre la teva persona 
per a que consti al treball?  
Resposta: Les ganes de fer les coses be. L’amor per la teva feina i la creença 
absoluta que no hi ha res més pur en el mon que ens envolta que un infant en 
edat d’aprendre. Entendre en tot moment les persones amb les que treballes: 
alumnes, companys i famílies i no oblidar mai, és a dir, ni un moment de relax 
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en el que són els objectius de la teva feina. No oblidar en cap moment que és el 
que estàs fent i el que pretens aconseguir. 

 
 
 

Sobre les noves tecnologies al centre: 
 
Pregunta: Porteu a terme algun projecte específic per a formar als docents? 
Resposta: No. simplement fem servir les TIC en en el nostre projecte TAC 

 
 

Pregunta: Algun cop heu dut a terme algun projecte envers les TIC? 
Resposta: Si. Vam començar fa 5 anys amb un projecte de la informàtica a 
l’aula amb els alumnes de 2n de primària. Amb la col·laboració del Centre de 
Recursos de la zona vam aconseguir que cadascú dels alumnes de l’aula tingués 
un portàtil a la taula connectat a Internet. Va ser publicat a la plana web de la 
xtec com a una de les bones pràctiques de les escoles fetes a Barcelona 

 
 
Pregunta: Quina gestió és fa de les TIC al centre? (els professors solen emprar-
les a l’aula, etc.) 
Resposta: Totes les aules de l’escola tenen PDI. Fins i tot l’aula d’EE, música, 
plàstica i les tres d’anglès tenen també un vídeo projector amb ordinador i 
pantalla extensible 

 
 
Pregunta: Si es proposes algun curs de formació TIC creus que tindríeu temps 
individual per a dur-lo a terme? Quina carrega horària li posaries si haguessis 
de ser tu alumne del curs? 
Resposta: Actualment no tenim aquesta opció. Però hauria de ser en horari no 
lectiu. 
 
 
 
Necessitats: 
 
Pregunta: Quines necessitats en noves tecnologies creus que tenen els docents 
del centre? (idees de recursos, com implementar-ho de manera pràctica a l’aula, 
etc.)  
Resposta: Necessiten actualitzar-se. Necessitem formació permanent. No tant 
en l’ús de les xarxes socials però si en les eines que permeten el treball 
col·laboratiu 
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Annex 4. Enquesta de posicionament i perfil personal (estructura) 
 

 

 

 

 

 

1) Empres les TIC dins de l’aula? (exemplifica) 

 

2) Has dut a terme algun cop algun projecte amb TIC a l’aula? (en cas afirmatiu: quin?) 

 

3) A nivell de cicle o de centre heu dut a terme algun cop algun projecte col·laboratiu 

amb TIC? (en cas afirmatiu: quin?) 

 

4) Et sents còmode emprant les noves tecnologies? 

 

5) Quin és el teu punt fort en TIC i el teu punt feble? 

 

6) Veus utilitàries les noves tecnologies  l’aula? (argumenta breument) 

 

7) Consideres que haurien d’usar-se les TIC en el dia a dia de l’aula per l’aprenentatge? 

(justifica breument) 

 

8) Consideres que a nivell de centre la resta de companys (inclòs/a tu) teniu 

coneixement suficients de TIC? 

 

9) Algun cop has fet algun curs de reciclatge o de formació en noves tecnologies, Office, 

etc., (en cas afirmatiu: quin? I, quan?) 

 

10) Empres algun software o programa a l’aula per als processos d’E-A? (en cas 

afirmatiu nomena algun/s) 

 

Anys al centre: Curs/os que s’imparteix/en: 

Edat: Matèria/es impartides: 
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Annex 5. Qüestionari (estructura) 
 

 Dolent Insuficient Regular Bo Molt bo 

Com consideres 
que és el teu 
coneixement en 
TIC? 
 

     

Com consideres 
que és la 
competència en 
matèria TIC dels 
teus alumnes? 

     

Com consideres 
que és la 
competència TIC 
dels teus 
companys de 
feina? 

     

 

 SI NO 

T’agrada usar les TIC dins de l’aula?   

Et consideres usuària freqüent de les TIC 
dins l’aula? 

  

Consideres que haurien de dur-se a 
terme cursos de TIC per als docents com 
a formació continua? 

  

Consideres interessant i necessària la 
possible implementació d’un curs de TIC 
i recursos TIC per al professorat al teu 
centre laboral? 

  

T’agradaria una metodologia més 
individualista? 

  

T’agradaria una metodologia de formació 
més col·lectiva i col·laborativa amb els 
teus companys/es? 

  

Estaries disposat/ada a dur a terme un 
curs de reciclatge en TIC mitjançant una 
plataforma moodel o virtual? 

  

Creus que seria més útil i factible un 
curs de formació virtual que no pas 
presencial? 

  

Creus que els teus companys/es estarien 
disposats a participar en aquesta 
formació? 

  

Estaries disposat/ada a invertir temps no 
laboral en dur a terme el curs? 
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Estaries disposat/ada a dur a terme les 
activitats plantejades per un consultor si 
realitzessis un curs de reciclatge en TIC 

  

 
Observacions que desitgis puntualitzar o matisar:  
 
 
 
 

 Eines de 
presentació 

Recursos 
diversos 

Eines 
d’exposició 

de la 
informació 

Recursos 
per a NEE 

Altres 
(de quin 

tipus) 

Que t’agradaria millorar?      

Que t’agradaria aprendre?      

Que consideres més útil per 
a l’aula? 

     

Quines eines creus que com 
a docent empraries més a 
l’aula? 

     

 

Quan de temps creus que 
podries emprar a la 
setmana per a la formació 
fora de l’horari laboral 

 

T’agrairia que la 
temporització fos pautada 
amb dates d’entrega de les 
tasques, etc? O bé lliure i de 
pròpia gestió amb les dates 
justes 

 

T’agradaria que les tasques 
fossin individuals o en grup 

 

Com a activitat et seria 
possible implementar 
alguna tasca a la teva 
classe? 
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Annex 6. Exposició i justificació de l’elecció de les eines per la fase 
d’anàlisi 

 

A. Eines i instruments de recollida de la informació  

 

» Enquesta “informal” de presa de contacte amb el director 

 

En aquest cas, -Enquesta “informal” de presa de contacte amb el director-, 

hem decidit dur a terme una entrevista cara a cara com a primera fase de 

contacte, ja que tot i la fluïdesa i velocitat d’internet com a mitjà eficient per 

a poder-la dur a terme, consideràvem fonamental el poder posseir una 

primera immersió parcial en el context envers al qual tractarà la nostra 

formació. Tanmateix hem optat per una enquesta parcial ja que no compon 

ni contempla totes les unitats estadístiques possibles si no que aborda una 

visió generalista i global envers a diversos ítems d’interès per a poder 

construir-nos una primera visió del context, les necessitats (de mode més 

superflu), etc. D’altra banda hem procurat que l’enquesta elaborada abordi 

una part de fets, sobre dades objectives i concretes i un altre d’opinió envers 

a les necessitats de les noves tecnologies i posicionament personal envers a 

ells i d’altres necessitats del centre. 

 

Denominem a la present enquesta “informal” ja que hem seguit el patró 

d’una entrevista desestructurada a la qual es recorre quan no es posseeixen 

suficients dades o informació envers a la temàtica o entitat, i per tant pretén 

recol·lectar material significatiu de la persona tot definint prèviament uns 

objectius de l’enquesta però anant desenvolupant les preguntes segons com 

es desenvolupi aquesta. 

 

Les avantatges i justificació del sistema escollit son entre d’altres: 

 

 Possibilitat d’una primera presa de contacte en primera persona. 

 Poder contemplar l’actitud del receptor. 

 Poder reconduir i complimentar en persona alguna dada que no havia 

estat contemplada inicialment. 

 Poder enfocar l’enquesta a mesura que es produeixi cap allò de més 

interès o resenyable. 

 Poder dotar de subjectivitat la resposta. 

 Facilitat de cooperació degut a la presencia de l’entrevistador. 

 Permet evitar influencies d’altres persones. 

 Poden obtenir-se dades secundaries (presencia, ambient...) 

 

 

» Enquesta de posicionament i perfil personal 

 

Respecte a la present enquesta, a diferencia de l’anterior aquesta recolliria un 

perfil més ajustat i elaborat amb intencionalitat de poder extreure i obtenir 

informació concreta d’un grup de gent determinat, per tant compliria més 

estrictament la definició de Thompson, I. (2010), el qual cita que “la encuesta es 

un instrumento de la investigación de mercados que consiste en obtener 
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información de las personas encuestadas mediante el uso de cuestionarios 

diseñados en forma previa para la obtención de información específica”. 

 

Aquesta enquesta es considera més exhaustiva que l’anterior ja que contempla 

la totalitat d’unitats estadístiques del col·lectiu enquestat mitjançant una 

població diversa que il·lustri la seva totalitat com a subjectes de mostra. 

Tanmateix es una enquesta d’opinió per a poder descobrir els posicionaments 

personals dels docents envers les TIC, les seves preferències, necessitats, etc.  

 

A diferencia de l’enquesta anteriorment presentada, aquesta és una enquesta 

realitzada via online, tot aprofitant les avantatges que aquest mitjà ens ofereix. 

Així doncs hem optat per aquest mètode mitjançant aquest mitjà degut a: 

 

 Instantaneïtat en la transmissió i recepció de l’enquesta. 

 Amplia cobertura de receptors al mateix temps. 

 Reducció dels costos d’enviament ordinari. 

 Anonimat en les respostes. 

 Menor temps de respostes y major nombre de respostes. 

 Comoditat per a respondre-la quan i com es pugui, tot prestant-li una 

major atenció. 

 Facilitat d’interpretació. 

 La manca d’intermediari entre l’enquesta i l’entrevistat permet 

sondejos més objectius. 

 S’evita que l’entrevistador condicioni a l’entrevistat. 

 Estalvi de temps. 

 

 

» Qüestionari 

 

Les avantatges que ens han fet decantar-nos per aquest mètode i l’aplicació 

online son: 

 

 Eina de recollida d’informació qüestionari: 

 

 Facilitat en la recopilació de la informació així com la manca de 

necessitat d’explicar en profunditat la seva aplicació. 

 Afavorir la diversitat de respostes mitjançant les preguntes obertes. 

 Concretar determinades respostes mitjançant preguntes tancades. 

 Poder oferir posteriorment a la recollida de la informació un recull 

sintètic d’allò obtingut. 

 

 Aplicació online: 

 

 Instantaneïtat en la transmissió i recepció del qüestionari. 

 Amplia cobertura de receptors al mateix temps. 

 Reducció dels costos d’enviament ordinari. 

 Anonimat en les respostes. 

 Menor temps de respostes y major nombre de respostes. 
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 Comoditat per a respondre’l quan i com es pugui, tot prestant-li una 

major atenció. 

 Facilitat d’interpretació. 

 La manca d’intermediari entre el qüestionari i l’entrevistat permet 

sondejos més objectius. 

 S’evita que l’entrevistador condicioni a l’entrevistat. 

 Estalvi de temps. 

 

 

B. Eina d’anàlisis i propostes de millora 

 

» Análisis DAFO 

 

Un anàlisis DAFO, acrònim de Debilitats-Amenaces-Fortaleses-Oportunitats, és 

una eina i/o tècnica que permet dur a terme un diagnòstic, proposta de millora, 

avaluació, etc., de manera col·laborativa entre els agents implicats en una 

entitat, projecte…, fomenta la reflexió cooperativa i col·laborativa els resultats 

de la qual serveixen per a millorar la proposta inicial tot intentant prevenir 

riscos en la major mesura de lo possible. 

 

El anàlisis DAFO s’estructura en dues parts fonamentals: 

 

1. Anàlisis intern- el qual està compost per: 

 

a) Fortaleses: destinat a descriure i reflectir els recursos, destreses i 

punts forts de l’entitat i/o proposta que s’avalua i destinats a potenciar 

els punts positius en la major mesura de lo possible. 

b) Debilitats: descriu aquells punts que poden ser o son desfavorables o 

dèbils, els quals redueixen i minven la capacitat de la proposta que es 

dur a terme o de l’entitat avaluada podent acabar per esdevindré una 

amenaça. 

 

2. Anàlisis extern - format per les parts de: 

 

A. Oportunitats: destinat a recopilar i exposar el conjunt de possibilitats 

que estan a la vista de tothom, característiques que li atorguen 

transcendència a l’entitat i/o proposta i que al mateix temps reflecteix 

les avantatges envers a d’altres propostes o entitats similars. 

B. Amenaces: definides per Toca, A. (2009) com “toda fuerza del entorno 

que puede impedir la implantación de una estrategia, o bien reducir su 

efectividad, o incrementar los riesgos de la misma, o los recursos que se 

requieren para su implantación”. Per tant en aquest apartat es 

descriuen els factors que poden posar en perill l’entitat o la proposta 

analitzada. Aquestes amenaces detectades amb temps poden ser 

evitades o bé reconduïdes cap a una millora que condueixi a l’èxit. 

 

Per tant, el DAFO és una eina summament utilitària per observar les dificultats 

i perills del projecte i poder optar a plantejar millores i reconduccions envers les 

idees inicials. 
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Annex 7. Respostes rellevants per l’anàlisi de necessitats proporcionades 
en l’enquesta “informal” al director 
 
 Dades generals del centre (nombre d’alumnes, de docents, espais específics del 

centre, edat dels docents, ratio, línies, etc). 
 
