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1. RESUM EXECUTIU 
 

1.1 ABSTRACT 

Es proposa explicar l’últim pas per finalitzar el Màster d’Educació i les TIC de la UOC, 

es tracta de les pràctiques que s’han realitzat en el context educatiu del Col·legi la 

Presentació. Després de detectar les necessitats, s’ha desenvolupat el projecte d’un 

curs de formació en les TIC per al professorat d’infantil i primària del centre. El projecte 

s’ha creat partint del model ADDIE i ha consistit en un curs de modalitat e-learning 

implementat a partir de la plataforma Moodle. Els resultats del projecte han estat positius 

i s’han acomplert en gran mesura els objectius planificats. 

 

Paraules clau: mestres infantil i primària, formació a l’empresa, e-learning, Moodle, 

formació TIC.  

 

1.2 BREU DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

Aquesta memòria tracta d’exposar el TFM realitzat entre el setembre del 2016 i el gener 

del 2017. Les pràctiques s’han realitzat a l’empresa Col·legi la Presentació, la seva 

direcció és al C/ Pompeu Fabra 2, 08350 Arenys de Mar (Barcelona).  

El Col·legi la Presentació és un centre que forma part de la Congregació de les 

Religioses Concepcionistes Missioneres de l’Ensenyança, la qual té diferents centres 

educatius a nivell d’Espanya i altres països.  

El centre disposa de recursos i dispositius TIC a través dels quals es pot complementar 

l’acció educativa, com ara la PDI, connexió a Internet inalàmbrica, ordinadors portàtils, 

etc. Per la qual cosa, es creu rellevant l’actualització del seu professorat envers les TIC.  

El tutor extern que ha realitzat el seguiment de les pràctiques és l’Eudald Prat Pons, 

professor i coordinador TIC del centre, especialista en l’àmbit cientificotecnològic. 

S’ha desenvolupat un curs formatiu en les TIC, de modalitat e-learning, per al 

professorat d’infantil i primària del centre, a través de l’entorn virtual d’aprenentatge 

Moodle. Les característiques d’aquesta plataforma permeten gestionar el curs a partir 

de la pedagogia del constructivisme social i formar una comunitat d’aprenentatge 

basada en l’aprenentatge col·laboratiu. A més a més, la seva interfície resulta senzilla i 

intuïtiva pels usuaris que estan poc familiaritzats en la formació en línia.  

Per poder crear el projecte s’ha escollit el model de gestió ADDIE, a través del qual 

s’han anat succeint les diferents fases i s’han avaluat a mesura que s’anaven finalitzant. 

Durant la fase d’anàlisi s’ha elaborat, en primer lloc, el pla d’anàlisi de les necessitats 

tenint en compte la població destinatària (els mestres del Col·legi la Presentació), els 

instruments que s’han utilitzat (Google Formularis), els procediments d’anàlisi de la 

informació obtinguda (estadístiques i DAFO) i els terminis d’aquesta fase 

(temporalització de les tasques mitjançant el Tom’s Planner).  
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A continuació, s’ha aplicat el pla d’anàlisi de les necessitats segons els terminis 

establerts, entre el divendres 14 i el dijous 20 d’octubre.  

Finalment, s’ha realitzat la sistematizació i anàlisi de les necessitats recopilades en un 

informe on s’ha indicat la informació obtinguda en l’enquesta als mestres i l’entrevista al 

coordinador TIC del centre, a través d’estadístiques i una anàlisi DAFO. Una vegada 

detectades les necessitats es proposa la solució, aquesta passa per l’acció educativa a 

través de la concreció d’un curs formatiu en les TIC per al professorat d’infantil i primària 

del Col·legi la Presentació el qual els proporcioni l’actualització en eines i recursos TIC 

per tal de millorar la seva tasca educativa. 

Després d’avaluar la fase d’anàlisi i no detectar desviacions respecte la planificació 

inicial, s’ha procedit a iniciar la següent fase. En la fase de disseny s’ha hagut d’ajustar 

la planificació de les tasques del projecte, s’han afegit els recursos necessaris i els 

outputs que posteriorment s’han desenvolupat per a cada fase.  

Un altre punt de la fase del disseny ha estat definir l’enfocament teòric, aquest s’ha 

considerat a partir de dos models pedagògics diferents, per una banda la teoria de 

l’aprenentatge del connectivisme desenvolupada per Geroge Siemens (2004)  i, d’altra 

banda, el model col·laboratiu és propi de la teoria d’aprenentatge del constructivisme 

social.  

Durant la fase el disseny s’ha definit l’estructura del curs en quatre mòduls de continguts 

(Mòdul 1: El bloc, Mòdul 2: Flipped classroom, Mòdul 3: La gamificació, Mòdul 4: La 

realitat augmentada). També s’han definit els objectius i les competències del curs i de 

cada mòdul, una metodologia activa i centrada en els estudiants. S’han dissenyat 

unes estratègies docents que han permès guiar el procés d’aprenentatge dels estudiants 

a nivell pedagògic i social. S’han elaborat les activitats d’aprenentatge de cada mòdul, 

així com els recursos i els materials de suport. S’ha dissenyat la seqüenciació dels 

continguts, tot i que posteriorment només s’ha implementat una part del curs 

corresponent al mòdul 1 (degut al lligam amb la temporalització del semestre del màster 

a la UOC).  S’ha seleccionat el rol del docent (motivador, guia, dinamitzador, ...) , el rol 

dels discent (actius, participatiu, autònoms, ...) i la seva interacció. A més a més, s’ha 

elaborat, per un costat, l’avaluació dels aprenentatges del curs i, per altre costat, 

l’avaluació del projecte (del procés i final). I, per últim, s’ha elaborat el pressupost, 

encara que en fases posteriors s’ha revisat per tal d’ajustar-lo en cas de desviacions. 

Tot seguit, s’ha realitzat la fase de desenvolupament, en la qual s’han encadenat 

diferents passos per desenvolupar el curs a dins de la plataforma Moodle 

(http://agora.xtec.cat/col-presentacio-arenys/moodle/), començant per crear les dades 

d’accés (usuari: rrodriguez, contrasenya: educacioTIC). En aquesta fase també s’ha 

desenvolupat la guia de l’estudiant, l’aula virtuals amb els seus diferents espais (fòrum, 

mòduls, materials, calendari, ...) i un estudi que conclou de manera positiva la viabilitat 

de la implementació pilot. Per acabar, s’ha avaluat la fase de desenvolupament a partir 

d’un llistat amb les tasques, els objectius de cadascuna d’elles, la temporalització 

definida i els recursos emprats; l’ha valoració ha estat positiva i no s’han produït 

desviacions respecte la planificació. Per tant, el projecte ha seguit endavant amb la 

següent fase. 

La darrera fase ha estat la fase d’implementació i avaluació, en la qual s’ha portat a 

terme la implementació pilot del mòdul 1 en el centre en que s’han realitzat les 

pràctiques. Com a punt inicial, s’ha formulat una proposta que ha estat validada pel tutor 

de pràctiques extern i, a continuació, s’ha produït el tret endavant per a la implementació. 

http://agora.xtec.cat/col-presentacio-arenys/moodle/
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Aquesta ha transcorregut sense incidències i en les dates preestablertes, un cop 

finalitzada, s’han avaluat els resultats.  

De manera global, s’ha valorat que els objectius planificats han estat realistes i adients 

al context en el qual s’ha fet la implementació pilot. Tant els objectius generals com els 

específics s’han acomplert en gran mesura.  

Les diferents fases en les quals s’ha anat creant el projecte han anat evolucionat segons 

el que estava previst en la planificació i no hi ha hagut imprevistos que hagin fet canviar 

o reformular algun aspecte del projecte. 

La valoració de l’impacte del projecte en el centre de pràctiques resulta positiva, tot 

sospesant el pros i els contres. Malgrat això, en l’anàlisi de les possibilitats de millora es 

detecten aspectes a millorar, com ara la millora en el disseny dels materials, crear una 

exemplificació en les activitats de cada mòdul o el canvi en les dates d’implementació 

pilot.  

En definitiva, el TFM ha resultat una experiència molt enriquidora que ha permès 

consolidar els aprenentatges assolits al llarg del màster i fer-los aflorar mitjançant la 

l’elaboració del projecte. 

   

 

2. INTRODUCCIÓ 
 

Resulta un gran repte per als mestres adaptar-se a les TIC, conèixer les potencialitats 

que ofereixen i dinamitzar el seu ús en les seves pràctiques docents de manera efectiva. 

Per aconseguir-ho cal que els docents desenvolupin noves estratègies des d’un nou 

paradigma educatiu. Amb aquest projecte s’ha volgut posar fil i agulla en aquest sentit, 

a continuació es detallen els seus elements principals.  

 

2.1 PRESENTACIÓ DE LA TEMÀTICA 

El tema central del projecte ha estat la concreció d’un curs formatiu en les TIC per al 

professorat d’infantil i primària del Col·legi la Presentació amb la finalitat que els hagi 

proporcionat l’actualització i el descobriment d’eines i recursos TIC per tal de millorar la 

seva tasca educativa. 

De manera general, la temàtica ha girat al voltant de la presentació de diferents recursos 

i eines TIC, útils per a les diferents edats i adaptables a les necessitats de cada mestre.  

 

2.2 ORIGEN DE LA PROPOSTA 

L’origen d’aquesta proposta s’ha configurat a partir de la realització del TFM. Després 

d’haver cursat les diferents assignatures del Màster d’Educació i les TIC amb 

l’especialització en docència en línia,  s’ha valorat com a una bona opció per al projecte 

final la formació del professorat d’infantil i primària en les TIC. Es considera que 
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desenvolupar un projecte d’aquestes característiques pot afavorir a viure les TIC d’una 

manera més activa, útil i motivadora, per part dels mestres destinataris. 

Aleshores, s’han considerat possibles necessitats de formació i actualització en les TIC 

en el col·lectiu de mestres del Col·legi la Presentació i s’ha pres la decisió de tirar 

endavant el projecte.  

 

2.3 FINALITAT GENERAL DEL PROJECTE 

Mitjançant el projecte s’ha volgut aconseguir que el professorat que ha realitzat el curs 

hagi descobert les TIC com a un complement molt necessari en el context social i 

educatiu d’avui en dia, ja que és clau per a la motivació dels alumnes en un món en que 

es realitzen infinitats de coses a través d’una pantalla. El propòsit ha estat que els 

mestres participants valorin les TIC com a un instrument que els pot fer millorar la seva 

tasca educativa, per això han d’aprendre a fer-ne un bon ús i no tenir-los por. 

 

2.4 MODEL DE REFERÈNCIA 

El model de gestió escollit per a realitzar el projecte ha estat l’ADDIE, el qual permet ser 

revisat en cada fase en qualsevol moment del desenvolupament del projecte. Consta de 

les següents fases: 

 

ANÀLISI: En aquesta fase s’ha analitzat a l’alumnat, el contingut i l’entorn. “Es durà a 

terme una avaluació de les necessitats per a identificar i aclarir el problema” (Williams 

P., Schrum L., Sangrà A. i Guàrdia L., 2007).1 Una vegada s’ha analitzat les necessitats 

                                                
1 Williams P., Schrum L., Sangrà A. i Guàrdia L. (2007). Models de disseny tecnopedagògic. 
07/10/16, de Fonaments del disseny tecnopedagògic, UOC, p.18. Disponible a: 
http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/VIFM0P1D2VX2BGMR6AT9.pdf 
 

http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/VIFM0P1D2VX2BGMR6AT9.pdf
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s’han definit les mancances i s’han buscat solucions, s’ha perfilat el tipus d’alumnes que 

han participat en el curs així com també les restriccions dels recursos.  

DISSENY: En aquesta fase s’ha dissenyat la programació del curs especificant la 

metodologia didàctica i la seqüenciació dels continguts. S’han especificat els objectius 

de cada mòdul, el model d’avaluació, s’han escollit els recursos i materials que més 

endavant s’han facilitat, s’ha determinat l’ordre dels continguts i s’ha dissenyat les 

activitats.   

DESENVOLUPAMENT: En aquesta fase s’ha creat la informació i els materials que 

s’han tramès, s’han elaborat i provat les activitats, s’ha fet una prova pilot i posteriorment 

les revisions necessàries. 

IMPLEMENTACIÓ: Aquesta fase ha permès realitzar la implementació pilot del curs. 

S’han publicat les informacions i materials, s’ha donat suport als alumnes, s’ha revisat 

contínuament els continguts i el correcte funcionament i manteniment de l’entorn virtual 

d’aprenentatge.  

AVALUACIÓ: L’avaluació del projecte s’ha contemplat mitjançant dues vessants: 

1. L’avaluació formativa durant el procés del projecte, per la qual cosa s’ha avaluat 

cadascuna de les fases en la creació del projecte. 

2. L’avaluació sumatòria, la qual s’ha realitzat al final del projecte i ha permès 

avaluar els resultats de l’acció formativa.  

 

2.5 ESTRUCTURA DE LA MEMÒRIA  

L’estructura de la memòria del projecte pren forma a partir del model de referència 

esmentat, l’ADDIE. El següent mapa conceptual ajuda a organitzar l’estructura de la 

memòria de manera més visual. 
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3. CONTEXTUALITZACIÓ 
 

L’escenari que s’ha escollit per posar a la pràctica el TFM és el Col·legi la Presentació 

d’Arenys de Mar. En els següents apartats es descriuen les principals característiques 

del centre, així com també la necessitat formativa que s’ha abordat. 

 

3.1 DESCRIPCIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES 
PRINCIPALS DE L’ORGANITZACIÓ 

El Col·legi la Presentació és un centre que forma part de la Congregació de les 

Religioses Concepcionistes Missioneres de l’Ensenyança, la qual té diferents centres 

educatius a nivell d’Espanya i altres països.  

És un centre educatiu que comprèn diferents etapes, començant pels més petits fins als 

més grans, l’etapa d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària, 

Batxillerat i el Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Jardineria i floristeria. 

 

En la identitat del centre declara la seva missió docent i oberta a qualsevol persona 

siguin quines siguin les seves condicions. També s’especifiquen dades referents al 

municipi on es troba el col·legi, Arenys de Mar. La majoria dels alumnes procedeixen 

d’Arenys, però també n’hi ha d’altres municipis propers. La llengua predominant és el 

català, tot i que hi ha algunes famílies castellanoparlants o magrebins. El nivell sòcio-

econòmic es reflecteix en gran mesura en la classe mitjana i mitjana-baixa. 

Les tres línies en les quals es basa la seva identitat són: 

 Educar a la persona. 

 Preparar per viure en societat. 

 Educar en fe catòlica. 

L’equip directiu està format per les següents persones: 

 Directora general, M. Benita Espadas Lazo 

 Directora d’Infantil i Primària, M. Benita Espadas Lazo 

 Coordinadora d’Infantil, Aurea Gras Solanells 
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 Directora d’ESO, Mati Pérez de la Fuente 

 Coordinadora pedagògica d’ESO, Marta Vima Salas 

 Directora de Batxillerat, Lluïsa Maria García Pelegrín 

L’equip humà està format per els òrgans col·legiats configurat per l’equip directiu, el 

consell escolar (titularitat, professors, pares, representant de l’ajuntament, PAS i 

alumnes) i el claustre de professors (el componen un total de 66 professors). 

L’organigrama és el següent: 

 

Els recursos TIC dels quals disposa el centre són: wifi, pissarres digitals interactives a 

totes les aules des de Primària fins al Batxillerat i a l’aula TIC d’Infantil, portàtils per al 

professorat de cada cicle, projectors, una aula de tecnologia, una aula d’informàtica i 

dues aules TIC (una a educació infantil i l’altra a educació primària). 

  

 

 

 

 

 

 

 

L’ús que se’n fa d’aquests recursos depèn del professor que els utilitzi i de la matèria 

que imparteixi, però cal puntualitzar que s’utilitzen amb gran freqüència.  