- Pregunta: Espais del centre específics i rellevants  
- Resposta del director:  
 Menjador i cuina 
 Secretaria i direcció 
 Aula d’audiovisuals 
 Sala de reprografia 
 Tres aules d’anglès (una per cicle) 
 Aula d’educació especial 
 Aula de música 
 Sala d’AMPA 
 Dues aules de plàstica 
 Sala de psicomotricitat 
 Aula de religió 
 Aula d’informàtica 
 Aula d’acollida 
 Tutories de cicle (cada cicle té un espai per a les seves reunions) 
 Pati de primària i pati de pàrvuls 
 Sala polivalent (inclou gimnàs i teatre) 

 
[Dada rellevant per a tenir coneixement de si el centre disposa de recursos i espais 
tecnològics] 
 
- Pregunta: Mitja d’edat dels professors, així com especificació aproximada de la 
edat del més jove i el més gran. 
- Resposta del director: La mitjana d’edat és de 50 anys. La mes gran té 61. La més 
jove de les fixes té 39. No comptem l’edat dels substituts i interins ja que són 
itinerants 
 
- Pregunta: Ratio d’alumnes per aula? 
- Resposta del director: 23,5 
 
[Per a tenir present a l’hora de plantejar tasques i implementacions d’activitats que 
els docents alumnes del nostre projecte formatiu puguin dur a terme dins les seves 
aules]. 
 
- Pregunta: Horari del centre? 
- Resposta del director: 9 a 12.30 i 15 a 16.30 
 
[Sabent l’horari lectiu, el còmput d’hores del curs es centrarà en una proposta 
coherent fora d’aquestes hores al centre] 
 
- Pregunta: Dueu a terme cursos o quelcom de reciclatge per als docents? Si és que 
si i pots especificar-me de quina mena, si son lliures, acordats, si hi ha algun nombre 
mínim de cursos de reciclatge, etc., seria fabulós, així com qualsevol altre dada al 
respecte que pugui ser transcendental. 
- Resposta del director: Les retallades han acabat de manera fulminant la formació 
permanent del professorat 
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[Ens brinda una visió de la situació actual] 
 
 Sobre tu: així es titulava la segona part destinada a aprofundir en el tutor extern i 

director del centre (anys de permanència al centre, visió de les TIC, tasques 
desenvolupades, etc). 
 
- Pregunta: Interessos i opinió respecte a les TIC? 
- Resposta del director: Necessàries de manera absoluta en la formació acadèmica 
dels alumnes des de P-3. Eina i recurs imprescindible d’aprenentatge. Lligada de 
manera excepcional als interessos dels alumnes. 
 
[Opinió i visió d’un dels docents del centre a més del director d’aquest] 

 
 Sobre les noves tecnologies al centre (projectes duts a terme, formacions en TIC, 

etc). 
 
- Pregunta: Porteu a terme algun projecte específic per a formar als docents? 
- Resposta del director: No. simplement fem servir les TIC en el nostre projecte TAC 
 
- Pregunta: Algun cop heu dut a terme algun projecte envers les TIC? 
- Resposta del director: Si. Vam començar fa 5 anys amb un projecte de la 
informàtica a l’aula amb els alumnes de 2n de primària. Amb la col•laboració del 
Centre de Recursos de la zona vam aconseguir que cadascú dels alumnes de l’aula 
tingués un portàtil a la taula connectat a Internet. Va ser publicat a la plana web de 
la xtec com a una de les bones pràctiques de les escoles fetes a Barcelona 
 
- Pregunta: Quina gestió és fa de les TIC al centre? (els professors solen emprar-les 
a l’aula, etc.) 
- Resposta del director: Totes les aules de l’escola tenen PDI. Fins i tot l’aula d’EE, 
música, plàstica i les tres d’anglès tenen un vídeo projector amb ordinador i pantalla 
extensible. 
 
- Pregunta: Si es proposes algun curs de formació TIC creus que tindríeu temps 
individual per a dur-lo a terme? Quina carrega horària li posaries si haguessis de 
ser tu alumne del curs? 
- Resposta del director: Actualment no tenim aquesta opció. Però hauria de ser en 
horari no lectiu. 

 
 Necessitats. 

 
- Pregunta: Quines necessitats en noves tecnologies creus que tenen els docents del 
centre? (idees de recursos, com implementar-ho de manera pràctica a l’aula, etc.) 
- Resposta del director: Necessiten actualitzar-se. Necessitem formació permanent. 
No tant en l’ús de les xarxes socials però si en les eines que permeten el treball 
col·laboratiu. 
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Annex 8. Enquestes i qüestionaris complimentats 
 

    Enquesta i Qüestionari, docent 1- 

 

Anys al centre:4 Curs/os que s’imparteix/en: Cicle Mitjà 

Edat: 47 Matèria/es impartides: Llengües, matemàtiques i Coneixement del Medi 

 

Enquesta: 

 

1. Empres les TIC dins de l’aula? (exemplifica) 

 

Si. Pissarra digital com a eina de treball, de presentació i d’investigació i recerca 

 

2. Has dut a terme algun cop algun projecte amb TIC a l’aula? (en cas afirmatiu: quin?) 

 

Wikis sobre temes relacionats amb el Projecte interdisciplinari del centre del curs 

2009-2010 

 

3. A nivell de cicle o de centre heu dut a terme algun cop algun projecte col·laboratiu amb 

TIC? (en cas afirmatiu: quin?) 

 

El que acabo d’explicar. Amb les wiquis l’objectiu a banda de les aportacions i la 

recerca era el component col·laboratiu que implicava la realització 

 

4. Et sents còmode emprant les noves tecnologies? 

 

De vegades condiciona més el recurs que el objectiu, però globalment es fa servir com 

a eina útil i motivadora per tant és fàcil sentir-se còmode. 

 

5. Quin és el teu punt fort en TIC i el teu punt feble? 

 

La navegació i la recerca. El unt feble és l’elaboració de materials propis adreçats als 

alumnes amb la pissarra digital 

 

6. Veus utilitàries les noves tecnologies  l’aula? (argumenta breument) 

Si. Utilitàries i necessàries. A més estan presents a les seves realitats i les seves vides. 



Memòria Final de Pràctiques 
Màster en Educació i TIC (aula 2) 

Itinerari - Docència en línia 
 

98 
 

7. Consideres que haurien d’usar-se les TIC en el dia a dia de l’aula per l’aprenentatge? 

(justifica breument) 

 

No sé si en el dia a dia. Hi ha tot un seguit de continguts, experiències, hàbits, 

rutines...que no es poden treballar amb les TIC, afortunadament. 

 

8. Consideres que a nivell de centre la resta de companys (inclòs/a tu) teniu coneixement 

suficients de TIC? 

 

No, i a més no hi ha formació i quan ha hagut, la seva qualitat ha estat pobre. 

 

9. Algun cop has fet algun curs de reciclatge o de formació en noves tecnologies, Office, 

etc., (en cas afirmatiu: quin? I, quan?) 

 

Si. Fa més de 5 anys. 

 

10. Empres algun software o programa a l’aula per als processos d’E-A? (en cas afirmatiu 

nomena algun/s) 

 

No. 

 

Qüestionari: 

 

 Dolent Insuficient Regular Bo Molt bo 

Com consideres 
que és el teu 
coneixement en 
TIC? 
 

   X  

Com consideres 
que és la 
competència en 
matèria TIC dels 
teus alumnes? 

                        X   

Com consideres 
que és la 
competència TIC 
dels teus 
companys de 
feina? 

  X   
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 SI NO 

T’agrada usar les TIC dins de l’aula? X  

Et consideres usuària freqüent de les TIC 
dins l’aula? 

X  

Consideres que haurien de dur-se a 
terme cursos de TIC per als docents com 
a formació continua? 

X  

Consideres interessant i necessària la 
possible implementació d’un curs de TIC 
i recursos TIC per al professorat al teu 
centre laboral? 

X  

T’agradaria una metodologia més 
individualista? 

X  

T’agradaria una metodologia de formació 
més col·lectiva i col·laborativa amb els 
teus companys/es? 

X  

Estaries disposat/ada a dur a terme un 
curs de reciclatge en TIC mitjançant una 
plataforma moodel o virtual? 

X  

Creus que seria més útil i factible un 
curs de formació virtual que no pas 
presencial? 

 X 

Creus que els teus companys/es estarien 
disposats a participar en aquesta 
formació? 

X  

Estaries disposat/ada a invertir temps no 
laboral en dur a terme el curs? 

X  

Estaries disposat/ada a dur a terme les 
activitats plantejades per un consultor si 
realitzessis un curs de reciclatge en TIC 

X  

 
Observacions que desitgis puntualitzar o matisar:  
 
 
 
 
 

 Eines de 
presentació 

Recursos 
diversos 

Eines 
d’exposició 

de la 
informació 

Recursos 
per a NEE 

Altres 
(de quin 

tipus) 

Que t’agradaria millorar?    X  

Que t’agradaria aprendre?  X    

Que consideres més útil per 
a l’aula? 

X     

Quines eines creus que com 
a docent empraries més a 
l’aula? 

X X X   
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Quan de temps creus que 
podries emprar a la 
setmana per a la formació 
fora de l’horari laboral 

2 hores 

T’agrairia que la 
temporització fos pautada 
amb dates d’entrega de les 
tasques, etc? O bé lliure i de 
pròpia gestió amb les dates 
justes 

Pautada amb dates de lliurament de les tasques 

T’agradaria que les tasques 
fossin individuals o en grup 

En grup 

Com a activitat et seria 
possible implementar 
alguna tasca a la teva 
classe? 

Si 
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    Enquesta i Qüestionari, docent 2- 

 

Anys al centre: 8 anys Curs/os que s’imparteix/en: cinquè, sisè, reforç, aula d’acollida 

Edat: 52 Matèria/es impartides: tutoria, castellà, ciutadania, informàtica, català a 

alumnes nouvinguts 

 

Enquesta: 

 

1. Empres les TIC dins de l’aula? (exemplifica) 

 

Si , depenent de l’assignatura , castellà utilitzant els networks (un per alumne) per 

fer consultes, i producció pròpies, contes, escrits, cartes, tot tipus de tipologies 

textual. 

Ciutadania elaborant power points de temes que ells escullen en grups. 

Català dels alumnes nouvinguts, diferents programes que hi ha a l’xtec per cada nen, 

el Galí que ajuda a la pronuncia de sons i paraules i clics que hi ha segons les festes 

de l’any, etc... 

 

2. Has dut a terme algun cop algun projecte amb TIC a l’aula? (en cas afirmatiu: quin?) 

 

Si, Power points de projectes que els alumnes han escollit en grup , s’han posat 

d’acord en quin tema, l’esquema a fer i com es repartien les feines.  

 

3. A nivell de cicle o de centre heu dut a terme algun cop algun projecte col·laboratiu amb 

TIC? (en cas afirmatiu: quin?) 

 

Si, nosaltres treballem un eix transversal durant bona part del curs i normalment 

aquest treballa queda reflectit en alguna proposta TIC, un curs vàrem treballar el 

cinema i després vàrem fer un curtmetratge. 

 

4. Et sents còmode emprant les noves tecnologies? 

 

Molt 

 

5. Quin és el teu punt fort en TIC i el teu punt feble? 
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No sabria dir-ho, jo vaig investigant coses noves, miro de variar i fer coses diferents, 

m’agrada ensenyar als alumnes la part mecànica de l’ordinador, i a més que sàpiguen 

treure profit de les eines , investigar, buscar i seleccionar informació, etc. Moltes 

vegades són ells el que et diuen coses que han vist i que ens poden anar bé. 

 

6. Veus utilitàries les noves tecnologies  l’aula? (argumenta breument) 

 

Sí, combinades en el full i el llibre, no tot ha de ser llibre, ni tot ha de ser TIC, penso 

que primer cal explicar els continguts i després les eines per reforçar aquest 

continguts, ja sigui amb coses fetes per altres (clics, blogs, cacera de tresors, etc) o bé 

amb produccions pròpies  

 

7. Consideres que haurien d’usar-se les TIC en el dia a dia de l’aula per l’aprenentatge? 

(justifica breument) 

 

Si, nosaltres tenim en quasi totes les aules pissarra digital i unes poques pantalla amb 

projector, només que per mostrar coses de les quals estem parlant a l’aula o corregir 

o reforçar , ja les utilitzem diàriament. 

 

8. Consideres que a nivell de centre la resta de companys (inclòs/a tu) teniu coneixement 

suficients de TIC? 

 

En la nostra escola hi ha molts tipus de nivell , però el que si es veritat és que tothom 

ha fet l’esforç de posar-se al dia i ja que tenim els recursos posar-los en pràctica, el/la 

mestre/a que no sap tant, demana ajut i sempre hi ha companys/es que ens dediquen 

a ajudar en el que es podem. 

 

9. Algun cop has fet algun curs de reciclatge o de formació en noves tecnologies, Office, 

etc., (en cas afirmatiu: quin? I, quan?) 

 

Sí, Word, tots els cursos de coordinadora d’informàtica i seminaris TAC. 

 

10. Empres algun software o programa a l’aula per als processos d’E-A? (en cas afirmatiu 

nomena algun/s) 

 

 



Memòria Final de Pràctiques 
Màster en Educació i TIC (aula 2) 

Itinerari - Docència en línia 
 

103 
 

Qüestionari: 

 

 Dolent Insuficient Regular Bo Molt bo 

Com consideres 
que és el teu 
coneixement en 
TIC? 
 

   X  

Com consideres 
que és la 
competència en 
matèria TIC dels 
teus alumnes? 

   X  

Com consideres 
que és la 
competència TIC 
dels teus 
companys de 
feina? 

  X X  

 

 SI NO 

T’agrada usar les TIC dins de l’aula? X  

Et consideres usuària freqüent de les TIC 
dins l’aula? 

X  

Consideres que haurien de dur-se a 
terme cursos de TIC per als docents com 
a formació continua? 

X  

Consideres interessant i necessària la 
possible implementació d’un curs de TIC 
i recursos TIC per al professorat al teu 
centre laboral? 

X  

T’agradaria una metodologia més 
individualista? 

 X 

T’agradaria una metodologia de formació 
més col·lectiva i col·laborativa amb els 
teus companys/es? 