A continuació es concreta l’ús que se’n fa des de l’educació infantil i l’educació primària, 

ja que són els destinataris d’aquest projecte. A l’etapa d’educació infantil hi ha una hora 

i mitja en l’horari per a cada grup-classe de la qual s’utilitza l’aula TIC amb la PDI. Durant 

la resta de la setmana cada mestra pot accedir en aquesta aula sempre i quan no estigui 



 

 

 CURS DE FORMACIÓ EN LES TIC, RAQUEL RODRIGUEZ VERNIS 10 

MÀSTER D’EDUCACIÓ I LES TIC: DOCÈNCIA EN LÍNIA GENER 2017 

ocupada, anotant prèviament en una graella amb els horaris de l’aula, el temps del qual 

en farà ús.  

El tipus d’activitats que es fan a infantil amb la PDI són jocs interactius sobre els 

continguts que s’estan treballant en el moment concret que se’n fa ús, també es miren 

vídeos relacionats amb els continguts i s’utilitza el programari que inclou la PDI de 

l’escola per fer algunes activitats interactives. 

A l’etapa de primària hi ha una freqüència diària en l’ús de la PDI, ja que totes les classes 

en disposen. Quan els alumnes arriben a la seva aula, alguns mestres ja tenen 

preparada la PDI i el seu ordinador portàtil de manera que quan es comencen a treballar 

les diferents matèries poden treballar paral·lelament amb la PDI. Així doncs, alguns 

mestres la tenen integrada en la seva metodologia de treball, però hi ha altres que en 

fan un ús més restringit. 

A més a més, els alumnes de primària disposen d’una hora a la setmana de treball a 

l’aula d’informàtica amb el professor d’informàtica. 

 

3.2 DESCRIPCIÓ DE LA NECESSITAT FORMATIVA  

En el marc del context educatiu del Col·legi la Presentació i amb una amplia plantilla de 

professorat amb perfils molt diferents, es detecta inicialment la necessitat d’una formació 

continuada del professorat en les TIC. Aquesta ha d’apostar per a la innovació i actualitat 

en l’ús d’eines i recursos educatius i una investigació cap a les tendències de futur.  

El centre ofereix al professorat recursos i dispositius TIC amb els quals es pot 

complementar l’acció educativa, com ara la PDI (Pissarra Digital Interactiva), connexió 

a Internet inalàmbrica,  ordinadors portàtils, etc. Val a dir que no sempre el professorat 

té prou formació per treure’n el màxim profit i amb un ús adequat. Per això es va detectar 

que podria resultar útil i interessant engendrar aquest projecte en el qual els mestres 

d’infantil i primària podrien descobrir un nou model educatiu basat en el connectivisme 

i, també, metodologies innovadores i motivadores que els permetessin portar a terme 

l’acció educativa d’una manera més efectiva. 

 

 

4. JUSTIFICACIÓ 
 

La incorporació de les TIC a les aules permet molts avantatges tant des del punt de vista 

del docent (infinitat de recursos educatius, actualització, més relació amb els estudiants, 

...) com des del punt de vista de l’estudiant (augment de la motivació envers els 

aprenentatges, aprenentatge cooperatiu, més relació amb el professor i companys, ...).  

L’elaboració d’aquest projecte es justifica a partir de la necessitats de formar al 

professorat del Col·legi la Presentació en les TIC, per tal que es mantingui actualitzat i 

dotat d’eines i recursos per poder treballar amb les TIC. 
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La modalitat escollida per a la realització del projecte ha estat l’e-learning. Una de les 

definicions de e-learning que s’ha considerat més completa en el context d’aquest 

projecte és la següent: “E-learning es la utilización de las nuevas tecnologías multimedia 

y de Internet para mejorar la calidad del aprendizaje facilitado el acceso a recursos y 

servicios así como a la colaboración e intercambio remoto” (Comissió Europea, 2003). 

S’ha escollit l’e-learning perquè aporta un conjunt d’avantatges respecte altres 

modalitats i les seves característiques s’emmotllen amb coherència al projecte que s’ha 

desenvolupat. 

2 

Un altre motiu d’aquesta elecció ha estat l’autonomia a l’hora de gestionar el temps i 

espai de connexió de cada estudiant que realitzi el curs. També perquè permet un 

aprenentatge actiu en el qual cada estudiant es responsabilitza del seu aprenentatge, a 

més a més, es respecta el ritme d’aprenentatge de cada alumne. Així mateix, la 

modalitat 100% en línia permet una major flexibilitat, l’accés durant les 24h del dia i una 

comunicació freqüent entre els agents de l’acció educativa.  

Aquesta modalitat està en està en constant creixement, un estudi de OBS (Online 

Business School) estima que al 2019 gairebé un 50% de les classes s’impartiran a través 

de l’e-learning, 

D’altra banda, el projecte ha proporcionat valor pedagògic al centre, permetent 

replantejar-se la seva metodologia per tal d’estar actualitzat en les últimes tendències 

educatives. Tenint en compte les demandes de la societat hi ha d’haver un canvi en els 

rols de docent i alumne, un aprenentatge permanent “long life learning”, saber gestionar 

la informació, el treball col·laboratiu, l’atenció a la diversitat, etc. 

Un altre valor que ha ofert aquest projecte a l’escola ha estat afavorir el seu prestigi 

social. Malauradament en aquest curs, l’escola ha perdut una línia a P3 per una varietat 

de motius (baixa natalitat de l’any que van néixer els infants que cursen el P3, la religió, 

l’ús d’uniforme, competència de les altres escoles del poble, etc.), de manera que queda 

un buit que anirà pujant curs rere curs fins al batxillerat. Per tant, una bona formació del 

professorat en les TIC i la seva predisposició a l’actualització contínua en les tendències 

educatives que es van esdevenint pot ser un factor clau per tal que el Col·legi la 

Presentació augmenti positivament el seu prestigi social. 

                                                
2 Area, M. y Adell, J. (2009):  E-learning: Enseñar y aprender en espacios virtuales. 05/11/16. 

Disponible a : http://tecedu.webs.ull.es/textos/eLearning.pdf 

 

http://tecedu.webs.ull.es/textos/eLearning.pdf
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5. OBJECTIUS DEL PROJECTE 
 

2.1 OBJECTIUS GENERALS 

 Dissenyar un curs en línia de formació en les TIC per al professorat d’Infantil i 

Primària del Col·legi la Presentació a partir d’un entorn virtual d’aprenentatge. 

 Capacitar en competències TIC a l’equip docent del centre per tal que puguin 

millorar la seva tasca educativa. 

 

2.2 OBJECTIUS ESPECÍFICS 

 Crear una aula virtual a dins del Moodle de l’escola per poder portar a terme 

una formació adequada i conseqüent a les necessitats detectades en el Col·legi 

la Presentació. 

 Realitzar una planificació del curs acurada i realista, tenint en consideració les 

diferents fases que s’esdevenen segons el model ADDIE. 

 Definir el rol del docent i dels alumnes del curs mitjançant un enfocament 

connectivista. 

 Oferir recursos i materials que esdevinguin claus i funcionals per a 

l’actualització del professorat. 

 Presentar l’aprenentatge col·laboratiu en la formació en línia com a una font 

molt enriquidora en la qual tots aprenen de tots. 

 Desenvolupar els continguts del curs que afavoreixin a la formació i 

actualització del professorat en les TIC. 

 Aplicar diferents estratègies d’avaluació en línia (autoavaluació i coavaluació) 

que permetin millorar el procés d’aprenentatge. 

 

 

6. ANÀLISI DE LES NECESSITATS 
A continuació es descriu com ha transcorregut la fase d’anàlisi de les necessitats. En 

primer lloc s’expliciten els criteris que s’han tingut en compte, així com els procediments 

d’anàlisi emprats per tal de poder recollir la informació. Es continua transmitent la 

informació sobre els mecanismes que s’han utilitzat per poder recollir les dades, com 

s’ha produït aquesta recollida de dades i de quina manera s’ha analitzat. Després es 

presenten i s’interpreten els resultats obtinguts. I, com a punt i final d’aquest apartat, es 

presenta una reflexió a mode conclusions, presentant la solució proposada i exposant 

els punts clau del projecte. 
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6.1 DESCRIPCIÓ DE CRITERIS I PROCEDIMENT 
D’ANÀLISI 

Es defineix a continuació el que s’ha analitzat (objectes), com (procediments), amb què 

(instruments) i quan (terminis). La composició d’aquests criteris ha generat una 

informació que ha permès veure l’origen i les causes del problema formatiu que s’ha 

abordat, analitzar els recursos tant interns com externs que s’han necessitat i elaborar 

la proposta formativa del projecte com a solució a la problemàtica detectada. 

 Objectes: L’objecte d’anàlisi han estat els destinataris del curs, en aquest cas, 

els mestres d’infantil i primària del Col·legi la Presentació. Així com també ho és 

el coordinador TIC, ja que es tracta d’un curs de formació en les noves 

tecnologies i ell és la persona la qual domina més aquesta temàtica a dins del 

centre. 

 

 Instruments: S’exposen els instruments mitjançant els quals s’ha obtingut la 

recollida de dades, per una banda, l’elaboració d’una enquesta en línia 

mitjançant l’eina Google Formularis. El motiu pel qual s’ha seleccionat aquesta 

eina ha estat perquè resulta fàcil i intuïtiva d’utilitzar, a més a més, el Google 

Formularis permet realitzar diferents tipus de preguntes (preguntes de selecció 

múltiple, de resposta breu, de paràgraf, caselles de selecció, etc.). L’enquesta 

ha permès saber entre quines franges d’edats s’han comprès els alumnes que 

han realitzat el curs i altres informacions rellevants relacionades amb les TIC que 

han permès descobrir les necessitats. 

Per altra banda, s’ha realitzat una entrevista amb el coordinador TIC per tenir 

una visió global de l’ús i implicació de les TIC a l’escola. 

 

 Procediments: S’han seguit dos procediments per analitzar la informació 

obtinguda. Per un costat, s’han creat estadístiques mitjançant els resultats de 

l’enquesta realitzada als mestres del col·legi. Per l’altre costat, s’ha desenvolupat 

una anàlisi DAFO a partir de la informació obtinguda amb el coordinador TIC i 

sumant la informació obtinguda en les enquestes. L’eina que s’ha utilitzat per al 

disseny del DAFO és Creately, una eina en línia que permet fer diferents 

diagrames, entre ells el DAFO, a partir d’unes plantilles. 

 

 Terminis: Els terminis en els quals s’ha realitzat tot el conjunt de la fase d’anàlisi 

de les necessitats són els següents: 

 

 

 

 

 

 

 

Es presenta la taula de relació entre els diferents factors que conduiran cap a la recollida 

de dades per a l’anàlisi de les necessitats: 
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Objecte d’anàlisi Recurs Procediment Termini 

Mestres d’infantil i 
primària del 
Col·legi la 
Presentació 

Enquestes Gràfics amb les 
estadístiques dels 
resultats 

Del 16 al 21 
d’octubre 

Coordinador TIC 
del centre 

Entrevista Anàlisi DAFO Del 21 al 24 
d’octubre 

 

6.2 DESCRIPCIÓ DE RECOLLIDA DE DADES 

La recollida de la informació s’ha portat a terme entre el 14 i el 20 d’octubre. 
Primerament, la direcció del centre ha col·laborat fent d’intermediària enviant un correu 
a tot el professorat d’infantil i primària del Col·legi la Presentació. En aquest correu s’ha 
exposat el curs i s’ha preguntat qui hi voldria participar. Passats els primers dies només 
tres persones s’han prestar a formar part d’aquest projecte formatiu, però al final s’han 
interessat set persones més. A partir d’aquí, s’ha enviat l’enquesta amb el Google Forms 
al conjunt dels deu mestres interessats en la formació.  

Aquesta enquesta, la qual es pot trobar a l’Annex 1 d’aquest document, ha estat 
constituïda per 13 preguntes, 8 de les quals són tancades i 5 obertes. Els mestres han 
contestat totes les preguntes obligatòries (12 preguntes) i la pregunta nº10 l’han 
contestat les 4 persones que han contestat afirmativament la pregunta anterior. Les 
enquestes s’han enviat el 14 d’octubre i les dades s’han acabat de recollir el 20 
d’octubre, segons els terminis previstos.  

D’altra banda, s’ha realitzat l’entrevista al coordinador TIC la qual estava pensada per 
fer-se personalment, però el coordinador TIC ha demanat que se li enviessin les 
preguntes perquè preferia reflexionar sobre les respostes. Així doncs, s’ha utilitzat el 
Google Forms per enviar les preguntes i les respostes que també s’han rebut segons 
els terminis previstos. Es pot veure l’entrevista al coordinador TIC a l’Annex 2. 

El coordinador TIC ha contestat el total de 7 preguntes, tot ha seguit el curs establert a 

la planificació i no hi ha hagut cap incidència. La informació de l’entrevista s’ha recollit 

segons com estava planificada en les dates previstes (es s’ha enviat el divendres 14 

d’octubre i s’ha rebut contestada el dijous 20 d’octubre). Les preguntes de l’entrevista 

s’han pensat per extreure informació rellevant per portar a terme un anàlisi DAFO sobre 

les necessitats en el context del centre. 

El motiu de la primera pregunta “De quins recursos TIC disposa l'escola?” ha estat rebre 

informació sobre els recursos dels quals disposa l’escola, per tal d’adequar 

posteriorment la formació i ajustar-se a aquests recursos, i així que resulti útil als 

estudiants participants. 

La pregunta “Quin ús se'n fa d'aquests recursos?” s’ha fet per saber si cal potenciar i 

actualitzar l’ús dels recursos que hi ha a l’escola. 

Amb la pregunta “Creus que en general el professorat del col·legi està prou actualitzat 

en les TIC?” s’ha volgut conèixer la innovació de la qual parteix el professorat de l’escola. 

La pregunta “Quin creus que és el nivell general del professorat del centre en les TIC?” 

s’ha formulat amb l’objectiu de rebre informació sobre el nivell general dels usuaris en 

el coneixement de les TIC amb el qual es pot trobar aquest projecte i actuar a partir 

d’aquest nivell.  
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La pregunta “Creus que pot resultar útil implementar el curs de formació en les TIC per 

al professorat d'infantil i primària?” s’ha volgut fer saber el punt de vista del coordinador 

TIC sobre si el curs resultaria útil per al professorat, ja que és un punt clau per a la seva 

motivació i èxit de la proposta formativa. 

“Creus que oferir recursos per complementar la metodologia dels mestres i una visió 

connectivista pot afavorir al treball del alumnes del curs?”, amb aquesta pregunta s’ha 

volgut reafirmar la usabilitat del curs per tal que els mestres puguin implementar els 

aprenentatges i complementin les seves metodologies d’ensenyament. 

La última pregunta, “El fet de ser un curs 100% en línia, penses que pot tirar a endarrere 

a la participació d'alguns mestres?”, s’ha fet amb la intenció de saber si la modalitat en 

línia pot resultar un obstacle per als participants i, en cas afirmatiu, plantejar-se la idea 

de canviar a la modalitat b-learning. 

Una vegada realitzada l’aplicació dels instruments, es pot dir que tot va funcionar de 
manera adequada, sense cap incidència i segons les previsions que s’havien fet.  

Cal tenir present que per dur a terme el projecte s’han tingut en compte els següents 
requeriments: 

- Participants: Per poder realitzar el curs hi ha d’haver un mínim de 10 participants. 
No hi ha requeriments pel que fa el seu sexe ni nivell educatiu en el qual 
treballen, però si que es necessita que mostrin interès envers les TIC. També cal 
que els participants tinguin com a mínim un nivell bàsic en les TIC. El fet d’haver 
realitzat alguna vegada un curs en línia els pot facilitar la seva tasca en el curs. 
 

- Recursos humans implicats: Per poder realitzar el projecte s’ha valorat que 
convé comptar amb certs perfils professionals com són un dissenyador/a 
instruccional, un expert/a en contingut, un expert/a tecnològic, un coordinador/a 
i un docent. 
 

- Recursos materials: S’han considerat necessaris els materials amb els quals s’ha 
construït el projecte i els materials que s’han utilitzat per a la seva implementació. 

o Recursos materials utilitzats per a la construcció del projecte: 
 Ordinador 
 Materials per crear el temari del curs (articles, informació, 

dossiers, webs, ...). 
 Navegador web que permeti veure vídeos, escoltar àudios i 

reproduir materials multimèdia. 
 L’EVA Moodle com a programari que permet construir el curs. 
 Connexió a internet per construir l’entorn de la formació. 

 
o Recursos materials utilitzats per a la implementació del projecte: 

 Ordinador. 
 Connexió a internet per realitzar el curs 100% en línia. 
 Moodle, entorn on s’implementarà el curs. 
 Eines web que permetin treballar els continguts planificats, 

realitzar les activitats i fer l’avaluació. 
 

- Recursos econòmics: En principi la realització d’aquest projecte no ha tingut 
repercussió econòmica ja que es tracta d’un projecte final de màster, per tant, 
l’autora treballa sense cobrar i, a més a més, s’han utilitzat eines, recursos i un 
entorn virtual d’aprenentatge gratuïts. 
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Tot i això, la realització d’un projecte d’aquest tipus implica uns costos materials 
i humans segons les hores d’ús i de treball. Els costos que generen els recursos 
materials estaran constituïts per la llum, la connexió a internet, l’ús de l’ordinador 
i el lloguer d’un despatx. 
D’altra banda, s’ha fet una estimació sobre les hores de treball dels professionals 
implicats, les quals també generen uns costos. 

RECURSOS HORES DE TREBALL 

Personal docent 60h 

Dissenyador instruccional 60h 

Expert tecnològic 60h 

Expert en el contingut 30h 

Coordinador del projecte 80h 

Com a ingressos s’ha previst la subvenció del 50% del projecte per part de la 
Generalitat de Catalunya i la subvenció de l’altre 50% per part del Col·legi la 
Presentació. Per tant, s’ha assegurat la viabilitat per poder dur a terme el 
projecte. 

 

6.3 PRESENTACIÓ DE RESULTATS DE L’ANÀLISI 

A continuació la presentació dels resultats, per una banda, de l’enquesta als mestres, i 
d’altra banda, de l’entrevista al coordinador TIC del centre.  

Resultats sobre l’enquesta a l’objecte d'anàlisi dels mestres d’infantil i primària:  
 

 Dels 10 participants que han realitzat l’enquesta hi ha 9 dones (90%) i un home 
(10%). Com a conclusió, es pot dir que és un reflex de la realitat a les aules 
d’infantil i primària, en les quals hi ha un percentatge superior del gènere 
femení. 
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 Les edats dels participants són majoritàriament de la dècada dels 70. El 70% té 
entre 40 i 50 anys, el 20% entre 30 i 40 anys, i el 10% entre 50 i 60 anys. No hi 
ha cap representació de participants entre 20 i 30 anys ni entre 60 i 65 anys, 

 
 

 Les especialitats de magisteri del participants són diverses, una especialitat 
d’infantil (10%), una especialitat en psicomotricitat a l’educació infantil (10%), tres 
especialitats en el cicle inicial de primària (30%), dues especialitats pel cicle mitjà 
de primària (20%), dues especialitats pel cicle superior de primària (20%) i una 
especialitat en suport a primària i NEE (10%). Així doncs, tot i que hi ha més 
alumnes del cicle inicial de primària, hi ha representació dels diferents nivells 
educatius entre l’educació infantil i primària. 

 

10%

10%

30%
20%

20%

10%

Nivell i especialitat

Infantil, P5

Infantil, Psicomotricitat

Primària, cicle inicial

Primària, cicle mitjà

Primària, cicle superior

Primària, suport i NEE
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 La majoria absoluta dels participants, 100%, estan interessats en les TIC i la 
seva incorporació a les aules.

 
 El nivell en les TIC que consideren tenir els participants és força desigual. Tot i 

que més de la meitat creuen tenir un nivell bàsic (6 persones, el 60%), 3 
persones (30%) consideren tenir un nivell mitjà i només una persona (10%) 
considera tenir un nivell avançat en les TIC. 

 
 El 50% dels participants utilitzen amb una freqüència diària els recursos TIC a 

les seves classes, mentre que el 30% els utilitzen dos o tres cops a la setmana, 
i només un 20% els utilitza de tant en tant.  

 

 

 L’eina més utilitzada pels participants en les seves classes és la PDI, amb un 
total de 6 persones. Segueixen les webs per tal de poder ampliar continguts 
amb 3 persones. Les següents opcions ha estat el llibre digital, Youtube, 
webquest i jocs d’internet, amb la selecció de dos persones per a cadascun 
dels recursos. Finalment, només amb una elecció s’han anomenat Prezi, Cmap 
Tools, MUD i bloc. Després d’aquests resultats s’entreveu la seva relació amb 
el fet que l’escola disposi de PDI en totes les aules de primària, per això el seu 
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ús és superior a la resta d’eines i recursos.  

 
 La finalitat d’ús de les TIC dels participants és majoritàriament, amb un total de 

5 respostes, per “motivar als alumnes”. Tres respostes han estat per “millorar 
l’aprenentatge dels alumnes” i per “tenir més recursos”, dos respostes per 
“ensenyament i aprenentatge” i una resposta per “buscar vídeos o música” i per 
“treballar continguts de les matèries”. Així doncs, es pot interpretar que hi ha el 
pensament majoritari que les TIC afavoreixen a la motivació dels alumnes. 

 

 Mentre que el 50% dels participants utilitzen les xarxes socials amb finalitats 
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PDI

Pàgines web per ampliar continguts

Bloc

Llibre digital

Youtube

Webquest

Jocs d'internet

MUD

Cmap Tools

Prezi

Eines i recursos TIC

0 1 2 3 4 5 6

Tenir més recursos

Millorar l'aprenentatge dels alumnes

Motivar als alumnes

Treballar els continguts de les matèries

Ensenyament i aprenentatge

Buscar vídeos o música
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educatives i/o actualització en les tendències educatives, l’altre 50% no les 
utilitza amb aquestes finalitats. 

 
 Dels participants que han contestat que utilitzen les xarxes socials amb finalitats 

educatives i d’actualització, la majoria han seleccionat el Facebook com a la 

xarxa social preferida per a tal efecte. Amb menor mesura s’han seleccionat el 

Linkedin, els blocs, Instagram i Youtube. 

 

 

 

 Tots els participants han realitzat alguna vegada amb anterioritat un curs en línia, 

per tant, no hi ha cap novell en aquest sentit. 
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 El  9 persones (90%) coneixen el Moodle com a entorn virtual d’aprenentatge, 

mentre que una persona (10%) ha contestat que no el coneix. 

 

 El 50% de les respostes dels participants li agradaria aprendre eines i recursos 

per treballar a les aules a través del curs. El 20% contesten que li agradaria 

adquirir aprenentatges innovadors. Motivació envers les TIC, creació i utilització 

del bloc i apps per muntatge de vídeos conformen el 10% de les respostes 

respectivament  

 

 

 

Resultats sobre l’entrevista a l'objecte d'anàlisi el coordinador TIC del centre:  

Mitjançant l’entrevista que s’ha enviat al coordinador TIC (que es pot veure a l'Annex 2) 

i les respostes obtingudes, s’ha elaborat el següent anàlisi DAFO: 

 

50%

10%

20%

10%

10%

Què t'agradaria aprendre?

Eines i recursos

Motivació envers les TIC

Aprenentatges innovadors

Creació i utilització del bloc

Apps per a muntatge de vídeos
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6.4 CONCLUSIONS DE L’ANÀLISI I PUNTS CLAU DEL 
PROJECTE 

Les conclusions que s’han extret de l’anàlisi de les necessitats han estat, en primer lloc,  
que el perfil dels destinataris ha estat format majoritàriament per dones d’entre 40 i 50 
anys, que oscil·laven entre els nivells educatius de P5 i 6è de primària. Tots els 
destinataris estaven interessats en la incorporació de les TIC a l’aula, ja que molts 
consideraven que les TIC afavoreixen a la motivació dels alumnes envers els 
aprenentatges. El seu nivell en les TIC és majoritàriament bàsic, tot i que hi havia alguns 
alumnes amb un nivell superior. L’eina que utilitzava la major part dels usuaris és la PDI 
ja que està present a totes les aules de primària. La meitat dels usuaris utilitzava les 
xarxes socials amb finalitats educatives i formatives i l’altra meitat no. Tots els 
destinataris han realitzat alguna vegada un curs en línia i gairebé tots coneixen la 
plataforma Moodle. 
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En segon lloc, per poder realitzar el curs s’ha necessitat un perfil docent d’una persona 
que conegués la realitat del centre i oferís una solució a les necessitats detectades 
estimulant la iniciativa dels participants en la formació perquè fossin el centre dels seus 
propis aprenentatges. El docent també ha hagut de motivar a la indagació, ha validat la 
informació bona de la dolenta, ha guiat davant dels dubtes, etc. Per a la realització del 
curs ha estat un requisit que el docent tingués la formació en el Màster d’Educació i les 
TIC i el seu nivell en competències TIC sigui avançat. L’experiència que el docent té a 
través del màster ha estat suficient per a la implementació d’aquest curs, a més a més, 
ha estat convenient que el docent tingués experiència en haver realitzat algun curs amb 
alguna característica similar. L’edat i el sexe del docent ha estat indiferent, però ha estat 
imprescindible que aquesta persona gaudís i estigués motivada en les TIC per poder-ho 
transmetre mitjançant la formació.  

En tercer lloc, a partir de les dades recollides mitjançant l’entrevista amb el coordinador 
TIC s’ha vist convenient realitzar una formació als mestres d’infantil i primària en la qual 
s’ofereixin eines i recursos TIC que els siguin útils en la seva tasca educativa, puguin 
treure profit dels dispositius que ofereix l’escola i es mantinguin actualitzats en les 
innovacions educatives.  

Per a tal efecte, s’ha fet una proposta de solució ajustada a les característiques 
concretes en el context del centre on s’ha implementar aquest projecte. A partir de la 
informació recollida, s’ha proposat com a solució la realització d’un curs formatiu en les 
TIC destinat al professorat d’infantil i primària a partir de la plataforma Moodle. L’elecció 
del Moodle ha estat conseqüència del coneixement de la majoria dels alumnes 
participants i de la poca complexitat en el seu ús a nivell d’usuari. 

S’ha plantejat la solució al problema tenint en consideració els següents processos 
docents: 

a) Metodologia i estratègies docents. 
La solució passa per a una metodologia del curs activa i col·laborativa, en part, 
gràcies a les activitats que es proposaran als alumnes participants. Els 
continguts dels curs i la temàtica s’ajustaran a les necessitats detectades en 
l’anàlisi i a les demandes dels alumnes en l’enquesta de recollida d’informació. 
Es pretén una actualització dels alumnes en recursos i eines TIC que els 
afavoreixin al desenvolupament de la seva tasca educativa. Es tindrà en compte 
posar a la pràctica una metodologia innovadora i que motivi als estudiants. 
Les estratègies docents que es proposen giren entorn a tres eixos: 
 
 

Per a la gestió i 
organització de 
l’aprenentatge 

- El docent ha de facilitar diferents espais per a 
l’organització i comunicació a dins de l’entorn virtual 
d’aprenentatge (tauler, calendari, fòrum, debat i 
correu). 

- El docent ha de proveir als alumnes dels materials 
adequats per als continguts del curs. 

- També ha de proveir als alumnes dels materials 
adequats per als continguts del curs. 

- En la planificació de la formació el docent ha d’establir 
una temporalització per tal de facilitar l’organització 
dels estudiants i afavorir l’aprenentatge autònom, 
aquesta temporalització es seqüenciarà en 4 mòduls 
d’aprenentatge. 
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- El docent ha de planificar una activitat per a cada 
mòdul i l’ha de seqüenciar amb coherència per 
afavorir al desenvolupament de l’aprenentatge. 

- En el moment en que s’hagi d’iniciar un nou mòdul del 
curs, el docent ha de guiar als estudiants 
proporcionant les fonts d’informació necessàries per a 
l’aprenentatge. 

Dinamització del 
procés 
d’aprenentatge 

- El docent ha de mantenir el ritme de treball mitjançant 
missatges al tauler (ha d’introduir cada mòdul així com 
també les diferents activitats o les novetats que hi 
puguin haver respecte el curs). 

- El docent ha de fomentar la participació i interacció en 
l’espai del fòrum (ha d’animar als alumnes a compartir 
informació que trobin sobre els continguts que es 
treballen i ha de resoldre i anticipar als dubtes. 

- Durant el procés formatiu, el docent ha d’utilitzar 
l’espai del debat per plantejar preguntes i animar a 
contestar-les fomentant el coneixement compartit, 
també ha d’actuar com a moderador d’aquest espai i 
donar pautes d’intervenció. 

- A més a més, el docent ha de fer un seguiment 
individual de cada alumne i enviar un correu personal 
si es dóna el cas d’algun alumne que faci el lliurament 
d’alguna activitat fora de termini. 

Motivació i interacció 
dels alumnes 
participants 

- Una setmana abans d’iniciar el curs el docent ha 
d’activar l’aula virtual i enviar un correu als alumnes 
animant-los a familiaritzar-se amb l’EVA i preguntar-li 
dubtes que els hi vagin sorgint. 

- El docent ha d’utilitzar els diferents espais de l’aula per 
fer-se present constantment per tal que els alumnes 
notin el seu acompanyament, amb un interval màxim 
de 48h. 

- Ha de fer un recordatori de les dates clau, a mesura 
que aquestes es vagin esdevenint. 

- Mitjançant el tauler ha de donar el suport necessari pel 
que fa als continguts, a la metodologia i a les activitats. 

- El docent ha de crear un bon clima mitjançant la seva 
presentació i animar perquè es presentin els alumnes, 
fomentant el sentiment de pertinença a la comunitat 
educativa del curs. 

- El docent ha d’avaluar les activitats, fer un seguiment 
i una valoració de les aportacions dels alumnes, 
posteriorment, ha de realitzar el feedback 
argumentant els punts forts i dèbils i la nota 
corresponent del treball dels alumnes.  
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b) Rols. 
 

o Docent: El rol del docent ha d’estar en concordança amb l’actual context 
a la xarxa del docent en línia, és a dir, “Es tracta d’un professor que 
facilita, guia, dóna consells sobre les fonts més adequades per a la cerca 
de la informació, creador d’hàbits i destreses en la recerca, la selecció i 
el tractament de la informació digital la qual cosa possibilita que la 
informació que facilita es converteixi en coneixement” (Cabero, 2006)3. 
Així doncs, des del punt de vista social el docent ha de realitzar 
l’acompanyament en el procés formatiu motivant, potenciant el treball 
col·laboratiu, interactuant individual i col·lectivament, etc. Des del punt de 
vista pedagògic, el docent ha d’organitzar el curs, resoldre dubtes, 
avaluar i donar el feedback als alumnes, dinamitzar el procés 
d’aprenentatge, etc. I des del punt de vista de membre d’un equip 
interdisciplinari, el docent ha d’informar sobre el funcionament del curs i 
avaluar amb tot l’equip.  
 

o Estudiant: els estudiants han de construir activament els coneixements a 
partir de la seva pròpia experiència en les diferents activitats que ofereix 
el curs. A mesura que avanci el curs, els alumnes han de construir una 
comunitat educativa intercanviant experiències, recopilant fonts 
d’informació, participant en els debats, ajudant-se a millorar el seu 
coneixement, etc. 
L’estudiant s’ha de sentir acompanyat pel docent i pot enviar correus al 
docent per explicar algun dubte o alguna situació personal per la qual 
cosa necessiti ajuda o més temps per gestionar les tasques que es 
demanen en el curs. 