X  

Estaries disposat/ada a dur a terme un 
curs de reciclatge en TIC mitjançant una 

plataforma moodel o virtual? 
X  

Creus que seria més útil i factible un 
curs de formació virtual que no pas 

presencial? 
 X 

Creus que els teus companys/es estarien 
disposats a participar en aquesta 

formació? 
X  

Estaries disposat/ada a invertir temps 
no laboral en dur a terme el curs? 

X  
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Estaries disposat/ada a dur a terme les 
activitats plantejades per un consultor si 
realitzessis un curs de reciclatge en TIC 

X  

 
Observacions que desitgis puntualitzar o matisar:  
 
 
 
 
 

 Eines de 
presentació 

Recursos 
diversos 

Eines 
d’exposició 

de la 
informació 

Recursos 
per a NEE 

Altres 
(de quin 

tipus) 

Que t’agradaria millorar?  X    

Que t’agradaria aprendre?  X X   

Que consideres més útil per 
a l’aula? 

  X   

Quines eines creus que com 
a docent empraries més a 
l’aula? 

 X    

 

Quan de temps creus que 
podries emprar a la 
setmana per a la formació 
fora de l’horari laboral 

El que fos necessari , no tinc cap problema d’horaris. 

T’agrairia que la 
temporització fos pautada 
amb dates d’entrega de les 
tasques, etc? O bé lliure i de 
pròpia gestió amb les dates 
justes 

Pautada amb dates d’entrega , sinó no es fan les coses, es deixen pel final i a 
córrer tothom. 

T’agradaria que les tasques 
fossin individuals o en grup 

En grup per aprendre juntes  

Com a activitat et seria 
possible implementar 
alguna tasca a la teva 
classe? 

Si 
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    Enquesta i Qüestionari, docent 3- 

 

Anys al centre: 2 Curs/os que s’imparteix/en: P-3, P-4, P-5 

Edat: 42 anys Matèria/es impartides: 

 

 

Enquesta: 

 

1. Empres les TIC dins de l’aula? (exemplifica) 

 

Si, tenim pissarra digital a totes les aules. Fem JClics, grafisme, busquem informació 

d’internet per ensenyar als nens, etc... 

 

2. Has dut a terme algun cop algun projecte amb TIC a l’aula? (en cas afirmatiu: quin?) 

 

Aquest curs a P-3 tots els nens tenen uns padrins d’informàtica a 3è. També el 

projecte del nom de la classe ha estat molt visual gràcies a la pissarra. I pel taller del 

nom propi hem fet moltes activitats i un Jclic amb el nom i la foto. 

 

3. A nivell de cicle o de centre heu dut a terme algun cop algun projecte col·laboratiu amb 

TIC? (en cas afirmatiu: quin?) 

 

Padrins d’informàtica a 3è 

 

4. Et sents còmode emprant les noves tecnologies? 

 

Si 

 

5. Quin és el teu punt fort en TIC i el teu punt feble? 

 

M’agrada molt fer pel·lícules amb les fotos dels meus alumnes, fem les diferents 

activitats, i ficar-les al bloc de l’escola. 

 

6. Veus utilitàries les noves tecnologies  l’aula? (argumenta breument) 

 

Molt. És un altre recurs més que tenint al nostre abast. 
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7. Consideres que haurien d’usar-se les TIC en el dia a dia de l’aula per l’aprenentatge? 

(justifica breument) 

 

Si, pel mateix motiu que abans. 

 

8. Consideres que a nivell de centre la resta de companys (inclòs/a tu) teniu coneixement 

suficients de TIC? 

 

Mai és suficient, hem de continuar fem cursos de formació. 

 

9. Algun cop has fet algun curs de reciclatge o de formació en noves tecnologies, Office, 

etc., (en cas afirmatiu: quin? I, quan?) 

 

Si, durant aquests últims set o vuit anys he fet cada curs (pissarra digitals, blocs, 

etc...) 

 

10. Empres algun software o programa a l’aula per als processos d’E-A? (en cas afirmatiu 

nomena algun/s) 

 

 

 

Qüestionari: 

 

 Dolent Insuficient Regular Bo Molt bo 

Com consideres 
que és el teu 
coneixement en 
TIC? 
 

   X  

Com consideres 
que és la 
competència en 
matèria TIC dels 
teus alumnes? 

    X 

Com consideres 
que és la 
competència TIC 
dels teus 
companys de 
feina? 

  X   
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 SI NO 

T’agrada usar les TIC dins de l’aula? X  

Et consideres usuària freqüent de les TIC 
dins l’aula? 

X  

Consideres que haurien de dur-se a 
terme cursos de TIC per als docents com 
a formació continua? 

X  

Consideres interessant i necessària la 
possible implementació d’un curs de TIC 
i recursos TIC per al professorat al teu 
centre laboral? 

X  

T’agradaria una metodologia més 
individualista? 

  

T’agradaria una metodologia de formació 
més col·lectiva i col·laborativa amb els 
teus companys/es? 

X  

Estaries disposat/ada a dur a terme un 
curs de reciclatge en TIC mitjançant una 
plataforma moodel o virtual? 

X  

Creus que seria més útil i factible un 
curs de formació virtual que no pas 
presencial? 

  

Creus que els teus companys/es estarien 
disposats a participar en aquesta 
formació? 

X  

Estaries disposat/ada a invertir temps no 
laboral en dur a terme el curs? 

X  

Estaries disposat/ada a dur a terme les 
activitats plantejades per un consultor si 
realitzessis un curs de reciclatge en TIC 

  

 
Observacions que desitgis puntualitzar o matisar:  
 
 
 
 
 

 Eines de 
presentació 

Recursos 
diversos 

Eines 
d’exposició 

de la 
informació 

Recursos 
per a NEE 

Altres 
(de quin 

tipus) 

Que t’agradaria millorar?      

Que t’agradaria aprendre?    X  

Que consideres més útil per 
a l’aula? 

 X    

Quines eines creus que com 
a docent empraries més a 
l’aula? 

 X  X  
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Quan de temps creus que 
podries emprar a la 
setmana per a la formació 
fora de l’horari laboral 

Una tarda 

T’agrairia que la 
temporització fos pautada 
amb dates d’entrega de les 
tasques, etc? O bé lliure i de 
pròpia gestió amb les dates 
justes 

Pautada 

T’agradaria que les tasques 
fossin individuals o en grup 

Individuals 

Com a activitat et seria 
possible implementar 
alguna tasca a la teva 
classe? 
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    Enquesta i Qüestionari, docent 4- 

 

Anys al centre: 7 mesos Curs/os que s’imparteix/en: P5 

Edat: 47 Matèria/es impartides: Globalitzat 

 

 

Enquesta: 

 

1. Empres les TIC dins de l’aula? (exemplifica) 

 

Sobretot per il·lustrar o mostrar imatges, vídeos, ...  

 

2. Has dut a terme algun cop algun projecte amb TIC a l’aula? (en cas afirmatiu: quin?) 

 

No 

 

3. A nivell de cicle o de centre heu dut a terme algun cop algun projecte col·laboratiu amb 

TIC? (en cas afirmatiu: quin?) 

 

No 

 

4. Et sents còmode emprant les noves tecnologies? 

 

Sí, sempre que ho tingui preparat i no ho deixi a la improvisació  

 

5. Quin és el teu punt fort en TIC i el teu punt feble? 

 

Toco una mica de tot però em falta la soltesa per aplicar-lo a l’aula 

 

6. Veus utilitàries les noves tecnologies  l’aula? (argumenta breument) 

 

I tant! Són molt més atractives i motivadores per l’alumnat 

 

 

7. Consideres que haurien d’usar-se les TIC en el dia a dia de l’aula per 

l’aprenentatge? (justifica breument) 
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Sí, però llavors, s’ha de minimitzar la quantitat de treball amb llibres. Sinó, és difícil. 

 

8. Consideres que a nivell de centre la resta de companys (inclòs/a tu) teniu 

coneixement suficients de TIC? 

 

No ho se. 

 

9. Algun cop has fet algun curs de reciclatge o de formació en noves tecnologies, 

Office, etc., (en cas afirmatiu: quin? I, quan?) 

 

He fet varis cursos però no recordo quins ni quan. L’últim va ser un sobre noves 

tecnologies 2.0 online. 

 

10. Empres algun software o programa a l’aula per als processos d’E-A? (en cas 

afirmatiu nomena algun/s) 

 

No 

 

 

 

Qüestionari: 

 

 

 Dolent Insuficient Regular Bo Molt bo 

Com consideres 
que és el teu 
coneixement en 
TIC? 
 

   x  

Com consideres 
que és la 
competència en 
matèria TIC dels 
teus alumnes? 

   x  

Com consideres 
que és la 
competència TIC 
dels teus 
companys de 
feina? 
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 SI NO 

T’agrada usar les TIC dins de l’aula?   

Et consideres usuària freqüent de les TIC 
dins l’aula? 

 x 

Consideres que haurien de dur-se a 
terme cursos de TIC per als docents com 
a formació continua? 

x  

Consideres interessant i necessària la 
possible implementació d’un curs de TIC 
i recursos TIC per al professorat al teu 
centre laboral? 

  

T’agradaria una metodologia més 
individualista? 

  

T’agradaria una metodologia de formació 
més col·lectiva i col·laborativa amb els 
teus companys/es? 

  

Estaries disposat/ada a dur a terme un 
curs de reciclatge en TIC mitjançant una 
plataforma moodel o virtual? 

 x 

Creus que seria més útil i factible un 
curs de formació virtual que no pas 
presencial? 

 x 

Creus que els teus companys/es estarien 
disposats a participar en aquesta 
formació? 

  

Estaries disposat/ada a invertir temps no 
laboral en dur a terme el curs? 

x  

Estaries disposat/ada a dur a terme les 
activitats plantejades per un consultor si 
realitzessis un curs de reciclatge en TIC 

  

 
Observacions que desitgis puntualitzar o matisar:  
 
Les preguntes que no han estat contestades són perquè no les tinc clares; no ho sé.  
 
 
 

 Eines de 
presentació 

Recursos 
diversos 

Eines 
d’exposició 

de la 
informació 

Recursos 
per a NEE 

Altres 
(de quin 

tipus) 

Que t’agradaria millorar?      

Que t’agradaria aprendre?  x    

Que consideres més útil per 
a l’aula? 

 x    

Quines eines creus que com 
a docent empraries més a 
l’aula? 

 x    
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Quan de temps creus que 
podries emprar a la 
setmana per a la formació 
fora de l’horari laboral 

De 2 a 3 hores setmanals 

T’agrairia que la 
temporització fos pautada 
amb dates d’entrega de les 
tasques, etc? O bé lliure i de 
pròpia gestió amb les dates 
justes 

Amb dates d’entrega 

T’agradaria que les tasques 
fossin individuals o en grup 

Combinades  

Com a activitat et seria 
possible implementar 
alguna tasca a la teva 
classe? 

Suposo que sí 
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Annex 9. Resum de les parts del treball i les seves conclusions 

 

Un cop es va escollir l’escola Bac de Roda per dur a terme el present treball 
vàrem procedir a meditar que era allò què podia resultar-li de més utilitat a 
l’escola i que l’ajudés a prosperar, evolucionar i millorar a nivell d’institució, 
formadors, discents i famílies. Què li mancava al centre? Fa temps que degut a 
la gran crisi econòmica a la que ens veiem sotmesos s’han dut a terme 
dràstiques polítiques de retallades i ajustos econòmics en l’àmbit educatiu. 
Aquestes polítiques d’austeritat extrema i perjudicial en educació han 
comportat nombrosos entrebancs i complicacions en l’ensenyança, sent un 
d’aquests pilar més perjudicats la formació als docents. Així doncs des de fa 
temps, i corroborat pel director del centre Bac de Roda, els mestres del l’escola 
no duien a terme cap mena de reciclatge i al mateix temps no disposaven d’un 
ampli bagatge TIC que els ajudés a fer front als nous perfils i rols que està 
adoptant l’educació envers a docent (guia i orientador) i discent (agent actiu 
d’aprenentatge). D’aquesta manera vam adornar-nos que aquella gran 
mancança a la qual podíem intentar donar resposta era la formació TIC, 
mitjançant un “Curs en línia de reciclatge i formació en TIC per al professorat de 
l’escola Bac de Roda”. Tramesa aquesta proposta al director del centre i 
confirmada la seva idoneïtat per ell, el qual desitja que la formació a més de 
servir per ampliar coneixement TIC servís per fomentar la col·laboració entre 
discents. Va arribar el moment de plantejar les directrius del cos del projecte i 
un cop esbossades les línies estructurals procedir a edificar-lo eficientment 
sobre uns fonaments sòlids i viables. 
 
Així doncs com a base fonamental per iniciar correctament la creació del present 
projecte es va procedir a elaborar les següents tasques: 
 

» Contextualització de l’acció educativa mitjançant la concreció dels seus 
destinataris, característiques del centre... 

» Establiment d’objectius 
» Hipòtesis de les necessitats 
» Elecció del model de referència (ADDIE per a web) 
» Elaboració del cronograma organitzatiu a l’abordatge de tasques on 

constessin les dates, les tasques i els outputs d’aquestes. 
 
Ara bé, per cloure si eren o no idonis els objectius plantejats, així com per poder 
agafar uns fonaments sòlids en l’edificació dels projecte del curs TIC, va ser 
necessari dur a terme una anàlisis de necessitats que ens dugués a corroborar 
les carències a les quals havíem de donar resposta així com perquè ens ajudés 
a reorientar la nostra idea i enfocaments inicials (cronograma, objectius, etc.). 
Amb aquesta finalitat es va procedir a dissenyar les eines que contribuirien a 
l’anàlisi de necessitats sent aquestes les següents: 
 

A. Eines i instruments de recollida de la informació:  
 Observacions dutes a terme pel director en el primer contacte  
 Enquesta de posicionament i perfil personal  
 Qüestionari  

 
B. Eina d’anàlisis i propostes de millora:  

 
 Anàlisis DAFO 
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Un cop aplicats els instruments de recollida de la informació i emplenat el DAFO 
com a eina d’anàlisi i propostes de millora les principals necessitats que van 
poder-se extreure juntament amb les limitacions existents i les possibles 
propostes de millora que havíem de contemplar en el disseny de la formació 
foren: 
 
 Mancança de temps per a la formació: per tant i com a solució ampliarem 

la formació per a fer-la flexible i ajustada a l’escassetat de temps dels 
docents (durada d’un any escolar aproximadament). A més, es proposarà 
una formació virtual per aprofitar el màxim de temps i possibilitar 
l’autogestió i organització temporal per part dels alumnes participants 
(docents del centre). 