 

c) Organització i coordinació docent i discent o d’agents externs. 
Per poder portar a terme el projecte amb èxit s’ha convingut que hi hagi 

comunicació i coordinació entre els diferents actors de l’equip interdisciplinari. 

Així doncs, s’ha fet necessària la presència de la funció d’un/a coordinador/a que 

organitzi a l’equip interdisciplinari i coordini les seves tasques de manera que es 

cobreixin les necessitats a cada fase del projecte. “La coordinació entre l’objectiu 

del professor, la factibilitat tècnica, el disseny del programa, la disponibilitat de 

finançament i la preparació de l’alumne” (Stephenson, J. i Sangrà, A., 2012) 

 
d) Materials i recursos necessaris. 

Els materials necessaris per portar a terme la solució proposada han estat: 
o Pla docent 
o Temari del curs (seqüenciat en 4 mòduls i els materials corresponents a 

cada mòdul). 
o Sistema d’avaluació 

La solució que es proposa ha comptat amb els següents recursos: 

o Moodle (Tauler, Fòrum, Debat, Bústia personal, Ajuda) 
o Connexió a internet 
o Ordinador 

                                                
3  Cabero, J. (2006). Bases pedagógicas del e-learning. 26/10/16, de RUSC (Revista de 
Universidad y Sociedad del Conocimiento). Vol. 3 - N.º 1. Disponible a: 
http://www.uoc.edu/rusc/3/1/dt/esp/cabero.pdf    

http://www.uoc.edu/rusc/3/1/dt/esp/cabero.pdf
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A continuació es detalla el llistat de limitacions que s’ha tingut en compte que es poden 

produir durant la realització del projecte i les estratègies pensades per superar-les. 

LIMITACIONS ESTRATÈGIES 

Dificultats o problemes tècnics a l’hora 
d’elaborar el curs a la plataforma Moodle. 

Consulta de manuals que orientin cap a 
una bona gestió de la plataforma. 

Caiguda d’algun servidor del Moodle 
durant la realització del curs. 

Tenir planificat un pla de contingència. 

Durant el curs es pot espatllar l’ordinador 
d’algun alumne o que es quedi sense 
connexió a internet, això dificultarà la 
seva participació en el curs. 

Es pactarà amb el centre poder disposar 
d’ordinadors i connexió a internet pels 
alumnes que ho necessitin. 

Manca de temps de l’alumnat per realitzar 
les activitats. 

Tot i establir una temporalització, el 
docent serà flexible i s’ajustarà a les 
necessitats que es trobi sempre i quan 
estiguin fonamentades. 

  

Ja per acabar amb aquest apartat, s’han identificat els següents punts clau Com a 
elements que són irrenunciables i determinants dels factors d’èxit del projecte: 

- Internet: és imprescindible tenir connexió a internet, doncs es tracta d’una formació 
100% en línia. 

- EVA: la modalitat en línia del curs implica tenir un entorn que permeti el 
desenvolupament de la pràctica educativa. 

- Alumnes participants: motivar i implicar als alumnes participants esdevé un factor 
clau, sense ells no hi ha procés educatiu. 

- Pla educatiu: elaborar un pla educatiu on s’estructuri la base del curs és fonamental 
ja que resulta el pilar del projecte sobre el qual es va desenvolupant el curs. 

- Estratègies docents: definir les estratègies docents adequades a les necessitats 
del context del centre i dels alumnes participants esdevé un elements clau per a 
l’èxit de la formació, ja que el docent ha de partir i s’ha d’adaptar a aquesta realitat 
perquè es vagin consolidant els aprenentatges significatius. 

- Objectius i continguts: és important elaborar uns objectius i continguts que motivin 
als alumnes perquè aquests puguin anar construint els seu propi aprenentatge. 

 

 

7. PLANIFICACIÓ 
En aquest apartat es configura la planificació que s’ha fet de les tasques que cal seguir 

per a la realització del projecte, tenint en compte els resultats de l’anàlisi obtinguts i la 

solució que s’ha proposat. També es mostra el cronograma de les diferents fases. 

Un altre punt que s’exposa és el pressupost previst del conjunt de tot el projecte, 

especificant els costos de cada fase. 
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Finalment, partint de l’itinerari de docència en línia, s’exposa la planificació dels 

elements de l’acció docent. 

 

7.1 PLANIFICACIÓ DE LES TASQUES 

En la següent taula s’especifiquen les diferents tasques que s’han realitzat en cada fase, 

amb els seus terminis, els recursos utilitzats, els professionals implicats i els outputs 

generats:  

FASE DATES TASQUES RECUR-
SOS 

RES-
PONSA-

BLE 

OUTPUTS 

Anàlisi Del 
11/10/16  

al 
30/10/16 

 Elaborar un pla 
d’anàlisi per detectar 
les necessitats en el 
context del centre. 

 Aplicació del pla 
d’anàlisi mitjançant 
enquestes als 
estudiants i una 
entrevista individual 
al coordinador TIC 
del centre. 

 Sistematització i 
anàlisi de les dades 
recollides. 

 Avaluació del procés 
de la fase. 

 Smarts
heet 

 Goo-
gle 
Forms 

 Micro-
soft 
Excel 

Disse-
nyador 
Instruc-
cional 

 Pla 
d’anàlisi 

 Enques-
tes i entre-
vista 

 Gràfics i 
estadis-
tiques 
amb els 
resultats 

 DAFO 

 Proposta 
de solució 

 Avaluació 
de l’anàlisi 

Disseny Del 
31/10/16  

al 
17/11/16  

 Revisió de la 
planificació de les 
tasques que s’han 
realitzat i es 
realitzaran a partir 
de com va 
evolucionant 
l’elaboració del 
projecte. 

 Definir l’enfocament 
teòric (model 
pedagògic, modalitat 
i justificació). 

 Disseny detallat de 
la solució 
proposada. 

 Disseny de 
l’avaluació del 
projecte. 

 Elaboració del 
pressupost i 
justificació en l’ús 
dels diferents 
elements amb els 
quals es comptaran. 

 Tom’s 
planner 

 Moo-
dle 

 Check-
list 

 

Expert 
en 
contin-
gut i 
disse-
nyador 
instruc-
cional  

 Planifi-
cació 

 Disseny 
del curs 

 Materials, 
eines, 
recursos 

 Avalua-
ció del 
projecte 

 Pressu-
post 

 Avalua-
ció del 
disseny 
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 Avaluació de la fase 
de disseny. 

 Proposta per a la 
fase de 
desenvolupa-ment. 

Desen-
volupa-
ment 

Del 
18/11/16 

al 
7/12/16 

 Presentació del curs 
al Moodle. 

 Donar accés a les 
eines d’avaluació 
dissenyades en la 
fase del disseny. 

 Descripció del 
procés de 
desenvolupa-ment 
del curs. 

 Elaboració d’un breu 
informe de 
desenvolupa-ment. 

 Estudi de la viabilitat 
de la implementació 
pilot en el context. 

 Avaluació del procés 
de la fase de 
desenvolupa-ment. 

Moo-
dle 
Check-
list 

Expert 
Tecno-
lògic 

 Curs 
Moodle 

 Informe 
de de-
senvolu-
pament 

 Estudi de 
viabilitat 

 Avalua-
ció del 
desenvo-
lupament  

Imple-
menta-
ció 

Del 
8/12/16 

al 
24/12/16 

 Implementació pilot 
corresponent al mòdul 
1 del curs. 

 Enviar l’enquesta de 
satisfacció i recollir la 
informació. 

 Avaluació de la fase 
de implementació. 

 Moo-
dle 

 Google 
Forms 

 Check-
list 

Expert 
tecno-
lògic, 
coor-
dinador i 
docent  

 Prova 
pilot 

 Enques-
ta de 
satsifac-
-ció 

 Avalua-
ció de la 
imple-
menta-
ció 

Avalua-
ció 

Del 
30/10/16 

al 
25/12/16 

 Avaluar la realització 
de cada fase per 
validar si s’ha 
executat segons el 
que s’ha planificat. 

 Avaluar el final del 
projecte per veure si 
s’han assolit els 
objectius generals i 
específics proposats. 

 Extreure conclusions i 
formular possibilitats 
de millora. 

 Check-
list 

 

Coordi-
nador i 
tot 
l’equip 
interdis-
ciplinari. 

 Avalua-
ció de 
les fases 

 Avalua-
ció final 

 

Aquest és el cronograma en el qual es poden visualitzar la temporalització de cada fase. 
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7.2 PRESSUPOST  

Per elaborar el pressupost s’han tingut en compte els següents perfils professionals: 

 

 

A continuació es realitza el pressupost tenint en compte els elements necessaris per a 

l’elaboració del projecte. S’ha considerat indispensable tenir connexió a internet, un  

despatx on treballen els diferents professionals i s’ha comprat un ordinador per a cada 

perfil professional per poder treballar en el projecte.  

Pel que fa als ingressos, s’ha previst que la Generalitat de Catalunya subvencioni el 

50% del preu del projecte i el Col·legi la Presentació es faci càrrec de l’altre 50% del 

preu del projecte. 

DESPESES 

FASE D'ANÀLISI 

Recursos humans     

  
Dissenyador instruccional 
40€ x 30h 1200 

Recursos materials, tècnics i 
d'infraestructura     

  Ordinador 500 

  Internet una semana 15 

  Moodle 0 

  Despatx 100 

Manteniment i funcionament     

  No n'hi ha 0 

FASE DE DISSENY 

Recursos humans     

  
Expert en contingut 
30€ x 30h  900 

  
Dissenyador instruccional 
40€ x 30h 1200 

Recursos materials, tècnics i 
d'infraestructura     

  Ordinador 500 

PERFILS PREU €/HORA 

Expert en contingut 30 € 

Docent 30 € 

Expert tecnològic 30 € 

Dissenyador instruccional 40 € 

Coordinador del projecte 50 € 
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  Internet una semana 15 

  Moodle 0 

  Despatx 100 

Manteniment i funcionament     

  No n'hi ha 0 

FASE DE DESENVOLUPAMENT 

Recursos humans     

  
Expert tecnològic 
30€ x 50h  1500 

Recursos materials, tècnics i 
d'infraestructura     

  Ordinador 500 

  Internet una setmana i mitja 20 

  Moodle 0 

  Despatx 150 

Manteniment i funcionament     

  No n'hi ha 0 

FASE D'IMPLEMENTACIÓ 

Recursos humans     

  
Expert tecnològic 
30€ x 20h  600 

  
Docent 
30€ x 60h 1800 

  
Coordinador del projecte 
40€ x 20h 800 

Recursos materials, tècnics i 
d'infraestructura     

  Ordinador 1000 

  Internet un mes 50 

  Moodle 0 

  Despatx 400 

Manteniment i funcionament     

  No n'hi ha 0 

FASE D'AVALUACIÓ 

Recursos humans     

  
Expert en contingut 
30€ x 30h  900 

  
Dissenyador instruccional 
40€ x 30h 1200 

Recursos materials, tècnics i 
d'infraestructura     

  Ordinador 0 

  Internet una setmana i mitja 20 

  Moodle 0 

  Despatx 150 

Manteniment i funcionament     
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  No n'hi ha 0 

  9090 

IMPREVISTOS 5% 454,5 

TOTAL 9544,5 

 

 
  

INGRESSOS 

 Subvenció de la Generalitat 50% 
4772,2

5 

 

Subvenció Col·legi la Presentació 
50% 

4772,2
5 

TOTAL 9544,5 

 

7.3 PLANIFICACIÓ DE L’ACCIÓ DOCENT 

a) Actors implicats en el procés 

Els actors implicats en el procés han estat de manera directe, el docent i els discents. 

Aquests són els que, amb el recolzament del centre, s’han implicat en l’acció formativa 

en el context de l’aula virtual. D’altra banda, per poder-ho portar a terme el docent s’ha 

coordinat amb actors externs, el resultat d’aquesta coordinació ha estat la configuració 

del projecte. L’equip interdisciplinari que s’ha coordinat consta del dissenyador 

instruccional, expert en contingut, expert tecnològic, docent i coordinador del projecte. 

 

b) Estratègies d’aprenentatge  

El docent ha planificat un conjunt d’estratègies per poder desenvolupar la formació, es 

parteix de la premissa que “el professor és el facilitador del procés d'aprenentatge” 

(Pérez-Mateo i Guitert, 2010).4   

Per a la gestió i 
organització de 
l’aprenentatge 

- El docent ha facilitat diferents espais per a 
l’organització i comunicació a dins de l’entorn virtual 
d’aprenentatge (tauler, calendari, fòrum, debat i 
correu). 

- El docent ha proveït als alumnes dels materials 
adequats per als continguts del curs. 

- En la planificació de la formació el docent ha establert 
una temporalització per tal de facilitar l’organització 
dels estudiants i afavorir l’aprenentatge autònom, 
aquesta temporalització es seqüenciarà en 4 mòduls 
d’aprenentatge. 

- El docent ha planificat una activitat per a cada mòdul i 
l’ha seqüenciat amb coherència per afavorir al 
desenvolupament de l’aprenentatge. 

                                                
4 Pérez-Mateo M. i Guitert M. (2010). Aprendre i ensenyar en línia. 08/11/16 Estratègies docent 
en línia, UOC. Disponible a: 
http://materials.cv.uoc.edu/daisy/Materials/PID_00173063/pdf/PID_00173040-1.pdf  

http://materials.cv.uoc.edu/daisy/Materials/PID_00173063/pdf/PID_00173040-1.pdf
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- En el moment en que s’iniciï un nou mòdul del curs, el 
docent ha guiarà als estudiants proporcionant les fonts 
d’informació necessàries per a l’aprenentatge. 

Per a la dinamització 
del procés 
d’aprenentatge 

- El docent ha mantingut el ritme de treball mitjançant 
missatges al tauler (ha introduït cada mòdul així com 
també les diferents activitats o les novetats respecte 
el curs). 

- El docent ha fomentat la participació i interacció en 
l’espai del fòrum (ha animat als alumnes a compartir 
informació que trobessin sobre els continguts que 
s’han treballat i ha resolt i anticipat als dubtes. 

- Durant el procés formatiu, el docent ha utilitzat l’espai 
del debat per plantejar preguntes i ha animat a 
contestar-les fomentant el coneixement compartit, 
també ha actuat com a moderador d’aquest espai i ha 
donat pautes d’intervenció. 

- A més a més, el docent ha fet un seguiment individual 
de cada alumne i ha enviat alguns correus personals 
als alumnes que han fet el lliurement d’alguna activitat 
fora de termini. 

Per a la motivació i 
interacció dels 
alumnes participants 

- Una setmana abans d’iniciar el curs el docent ha 
activat l’aula virtual i ha enviat un correu als alumnes 
animant-los a familiaritzar-se amb l’EVA i preguntar-
los dubtes que els hi han anat sorgint. 

- El docent ha utilitzat els diferents espais de l’aula per 
fer-se present constantment per tal que els alumnes 
notessin el seu acompanyament, amb un interval 
màxim de 48h. 

- Ha fet un recordatori de les dates clau, a mesura que 
aquestes s’anaven esdevenint. 

- Mitjançant el tauler ha donat el suport necessari pel 
que fa als continguts, a la metodologia i a les activitats. 

- El docent ha creat un bon clima mitjançant la seva 
presentació i ha animat als alumnes perquè es 
presentin, fomentant el sentiment de pertinença a la 
comunitat educativa del curs. 

- El docent ha avaluat les activitats, ha fet un seguiment 
i una valoració de les aportacions dels alumnes, 
posteriorment, ha realitzat el feedback argumentant 
els punts forts i dèbils i la nota corresponent del treball 
dels alumnes.  

 

c) Activitats d'aprenentatge  

Com a activitat inicial, s’ha demanat als alumnes que es presentin en el fòrum de l’aula. 

Les activitats d’aprenentatge han estat seqüenciades segons els 4 mòduls de 

continguts, de manera que a cada mòdul li correspon una activitat. 