 
 Recances a la formació en línia: per suplir-la oferirem una classe inicial i 

una final presencial, així com un espai i temps previ de contacte amb la 
plataforma d’aprenentatge virtual. Tot això es recolzarà amb feedback 
actiu per la consultora. 

 
 Falta de recursos econòmics: per això es proposa un pressupost a la 

baixa. 
 
Un cop realitzada l’anàlisi de les necessitats vàrem procedir a analitzar 
novament els objectius i el cronograma elaborats en un inici amb l’objectiu de 
redirigir adequadament els processos docents i reestructurar l’eix guia 
fonamental de la formació. Posteriorment a la fase de disseny del present 
projecte i revisats els dos ítems anteriors vam establir: 
 
 Enfocament teòric i modalitat d’aprenentatge 
 Disseny de la solució pedagògica 

- Disseny de la interacció 
- Disseny de l’entorn tecnològic (el Moodle)  
- Disseny dels Mòduls de la formació 
- Rols del discent i el docent  

 Disseny de l’avaluació (del procés, final, dels aprenentatges i de la proposta 
formativa) 

 Pressupost 
 
Posterior a la realització de la fase de disseny i prèvia al desenvolupament vàrem 
fer una reflexió introspectiva per plantejar l’abordament de la fase de 
desenvolupament a fi d’organitzar correctament l’abordatge d’aquesta. Un cop 
meditada la proposta i distribució temporal, en la fase de desenvolupament vam 
elaborar i estructurar: 
 
o Elaboració del pla docent  

o Elaboració de la guia de l’usuari o de l’alumne 
o Activitats 
o Publicacions dels elements del curs 
o Concessió d’accessos a visitants 
o Avaluació d’experts 

 
Un cop elaborada, configurada i estructurada la plataforma a nivell de 
continguts didàctics i pedagògics (pla docent, guia dels alumnes, activitats...) i 
a nivell estructural (organització del Moodle), en la fase posterior, corresponent 
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a la implementació, va valorar-se la realització d’una implementació del pla 
pilot, però no era possible degut a: 
 
 Manca de temps atès que, i sobretot en les dates finals del curs, no 

disposen de temps material per dur a terme una implementació pilot. 
 

 Alguns docents no se senten còmodes amb la formació virtual i per tant, 
en el cas d’implementar la nostra formació s’hauria de procurar donar-los 
confiança en l’entorn i no disposen de temps per crear aquesta 
aproximació inicial. 

 
Així doncs vàrem abordar una avaluació d’experts com a alternativa viable 
d’implementació. Per aquesta fase es va contactar amb 11 experts especialistes: 
 

» Informàtic 
» Mestra d’educació especial 
» Mestra especialista en INEF 
» Mestra d’educació especial especialista en psicomotricitat 
» Director del centre i tutor extern 
» Tutora de màsters en e-learning 
» Consultor de fonaments del disseny tecnopedagògic aula 2 
» Consultora d’estratègies docents 
» Consultor de planificació de la docència en línia 
» Consultor de disseny de recursos i activitats d'aprenentatge en línia 
» Estudiant del Màster Educació i TIC  

 
I se’ls va proporcionar: 
 

 Dates per a l’avaluació dels experts: 18/05/14 fins al 29, màxim 
30/05/14. 

 Document de contextualització de la proposta 
 Dades d’accés al Moodle 
 Qüestionari d’avaluació del projecte a nivell de plataforma, continguts i 

processos docents 
 
Així doncs de la citada avaluació dels experts s’extreuen diverses conclusions: 
 

» Alt nivell en la Plataforma, els continguts i els processos docents situats 
bàsicament entre el 9 i el 10 i en alguns casos el 8. 
 

» Poden realitzar-se millores com, per exemple, adequar el temps dels 
docents per a que coneguin la plataforma, o optimitzar l’accés a la 
informació segons l’opció que sigui més fàcil per als discents del curs. 
 

» Algunes propostes dels experts no són viables atès a que se situen en un 
punt dicotòmic respecte a les peticions i necessitats que varen observar-
se dels docents en l’anàlisi de necessitats, com és el punt, a tall 
d’exemple, d’una major quantitat de treballs grupals. 

 
Així doncs, del present projecte s’extreu que s’ajusta a les necessitats del 
col·lectiu a qui va enfocat (docents del centre Bac de Roda), tanmateix respon al 
conjunt d’objectius que vam plantejar-nos inicialment i s’adapta als requisits 
temporals i conceptuals requerits. Al mateix temps es tracta d’un curs ben 
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estructurat, enfocat i plantejat que té en compte tots i cadascun dels punts que 
havíem pautat per abordar inicialment. Malgrat tot allò recentment citat, no és 
un projecte que vagi a implementar-se a dia d’avui perquè, fonamentalment, el 
centre no el té com a prioritari, els docents haurien de ser motivats 
conseqüentment per a que volguessin realitzar-lo, el temps que han de dedicar 
els docents és el personal i no tots estan disposats a fer-ho i molts docents són 
interins (no fixes) i, per tant, no romanen gaire temps al centre. 

 

  



Memòria Final de Pràctiques 
Màster en Educació i TIC (aula 2) 

Itinerari - Docència en línia 
 

117 
 

Annex 10. Esquema del cos (índex) del Pla docent 

 

 

1.Presentació  

 

2. Prerequisits  

 

3. L’assignatura en l’estructura curricular  

 

    3.1. Objectius  

 

    3.2. Competències generals  

 

    3.3. Continguts  

 

    3.4. Metodologia  

 

4. Detalls dels mòduls i les activitats  

 

5. Avaluació  

 

    5.1. Feedback  

 

6. Calendari i dates importants  

  

7. Bibliografia de referencia  
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Annex 11. Esquema del cos (índex) de la guia de l’estudiant o de l’usuari 

 

 

1. Benvinguda a la formació  

 

2. Objectius de la formació  

 

3. Continguts (quadre resum de mòduls i tasques)  

 

4. Rúbriques avaluatives  

 

5. Estructura del Moodle  

 

6. Descripció de les eines del Moodle i la seva implicació útil 

 

o Eines de comunicació amb el docent  

 

o Eines de comunicació entre alumnes 

 

o Eines/ espais d’avaluació   
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Annex 12. Esquema freqüent del cos de les tasques 

 

 

1- Títol 

 

2- Descripció 

 

3- Objectius d’aprenentatge 

 

4- Competències 

 

5- Metodologia 

 

6- Recomanacions 

 

7- Calendari orientatiu 

 

8- Criteris d’avaluació 

 

9- Rúbrica d’avaluació dels criteris 
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Annex 13. Esquema del cos (índex) del document de contextualització per 
als experts 

 

 

1. Necessitats  

 

2. Objectius del projecte  

 

4. Objectius de la formació (a assolir pels estudiants)  

 

5. Competències generals a desenvolupar en la formació  

 

6. Abordatge de les fases del disseny de la formació  

 

7. Metodologia  

 

8. Contingut i estructura d’activitats  

 

9. Com avaluar el present projecte?  
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Annex 14. Exemple de rúbrica avaluativa d’una tasca 

 

L’avaluació de les tasques plantejades es du a terme a través d’una rúbrica 

adjunta a cada tasca. Les rúbriques han estat elaborades amb criteris 

estàndard i la valoració atorgada a cadascun d’aquests correspon a: 

 

D = Suspens (menys de 5) 

C+ = Aprovat (entre 5-6,9) 

B = Notable (7-8,9) 

A = Excel·lent (9-10) 

 

Rúbrica del Mòdul introductori – Tasca: Debat de posicionament envers les 

TIC 

 

 

 

 

 

 D C+ B A 

 
 
Participació 
en la dinàmica 
d’intervenció 
al debat 

No ha dut a terme el 
mínim d’intervencions 
sol·licitades per aquesta 
tasca 

Ha participat d’un mode 
just al debat cenyint-se a 
les intervencions 
pautades, però sense 
mostrar relació amb el 
que han anat dient els 
companys 

Es mostra actiu en la 
participació del debat, 
intervé relacionant les 
idees exposades amb les 
dels companys. Ha dut a 
terme el mínim 
d’intervencions 
sol·licitades 

Es mostra molt actiu i 
participatiu en les 
dinàmiques d’intervenció 
de debat. Ha intervingut 
més cops dels 
estrictament sol·licitats i 
aprofita per interactuar 
amb els companys 

 
 
 
Interès per les 
aportacions 
dels companys 

No mostra interès per les 
aportacions dels 
companys. Sempre 
presenta les seves 
intervencions aïllades de 
la resta, sense mentar ni 
referenciar aportacions 
similars de companys. En 
cap moment, o quasi cap 
moment s’aprecia interès 
vers la tasca de tercers 

Mostra un interès escàs 
per les interaccions dels 
companys, simplement 
acomplint uns mínims 
justos que li permeten 
aprovar la tasca, però 
sense existir una autèntica 
reflexió i unió de 
continguts amb els propis 

Mostra força interès per 
les aportacions dels seus 
iguals, les seves 
aportacions reflexen 
conceptes enllaçats amb 
les exposicions de tercers, 
tot i així no sempre extreu 
la potencialitat que podria 
de les aportacions dels 
demés 

Mostra interès per les 
aportacions dels 
companys, les seves 
intervencions reflexen un 
grau de lectura i 
pensament crític 
summament idoni envers 
les aportacions dels seus 
iguals 

 
 
 
 
 
Grau de 
reflexió propi  

No mostra cap mena de 
reflexió personal que 
justifiqui un 
posicionament o 
concepció personals 
particulars 

Les seves intervencions es 
basen en punts de vista 
fonamentalment 
personals, però sense 
denotar una gran 
incidència reflexiva. Sol 
mostrar certa comoditat 
amb les seves concepcions 
i les intervencions no 
denoten gaire reflexió  

Les seves intervencions 
denoten força reflexió 
personal envers a les 
temàtiques plantejades 
tot reflexant relacions i 
argumentacions ben 
justificades i mostrant 
reformulacions de les 
seves pròpies opinions 
inicials. Tot i així en 
alguns moments hauria 
de demostrar un grau de 
reflexió una mica major 

Les seves intervencions 
denoten un alt grau de 
reflexió mitjançant 
argumentacions, 
referencies a tercers, 
exposicions d’idees 
fonamentades i 
justificacions, les quals 
contribueixen a que 
ofereixi nous 
posicionaments 
prèviament meditats  
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Aportacions 
de referencia 

No aporta mai 
aportacions de referència 
que fonamentin les 
intervencions, i si algun 
cop les aporta les fonts 
emprades no son veraces 
ni fidedignes 
(Wikipedia...) 

No empra quasi mai 
aportacions de referencia, 
tan sols de manera 
supèrflua, per acomplir 
uns mínims escassos de 
fonamentació. Hauria de 
corregir aquest aspecte 

Les referències que aporta 
per a justificar els seus 
posicionaments son de 
qualitat, tot emprant 
recursos veraços i 
fidedignes. Però de 
vegades hauria d’emprar 
més referències per a 
recolzar les seves 
intervencions.  

Les referències que aporta 
per a justificar els seus 
posicionaments son de 
qualitat, tot emprant 
recursos veraços i 
fidedignes. Sempre aporta 
referencies per a recolzar 
les seves intervencions. 

 
Valor del 
contrast 
d’idees entre 
les pròpies, les 
de les lectures 
i les d’altres 
companys 

No mostra mai o quasi 
mai cap contrast d’idees 
entre les propis i la de 
companys o documents de 
referencia plantejats 

Les seves argumentacions 
i exposicions denoten un 
escàs, però suficient grau 
de reflexió envers les 
lectures, les aportacions 
de tercers i les pròpies 
idees. 

Les seves argumentacions 
i exposicions denoten un 
bon grau de reflexió 
envers les lectures, les 
aportacions de tercers i les 
pròpies idees. Tot i així de 
vegades encara podria 
aprofundir una mica més 
en el contrast d’idees. 