 

d) Recursos d'aprenentatge i suport 
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Com a suport als alumnes, a l’aula virtual s’ha ofert el pla docent que ha permès als 

estudiants situar-se en el curs i conèixer la informació necessària abans de començar 

l’acció formativa. En el pla docent es detallen els següents elements: introducció, 

objectius i competències, continguts, recursos, metodologia d’estudi, criteris d’avaluació 

i temporalització. 

Els discents també han comptat amb els recursos d’aprenentatge i els materials de 

suport específics de cada mòdul. 

 

e) Disseny de l’avaluació d’aprenentatges:  

 

L’avaluació dels aprenentatges s’ha portat a terme durant el procés de la formació i al 

final d’aquesta. 

L’avaluació de procés s’ha planificat per tal que es realitzés durant el procés 

d’ensenyament i aprenentatge de cada mòdul. En algun mòdul, s’ha pensat que el 

docent proporcioni eines de co-avaluació i d’autoavaluació, sent el propi docent que 

dictaminés finalment la nota a partir de la informació rebuda a través de rúbriques.  

El docent ha proporcionat la retroalimentació al l’estudiant per tal que aquest vagi 

prenent consciència del seu progrés. El procediment d’aquesta avaluació ha estat un 

missatge al fòrum del docent indicant que a l’apartat de qualificacions de l’aula virtual es 

troba el feedback de l’activitat d’aprenentatge que ha realitzat, per tal que cada estudiant 

s’anés ajustant als objectius del curs.  

L’avaluació final es realitzarà una vegada s’hagin realitzat els quatre mòduls (en el cas 

de la implementació pilot, s’ha realitzat una vegada s’ha finalitzat el mòdul 1). S’enviarà 

un formulari final als alumnes que indicarà el grau d’assoliment dels objectius marcats 

del curs. El procediment serà un formulari on es faci reflexionar a l’alumne sobre el 

continguts treballats en el curs i el grau de satisfacció sobre els aprenentatges assolits 

en el curs. 

Les ponderacions per a les activitats d’aprenentatge són les següents: 

A Excel·lent (9-10) 

B Notable (7-8) 

C+ Bé (6) 

C Suficient (5) 

C- Insuficient (4) 

D Suspens (inferior a 4) 

NP No presentat 

 

 

El pes de cada activitat avaluativa en la nota final del curs és el següent: 

Mòdul 1 15% 

Mòdul 2 25% 

Mòdul 3 25% 

Mòdul 4 35% 
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f) Temporalització   

El curs es portaria a terme entre el 8 de desembre i el 12 de febrer. Malgrat tot, finalment 

només s’ha implementat el mòdul 1, lligant la temporalització del curs amb el semestre 

de la UOC, aquest s’ha implementat del 8 al 24 de desembre.  

 

 

8. DISSENY 
En l’apartat del disseny es mostra la fonamentació teòrica en la qual s’ha basat el 

projecte i la justificació d’aquesta. A partir d’aquí es dóna a conèixer el disseny tecno-

pedagògic de l’acció formativa, mostrant l’estructura en la qual ha pres forma. 

 

8.1 FONAMENTACIÓ TEÒRICA 

S’ha pres com a base la teoria de l’aprenentatge el connectivisme, desenvolupada per 

Geroge Siemens (2004) per definir el model pedagògic d’aquest projecte. Els principis 

del connectivisme de Siemens són els següents: 

 L’aprenentatge i el coneixement depenen de la diversitat d’opinions. 

 L’aprenentatge és un procés de connectar nodes o fonts d’informació 

especialitzats. 

 L’aprenentatge pot residir en dispositius no humans. 

 La capacitat de saber més és més crítica que allò que se sap en un moment 

donat. 

 L’alimentació i manteniment de les connexions és necessària per a facilitar 

l’aprenentatge continu. 

 L’habilitat de veure connexions entre àrees, idees i conceptes és una habilitat 

clau. 

 L’actualització (coneixement precís i actual) és la intenció de totes les activitats 

connectivistes d’aprenentatge. 

 La presa de decisions és, en sí mateixa, un procés d’aprenentatge. L’acte 

d’escollir què aprendre i el significat de la informació que es rep, és vist a través 

de la lent d’una realitat canviant. Una decisió correcta avui, pot estar equivocada 

demà degut a alteracions en l’entorn informatiu que afecta la decisió.5  

El projecte ha pres com a referència aquests principis connectivistes per crear un curs 

on es formi una comunitat educativa virtual en la qual “l’aprenentatge i el coneixement 

depenguin de la diversitat d’opinions” dels membres que en formen part i de la 

informació que cerquin. A partir d’aquesta informació han hagut de prendre la decisió 

d’escollir la informació bona de la que no ho és i ser capaços de connectar els nodes 

d’informació escollits per generar l’aprenentatge. Per tant, ha esdevingut fonamental que 

                                                
5  Siemens G. (2004). Connectivism: A learning theory for the digital age. 03/11/16. 

http://www.elearnspace.org/Articles/connectivism.htm  

 

http://www.elearnspace.org/Articles/connectivism.htm
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els estudiants del curs desenvolupessin “l’habilitat de veure connexions entre les àrees, 

idees i conceptes” i que desenvolupessin competències per utilitzar la informació.  

Un dels objectius del curs ha estat “l’actualització” del professorat del col·legi en les TIC 

i fer adonar de la importància de l’aprenentatge i l’actualització contínua, doncs “una 

decisió correcta avui, pot estar equivocada demà degut a alteracions en l’entorn 

informatiu que afecta la decisió”. 

Paral·lelament a la teoria del connectivisme, s’ha selecciona com a model pedagògic 

pel projecte el model “col·laboratiu” (exigeix el treball en grup entre iguals i valora 

l’aportació que fa cadascun dels individus a l’adquisició de saber de forma col·lectiva, 

actuant el docent com a dinamitzador del grup. Stephenson, J. I Sangrà, A., 20126). El 

model col·laboratiu és propi de la teoria d’aprenentatge del constructivisme social, “La 

función principal del constructivismo social es construir el conocimiento entre los 

participantes en la tarea académica.” Hernández, S.C. (2007). La professora 

investigadora Sara Catalina Hernández presenta el següent esquema en el qual es pot 

veure l’esquelet del constructivisme social del qual aquest projecte es pretén nodrir per 

oferir un model col·laboratiu entre els alumnes del curs.  

7 

El curs de formació en les TIC ha ofert activitats i espais (fòrum, xat, correu, ...) en els 

quals els alumnes puguessin desenvolupar les seves habilitats de comunicació, on 

s’afavorissin la interacció entre els estudiants i es pugui anar creant un aprenentatge 

compartit entre la comunitat educativa del procés formatiu. En aquest punt també ha 

                                                
6 Stephenson, J. i Sangrà, A (2012). Models pedagògics i e-learning. 29/10/16, de Fonaments 

del disseny tecnopedagògic, UOC.  Lloc web: 

http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/P97P0RMC_EBLC96RSKR3.pdf  

 
7 Hernández, S.C. (2007). El constructivismo social como apoyo en el aprendizaje en línia. 
05/11/16, Departamento de Sistemas de Información del Centro Universitario de Ciencias 
Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara. Disponible a: 
http://www.udgvirtual.udg.mx/apertura/index.php/apertura4/article/viewFile/92/104  

http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/P97P0RMC_EBLC96RSKR3.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/apertura/index.php/apertura4/article/viewFile/92/104
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esdevingut clau que el sistema d’avaluació afavorís a la construcció de l’aprenentatge, 

la e-avaluació (co-avaluació i l’auto-avaluació).  

Així doncs, aquest projecte té connotacions de dues teories d’aprenentatge diferents: el 

connectivisme i el constructivisme social. 

La modalitat d’ensenyament-aprenentatge que s’ha triat és una modalitat formal, amb 

un ús intensiu de les TIC, per tant, amb un entorn completament virtual (e-learning) que 

facilités l’accés a diferents recursos en línia. 

La Comisió Europea del 2003 fa la següent definició sobre l’e-learning: “E-learning es la 

utilización de las nuevas tecnologías multimedia y de Internet para mejorar la calidad 

del aprendizaje facilitado el acceso a recursos y servicios así como a la colaboración e 

intercambio remoto.“ (Comisión Europea, 2003) 

Segons Area i Adell (2009), l’e-learning possibilita: 

- Extender los estudios y formación a colectivos sociales que por distintos motivos 

no pueden acceder a las aulas convencionales. 

- Acceder permanentemente a variadas y múltiples fuentes y recursos de 

información más allá del profesor y del libro de texto. 

- Innovar y cambiar de procesos de aprendizaje por recepción a procesos 

constructivistas del conocimiento. 

- Incrementar la autonomía del alumnado sobre su propio proceso de aprendizaje. 

- Flexibilizar el horario escolar y los espacios para el desarrollo de actividades de 

docencia y aprendizaje. 

- Alterar sustantivamente los modos, formas y tiempos de interacción entre docentes 

y alumnado. 

- Facilitar la colaboración entre docentes y estudiantes más allá de los límites físicos 

y académicos del centro educativo al que pertenecen.8 

El motiu de triar l’e-learning com a modalitat per aquest projecte ha estat totes les 

possibilitats que pot oferir en el context en el qual s’ha portat a terme el projecte. El 

professorat d’infantil i primària del Col·legi la Presentació (com el professorat d’altres 

centres) està involucrat en la seva tasca fent programacions, actualitzant el PEC, el PAC 

i el PAT, preparant els continguts de les classes, avaluacions, etc. Per tal que el 

professorat s’hagi pogut autogestionar el temps i l’espai per poder realitzar la formació, 

a dins dels terminis marcats pel curs, s’ha escollit la modalitat e-learning. Aquesta 

modalitat també ha permès establir una major comunicació entre els alumnes i entre els 

alumnes i el docent, ja que en el dia a dia tothom té diferents tasques a realitzar i resulta 

complicat trobar moments per tal de reunir-se. La comunicació asíncrona resulta molt 

oportuna per aquest tipus de formació. 

 

8.2 DISSENY TECNO-PEDAGÒGIC DE L’ACCIÓ 
FORMATIVA 

a) Objectius formatius o d’aprenentatge i competències del curs. 

o Adonar-se del gran potencial que ens ofereixen les TIC. 

                                                
8 Area, M. y Adell, J. (2009):  E-learning: Enseñar y aprender en espacios virtuales. 05/11/16. 
Disponible a : http://tecedu.webs.ull.es/textos/eLearning.pdf  

http://tecedu.webs.ull.es/textos/eLearning.pdf
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o Descobrir noves metodologies d’enseyament-aprenentage i els nous rols 
(estudiant i docent) que comporta. 

o Conèixer un gran ventall d’eines i recursos educatius que afavoreixin a la 
tasca educativa i saber-los implementar. 

o Adonar-se de la importància de la formació permanent al llarg de la vida. 
o Aprendre a treballar col·laborativament. 
o Aprendre a ser innovador, a motivar l’esperit de recerca i tenir curiositat 

envers les tendències educatives actuals i de futur. 
o Atendre a la diversitat i a les NEE mitjançant les potencialitats de les TIC. 

 

b) Seqüenciació i temporalització dels mòduls de contingut: 

Els mòduls dels continguts es seqüenciaran de la següent manera en el calendari: 

 

 

 

  

 

c) Metodologia general d’aprenentatge  

S’ha plantejat una metodologia activa i centrada en els estudiants, en la qual fossin ells  

mateixos els que gestionessin el ritme del seu aprenentatge, on mitjançant els espais 

de l’aula es generés un clima d’aprenentatge compartit i també es fomentés el treball 

col·laboratiu a través de les activitats que s’oferien. L'aprenentatge i treball col·laboratiu 

generen una reciprocitat entre un conjunt d'individus que saben diferenciar i contrastar 

els punts de vista de tal manera que entre tots generen un procés de construcció de 

coneixement. És un procés en què cada individu aprèn més del que aprendria sol, fruit 

de la interacció dels integrants de l'equip; per tant, un treball fet amb un grup col·laboratiu 

té un resultat més enriquidor del que tindria la suma del treball individual de cada 

membre (Guitert i Giménez, 1999). 

Aquesta metodologia ha estat basada en la flexibilitat i en la interactivitat. Al mateix 

temps, s’ha volgut desenvolupar una metodologia motivadora i atractiva pels estudiants, 

que els permetés aprendre i gaudir del procés d’aprenentatge de manera que els fos útil 

per posar a la pràctica en el context de la seva tasca educativa. 

 

d) Objectius i competències, continguts, activitats d’aprenentatge, materials 

o recursos, sistema d’avaluació de cada mòdul. 

Mòdul 1 

- Objectius i competències: 
o Saber què és un bloc. 
o Conèixer diferents tipologies de bloc. 
o Aprendre a crear un bloc en un sistema d’allotjament i gestió del blocs. 
o Aprendre a gestionar els continguts del bloc. 
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o Seguir diferents blocs educatius de referència que permetin afavorir a 
l’actualització.  
 

- Continguts: El bloc 

o Definició i contextualització del bloc 

o Elaboració d’un bloc i gestió dels seus continguts. 

o Blocs de contingut educatiu de referència. 

 
- Activitat mòdul1:  

Crear un bloc en un dels serveis de creació i allotjament de blocs que s’han donat 

a conèixer. Després de llegir els materials del mòdul 1, s’haurà de crear un bloc, 

donar-li una aparença concreta i fer una primera entrada amb un article de 

presentació. Per acabar l’activitat, s’haurà de compartir l’adreça del bloc en 

l’espai de fòrum de l’aula. 

 

- Recursos i suport mòdul1: 

o Suport de l’aula virtual: fòrum. 

o Sistemes d’allotjament de blogs: WordPress, Blogger, Bitacoles.net, 

Blogia, Webnode, BlogsCat, ... 

o Materials de suport: 

 Aznar V. i Soto J., (2010). Análisis de las aportaciones de los 

blogs educativos al logro de la competencia digital. Revista de 

Investigación en Educación, nº 7, 2010, pp. 83-90. Disponible a: 

http://reined.webs.uvigo.es/ojs/index.php/reined/article/viewFile/

81/70  

 Aguadez J. I., López E. i Alonso L. (2010). Formación del 

profesorado y software social Teacher Training and Social 

Software. Estudios sobre educación, vol. 18. Disponible a: 

http://www.unav.edu/publicaciones/revistas/index.php/estudios-

sobre-educacion/article/view/4655/4012  

 

- Avaluació:  

Per avaluar la primera activitat el docent crearà una rúbrica amb un comentari final 

a través de l’eina de creació de rúbriques del Moodle. 

 

Mòdul 2 

- Objectius i competències: 
o Saber què és i en què consisteix el flipped classroom. 
o Identificar els nous rols educatius derivats de la pràctica d’aquesta 

metodologia.  
o Aprendre a crear continguts de les matèries que s’imparteixen per poder 

treballar amb els alumnes a partir del flipped classroom. 
o Aprendre a aplicar el flipped classroom a les aules. 

 
- Continguts: Flipped classroom  

o Definició i contextualització de flipped classroom o aula invertida. 

o Aplicació de flipped classroom a les aules.  

o Nous rols dels mestres i dels alumnes. 

http://reined.webs.uvigo.es/ojs/index.php/reined/article/viewFile/81/70
http://reined.webs.uvigo.es/ojs/index.php/reined/article/viewFile/81/70
http://www.unav.edu/publicaciones/revistas/index.php/estudios-sobre-educacion/article/view/4655/4012
http://www.unav.edu/publicaciones/revistas/index.php/estudios-sobre-educacion/article/view/4655/4012
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o Exemples de flipped classroom. 

 
- Activitat mòdul 2: 

Crear una presentació en línia on s’exposi com es treballaria algun contingut 
d’una matèria a través de la metodologia “flipped classroom”. El primer pas serà 
llegir els materials del mòdul 2, una vegada realitzat s’haurà d’elaborar una 
presentació en línia on s’expliqui com es portaria en pràctica el flipped classroom 
a partir dels continguts que s’imparteix en les matèries en les quals es dóna 
classe. A continuació, caldrà compartir la presentació en línia en el blog inserint 
el codi embeded en un nou article, si l’eina de presentació ho permet, en cas que 
aquesta opció no estigui permesa s’adjuntarà l’enllaç. Per acabar, cadascú haurà 
de comentar en el blog la presentació de com a mínim dos companys. 
 

- Recursos i suport mòdul 2: 

o Recursos per a la presentació: Prezi, Padlet, Powtoon, Emaze, 

VIdeoScribe, Glogster. 

o Suport per a la presentació: blog. 

o Materials de suport:  

 Torres A. (2016). Aprender al revés es más efectivo. El país. 

Disponible a: 

http://economia.elpais.com/economia/2016/10/28/actualidad/147

7665688_677056.html  

 Fortanet van Assendelft de Coningh, C.A., González Díaz, C., 

Mira Pastor, E., López Ramón, J.A. Aprendizaje cooperativo y 

flipped classroom.  Ensayos y resultados de la metodología 

docente. Disponible a: https://web.ua.es/es/ice/jornadas-

redes/documentos/2013-posters/333377.pdf  

 

- Avaluació:  

En la segona avaluació els estudiants realitzaran una co-avaluació a partir d’una 

rúbrica facilitada pel docent amb l’eina de rúbriques del Moodle. Serà el docent 

qui determini la nota final d’aquest mòdul fent un comentari final i enviant la 

retroalimentació a cada estudiant. 

 

Mòdul 3 

- Objectius i competències: 
o Saber què significa el concepte “gamificació”. 
o Conèixer com es pot aplicar la gamificació a l’aula. 
o Reconèixer els beneficis de la gamificació a les aules. 
o Conèixer eines que permetin introduir la gamificació en els continguts de 

les matèries que es treballen. 
- Continguts: La gamificació  

o Definició i contextualització de la gamificació. 

o Beneficis de la gamificació aplicada a l’aula. 

o Eines per portar a terme la gamificació a l’aula. 

 
- Activitat mòdul 3:  

Primerament es formaran parelles per realitzar aquesta activitat a l’espai del 

fòrum, concretament a la carpeta “formació de parelles” al mateix temps s’aniran 

llegint els materials d’aquest mòdul. Per aparellar-se caldrà posar-se d’acord a 

http://economia.elpais.com/economia/2016/10/28/actualidad/1477665688_677056.html
http://economia.elpais.com/economia/2016/10/28/actualidad/1477665688_677056.html
https://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes/documentos/2013-posters/333377.pdf
https://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes/documentos/2013-posters/333377.pdf
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dins d’aquesta carpeta del fòrum i enviar un correu al docent informant dels noms 

que conformen la parella. A partir d’aquest moment, cada parella escollirà dues 

eines de gamificació de les que s’ofereixen en el wiki i s’analitzaran. Cada parella 

haurà d’adjuntar el fitxer d’anàlisi en el wiki del Moodle, una vegada finalitzat, 

quedarà reflectit el recull d’eines de gamificació a l’aula amb l’anàlisi 

corresponent.  

Per acabar aquest mòdul, els estudiants realitzaran l’autoavaluació a partir d’una 

rúbrica que facilitarà el docent.  

 

- Recursos i suport mòdul 3: 

o Suport de l’aula virtual: fòrum, correu, wiki. 

o Eines de gamificació: Kahoot!, Edmodo, Classcraft, CodeCombat, 

ClassDojo, Duolingo, Babel, KnowRe, Star Swiper, Dunk Tank: Liquid 

Volume, Dungeons&Dragons, Alleyoop,  

o Materials de suport:  

 Marín V. (2015). La Gamificación educativa. Una alternativa para 

la enseñanza creativa. Digital Education Review - Number 27. 

Disponible a: 

http://revistes.ub.edu/index.php/der/article/view/13433/pdf   

 Carpena N., Cataldi M. i Muñiz G. (2014). En busca de nuevas 

metodologías y herramientas aplicables a la educación. 

Repensando nuestro rol docente en las aules. Biblioteca escolar 

digital. Disponible a: 

http://bibliotecaescolardigital.es/ca/comunitat/BibliotecaEscolarDi

gital/recurs/en-busca-de-nuevas-metodologias-y-

herramientas/05b47f2a-0b06-4fe8-9594-b276cdd1deaf  

 

- Avaluació: 

En la tercera activitat cada parella s’autoavaluarà a partir d’una rúbrica facilitada 

pel docent amb l’eina l’eina de rúbriques del Moodle. 

 

Mòdul 4 

- Objectius i competències: 
o Saber què és la realitat augmentada. 
o Conèixer com es pot implementar la realitat augmentada a les aules. 
o Conèixer eines que permetin dissenyar recursos per introduir la realitat 

augmentada. 
 

- Continguts: La realitat augmentada 

o Definició i contextualització de la realitat augmentada. 

o Propostes educatives amb l’ús de la realitat augmentada. 

o La geolocalització i els codis QR. 

o Eines de disseny d’aplicacions de realitat augmentada.  

 

- Activitat mòdul 4: 

L’activitat d’aquest mòdul es realitzarà en grups petits de tres o quatre estudiants. 

Es llegiran els materials d’aquest mòdul a la vegada que es vagin constituint els 

grups. Els grups es formaran a l’espai del fòrum que habilitarà el docent i serà el 

mateix procediment que en l’activitat anterior del mòdul 3. Els estudiants s’aniran 

http://revistes.ub.edu/index.php/der/article/view/13433/pdf
http://bibliotecaescolardigital.es/ca/comunitat/BibliotecaEscolarDigital/recurs/en-busca-de-nuevas-metodologias-y-herramientas/05b47f2a-0b06-4fe8-9594-b276cdd1deaf
http://bibliotecaescolardigital.es/ca/comunitat/BibliotecaEscolarDigital/recurs/en-busca-de-nuevas-metodologias-y-herramientas/05b47f2a-0b06-4fe8-9594-b276cdd1deaf
http://bibliotecaescolardigital.es/ca/comunitat/BibliotecaEscolarDigital/recurs/en-busca-de-nuevas-metodologias-y-herramientas/05b47f2a-0b06-4fe8-9594-b276cdd1deaf
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distribuint en grups i quan el grup estigui tancat un membre del grup enviarà un 

correu al docent informant-lo dels membres del grup. 

Una vegada format el grup els alumnes hauran de redactar uns acords de grup i 

enviar-los al docent. Una eina que els hi facilitarà aquesta tasca és el Drive. 

A partir d’aquí, els alumnes hauran de seleccionar una eina de les que s’han 

anomenat durant el mòdul i dissenyar un recurs per treballar la realitat 

augmentada a les aules. 

Per acabar, cada membre del grup haurà de fer una co-avaluació del treball dels 

altres companys del grup a través d’una rúbrica facilitada pel docent. 

 

- Recursos i suport mòdul 4: 

o Suport de l’aula virtual: fòrum, correu 

o Eina de suport extern a l’aula: Drive. 

o Software per crear i visualitzar la RA: Layar, Junaio, Aumentaty, Wikitude, 

Mixare, Argon. 

o Eines per crear models 3D: Blender, SketchUp, Wings 3D, 123D Catch, 

Galeria 3D de Google.   

o Materials de suport:  

 Observatorio Tecnología UNED (2013, agost 12). La Gamificación 

educativa. Una alternativa para la enseñanza. Realidad 

Aumentada y sus aplicaciones en educación. Disponible a: 

https://www.youtube.com/watch?v=jpIQ0Cuz9q4  

 Basogain X., Olabe M., Espinosa K., Rouèche C. i  Olabe J.C. 

Realidad Aumentada en la Educación: una tecnología emergente. 

Disponible a: 

http://www.anobium.es/docs/gc_fichas/doc/6CFJNSalrt.pdf  

 

- Avaluació: 

Per avaluar l’última activitat cada grup s’autoavaluarà i, a la vegada, es co-

avaluarà amb els membres del propi grup. Sempre tenint com a referència la 

rúbrica indicada pel docent i sent el docent el qui finalment posi la nota amb 

l’orientació de les avaluacions dels estudiants. 

 

Objectius i indicadors  

A través del sistema d’avaluació els plantegen els següents objectius i indicadors per a 

cada mòdul: 

 Objectius Indicadors 

Mòdul 1 - Saber crear un blog 
amb finalitats 
educatives. 

- Aprendre a gestionar 
els continguts del 
blog. 

- Sap fer un blog. 
- Sap gestionar els 

continguts del blog. 

Mòdul 2 - Conèixer en què 
consisteix la 
metodologia flipped 
classroom. 

- Integrar flipped 
classroom a un 

- Coneix flipped 
classroom. 

- Sap integrar flipped 
classroom als 
continguts de la seva 
etapa educativa. 

https://www.youtube.com/watch?v=jpIQ0Cuz9q4
http://www.anobium.es/docs/gc_fichas/doc/6CFJNSalrt.pdf
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contingut que es 
vulgui treballar a 
l’aula. 

Mòdul 3 - Saber què és la 
gamificació i els seus 
beneficis. 

- Conèixer eines que 
permetin 
desenvolupar la 
gamificació a les 
aules i les 
prestacions que ens 
ofereixen. 

- Sap en què consisteix 
la gamificació i els 
beneficis que aporta 
la seva 
implementació a les 
aules. 

- Coneix eines que 
permeten 
desenvolupar la 
gamificació a les 
aules. 

Mòdul 4 - Conèixer què és la 
RA. 

- Aprendre a crear 
recursos per treballar 
amb la RA. 

- Coneix la RA. 
- Sap crear recursos 

per treballar amb la 
RA. 

 

e) Destinataris. 

S’ha establert que els destinataris tinguessin uns coneixements bàsics en l’ús de les TIC 

per tal de poder navegar amb un mínim de solidesa en l’aula virtual del curs. 

De la mateixa manera, s’ha establert que el rol dels discents sigui actiu i participatiu, 

cada estudiant ha d’esdevenir el protagonista del seu procés formatiu i gestionar el seu 

ritme d’aprenentatge. 

Els discents han de construir el seu propi coneixement a través de la interacció amb els 

materials que s’ofereixen en els quatre mòduls en els quals es seqüencia el curs, amb 

els companys i amb el docent. 

Els discents han de tenir l’autonomia i la responsabilitat d’organitzar el seu temps per tal 

de poder desenvolupar el curs a la vegada que les seves obligacions laborals i familiars. 

A més a més, els discents han de desenvolupar les seves capacitats per ampliar 

coneixements cercant informació a la xarxa i escollir la informació rellevant de la que no 

ho és. 

Per últim, a través de l’entorn d’aprenentatge s’ha facilitat als discents poder 

desenvolupar el treball col·laboratiu. L'aprenentatge i treball col·laboratiu generen una 

reciprocitat entre un conjunt d'individus que saben diferenciar i contrastar els punts de 

vista de tal manera que entre tots generen un procés de construcció de coneixement. 

És un procés en què cada individu aprèn més del que aprendria sol, fruit de la interacció 

dels integrants de l'equip; per tant, un treball fet amb un grup col·laboratiu té un resultat 

més enriquidor del que tindria la suma del treball individual de cada membre (Guitert i 

Giménez, 1999). Per tant, els uns han d’aprendre dels altres i, a la vegada, aprendre a 

adquirir habilitats i hàbits de treball en grup. 

 

f) Docents. 
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S’ha establert que el docent realitzés la planificació de la formació de manera oberta i 

flexible. També que es fes valer d’una metodologia, com s’ha esmentat anteriorment, 

activa i motivadora en la qual sigui l’estudiant el protagonista del seu propi procés 

d’aprenentatge. 

Un altre punt a tenir en compte és que el docent facilités que els estudiants poguessin 

desenvolupar el procés d’aprenentatge permetent-los la interacció, per una banda, amb 

els coneixements i, per altra banda, amb els altres estudiants. 

També s’ha definit que el docent actués com a assessor oferint les estructures 

educatives necessàries per al bon desenvolupament del curs i guiés als estudiants per 

tal que “transformin les seves interaccions en coneixement”, tal i com apunten Pérez-

Mateo M. i Guitert M. (2011)9. 

Així mateix, s’ha establert que el docent actués com a motivador al llarg del curs, 

intentant crear un bon ambient a l’aula virtual animant als alumnes, valorant les seves 

aportacions en els espais comunitaris i fent un seguiment personal a cada estudiant.  

Per dinamitzar el procés d’aprenentatge, el docent havia d’ajudar a resoldre els dubtes 

i/o les dificultats que pot presentar cada estudiant, animar als estudiants a contestar-se 

entre ells i formular preguntes per potenciar l’aprenentatge. 

Ja per últim, el docent també havia d’actuar com a avaluador, tant realitzant la retroacció 

als alumnes, com del procés formatiu. 

 

g) Disseny de la interacció: estudiant-contingut; estudiant-estudiant; 

estudiant-docent.  

Qualsevol d’aquests tres tipus d’interacció s’ha formulat de manera asincrònica pel que 

fa a l’espai i el temps, de manera que ha implicat flexibilitat per als estudiants a l’hora 

d’organitzar-se.   

- Interacció estudiant-contingut 

Els estudiants han pogut interactuar amb els continguts a través de l’entorn 

virtual d’aprenentatge Moodle en els següents espais: 

o Tauler 

o Fòrum 

o Calendari 

o Materials i suport 

o Correu 

 

- Interacció estudiant-estudiant 

El docent ha facilitat i promogut la interacció entre els estudiants a l’espai del 

fòrum, en el qual s’ha fomentat el saber compartit. Cada estudiant ha pogut 

                                                
9 Pérez-Mateo M. i Guitert M. (2010). Aprendre i ensenyar en línia. 10/11/16 Estratègies 

docent en línia, UOC. Disponible a: 

http://materials.cv.uoc.edu/daisy/Materials/PID_00173063/pdf/PID_00173040-1.pdf 

 

http://materials.cv.uoc.edu/daisy/Materials/PID_00173063/pdf/PID_00173040-1.pdf
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mostrar iniciativa i compartir informació o recursos que cregués útils i rellevants, 

formular preguntes i dubtes, debatre aspectes cognitius, etc. 

També s’ha pogut generar interacció estudiant-estudiant a través del correu o 

eines independent del Moodle, com per exemple el Google Drive, Skipe, etc. 

 

- Interacció estudiant-docent 

La interacció entre l’estudiant i el docent s’ha produirà en dos sentits: 

o Unidireccional: només sent el docent qui es comunica. A l’espai del 

tauler el docent facilitant informació útil als estudiants per a la 

realització de cada mòdul. En aquest espai el docent també ha pogut 

comunicar notícies o canvis que s’hagin produït.  

o Bidireccional: s’han comunicat ambdues parts, docent i estudiants. 

L’espai del fòrum i el correu han permès aquest tipus d’interacció, en 

la qual s’han pogut formular dubtes, avisar sobre qualsevol 

incidència, etc. 

 

h) Entorn virtual d’aprenentatge. 

Pel disseny de l’entorn tecnològic s’ha escollit utilitzar el Moodle per tot el ventall de 

possibilitats que ofereix, algunes de les quals interessen per la creació del curs són 

aquestes: 

- És de lliure distribució amb Llicència Pública GNU (GPL).  

- Té accessibilitat i compatibilitat amb qualsevol navegador. 

- Permet crear comunitats d’aprenentatge en línia. 

- Facilita l’aprenentatge cooperatiu.  

- El sistema s’actualitza constantment generant noves versions. 

- Permet personalitzar l’entorn de l’aula virtual del curs segons les necessitats 

formatives. 

- Es poden crear diferents rols pels usuaris. 

- Permet importar i exportar dates en format SCORM. 

A través del Moodle s’ha creat l’aula virtual del curs amb els espais disponibles que han 

permès el bon funcionament del curs. Per una banda, hi ha hagut espais que han permès 

la comunicació com són el fòrum, el xat i el correu. També espais que han facilitat 

l’aprenentatge, com ara els materials de suport, els recursos i les activitats 

d’aprenentatge. D’altra banda, s’ha creat l’espai per a eines que han permès 

l’organització, com són el calendari amb la temporalització del curs, el tauler i les taules 

amb les qualificacions. 