Les seves argumentacions 
i exposicions denoten un 
alt grau de reflexió envers 
les lectures, les 
aportacions de tercers i les 
pròpies idees. Sempre es 
contempla clars llaços 
relacionals entre els 
continguts  

 
 
 
 
 
 
Argumentació 
de les idees 
aportades 

No mostra mai cap mena 
d’argumentació que 
justifiqui o recolzi els seus 
posicionaments o idees, si 
no que basa les seves 
justificacions en idees 
personals no contrastades 
ni ampliades amb 
materials idonis 

Les seves intervencions es 
basen en punts de vista 
fonamentalment 
personals, i tot i que 
alguna vegada els 
fonamenta amb cites de 
tercers o de recursos 
veraços, no sol recolzar els 
seus posicionaments i 
reflexions 

Les seves intervencions 
solen anar  acompanyades 
de referències de qualitat, 
de fonts contrastades o 
verídiques que denoten 
que els posicionament i 
idees aportades disposen 
d’una bona base a partir 
de la que s’han forjat. Sol 
intentar proposar noves 
idees, mostrar 
aprofundiment en els 
conceptes i les idees 
plantejades inicialment i 
al llarg de la tasca, tot i 
així no sempre el grau 
d’argumentació i reflexió 
son idonis o suficients 

Les seves intervencions 
sempre van  
acompanyades de 
referències de qualitat, de 
fonts contrastades o 
verídiques que denoten 
que els posicionament i 
idees aportades disposen 
d’una molt bona base a 
partir de la que s’han 
forjat. Sempre 
proporciona noves idees, 
mostra una gran 
profundització en els 
conceptes i les idees 
plantejades inicialment i 
al llarg de la tasca 

 
 
 
 
Grau de 
profunditat i 
qualitat en 
l’aportació 
final a mode 
de conclusió i 
posicionament 

La seva conclusió final no 
disposa d’argumentacions 
que fonamentin el seu 
posicionament, o bé 
disposa de cites no 
adequades. L’abordatge 
de les idees plantejades no 
és l’idoni ja que es deixa 
sense tractar punts 
rellevants comentats. No 
mostra gaire o gens 
reflexió envers a tot allò 
exposat amb anterioritat i 
el producte final no 
s’ajusta a l’acompliment 
d’uns mínims de 
suficiència 

La seva conclusió final 
denota una baixa 
capacitat crítica així com 
una escassa però suficient 
reflexió personal. 
Argumenta en poca 
mesura el seu 
posicionament i opinions 
finals per mitjà de 
referències i cites de 
tercers. En alguns punts li 
manca denotar més 
claredat expositiva i 
d’idees 

La seva conclusió final 
denota una bona capacitat 
crítica així com una adient 
reflexió personal. 
Argumenta 
convenientment, en la 
majoria d’ocasions el seu 
posicionament i opinions 
finals per mitjà de 
referències i cites de 
tercers. S’exposa de 
manera clara, correcta i 
ortogràficament adient. A 
despit d’aquests detalls, 
hauria d’haver pogut 
profunditzar una mica 
més en determinades 
idees tractades només de 
mode més superflu 

La seva conclusió final 
denota una gran capacitat 
crítica així com una molt 
bona reflexió personal. 
Argumenta molt 
encertadament el seu 
posicionament i opinions 
finals per mitjà de 
referències i cites de 
tercers. S’exposa de 
manera clara, correcta i 
ortogràficament adient 
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Annex 15. Exemple d’activitat 

Activitat 2 – Debat de posicionament, intercanvi i opinió 

envers les TIC 

Descripció: 

 

Reflexionar profundament envers als diversos textos plantejats per aquesta activitat els 

quals versen sobre les TIC i la seva utilitat a l’aula així com sobre els projectes d’aquestes 

i el seu aprenentatge. A partir de la reflexió personal es proposa i planteja dur a terme un 

debat que propici el diàleg envers al contingut de les lectures plantejades, així com que 

fomenti l’intercanvi dels posicionaments que ens hagin sorgit envers als textos. 

 

Objectius d’aprenentatge: 

 

 Conèixer més a fons el mon de les TIC i la seva utilitat. 

 

 Compartir opinions envers les TIC i reflexionar sobre els usos d’aquestes en la 

vida diària i a l’aula. 

 

 Participar activament de mode individual aportant idees i concepcions pròpies 

amb fonamentació adequada. 

 

 Construir coneixement col·lectiu arrel de compartir entre tots els posicionaments 

personals de cadascú envers les TIC, partint de l’intercanvi comunicatiu. 

 

Competències: 

 

o Relaciona les idees claus dels diversos textos i es capaç d’elaborar un 

posicionament propi envers la temàtica plantejada. 

 

o Exposa i resumeix les idees principals dels textos tot aportant una visió personal. 

 

Metodologia: 

 

L’activitat es desenvoluparà en tres moments diferents: 
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1. Lectura dels materials de referència de cada línia de debat. 

 

2. Participació activa en les dues línies de debat (en les seves carpetes 

corresponents). Amb un mínim de 2 intervencions per carpeta, sent aquestes 

carpetes les següents: 

 

 Les TIC i la seva utilitat 

 

 Projectes TIC i utilitat per a l’aprenentatge 

 

El consultor de l’assignatura dinamitzarà el debat propiciant l’intercanvi i plantejant 

preguntes que contribueixin a la reflexió. 

 

3. Participació en la carpeta final de “Conclusions i posicionament personal”, oferint 

una visió pròpia i fonamentada de les TIC  a mode de resum d’ambdós debats. 

 

Recomanacions: 

 

És convenient connectar-se el més regularment possible al fòrum (cada dos dies 

aproximadament) a fi de poder anar fent el seguiment del debat, l’intercanvi d’idees i 

opinions, tot i així fer el seguiment no implica intervenir cada cop que llegim les 

aportacions dels companys, si no que es tracta de seguir el treball del grup i anar prenent 

nota de les idees, intervencions més interessants, etc. 

 

Altra seguiment aconsellat, és el del calendari orientatiu de la tasca (al final d’aquest 

document), ja que tot i no ser taxativament fixe (excepte la data d’inici i final), sempre és 

utilitari per a poder-nos orientar-se en una millor planificació del temps i una autogestió 

més adequada. Ara bé, tan sols es tracta d’una proposta temporal orientativa, així que 

teniu plena llibertat per a gestionar el temps, les intervencions i l’organització com 

considereu més adient segons les vostres possibilitats però sempre respectant la data 

d’inici i final de l’activitat. 

 

Documents de referencia: 

 

 Les TIC i la seva utilitat 
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Bongiovanni, P. (2013). 10 ideas poderosas acerca del aprendizaje conectivo.  [Blog en 

línia educ@contic]. http://www.educacontic.es/blog/10-ideas-poderosas-acerca-del-

aprendizaje-conectivo  

 

Llopis, S. (2013). Las TIC ¿Más trabajo? [Blog en línia educ@contic]. 

http://www.educacontic.es/blog/las-tic-mas-trabajo  

 

Salvador, Ll. (2014). ¿Es necesaria una herramienta educativa específica? [Blog en línia 

educ@contic]. http://www.educacontic.es/blog/es-necesaria-una-herramienta-

educativa-especifica  

 

Trujillo, F. (2013). ¿Cómo debería ser la educación del siglo XXI? Crónica del Encuentro 

Internacional de Educación de Fundación Telefónica. [Blog en línia educ@contic]. 

http://www.educacontic.es/blog/como-deberia-ser-la-educacion-del-siglo-xxi-cronica-

del-encuentro-internacional-de-educacion-de  

 

 Projectes TIC i utilitat per a l’aprenentatge 

 

Bongiovanni, P (2014). Te muestro cómo se hace. [Blog en línia educ@contic]. 

http://www.educacontic.es/blog/te-muestro-como-se-hace  

 

Dmelop. (2014). Proyecto Enseñanza XXI. Una realidad en IES Diego Tortosa de Cieza 

[Blog en línia educ@contic]. http://www.educacontic.es/blog/proyecto-ensenanza-xxi-

una-realidad-en-ies-diego-tortosa-de-cieza  

 

Iglesias, L (2014). Un proyecto de libro: Proyecto Colaborativo Libro Virtual Gloria 

Fuertes. [Blog en línia educ@contic]. http://www.educacontic.es/blog/un-proyecto-de-

libro-proyecto-colaborativo-libro-virtual-gloria-fuertes  

 

Calendari orientatiu: 

 

Temporització 
aproximada 

Taques Recursos i eines 

29/09/14 – 05/10/14 Lectura dels documents de 
referencia “Les TIC i la seva 
utilitat” 

Documents de referència 

05/10/14 – 10/10/14 Lectura dels documents de 
referencia “Projectes TIC i utilitat 
per a l’aprenentatge” 

Documents de referència 

http://www.educacontic.es/blog/10-ideas-poderosas-acerca-del-aprendizaje-conectivo
http://www.educacontic.es/blog/10-ideas-poderosas-acerca-del-aprendizaje-conectivo
http://www.educacontic.es/blog/las-tic-mas-trabajo
http://www.educacontic.es/blog/es-necesaria-una-herramienta-educativa-especifica
http://www.educacontic.es/blog/es-necesaria-una-herramienta-educativa-especifica
http://www.educacontic.es/blog/como-deberia-ser-la-educacion-del-siglo-xxi-cronica-del-encuentro-internacional-de-educacion-de
http://www.educacontic.es/blog/como-deberia-ser-la-educacion-del-siglo-xxi-cronica-del-encuentro-internacional-de-educacion-de
http://www.educacontic.es/blog/te-muestro-como-se-hace
http://www.educacontic.es/blog/proyecto-ensenanza-xxi-una-realidad-en-ies-diego-tortosa-de-cieza
http://www.educacontic.es/blog/proyecto-ensenanza-xxi-una-realidad-en-ies-diego-tortosa-de-cieza
http://www.educacontic.es/blog/un-proyecto-de-libro-proyecto-colaborativo-libro-virtual-gloria-fuertes
http://www.educacontic.es/blog/un-proyecto-de-libro-proyecto-colaborativo-libro-virtual-gloria-fuertes
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10/10/14 – 19/10/14 Participacions a les dues línies de 
debat 

Fòrum de debat 

19/10/14 – 23/10/14 Aportació a la carpeta de 
conclusions 

Fòrum de debat carpeta de 
conclusions i posicionament 
personal 

 

 

Criteris d’avaluació: 

 

» Participació en la dinàmica d’intervenció al debat. 

 

» Interès per les aportacions dels companys. 

 

» Grau de reflexió propi  

 

» Aportacions de referencia. 

 

» Valor del contrast d’idees entre les pròpies, les de les lectures i les d’altres 

companys. 

 

» Argumentació de les idees aportades. 

 

» Grau de profunditat i qualitat en l’aportació final a mode de conclusió i 

posicionament. 
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Rúbrica d’avaluació dels criteris: 

 

 

 D C+ B A 

 
 
Participació 
en la dinàmica 
d’intervenció 
al debat 

No ha dut a terme el 
mínim d’intervencions 
sol·licitades per aquesta 
tasca 

Ha participat d’un mode 
just al debat cenyint-se a 
les intervencions 
pautades, però sense 
mostrar relació amb el 
que han anat dient els 
companys 

Es mostra actiu en la 
participació del debat, 
intervé relacionant les 
idees exposades amb les 
dels companys. Ha dut a 
terme el mínim 
d’intervencions 
sol·licitades 

Es mostra molt actiu i 
participatiu en les 
dinàmiques d’intervenció 
de debat. Ha intervingut 
més cops dels 
estrictament sol·licitats i 
aprofita per interactuar 
amb els companys 

 
 
 
Interès per les 
aportacions 
dels companys 

No mostra interès per les 
aportacions dels 
companys. Sempre 
presenta les seves 
intervencions aïllades de 
la resta, sense mentar ni 
referenciar aportacions 
similars de companys. En 
cap moment, o quasi cap 
moment s’aprecia interès 
vers la tasca de tercers 

Mostra un interès escàs 
per les interaccions dels 
companys, simplement 
acomplint uns mínims 
justos que li permeten 
aprovar la tasca, però 
sense existir una autèntica 
reflexió i unió de 
continguts amb els propis 

Mostra força interès per 
les aportacions dels seus 
iguals, les seves 
aportacions reflexen 
conceptes enllaçats amb 
les exposicions de tercers, 
tot i així no sempre extreu 
la potencialitat que podria 
de les aportacions dels 
demés 

Mostra interès per les 
aportacions dels 
companys, les seves 
intervencions reflexen un 
grau de lectura i 
pensament crític 
summament idoni envers 
les aportacions dels seus 
iguals 

 
 
 
 
 
Grau de 
reflexió propi  

No mostra cap mena de 
reflexió personal que 
justifiqui un 
posicionament o 
concepció personals 
particulars 

Les seves intervencions es 
basen en punts de vista 
fonamentalment 
personals, però sense 
denotar una gran 
incidència reflexiva. Sol 
mostrar certa comoditat 
amb les seves concepcions 
i les intervencions no 
denoten gaire reflexió  

Les seves intervencions 
denoten força reflexió 
personal envers a les 
temàtiques plantejades 
tot reflexant relacions i 
argumentacions ben 
justificades i mostrant 
reformulacions de les 
seves pròpies opinions 
inicials. Tot i així en 
alguns moments hauria 
de demostrar un grau de 
reflexió una mica major 

Les seves intervencions 
denoten un alt grau de 
reflexió mitjançant 
argumentacions, 
referencies a tercers, 
exposicions d’idees 
fonamentades i 
justificacions, les quals 
contribueixen a que 
ofereixi nous 
posicionaments 
prèviament meditats  

 
 
 
 
Aportacions 
de referencia 

No aporta mai 
aportacions de referència 
que fonamentin les 
intervencions, i si algun 
cop les aporta les fonts 
emprades no son veraces 
ni fidedignes 
(Wikipedia...) 

No empra quasi mai 
aportacions de referencia, 
tan sols de manera 
supèrflua, per acomplir 
uns mínims escassos de 
fonamentació. Hauria de 
corregir aquest aspecte 

Les referències que aporta 
per a justificar els seus 
posicionaments son de 
qualitat, tot emprant 
recursos veraços i 
fidedignes. Però de 
vegades hauria d’emprar 
més referències per a 
recolzar les seves 
intervencions.  

Les referències que aporta 
per a justificar els seus 
posicionaments son de 
qualitat, tot emprant 
recursos veraços i 
fidedignes. Sempre aporta 
referencies per a recolzar 
les seves intervencions. 

 
Valor del 
contrast 
d’idees entre 
les pròpies, les 
de les lectures 
i les d’altres 
companys 

No mostra mai o quasi 
mai cap contrast d’idees 
entre les propis i la de 
companys o documents de 
referencia plantejats 

Les seves argumentacions 
i exposicions denoten un 
escàs, però suficient grau 
de reflexió envers les 
lectures, les aportacions 
de tercers i les pròpies 
idees. 

Les seves argumentacions 
i exposicions denoten un 
bon grau de reflexió 
envers les lectures, les 
aportacions de tercers i les 
pròpies idees. Tot i així de 
vegades encara podria 
aprofundir una mica més 
en el contrast d’idees. 