Els usuaris han pogut accedir a l’aula virtual segons el rol amb el qual han actuat, així 

doncs es poden distingir els següents rols: 

- Administrador (serà el dissenyador tecnopedagògic, podrà accedir al curs i 

modificar-lo). 

- Professor (pot editar, modificar activitats, avaluar a l’alumnat, ...). 

- Alumnes (poden accedir als diferents espais de l’aula virtual i interactuar en ells). 

- Convidats (tindran el mínim de permisos). 
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i) Disseny de materials (formats, suports), elements multimèdia.  

Pel que fa al disseny dels materials, s’han seleccionat una sèrie d’articles per a cada 

mòdul que permeten adquirir la base dels coneixements sobre dels quals s’han anat 

construint els aprenentatges a partir de les activitats. Partim de la teoria del 

connectivisme en el qual el coneixement pot residir a fora dels individus i els alumnes 

aprenen connectant nodes d’informació, seleccionant la informació bona de la que no 

ho és. Per això els alumnes han construït el seu propi aprenentatge a través de la 

interacció amb els materials i amb la informació que han cercat en la xarxa. 

Els materials i recursos seleccionats per a la formació s’han buscat i extret de la xarxa i 

s’adapten a la programació dels continguts. La majoria dels materials són articles que 

estan a la web i es troben en versió PDF, per tant, resulten fàcils de descarregar i 

imprimir. Aquests articles els han creat professionals experts en el contingut que 

pretenen transmetre. 

El motiu pel qual s’ha seleccionat els materials en PDF és perquè aquest format permet 

mantenir l’aspecte i la integritat dels documents originals. S’ha triat també el format PDF, 

en comptes de materials en format més multimèdia, perquè es tracten d’articles 

d’experts en els diferents continguts que es presenten i són una font fiable. D’altra 

banda, la informació que s’ha cercat en altres formats multimèdia no resultava 

contrastada amb fonts verídiques.  

També hi ha algun material en format multimèdia, el vídeo des de l’eina Youtube que 

permet transferir els continguts que es treballen de manera audiovisual.  

 

j) Sistemes d’atenció i suport a l’estudiant. 

Per tal d’oferir atenció i suport a l’estudiant davant de qualsevol problema, s’estableix en 

primer grau la comunicació amb el docent mitjançant el correu. El docent ha de guiar a 

l’estudiant cap a la solució del problema. 

En segon grau, es determina que en cas de ser un problema tècnic en l’entorn 

tecnològic, el docent ha de derivar la solució del problema a l’expert tecnològic, el qual 

a través de la seva formació i coneixements ha de prendre les mesures necessàries per 

solucionar l’error. 

 

 

9. DESENVOLUPAMENT 
En aquest apartat es descriu com ha transcorregut el desenvolupament del producte 

generat. Per a tal efecte, s’identifiquen les dades d’accés, imatges que evidencien el 

desenvolupament del producte, els diversos materials i eines que s’han utilitzat, així com 

també, la guia de l’usuari. 

9.1 DADES D’ACCÉS AL PRODUCTE 

Per poder accedir al curs es necessiten aquestes dades: 

 URL: http://agora.xtec.cat/col-presentacio-arenys/moodle/ 

http://agora.xtec.cat/col-presentacio-arenys/moodle/
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 Usuari: rrodriguez 

 Contrasenya: educacioTIC 

Una vegada s’ha accedit a dins de l’entorn del Moodle, cal entrar a dins dels meus cursos 

a “Curs de formació en les TIC. Destinat al professorat d’infantil i primària”. A partir 

d’aquí, s’accedeix a dins del curs i es pot navegar pels diferents mòduls d’aprenentatge, 

accedir als materials de cada mòdul, veure les activitats, etc. 

 

9.2 DESCRIPCIÓ DE LES DECISIONS I ACCIONS DE LA 
FASE DEL DESENVOLUPAMENT 

Primerament, s’ha posat en contacte amb l’administrador del lloc d’allotjament del 

Moodle perquè aquest creï un usuari i faciliti una contrasenya.  

 

 

A partir d’aquí, s’ha canviat la contrasenya i s’ha creat un nou curs. Per crear el nou 

curs s’ha posat un títol (Curs de formació en les TIC. Destinat al professorat d’infantil 

i primària) i una descripció general del curs. 

 

 

El següent pas ha estat dissenyar cada mòdul d’aprenentatge incorporant el títol i 

una breu descripció del que tractarà. Un total de 4 mòduls en els quals es divideixen 

els continguts que es pretenen abordar en el curs.  
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Per treballar els continguts, s’ha dissenyat a cada mòdul un fòrum, una carpeta amb 

les lectures recomanades, una activitat i una rúbrica d’avaluació. En el mòdul 3, a 

més a més, hi ha un wiki per poder treballar l’activitat proposada. 

 

 

Una vegada dissenyats els mòduls, s’ha registrat al Moodle de l’escola els usuaris 

interessats i, a continuació, se’ls ha inscrit en el curs. 
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També s’ha dissenyat el pla docent en un document i s’ha compartit el fitxer en 

format PDF a dins de l’aula virtual del curs. Afegint a continuació el fòrum de 

presentació per tal que els alumnes es presentin al inici del curs. 

 

 

9.3 GUIA DE L’ESTUDIANT 

Els estudiants que han realitzat el curs han hagut d’estar registrats en el Moodle de 

l’escola, per això prèviament a la fase d’implementació, el docent s’ha posat en contacte 

amb els usuaris interessats en el curs per preguntar-los si disposaven de les dades 

d’accés necessàries. 
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En el cas que no les tinguessin, el docent ha sol·licitat ser administrador del Moodle de 

l’Escola la Presentació i ha creat i comunicat les dades d’accés als estudiants que ho 

han demanat. 

Per accedir al Moodle Escola la Presentació els estudiants han hagut d’entrar a la web 

del centre http://presentarenys.net/ i desplaçar-se fins al final de la pàgina per fer clic a 

la icona del Moodle. 

 

 

Una vegada a dins de l’entorn, cada estudiant hi ha accedit mitjançant les seves dades 

d’accés (usuari i contrasenya). 

 

http://presentarenys.net/
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Ja a dins del Moodle de l’escola, els estudiants han entrat a dins del curs.  

 

 

A l’aula virtual del curs els estudiants han trobat en primer lloc el “Pla docent”, en el qual 

hi ha un enllaç que els permet accedir a l’arxiu PDF on es presenta el pla docent del 

curs. 

 



 

 

 CURS DE FORMACIÓ EN LES TIC, RAQUEL RODRIGUEZ VERNIS 51 

MÀSTER D’EDUCACIÓ I LES TIC: DOCÈNCIA EN LÍNIA GENER 2017 

 

 

En aquest primer espai també hi ha el “Fòrum de presentació” en el qual els estudiants 

s’han hagut de presentar per iniciar la comunicació amb la resta de companys i 

començar a crear la comunitat educativa del curs. 

 

 

A continuació, els estudiants han pogut accedir en els 4 mòduls en els quals s’ha dividit 

el curs. Els mòduls estaven ordenats segons la seqüència de continguts que havien de 

seguir els estudiants, de manera que en primer lloc han trobat el “Mòdul 1: El bloc”, 

després “Mòdul 2: Flipped Classroom”, segueix “Mòdul 3: La gamificació” i, per últim, 

“Mòdul 4: La realitat augmentada”. 



 

 

 CURS DE FORMACIÓ EN LES TIC, RAQUEL RODRIGUEZ VERNIS 52 

MÀSTER D’EDUCACIÓ I LES TIC: DOCÈNCIA EN LÍNIA GENER 2017 

 

 

Entrant a dins de cada mòdul, els estudiants han trobat una breu descripció del mòdul, 

el fòrum que fa referència als continguts que s’han treballat a cada mòdul en concret, 

les lectures recomanades segons els continguts i les activitats corresponents. També hi 

ha un enllaç que ha permès accedir al mòdul anterior i al mòdul següent. 

 

 

Quan els alumnes han accedit a l’activitat d’un mòdul, han pogut veure l’explicació de 

l’activitat, el resum de la qualificació de tots els participats i també han pogut accedir a 

“Visualitzar totes les trameses” (permet veure les trameses de tot els estudiants) i la 

“qualificació” (permet veure la qualificació de l’activitat, on es presenta la rúbrica 

corresponent a cada mòdul i els comentaris del docent a cada estudiant). 
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Al finalitzar els 4 mòduls del curs els estudiants haurien de contestar el formulari de 

satisfacció que es troba a l’enllaç del final de l’aula virtual. En el cas de la implementació 

pilot que s’ha fet, han hagut de contestar el formulari quan s’han acabat el mòdul 1. 

  

 

 

 

10. IMPLEMENTACIÓ PILOT I 
AVALUACIÓ 

En aquest apartat es descriu com s’ha portat a terme la implementació pilot del projecte 

en els terminis preestablerts a la planificació. La durada del mòdul 1 ha estat de dues 

setmanes i dos dies (del 8 al 24 de desembre) i se li atribueixen un total de 10 hores de 

treball aproximadament per part dels alumnes. 

Durant el període d’implementació hi han participat 10 alumnes que són mestres d’entre 

les etapes d’infantil i primària, també ha estat necessària la participació del docent que 

ha implementat el curs i el tutor de pràctiques extern que ha supervisat la implementació 

pilot.  

A continuació, es prossegueix a realitzar l’avaluació de la implementació pilot i es 

realitzar la valoració de les possibilitats de millora de cara a una futura edició del curs. 
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10.1 PREPARACIÓ DE LA IMPLEMENTACIÓ 

Prèviament a la implementació pilot s’ha preparat l’entorn de l’aula virtual d’aprenentatge 

en el Moodle amb els seus diferents espais. Per a tal efecte, s’han publicat els quatre 

mòduls en els quals es seqüencia el curs, amb els seus materials i recursos, els seus 

continguts, el sistema d’avaluació, ... 

Uns dies abans de la implementació, el docent ha inscrit als alumnes participants en el 

curs permetent així, que hagin pogut accedir a l’aula virtual per començar a familiaritzar-

se amb l’entorn, s’ha posat una missatge de benvinguda al fòrum principal animant als 

participants a presentar-s’hi i també s’ha publicat el pla docent del curs. 

El dia 8 s’ha iniciat la implementació de la prova pilot i el docent ha creat dos debats en 

el fòrum del mòdul 1. El primer debat ha servit per tal que els alumnes exposessin les 

seves conclusions després d’haver llegit les lectures recomanades. El segon debat ha 

permès als alumnes compartir materials i recursos que han trobat a la xarxa relacionats 

amb els blocs i la seva creació.  

A partir d’aquí, cada alumne ha anat treballant el mòdul 1 marcant el seu propi ritme 

d’aprenentatge fins el dia 24 de desembre, data en la qual ha finalitzat el mòdul 1 i ha 

estat l’últim dia per lliurar la tasca corresponent.  

 

10.2 IMPLEMENTACIÓ 

La implementació pilot s’ha realitzat al lloc d’allotjament del Col·legi la Presentació al 

Moodle: http://agora.xtec.cat/col-presentacio-arenys/moodle/.  

Per accedir a la plataforma han sigut necessàries les següents dades:  

Usuari: rrodriguez 

Contrasenya: educacioTIC 

Una setmana abans d’iniciar la implementació s’ha enviat un correu als alumnes 

participants en el curs per recordar la data d’inici (8 de desembre) i preguntar si 

recordaven les dades d’accés al Moodle de l’escola. 

A mesura que els alumnes han anat contestant el correu,  s’ha recordat el nom d’usuari 

i creat noves contrasenyes per a aquells que ho han necessitat.  

El dia 9 d’octubre s’ha enviat un altre correu a tots els alumnes per donar la benvinguda 

al curs.  

http://agora.xtec.cat/col-presentacio-arenys/moodle/
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Els alumnes, mestres d’infantil i primària, han començat a explorar l’espai del curs 

autogestionant el seu ritme de treball i temps de connexió. Mica en mica, s’han anat 

presentant en el Fòrum de presentació.  
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A mesura que els estudiants han llegit el Pla docent i s’han presentat en el Fòrum de 

Presentació, han llegit la descripció del Mòdul 1: El bloc. 
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A continuació, els estudiants han llegit les dues Lectures recomanades. 

  

I han exposat les conclusions de les lectures en el Fòrum del mòdul 1, a dins del debat 

Conclusions de les lectures. 
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Es següent pas ha estat quan cada estudiant ha desenvolupat l’Activitat del mòdul 1. 

 

Cadascú ha escollit un servei de creació i allotjament de blocs, d’entre els que s’oferien 

en el curs, i han creat un bloc. Compartint posteriorment el seu enllaç en el Fòrum del 

mòdul 1, a dins del fil de debat Blocs. 
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A mesura que els alumnes han anat lliurant l’activitat del mòdul 1 i fins a la data del seu 

termini (24 de desembre a les 23:00h), el docent ha enviat el feedback mitjançant la 

rúbrica d’avaluació i comentaris al respecte, tot determinant al final la nota del mòdul 1. 

 

 

Tot i que els alumnes han rebut un avís quan el docent ha realitzat la qualificació, el 

docent ha enviat un missatge al fòrum informant als alumnes quan ja han disposat del 

feedback de la seva activitat. 



 

 

 CURS DE FORMACIÓ EN LES TIC, RAQUEL RODRIGUEZ VERNIS 61 

MÀSTER D’EDUCACIÓ I LES TIC: DOCÈNCIA EN LÍNIA GENER 2017 

 

Per finalitzar la implementació pilot, s’ha enviat un correu amb l’enllaç a un qüestionari 

de satisfacció als alumnes que n’han formar part, la qual cosa ha permès ajudar a valorar 

les possibilitats de millora del curs per a una futura edició.  

 

 

10.3 AVALUACIÓ 

- Descripció de l’estratègia d’avaluació emprada i els instruments d’avaluació 

aplicats. 

Per a l’avaluació de la implementació s’ha tingut en compte el grau de satisfacció dels 

usuaris, l’acompliment dels objectius proposats, la qualitat dels producte desenvolupats 

i, finalment, les possibilitats de millora del producte. 

Per avaluar el grau de satisfacció dels usuaris, s’ha enviat als estudiants un formulari 

que es troba a l’Annex 3: Enquesta de satisfacció del curs, a través del qual s’ha obtingut 

una informació molt important per a l’avaluació de la implementació. 

L’avaluació del objectius proposats s’ha fet mitjançant un “checklist” en una taula (es 

troba a l’Annex 4: Avaluació de l’acompliment dels objectius) que ha permès extreure 

unes conclusions rellevants per a l’avaluació de la implementació.  
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La qualitat dels productes desenvolupats s’ha determinat a partir d’un “checklist” que ha 

permès tenir un control sobre els productes desenvolupats (el checklist es troba a 

l’Annex 6: Qualitat del producte desenvolupat). 

Les possibilitats de millora del projecte s’han considerat des de diferents enfocaments: 

enfocament tecnològic, enfocament didàctic i enfocament del treball de cada perfil 

professional (veure a l’Annex7: Possibilitats de millora). 

 

- Presentació els resultats de l’avaluació de la implementació pilot. 

A continuació es descriuen els resultats recollits en l’avaluació de la implementació pilot. 

Sobre la primera pregunta, “En quina mesura el disseny de l'aula virtual amb els diferents 

espais t'ha resultat senzill i fàcil de manejar i interaccionar per adquirir els 

aprenentatges?”, la majoria dels participants valoren en la puntuació entre un 4 i 5. Per 

tant, l’aula virtual ha resultat senzilla i fàcil per a la gran majoria. 

 

 

Sobre la segona pregunta, “Grau de satisfacció de l'entorn tecnològic on s'ha portat a 

terme la formació”, la majoria dels participants valoren amb la màxima puntuació la 

satisfacció sobre l’entorn tecnològic en el qual s’ha desenvolupat el curs. 