Les seves argumentacions 
i exposicions denoten un 
alt grau de reflexió envers 
les lectures, les 
aportacions de tercers i les 
pròpies idees. Sempre es 
contempla clars llaços 
relacionals entre els 
continguts  
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D = Suspens (menys de 5) 

C+ = Aprovat (entre 5-6,9) 

B = Notable (7-8,9) 

A = Excel·lent (9-10) 

  

 
 
 
 
 
 
Argumentació 
de les idees 
aportades 

No mostra mai cap mena 
d’argumentació que 
justifiqui o recolzi els seus 
posicionaments o idees, si 
no que basa les seves 
justificacions en idees 
personals no contrastades 
ni ampliades amb 
materials idonis 

Les seves intervencions es 
basen en punts de vista 
fonamentalment 
personals, i tot i que 
alguna vegada els 
fonamenta amb cites de 
tercers o de recursos 
veraços, no sol recolzar els 
seus posicionaments i 
reflexions 

Les seves intervencions 
solen anar  acompanyades 
de referències de qualitat, 
de fonts contrastades o 
verídiques que denoten 
que els posicionament i 
idees aportades disposen 
d’una bona base a partir 
de la que s’han forjat. Sol 
intentar proposar noves 
idees, mostrar 
aprofundiment en els 
conceptes i les idees 
plantejades inicialment i 
al llarg de la tasca, tot i 
així no sempre el grau 
d’argumentació i reflexió 
son idonis o suficients 

Les seves intervencions 
sempre van  
acompanyades de 
referències de qualitat, de 
fonts contrastades o 
verídiques que denoten 
que els posicionament i 
idees aportades disposen 
d’una molt bona base a 
partir de la que s’han 
forjat. Sempre 
proporciona noves idees, 
mostra una gran 
profundització en els 
conceptes i les idees 
plantejades inicialment i 
al llarg de la tasca 

 
 
 
 
Grau de 
profunditat i 
qualitat en 
l’aportació 
final a mode 
de conclusió i 
posicionament 

La seva conclusió final no 
disposa d’argumentacions 
que fonamentin el seu 
posicionament, o bé 
disposa de cites no 
adequades. L’abordatge 
de les idees plantejades no 
és l’idoni ja que es deixa 
sense tractar punts 
rellevants comentats. No 
mostra gaire o gens 
reflexió envers a tot allò 
exposat amb anterioritat i 
el producte final no 
s’ajusta a l’acompliment 
d’uns mínims de 
suficiència 

La seva conclusió final 
denota una baixa 
capacitat crítica així com 
una escassa però suficient 
reflexió personal. 
Argumenta en poca 
mesura el seu 
posicionament i opinions 
finals per mitjà de 
referències i cites de 
tercers. En alguns punts li 
manca denotar més 
claredat expositiva i 
d’idees 

La seva conclusió final 
denota una bona capacitat 
crítica així com una adient 
reflexió personal. 
Argumenta 
convenientment, en la 
majoria d’ocasions el seu 
posicionament i opinions 
finals per mitjà de 
referències i cites de 
tercers. S’exposa de 
manera clara, correcta i 
ortogràficament adient. A 
despit d’aquests detalls, 
hauria d’haver pogut 
profunditzar una mica 
més en determinades 
idees tractades només de 
mode més superflu 

La seva conclusió final 
denota una gran capacitat 
crítica així com una molt 
bona reflexió personal. 
Argumenta molt 
encertadament el seu 
posicionament i opinions 
finals per mitjà de 
referències i cites de 
tercers. S’exposa de 
manera clara, correcta i 
ortogràficament adient 
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Annex 16. Proposta d’implementació alternativa a l’avaluació dels experts 

 

El present projecte no podia dur-se a terme com a implementació pilot degut a 

la mancança de temps per a que els docents s’organitzessin amb antelació més 

que suficient en unes dades tan adverses, així com a la incomoditat d’algunes 

docents enfront les noves tecnologies implementades com a formació a 

distancia. 

 

Tot i així si s’hagués pogut realitzar la implementació d’un possible pla pilot 

hauríem d’haver tingut presents un conjunt de tasques i processos docents que 

hauríem d’haver dut a terme per estructurar-lo i preparar-lo degudament. Així 

doncs, a continuació exposarem des de cero i de mode sintètic les diverses 

tasques que s’haguessin d’haver realitzat si el pla pilot enlloc d’haver estat una 

avaluació d’experts hagués estat una implementació, per tant abordarem 

l’apartat com si es planteges per primera vegada.  

 

Algunes de les tasques que hauríem de tenir en compte i de dur a terme com a 

part dels processos docents en el cas d’una implementació pilot serien:   

 

1) Elaboració dels processos que volem dur-se a terme per a la 

implementació del pla pilot i establiment de la temporització d’aquest. 

 

2) Cerca de consens envers el contingut i la temporització del pla 

d’implementació pilot amb el director del centre. 

 

3) Elaboració dels materials del pla pilot: 

 

» Document explicatiu de la proposta per recopilar participants al 

centre. 

 

» Power Point o Prezi per a l’exposició de continguts de la sessió 

presencial. 

 

» Confecció de la tasca a realitzar en la Fase dos del pla pilot. 

 

» Confecció del qüestionari avaluatiu del pla pilot. 

 

4) Consensuació amb el director del centre de la data per realitzar la sessió 

presencial. 

 

5) Habilitació al Moodle de l’espai per al pla pilot i de tots els components 

d’aquests. En aquest espai constarien principal i fonamentalment: 

 

 Tauler de la Implementació: per a que la consultora pogués 

comunicar dades d’interès, canvis d’última hora, que pogués 

dinamitzar la tasca, etc. 
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 Fòrum de dubtes de la implementació: per a fomentar l’intercanvi 

entre discents i entre docent i discents quan sorgeixi un dubte, 

neguit, etc. 

 

 Fòrum d’intercanvi de la tasca: per a que tots els estudiants 

compartissin el treball realitzat i comentessin el dels seus companys. 

 

 Document amb les directrius de la tasca. 

 

 Espai d’entrega de la tasca: on entregà la tasca i al mateix temps on 

rebre el feedback de la consultora envers aquesta. 

 

6) Concessió de permisos d’accés al Moodle com a estudiants als docents del 

centre que participaren en el pla pilot d’implementació. 

 

7) Implementació del pla pilot i coordinació i tutorització d’aquest. 

 

8) Valoració i reflexió del procés i de les dades obtingudes en ell. 

 

9) Exposició de punts forts i dèbils i proposta reflexiva de possibles millores 

que hauria de contemplar el projecte. 

 

Tanmateix, no només hauríem de tenir presents els processos docents recent 

esmentats sinó que en cas de que hagués pogut dur-se a terme la implementació 

pilot també hauríem de conèixer l’estructura de la proposta a realitzar, la qual 

hagués estat a grans trets la següent: 

 

     Fase 1- Primer contacte amb l’entorn 

 

 Objectius: 

 

 Propiciar un primer contacte amb l’entorn d’aprenentatge virtual als 

docents del centre i de manera presencial. 

 Generar un clima acollidor i de confiança envers l’entorn virtual i els 

companys restants de la formació. 

 

 Procediments:  

 

1. En primer lloc hauríem parlat amb el director de la implementació 

pilot que volíem dur a terme i li haguéssim facilitat un escrit on 

expliques: 

 

 Qui som i que estem fent. 

 Que pretenem. 

 De que va el projecte. 

 La proposta d’implementació pilot (amb tasques i dates). 
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Aquest escrit, s’hagués repartit a tots els docents per a cercar 10-15 

participants per a dur a terme el pla pilot. 

2. Posteriorment haguéssim acordat amb el director del centre un dia 

per a dur a terme una sessió presencial amb un grup 

d’aproximadament 10-15 docents participants al pla pilot (els que 

desprès d’haver llegit la informació prèvia haguessin volgut 

col·laborar.) 

 

3. S’hagués dut a terme la primera sessió presencial contemplada dins 

la formació a fi de que els docents coneguessin la plataforma, els 

sues recursos, estructura, les seves potencialitats, etc., generant en 

ells més confiança envers a la formació a distancia.  

 

     Fase 2- Activitat: Les aplicacions de Google 

 Objectius: 

 

 Oferir als docents habilitats i coneixements envers a les eines que 

brinda Google i les seves potencialitats a l’aula. 

 

 Promoure la reflexió envers a la possible implementació de 

determinats recursos a l’aula. 

 Fomentar el treball col·laboratiu i respectuós. 

 

 Procediments:  

 

Han de dur a terme la proposta d’una programació setmanal, de 

l’assignatura que ells desitgin i del nivell acadèmic que prefereixin però 

preparant l’abordatge didàctic a nivell d’informe així com els recursos 

emprats, mitjançant les eines que brinda Google (Drive, eines de vídeo, 

eines de mapes conceptuals, etc.). Com a mínim hauran d’emprar 4 

eines diferents sense comptabilitzar el Drive. 

 

Passes: 

 

1. Creació de grups de 3 alumnes (en cas de ser 15) o de 2 alumnes (en 

cas de ser 10). Posteriorment apertura d’una carpeta al Drive per al 

treball grupal. El representat del grup o de la parella enviarà a la 

consultora per e-mail (el qual constarà a la tasca o bé al seu perfil 

de Moodle) un correu on constin nom i cognoms dels membres del 

grup i el link del Drive amb els permisos pertinents d’edició 

concedits. 

 

2. Elaboració d’una programació setmanal, amb el seu informe 

corresponent (títol, objectius, temporització, justificació, 

metodologia, materials, etc.,) i les eines emprades, treballant i 

plantejant ambdues tasques amb eines diverses que proporcionin el 

Google (4 eines mínim sense comptabilitzar Drive). A més a més, al 
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final de l’informe haureu d’incloure una breu justificació de les eines 

de Google emprades. 

3. Un cop elaborats l’informe i els materials, un membre de cada grup 

penjarà els documents al fòrum habilitat per a compartir la tasca i 

indicarà al post el nom i cognoms dels membres del grup. 

 

4. Cada alumne de manera individual comentarà el treball d’un dels 

altres grups. 

 

5. Un cop comentat un dels altres treballs d’un altre grup, cada alumne 

de manera individual entregarà a la RAC l’informe i les eines 

elaborades, tot incloent el treball que han avaluat i el que han dit 

sobre aquest. 

6. La docent durà a terme el feedback de la tasca en una setmana com 

a molt després de l’entrega d’aquesta. 

 

     Fase 3- Avaluem la implementació pilot i l’aprenentatge realitzat 

 Objectius: 

 

 Conèixer com ha sigut l’experiència viscuda per cada alumne durant 

la implementació del pla pilot. 

 

 Promoure la reflexió crítica envers la formació virtual. 

 

 Poder conèixer les visions dels participants per a contemplar millores 

formatives. 

 

 Procediments: 

 

1. La docent facilitarà via e-mail un qüestionari avaluatiu a cada 

alumne participant. Aquest qüestionari es dividirà en dues parts 

diferenciades, per una banda, un apartat inicial on avaluaran 

mitjançant preguntes tancades i obertes el seu aprenentatge. Per 

altra banda una segona part on avaluaran la implementació pilot, 

valorant en aquesta part també els continguts, la plataforma, 

tasques, etc. 

 

2. Es proporcionarà a tots els “alumnes” una pauta temporal per a que 

sàpiguen de quan temps disposen per a complimentar el qüestionari 

avaluatiu. 

 

 

Posteriorment a la implementació del pla pilot plantejat duríem a terme una 

valoració i anàlisis reflexiu respecte a la tasca duta a terme i a les valoracions 

proporcionades a fi de conèixer que és allò que hauríem de valorar i tenir present 

per a millorar la totalitat del projecte en cas de que s’implementés a la pràctica. 
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Annex 17. Procediment il·lustrat de la fase d’avaluació dels experts 

 

Per a dur a terme l’avaluació pels experts realitzada envers al present projecte s’han dut 

a terme diverses passes, les quals han estat: 

1. Vàrem escriure un e-mail explicatiu del projecte i de la seva proposta d’avaluació a 

tots els experts que volíem que participessin, sol·licitant-los el seu vistiplau per a 

col·laborar. En aquest e-mail de demanda de participació se’ls va especificar entre 

d’altres coses: 

 Les parts de les que constaria l’avaluació (document dels experts; navegació pel 

Moodle i qüestionari d’avaluació). 

 Les dates que disposaven per a dur a terme l’avaluació: 18/05/14 fins al 29, 

màxim 30/05/14 [Tots han complert el termini d’avaluació sense incidències]  
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2. Un cop rebudes  les respostes (tots van acceptar molt amablement) se’ls va 

comunicar als experts que el mateix dia 18 rebrien un e-mail amb totes les dades 

esmenades en la sol·licitud de participació. 

 

 

 

 

3. El dia 18 vàrem enviar un e-mail a cada expert recordant-los les dates de les que 

disposaven per fer l’avaluació i adjuntant-los el document d’avaluació dels experts, 

tot indicant-los que l’adreça i contrasenya d’accés al Moodle, així com el link al 

qüestionari d’avaluació dels experts el trobarien al document adjunt “Document 

d’avaluació dels experts”. 
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4.  A mesura que els experts han anat responent al qüestionari desprès de llegir el 

document de contextualització i de navegar pel Moodle han anat enviant-nos un e-

mail, per iniciativa pròpia, a fi de que sapiguèssim que ja havien dut a terme les 

seves avaluacions i observacions corresponents. 

 

 

 

5. El dia 27/05, uns 2-3 dies abans de la finalització de la fase d’avaluació dels experts 

se’ls va enviar als participants un e-mail recordatori de les dates de la finalització 

de la present fase, a fi de fer-los memòria a aquells que no havien complimentat 

l’avaluació de que s’apropava la data estimada per a finalitzar el qüestionari. 

Tanmateix també va especificar-se’ls que fins el 30 aquests no serien revisats a fi de 

donar-los un dia més de marge a aquells que ho necessitessin. 
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6. Un cop obtingudes totes les respostes i avaluacions d’experts, hem procedit a 

enviar-los un darrer e-mail d’agraïment per la seva participació i temps dedicats. 
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7. Amb totes les avaluacions proporcionades hem anat recollint les dades obtingudes, 

contrastant-les i analitzant-les a fi de poder autovalorar críticament el projecte 

elaborat. 
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Annex 18. Resultats de l’avaluació dels experts analitzats de manera 

il·lustrada 

 

Per a que els experts dugessin a terme la seva valoració un cop havien llegit el 
document de contextualització i havien navegat pel Moodle habilitat per a la 
formació, va proporcionar-se-lis un qüestionari avaluati, consultable a: 

https://docs.google.com/forms/d/1jRpn1rOTdBECGtiSBDcJy9M_Ds6_MTMIjf
VLJDLR6d0/viewform?c=0&w=1 
 

El qüestionari va elaborar-se mitjançant preguntes de caire obert i tancat i 
dividint-se en dues parts clares:  
 

» Avaluació de la plataforma 
» Avaluació dels continguts didàctics/pedagògics: 

 Continguts 

 Processos docents 
 
Així doncs a continuació presentem sintèticament els resultats i valoracions 

oferides pels experts envers als apartats exposats però de mode il·lustrat. 
 
 Avaluació de la plataforma 

https://docs.google.com/forms/d/1jRpn1rOTdBECGtiSBDcJy9M_Ds6_MTMIjfVLJDLR6d0/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1jRpn1rOTdBECGtiSBDcJy9M_Ds6_MTMIjfVLJDLR6d0/viewform?c=0&w=1
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Punts positius de la Plataforma: 

 
 Plataforma fàcilment accessible i navegable. 
 L'estructura del curs és clara i la tipologia d'activitats que permet inserir-

hi és suficient per a desenvolupar el curs.  
 És clara i versàtil, adaptable a tot tipus de formacions.  
 Considero muy positivo el protagonismo que se le otorga a los alumnos, 

con las fotos por ejemplo, ya que realmente son quiénes deben interiorizar 
el aprendizaje para después poder exponérselo a sus respectivos alumnos. 
Por otra parte, plantear un espacio común para dudas, inquietudes o 

diversos problemas, opino que es una gran oportunidad para facilitar el 
aprendizaje entre iguales. Además considero acertado la forma de agrupar 
los módulos, junto con sus respectivas actividades, valoraciones o 

evaluaciones. De este modo es claro y conciso, pues en el momento que se 
requiere acceder a un punto concreto del temario, fácilmente se podrá 
acceder a ello desde el menú de la izquierda.  

 Els punts positius són: la claredat amb la que la informació es dona i 
s'exposa, les tasques són molt senzilles de comprendre ja que es redacten 

d'una manera molt concisa; els continguts de cada mòdul i els fòrums 

introductoris són molt encertats, motiven a l'estudiant a voler aprendre i 
compartir coneixements; i, per últim, considero molt important en aquestes 
plataformes el treball en parelles o grups, i els debats que fan que el curs 

no sigui tan monòton.  
 És clara i precisa Ofereix molta claredat visual al estar visibles totes les 

tasques des de l'inici del curs. 

 Accés fàcil. Interactivitat. Claredat . Estructuració.  
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 El curs presentat és clar i estèticament atractiu. A simple vista no es veu 
un curs llarg i pesat, la qual cosa afavoreix la participació del propi curs.  

 Se trata de una herramienta de uso gratuito, de fácil manejo tanto para los 
usuarios como para los administradores y de extrema utilidad en los 
cursos/tareas como los que se plantea en este supuesto.  

 L'aula es presenta de forma molt clara, tot i que intentaria afegir més 
imatges, vídeo incrustats, que donis una sensació de diferents formats a 
l'aula. Hi ha moltes tasques, però trobo a faltar continguts, a primera vista, 

no dubto que tu tens clar on van.  
 El fet de ser un entorn molt preparat per al disseny d'accions formatives i 

la seva gestió.  

 Es una herramienta de trabajo útil, ya que marca los pasos a seguir y tienes 
una idea muy clara de lo siguiente que se va a realizar. No deja espacio 
para la improvisación. Esto es un aspecto positivo ya que siempre sabes lo 

que vendrá a posteriori. 

 

Punts negatius de la Plataforma: 

 
 L'entorn Moodle, que dóna possibilitats d'integració d'altres elements 

però que no deixa de ser un entorn tancat, potser estructura 
excessivament el curs.  

 Els punts negatius serien, si en un cas, la informació de la plataforma es 

donés tota de sobte, el continguts dels sis mòduls es poguessin veure des 
d'un primer moment. Considero que al saber tot el volum de feina a fer o 
d'informació donada per la docent atabala, és millor anar fent mica en 

mica. .  
 No en veig. Pot ser la dificultat dels ensenyants per accedir, navegar, 

desenvolupar, interferir, proposar degut a la formació escassa que 

actualment disposem a les escoles.  
 A cops té pocs recursos visuals i potser una mica "aspra".  

 Para cursos de cualquier temática online no veo puntos negativos, me 

parece la herramienta más adecuada para llevarlos a cabo.  
 Quatre tasques per mòdul, pot ser en alguns casos pesat. Potser hagués 

estat bé modificar el nombre de tasques en algun del mòduls. En principi 

no veig gaires punts negatius, poder falten activitats  
 Crec que, si no és la plataforma a utilitzar de forma institucional en el 

centre educatiu (per tant, no és necessari conèixer-la...), no és el recurs 

que utilitzaria per a la finalitat formativa que es vol i el tipus de col·lectiu 
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(amb recances amb la formació online...). Potenciaria l'ús d'un entorn 
menys tancat i més adaptable, que facilita realment el treball 

col·laboratiu com Google i les diverses aplicacions...  
 Lo único que entiendo como punto negativo es que probablemente una 

gran parte de los alumnos no tenga conocimientos acerca del uso de una 

plataforma Moodle, por lo que necesitan más tiempo para manejarse con 
fluidez. Pero, por este motivo está diseñado el módulo introductorio, que 
seguramente solvente esta dificultad.  

 Cuando entras a la plataforma, si eres un alumno y no conoces ninguna 
de las herramientas escritas, y ves que toda ella está llena con mucha 
información, te puedes poner nervioso. Simplemente por el hecho de 

pensar que tendrás que realizar todo eso sin saber nada de lo que ahí 
pone. 

Possibles millores que haurien de contemplar-se a la Plataforma: 

 
 Pot ser la interface. Facilitaria el moviment i la implicació dels actuants.  

 Podría haber la manera de comunicarse de forma personal con la 
profesora, en cuanto a problemas personales por ejemplo. Por lo demás, 
el Moodle tiene opciones para todo lo necesario.  

 Aprofita les funcionalitats de Moodle, en versió 2.x que esteu ja que hi ha 
moltes possibilitats integrades a la plataforma que ha de ser la base de 
treball pels professors i pels estudiants. - oferir millors opcions de 

visualització.  
 Ho veig correcte.  
 Incorporar alguna eina que contemplés una tasca de caràcter 

col·laboratiu i participatiu, com un wiki.  
 Podría mejorar para no inducir a equivoco a los alumnos, que los 

módulos se vayan abriendo a medida que se llega a ellos y que no estén 

abiertos todos a la vez y quizá poder elaborar una pequeña wiki dentro 
del moodle con términos desconocidos por los alumnos para que 
conozcan su significado y se familiaricen con él. 

 Si se llevará a la práctica, creo que una de las opciones es ir poniendo al 

alumnado solo aquello que se va a realizar, paso a paso. Es decir, primero 
ponemos el modulo introductorio y cuando este se realice, se procede a 

poner la primera activada del siguiente, y así de actividad en actividad 
para prevenir que el alumnado se angustie y para intentar que todos 
vayan mejorando.  

 ----  
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 Únicament evitaria fer tant d'ús dels fòrums en els quals es penja la tasca 
individual ja feta i després es comenta que ens sembla la dels companys. 

Si que crec motivant i enriquidor poder veure la tasca dels demés i poder 
preguntar dubtes o dir si ens ha agradat (és idoni posar-ho a cada mòdul) 
però no crec convenient comentar els punts que suposadament 

considerem negatius de la feina de la resta de companys; penso seria 
feina del docent quan valori l'activitat. 

En resum, respecte a les valoracions dels experts dutes a terme envers la 
plataforma s’observa unes valoracions de mitja molt elevada entre el 8 i el 10 en 

quasi tots els aspectes, denotant una conformitat força amplia envers al 
plantejament i estructura plantejats al Moodle. Tanmateix altres valoracions 
son més crítiques denotant que poden realitzar-se encara millores per a que el 

plantejament del projecte a nivell de la plataforma sigui més complet i encara 
més enriquidora en cas de que anés a implementar-se el curs en situació real i 
no hipotètica. En general, a l’hora d’avaluar finalment el conjunt i compendi de 

punts que conformaven la present proposta de plataforma s’ha generat força 
consens comú establint la nota en un 8 amb un 45% de votacions i entre un 9-
10 un altre 45% de les votacions, puntuacions molt altes que mostren o reflexen 

la concepció de l’elevada qualitat de la Plataforma segons els experts. 
 
Ara bé, respecte als punts positius contemplats pels experts, considerem que 

els pedestals més rellevants d’aquests se situen en: 
 Claredat de la plataforma en quant a estructuració i facilitat d’ubicació 

dels continguts, i l’adequació del plantejament i tasques contemplades 

per la formació i exposades al Moodle. 
 

 Creació i contemplació d’espais de dubtes comú per a generar caliu i 

confiança en el discent així com per facilitar-li i agilitzar-li la feina i la 
resolució d’incògnites. 
 

 La facilitat del seu accés, interactivitat i l’estètica atractiva que presenta 
amenitzant la formació i tornant-la pròxima i senzilla. 

 

En quant a punts negatius i possibles millores que han comunicat els experts, 
des del nostre punt de vista en els que han coincidit en major mesura i per tant 
destaquen per sobre de les demés son: 

 
 Que la informació s’ofereix tota a la vegada i poder hauria de contemplar-

se el mantenir els mòduls ocults fins que no anessin a abordar-se els 

continguts d’aquests. 
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 Oferir poder noves eines de treball col·laboratiu com per exemple wikis. 
 

 Poder alguns alumnes per manca de coneixement envers l’eina Moodle i 
les seves potencialitats i recursos haurien de disposar d’un temps més 
ampli per a adaptar-se a ella i poder aprofitar-la i comprendre-la en la 

mesura de lo possible. 
 
Ara bé, si valorem i reflexionem sobre les possibles millores que els experts 

plantegen ens n’adonem de que algunes son viables i d’altres no son errates 
sinó que son punts que estan estructurats i plantejats d’una manera concreta 
de manera conscient. Així doncs alguns experts coincideixen en que el contingut 

poder seria més convenient aperturar-lo de mica en mica segons l’abordéssim a 
la formació, ara bé a l’hora d’elaborar i estructurar la plataforma vàrem decidir 
deixar oberta la totalitat del contingut a fi de que els docents participants en la 

formació poguessin conèixer ’l des del primer moment, estructurant-se el temps 

com ells consideressin més adient i podent-se descarregar el contingut des de 
l’inici. Tot i així, com a millora, el que podem fer és proposar als discents, al 

llarg de la primera sessió presencial d’apertura del curs, si desitgen tenir la 
totalitat dels Mòduls aperturats o bé prefereixen que siguin públics de mica en 
mica. En funció de la demanda feta per la major part del col·lectiu es procediria 

d’una o altra manera.  
Respecte a la observació de dur a terme tasques encara més col·laboratives com 
el wiki la desestimem per diversos motius: 

 
» Els docents volen dur tasques individuals i col·lectives i un wiki mancaria 

molt de temps estructural en aquest sentit i hauria de treure’s tasques que 

contemplen ambdues metodologies desitjades pels discents a fi de 
contemplar una tasca on la seva base fonamental és l’àmbit col·lectiu. 
 

» La wiki és una de les úniques eines que coneixen tots els docents del centre 
ja que els alumnes de l’escola solen treballar o tenir blogs i wikis, i el que 
nosaltres cerquem és que coneguin eines noves que els ajudin a ampliar el 

seu bagatge, l’esperit crític que posseeixen i les seves destreses i habilitats 
amb les TIC, no que abordin tasques amb ferramenta ja molt coneguda. 

 

Un altre dels punts a valorar per dur a terme una possible millora seria l’espai 
temporal contemplat per a que els discents prenguin contacte amb l’entorn 
Moodle i aprenguin d’ell. Més d’un expert a considerat que la temporització en 

persones poc familiaritzades amb l’eina poder hauria de ser més gran, així 
doncs, al respecte i com a millora, podem oferir l’apertura del curs a inicis de 
Setembre, ja que tot i que es mantingui la primera sessió presencial de contacte 

pel dia 22, se’ls haurà facilitat als discents quasi 20 dies previs de marge per a 
que naveguin lliurement pel Moodle i puguin començar a plantejar dubtes. 
Tanmateix, com encara no duran a terme moltes classes, podrien llegir manuals 

d’usuari o bé visualitzar vídeo tutorials que els ajudessin en l’ús de la 
plataforma. 
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 Avaluació dels continguts didàctics/pedagògics 
 

» Continguts 
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Punts positius del contingut de la formació a nivell pedagògic i didàctic: 

 
 Pienso que el contenido es absolutamente adecuado para abordar el 

objetivo del proyecto.  

 Crec que se centra en eines necessàries i molt útils pel professorat. 
Realitzar aquest curs serà molt profitós per tothom.  

 Està clar que tot el que proposes, presentes està molt ben pensat i 

coordinat. Bona feina!  
 Detrás de este trabajo se nota que ha habido una planificación muy 

desarrollada y muy acorde con todos los contenidos. Se hace una 

temporización de todos ellos, al igual que una rúbrica para su posterior 
evaluación, las cuales creo que es uno de los mejores métodos para evaluar 
a los alumnos. También el hecho de que haya muchas referencias ayuda a 

los alumnos a buscar la información más rápidamente.  
 Àmplia varietat de recursos i activitats.  
 Els punts positius a nivell didàctic per a mi són: la adequació total de la 

programació i planificació de cada mòdul, així com l'excel·lent antelació 
dels taulers informatius i els fòrum per a resoldre dubtes tan oportuns en 
aquestes plataformes virtuals; i per últim, la concreció en l'elaboració de 

les rubriques avaluatives de cada tasca. 
 Penso que caldria acotar més al grup objectiu de la formació. No sé si m'ho 

he perdut però em sembla que està enfocat a tot el col·lectiu de mestres de 

l'escola... Entenc que és Primària. A Primària cada etapa demana d'un ús 
diferent de recursos TIC... Jo diferenciaria més els col·lectius i les seves 
necessitats per poder-los oferir conèixer els recursos que més servei els 
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poden fer... No sé si m'explico... Un Prezi o crear una pàgina web amb Wix 
poden ser recursos per a cicle superior... Un Glogster està bé per a cicle 

mitjà...  
 Es una proposta atractiva i motivadora, nova per als ensenyants de 

Primària. Interessant quant a la formació del professorat.  

 Contingut variat i d'interès ja que pot adaptar-se segons el curs al que vagi 
dirigida la formació  

 En mi opinión hay multitud de aspectos positivos a nivel pedagógico y 

didáctico. Siempre se tiene en cuenta tanto la opinión de los usuarios como 
su interés en el tema expuesto. Se tratan temas interesantes y prácticos, 
para una vez adquiridos exponerlos en el aula.  

 És positiu que hi hagi l'opció de compartir les activitats creades pels 
usuaris amb els altres companys, amb la fi de modificar-la o de conèixer 
les seves opinions. 

 

 

Punts negatius del contingut de la formació a nivell pedagògic i didàctic: 

 
 El debat té una durada massa llarga: no cal tant de marge de temps.  

 No considero ningún punto negativo acerca del nivel pedagógico y didáctico 
expuesto, ya que contempla diversas herramientas y propuestas novedosas 
para los docentes.  

 Potser caldria ampliar més la varietat i tipologia d'activitats.  
 Em fa por que hi hagi masses eines. Apostaria a que la prioritat fossin les 

eines de Moodle, ja que algunes de les que proposes, es poden aconseguir 

amb Moodle i presentar la plataforma com a eina mare és molt pràctic. A 
més a més, el que no et quedi cobert, llavors si que és genial buscar eines 
externes, sempre però, enllaçades a l'aula, que serveix de centre 

d'operacions. Un altre punt que no veig 100% clar és que el curs sigui 

online, ja que és una bona oportunitat per ajuntar presencialment als 
professors del centre, a que trobin punts de connexió entre assignatures 

en comú, que surtin les sinèrgies d’activitats, continguts.... a més, és un 
dels objectius que pretens..... Disculpa que sigui tan crítica, disculpa, 
espero que ho prenguis constructivament. La proposta seria mantenir els 

apartats: Com presentar continguts Com comunicar-se Com avaluar.... 
Però partint de les eines Moodle i fer les sessions en format presencial i que 
facin la seva pròpia aula de forma no presencial.  
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 La dedicació intensiva per part de la consultora. L’accés dels ensenyants a 
entendre el significat del recurs i a fer-se'l seu.  

 El único punto negativo que puedo contemplar es la disposición que pueda 
tener a realizar este curso las personas a las que va dirigido.  

 Incorporar als continguts alguna eina de caràcter més participatiu, com 

per exemple el wiki o el bloc, que a la vegada poden ser utilitzades a les 
aules pels propis alumnes. Ampliar les eines avaluatives. Com a recurs 
d'avaluació només apareix la rúbrica. Encara que és una bona eina, també 

seria positiu introduir-ne d'altres, com les taules.  
 No he observado ningún aspecto negativo, ya que al ir pasando los 

contenidos cada uno estaba muy cumplimentado.  

 Jo proposaria més eines  
 Considero que cal enfocar molt una formació interna de centre a docents, 

a ajudar-los en la seva pràctica directa.  

 No considero que hi hagin punts negatius. 

 

Possibles millores que haurien de contemplar-se a nivell pedagògic i 

didàctic 

 

 Llistats d'eines similars a emprar.  
 No sé si seria possible, ja que no estic mot especialitzada en el món de les 

TIC i pel tipus de tasques que es plantegen, però la possibilitat de poder 

fer més treball en parelles o grup seria una manera de millorar en el treball 
en equip que posteriorment en les aules es tant necessari.  

 Ampliar o modificar algun recurs 2.0 amb la fi d'introduir-ne d'altres de 

caràcter més col·laboratiu i participatiu (treballs en equip, google.docs, 
wiki,...) , la qual cosa també afectaria a les activitats i a la seva tipologia. 
Ampliar i especificar l'avaluació: quin percentatge tindria cada activitat 

(tasques, participació als fòrums, valoració dels companys,...) i introduir 
altres mètodes (taules, comentaris,...)  

 La temporització. Potser preveure algun marge de flexibilitat.  

 Lo que se podría intentar mejorar es que en vez de darle a los alumnos 
todos los programas con los cuales se va a trabajar. La primera actividad 
o modulo sí que podría ser un ejercicio introductorio de lo que se va a 

hacer y dar el ejemplo de uno o dos programas- A partir de ahí, se podría 
pedir a los alumnos que por grupos buscaran más programas con los que 
se pudiera trabajar. Una vez el grupo los busca, la profesora es quien 

decide si esos son los adecuados o no, para a continuación seguir con el 
trabajo colaborativo y dar por ejemplo alguna referencia de donde se 
puede encontrar la información sobre dicha herramienta. De esta manera 
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conseguiríamos que los alumnos trabajen en grupo y con más motivación, 
y que aprendan a utilizar el programa investigando en la red y 

experimentando con él. Podría plantearse alguna actividad en la que los 
usuarios del programa pudieran escoger entre diversos temas de interés. 
Los cuales deben valorar el resto de compañeros. De este modo, al final 

todos podrían aprender acerca de diferentes temas. Aunque la evaluación 
final será de la docente que lo lleva a cabo.  

 Jo faria un plantejament més obert i d'ajuda mútua. Els presentaria les 

eines i els oferiria l'opció de decidir quina volen aplicar tenint en compte 
alguna necessitat concreta de les classes que tinguin. Que ho puguin 
aplicar i comentar com ha anat. Entre iguals, es poden ajudar, comptant 

sempre amb l'assessoria i suport del dinamitzador del curs. En paral·lel 
plantejaria alguns debats per poder treballar aquells aspectes que veieu 
que calgui reforçar, sobretot per trencar les pors que puguin tenir i 

empoderar-los...  

 Allò que he indicat a l'apartat anterior.  
 No contemplo ninguna mejora, me parece adecuado a todos los niveles.  

 Trobo que des de la meva lectura i la interpretació que faig de la 
plataforma, trobo que el contingut esta força estructurat i seqüenciat. No 
sóc capaç de proposar millores. 

 

 
 
En resum, en els resultats obtinguts al qüestionari emplenat pels experts 

respecte als continguts didàctics i pedagògics s’observen puntuacions 
compreses principalment entre el 8-9 en major mesura, contemplant-se en 
alguns casos presencia de 7 i 10 però sempre en un segon pla de rellevància. 

Tanmateix d’altres valoracions de 5, 6 i 7, tot i ser minoria ens fan replantejar-

nos el fet de que hi ha punts que podrien o haurien ser remirats a fi d’ajustar 
els continguts. Els experts valoren amb molta positivitat la qualitat dels 

continguts concedint-los una valoració de 9-10 amb un 63% de vots. Al mateix 
temps l’interès dels recursos plantejats per l’educació té una acollida també 
summament positiva amb un 9-10 representat el 63% dels vots. En segon pla 

d’adequació i interès de les tasques té molt bona acollida amb una mitja de 9 
cadascuna d’elles. Tanmateix en el volum de tasques els expert s’han mostrat 
més crítics ajustant les valoracions entre el 6 i el 10. Ara bé, la valoració final i 
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general atorgada als continguts és molt positiva i elevada reflexant una gran 
positivat i recolzament per part dels experts al contemplar-se un total de 9-10 

en un 63% dels vots. 
 
Respecte als punts positius que han exposat els experts envers al contingut, 

destaquem per unanimitat i transcendència els següents: 
 
» Elecció d’eines necessàries i molt útils així com  adequades i de tipologia 

diversificada. 
 

» Adequació de les rúbriques avaluatives així com de les referències 

bibliogràfiques. 
 

» Planificació de cada mòdul amb antelació i establiment d’eines de feedback 

i de contacte molt adequades com els fòrums. Dona rellevància a l’alumne 

com agent actiu del que es tenen en compte les preferències, neguits, etc. 
 

» Proposta atractiva i motivadora així com dinàmica en quan a que propicia 
l’intercanvi de continguts i opinions entre companys. 

 

Al mateix temps, els experts, a més d’aportar-nos els punts més prometedors i 
ben enfocats dels continguts, ens han facilitat un conjunt de punts negatius, 
així com de possibles millores a adoptar. D’aquests punts més febles destaquem 

per rellevància i coincidència entre diversos experts els següents: 
 
 Ampliació de la varietat i tipologia de les tasques així com reducció de la 

durada dels debats. 
 

 Introducció més tasques col·laboratives així com de percentatges dels 

valors de les tasques i mètodes diversos. 
 

 Lliure elecció de les tasques per part dels docents. 

 
Respecte a aquests tres punts principals plantejats anteriorment podem cloure 
de la següent manera: 

 
o “Ampliació de la varietat i tipologia de les tasques així com reducció de la 

durada dels debats”. 

 
A l’hora d’elaborar el contingut i tipologia de les tasques, certament en 
alguns Mòduls s’ha primat la realització de tasques similars a les que s’ha 

dut a terme en Mòduls precedents, però aquest fet respon a dues 
motivacions i pretensions específiques: 
 

I. Ajudar als docents a agilitzar i enriquir l’aprenentatge mitjançant 
dinàmiques més o menys conegudes que integrin treball individual 
i col·laboratiu i evitant que es generin neguits al canviar 

constantment de metodologia en totes les tasques del curs. 
 

II. Proposar activitats més o menys estàndards que afavoreixin l’esperit 

crític i col·laboratiu però intentat partir de paràmetres i instruccions 
de vegades comunes a d’altres activitats a fi de que els discents 
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puguin autoregular la gestió del temps i la dedicació a la feina, ja 
que disposen de molt poc temps per a la formació i proposar tasques 

noves constantment suposaria una desmotivació important. 
 
En quan a la durada dels debats certament de vegades poder son massa 

extensos però no podrien acurtar-se ja que: 
 

c) Els docents als que va dirigida la formació disposen d’un temps 

molt escàs per a dedicar-li a aquesta i per això necessiten un 
ampli temps per a poder organitzar-se les lectures, els 
seguiments i les participacions dels debats. 

 
d) Participar en un debat de mode eficient i reflexiu requereix que 

es segueixin les intervencions dels iguals i per aquest motiu 

necessiten una temporització amplia, ja que molts docents no 

poden participar en un temps més curt i per tant hem de deixar 
marge a que tots s’organitzin satisfactòriament. 

 
o “Introducció de  més tasques col·laboratives així com de percentatges dels 

valors de les tasques i mètodes diversos”. 

 
Respecte als percentatges de valor de cada tasca, en el pla docent es deixa 
constància de que totes les tasques disposaran del mateix valor, per tant 

no es tracta d’una dada que no presenti ni contempli el present projecte. 
En quan a contemplar-se més tasques col·laboratives no és viable ja que 
durant la fase d’anàlisi de necessitats els docents van expressar el desig de 

que contempléssim tasques individuals i col·laboratives i per això a l’hora 
d’elaborar els continguts i la metodologia per abordar-los s’ha intentat 
cercar una harmonia entre ambdues tipologies, repartiment equitatiu que 

es trencaria al elaborar més tasques de caràcter col·laboratiu. 
 

o “Lliure elecció de les tasques per part dels docents”. 

 
Part del que cerquem és la col·laboració i intercanvi continu i certament 
l’elecció lliure de les tasques propiciaria en major mesura l’intercanvi però 

per contra no afavoriria el treball col·laboratiu ja que a l’escollir cadascú 
lliurement que dur a terme es produiran desincronies en el treball, la 
durada de la tasca i el material compartit degut a que només podrien 

trametre l’experiència, però els docents que no coneguessin l’eina no 
podrien aportar crítica al respecte. Propiciant tasques comunes, però 
atorgant en determinades d’elles llibertat d’elecció, com per exemple en les 

del Mòdul 3, ajudem a que tots els docents comparteixin i interactuïn però 
partint d’una base de coneixement comú que afavoreix l’esperit crític. 
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» Processos docents 
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En resum, respecte als processos docents s’observa un 10 majoritàriament de 
mitja dins tots els ítems plantejats: planificació, adequació de les eines del 

feedback, adequació de les eines per la resolució de dubtes (entre un 9-10 el 
72% de les valoracions) i adequació de l’avaluació plantejada (entre un 9-10 el 
63% de les valoracions). Així doncs, aquests resultats, juntament amb el general 

obtingut als processos docents, el qual se situa en un 9 amb un 64% dels vots 
i un 10 en el 27% dels vots, podem observar que els experts valoren d’un mode 
àmpliament positiu els processos duts a terme i contemplats dins de la formació 

tan a nivell de feedback i avaluatiu com de planificació i de resolució de dubtes. 
Sense indicar millores que haurien de poder contemplar-se. 
 

Tanmateix respecte a la valoració total del projecte, els experts coincideixen en 
un 72% de vots repartits equitativament entre un 9 i un 10 finals, denotant que 
segons el seu parer i punt de vista el projecte disposa d’una qualitat excel·lent 

tot i podent-se contemplar millores en aspectes diversos, les quals serien 

interessants tenir presents en la mesura de lo possible. 
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Annex 19. Qüestionaris d’avaluació del procés complimentats 

 

 Fase de Disseny 
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 Proposta de desenvolupament 
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 Fase de Desenvolupament 
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 Fase d’Implementació i avaluació 
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Annex 20. Autoavaluació final del projecte 
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