 

 

Sobre la tercera pregunta, “Els continguts del curs t'han permès l'actualització en les 

tendències educatives?”, la majoria del participants la valoren amb  un 5. És a dir, que 



 

 

 CURS DE FORMACIÓ EN LES TIC, RAQUEL RODRIGUEZ VERNIS 63 

MÀSTER D’EDUCACIÓ I LES TIC: DOCÈNCIA EN LÍNIA GENER 2017 

els continguts treballats els han permès l’actualització en la seva tasca educativa.

 

 

Sobre la quarta pregunta, “En quin grau les activitats proposades t'han permès aprendre 

coneixements útils per a la teva tasca educativa a l'escola?”, la majoria dels participants 

la valoren amb un 4. És a dir, que les activitats els han ajudat força a adquirir nous 

coneixements per aplicar-los posteriorment a les seves classes. Es conclou que 

s’haurien de millorar una mica les activitats per tal que ofereixin el màxim de beneficis 

als participants. 

 

 

Sobre la cinquena pregunta, “En quina mesura t'ha resultat útil els materials i els 

recursos de l'aula virtual?”, la majoria han respost que els hi ha resultat força útils. Per 

tant, cal tenir en compte que s’haurien de millorar de cara a una futura edició del curs. 
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Sobre la sisena pregunta, “En quin grau creus que el docent ha guiat l'aprenentatge 

(missatges al tauler, intervencions al fòrum, recordatoris de lliuraments d'activitats, 

retroalimentació en les activitats, etc.)”, la majoria dels alumnes participants conclouen 

que el docent ha guiat l’aprenentatge a través de les seves intervencions en els diferents 

espais de l’aula virtual. Per tant, es valora de manera idònia l’acompanyament del docent 

en el procés educatiu. 

 

 

Sobre la setena pregunta, Creus que els docent s'ha comunicat amb la suficient 

freqüència?”, el cent per cent dels participants han puntuat amb un 5 la resposta, de la 

qual cosa es desprèn que el docent ha estat proper als alumnes a l’hora d’emetre 

recordatoris, comunicar notícies, ajudar-los en els dubtes i dificultats, etc. 
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Sobre la vuitena pregunta, “La interacció amb el docent t'ha ajudat a resoldre els dubtes 

i/o dificultats?”, la majoria de participants han respost amb un 5 de valoració, és a dir, 

que el docent els ha ajudat totalment a resoldre dubtes i/o dificultats. Per tant, es valora 

positivament el rol del docent en la seva tasca educativa durant el curs. 

 

 

Sobre la novena pregunta, “Què canviaries o afegiries al curs? Propostes de millora”, 

era de caire no obligatòria i només l’han contestat dos alumnes participants. Les dues 

respostes coincideixen en que canviarien les dates del curs, ja que s’ha implementat en 

unes dates en les quals els mestres van desbordats de feina a l’escola. Les seves 

respostes són les següents:  

 

 

Els productes desenvolupats per a la implementació pilot s’avaluen a partir del següent 

llistat que es va crear en la fase anterior: 
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Per a l’avaluació final es fa ús de la taula que serveix per valorar l’acompliment del 

objectius del projecte (Annex 4) 

OBJECTIUS 
GENERALS 

GENS 
ACOMPLERTS 

POC 
ACOMPLERTS 

FORÇA 
ACOMPLERTS 

TOTALMENT 
ACOMPLERTS 

Dissenyar un 
curs en línia de 
formació en les 
TIC per al 
professorat 
d’Infantil i 
Primària del 
Col·legi la 
Presentació a 
partir d’un entorn 
virtual 
d’aprenentatge. 

   X 

Capacitar en 
competències 
TIC l’equip 

  X  

PARTS DEL PRODUCTE DESCRIPCIÓ QUALITAT DEL FUNCIONAMENT EN %

Fòrums

S'han creat diferents fòrums, primerament el fòrum de 

presentació, el qual ha funcionat correctament i cada 

alumne s'ha pogut presentar amb normalitat. A 

continuació, els fòrums de cada mòdul, durant la 

implementació d'ha fet ús del fòrum del mòdul 1. Aquest 

fòrum ha tingut diferents finalitats: comentar les lectures 

recomanades, presentar i enllaçar el resultat de l'activitat 

del mòdul i, per últim, compartir materials i recursos sobre la 

temàtica del mòdul. L'ús dels fòrum en l'aula virtual es 

valora com a un element indispensable i clau per portar a 

terme l'acció educativa en línia.  

100%

Objectius i competències

Els objectius i les competències que es van crear durant la 

fase de planificació es consideren totalment coherents al 

curs que s'ha implementat.

100%

Continguts

Els continguts que es van planificar es consideren en gran 

mesura adients a les necessitats dels alumnes parfticipants. 

Tot i que els continguts del mòdul 1 no són massa 

innovadors

es consideren favorables ja que era una de les demandes 

dels alumnes participants. 

85%

Activitats
Les activitats creades han servit en gran mesura perquè els 

alumnes participants desenvolupin capacitats en les TIC.    
90%

Materials

Els materials i recursos utilitzats ha estat força útils, tot i que 

la valoració final és que convé millorar-los de cara a una 

propera edició del curs de manera que siguin més 

interactius.

70%

Rúbriques d'avaluació

Les rúbriques d'avaluació creades han permès avaluar 

correctament les tasques realitzades per als alumnes 

participants. 

100%

Calendari del curs

El calendaeri del curs està distribuït de manera que els 

alumnes tinguin temps suficient per poder realitzar cada 

mòdul. Tot i això, les dates en les que s'ha implementat el 

mòdul 1 no han resultat les més idònies de cara als alumnes 

participants, ja que es trobaven amb una sobrecàrrega de 

feina degut a la finalització del primer trimestre escolar amb 

tot el que això comporta. 

50%

Qüestionari de satisfacció

El qüestionari de satisfacció ha permès tenir una opinió 

general dels participants sobre el curs creat. Val a dir que de 

10 alumnes participants han contestat el qüestionari un total 

de 7 alumnes, dels quals només dos han contestat la 

pregunta (no obligatòria) sobre les propostes de millora.

90%

QUALITAT DEL PRODUCTE DESENVOLUPAT
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docent de 
l’escola. 

OBJECTIUS 
ESPECÍFICS 

GENS 
ACOMPLERTS 

POC 
ACOMPLERTS 

FORÇA 
ACOMPLERTS 

TOTALMENT 
ACOMPLERTS 

Desenvolupar un 
entorn virtual 
d’aprenentatge 
que permeti 
portar a terme 
una formació 
adequada a 
partir de les 
necessitats 
detectades en el 
Col·legi la 
Presentació i 
que sigui intuïtiu i 
fàcil el seu ús. 

   X 

Planificar 
adequadament 
la 
temporalització 
del curs tenint en 
compte les 
diferents fases 
segons el model 
de disseny 
escollit. 

   X 

Definir el rol del 
docent i dels 
alumnes del curs 
mitjançant un 
enfocament 
connectivista. 

   X 

Oferir recursos i 
materials que 
esdevinguin 
claus i funcionals 
per a 
l’actualització del 
professorat. 
 

  X  

Presentar 
l’aprenentatge 
col·laboratiu en 
la formació en 
línia com a una 
font molt 
enriquidora en la 
qual tots 
aprenen de tots. 

   X 

Aplicar diferents 
estratègies 
d’avaluació en 
línia 
(autoavaluació i 
coavaluació) que 
afavoreixin el 
procés cap a 
l’aprenentatge. 

X    
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Ja per finalitzar amb els resultats d’avaluació de la implementació pilot es defineix la 

valoració del personal implicat, el tutor extern de les pràctiques i coordinador TIC del 

centre, com a molt bona. Es contempla de manera positiva la implementació del curs 

que s’ha dissenyat. 

 

- Principals conclusions extretes dels resultats de la implementació pilot. 

Una vegada s’ha realitzat la implementació i s’han analitzat els seus resultats es 

procedeix a extreure les principals conclusions. Per a tal efecte, les conclusions es 

contemplaran a partir dels següents eixos: 

o Assoliment del objectius 

S’ha assolit el primer objectiu general de Dissenyar un curs en línia de formació en les 

TIC per al professorat d’Infantil i Primària del Col·legi la Presentació a partir d’un entorn 

virtual d’aprenentatge. S’ha creat el curs a través de la plataforma Moodle en el lloc 

d’allotjament que té l’escola i s’ha fet el seu disseny de manera satisfactòria (pla docent, 

mòduls, fòrums, rúbriques d’avaluació, etc). 

Sobre el segon objectiu general, Capacitar en competències TIC l’equip docent de 

l’escola s’ha acomplert en gran mesura, ja que la gran majoria dels participants s’han 

involucrat en el projecte i han treballat per desenvolupar nous coneixements. 

Malauradament, no tots els participants han pogut gestionar correctament el seu temps 

per acomplir al cent per cent aquest objectiu, ja que s’han trobat amb la dificultat de la  

gran feina que comporta la finalització d’un trimestre (avaluacions, lliurament d’informes, 

manualitats de Nadal, preparació per a les nadales a l’escola, etc.)  

Desenvolupar un entorn virtual d’aprenentatge que permeti portar a terme una formació 

adequada a partir de les necessitats detectades en el Col·legi la Presentació i que sigui 

intuïtiu i fàcil el seu ús, és un objectiu que s’ha acomplert totalment mitjançant el Moodle 

ja que resulta un entorn de gran usabilitat i força intuïtiu per a cursos d’aquestes 

característiques. 

L’objectiu Planificar adequadament la temporalització del curs tenint en compte les 

diferents fases segons el model de disseny escollit, s’ha assolit al cent per cent complint 

en les diferents fases les dates planificades. 

Definir el rol del docent i dels alumnes del curs mitjançant un enfocament connectivista, 

s’aconsegueix en l’especificació en el pla docent sobre la metodologia d’aprenentatge. 

Pel que fa a l’objectiu, Oferir recursos i materials que esdevinguin claus i funcionals per 

a l’actualització del professorat, en els diferents mòduls del curs s’ofereixen recursos i 

materials. Contemplant el mòdul 1 (corresponent al que s’ha implementat), alguns 

alumnes no els ha fet falta l’ús dels manuals per a la creació d’un bloc, ja que els seus 

coneixements previs els han permès ometre l’ús d’aquests. 

Presentar l’aprenentatge col·laboratiu en la formació en línia com a una font molt 

enriquidora en la qual tots aprenen de tots, es considera que s’ha acomplert 

absolutament ja que s’ha ofert als alumnes un debat en el Moodle en el qual es puguin 

compartir materials i recursos útils que trobin a la xarxa. També els alumnes han 
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compartit el resultat de la seva activitat en el fòrum, de manera que tothom ha pogut 

aprendre del treball dels altres. 

L’últim objectiu, Aplicar diferents estratègies d’avaluació en línia (autoavaluació i 

coavaluació) que afavoreixin el procés cap a l’aprenentatge, es considera que no s’ha 

acomplert gens durant la implementació. Si bé s’han pensat activitats que permeten 

l’autoavaluació i la coavaluació durant el curs en els altres mòduls, no s’han contemplat 

aquest tipus d’activitats en el mòdul 1 que és el que finalment s’ha implementat. Així 

doncs, si només es té en compte el mòdul que s’ha implementat, aquest objectiu en 

concret no s’ha pogut complir.  

De manera global, es valora que els objectius planificats són realistes i adients al context 

en el qual s’ha fet la implementació pilot. Tant els objectius generals com els específics 

s’han acomplert en gran mesura, la qual cosa en verifica el seu grau de realisme i 

adequació en el marc conceptual en que s’ha portat a terme.  

Prenent en consideració l’avaluació que s’ha fet sobre cada fase del projecte, es pot dir 

que la fase d’anàlisi de la situació i el context del centre es va realitzar de manera 

adequada i ha permès crear un projecte ajustat a les necessitats detectades. 

La fase del disseny ha permès dissenyar la solució proposada en forma d’un curs dividit 

en quatre mòduls en els quals s’ofereixen uns continguts que permeten l’actualització 

dels participants. 

La fase de desenvolupament ha servit per preparar l’entorn d’aprenentatge en el qual 

s’ha desenvolupat el curs, la qual ha transcorregut satisfactòriament per tal de poder 

seguir amb la següent fase d’implementació de manera exitosa.  

La fase d’avaluació ha servit per rectificar i ajustar cada fase segons la realitat de l’acció 

educativa i per fer una valoració final del projecte. 

Les diferents fases en les quals s’ha anat creant el projecte han anat evolucionat segons 

el que estava previst en la planificació i no hi ha hagut imprevistos que hagin fet canviar 

o reformular algun aspecte del projecte. 

 

o Valoració de l’impacte del projecte en l’organització 

El projecte s’ha portat a terme durant un període de 17 dies, implicant a un total de 10 

mestres de l’escola i al coordinador TIC del col·legi, el qual ha actuat com a supervisor. 

S’ha donat un marge de temps prou ampli per tal de poder realitzar la part del curs 

implementada. A partir d’aquí, es valora que alguns alumnes participants no han 

gestionat correctament el seu ritme d’aprenentatge, en alguns casos aquesta autonomia 

en la gestió del temps i la càrrega de feina a l’escola ha generat que haguessin de córrer 

a realitzar la tasca els últims dies, o bé, que no l’hagin pogut acabar.  

Es considera que el docent ha enviat correus i entrades al fòrum recordant les tasques, 

animant als alumnes, oferint ajuda, etc. Ha intentat pautar la temporització perquè 

tothom pogués acabar el mòdul 1.  

Tot i això, com ja s’ha comentat, el moment d’implementar el curs no ha estat el més 

idoni per als alumnes, a causa de la sobrecàrrega de feina a l’escola i el cansament que 

comporta. 
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La implementació pilot ha permès generar uns coneixements en els alumnes que 

generen beneficis a l’organització, ja que afavoreixen a la millora del seu treball, i per 

tant, permeten un millor rendiment en la seva tasca. 

Un altre punt a favor és l’impacte econòmic, el projecte no ha generat costos per a 

l’organització ni desgast de recursos materials. El projecte s’ha portat a terme a la 

plataforma Moodle de l’escola, aquest allotjament ja estava creat amb anterioritat al 

projecte. 

Com a punt en contra, l’estrès que pot haver patit algun alumne al veure’s desbordat per 

la feina i pel curs, i més encara si no està acostumat a la formació en línia.  

 

o Anàlisi de les possibilitats de millora  

S’analitzen les possibilitats de millora del projecte a partir del següent checklist: 

 

 

Així doncs, els suggeriments de millora del projecte es proposen a partir de la millora en 

el disseny dels materials. Es creu necessari buscar o crear materials i recursos que 

permetin una major interacció amb els alumnes per tal que aquests es mostrin més 

motivats i actius en l’aprenentatge. 

També es considera que per millorar es podria exemplificar l’activitat del mòdul 1 tot 

oferint models que puguin resultar útils per als estudiants. 

Un altre aspecte que cal millorar són les dates en les quals s’implementa la prova pilot 

per tal que els alumnes tinguin temps suficient i es puguin involucrar amb més intensitat 

en el procés d’aprenentatge.  

Accés dels usuaris a la plataforma

Administració i manteniment de la 

plataforma

Funcionament de l'aula virtual

Optimització dels materials i recursos

Adequació dels objectius i competències

Continguts innovadors i útils per 

posar en pràctica

Adequació de la temporalització a la 

càrrega de treball

Activitats motivadores

Rol del docent

Treball del dissenyador instruccional

Treball de l'expert en contingut

Treball de l'expert tecnològic

Treball del docent

Treball del coordinador

Comunicació i entesa entre els diferents 

perfils professionals

Enfocament didàctic

Enfocament del treball de l'equip interdisciplinari

Correcte funcionament

Correcte adequació

Correcte

POSSIBILITATS DE MILLORA DEL PROJECTE

Correcte funcionament

Correcte funcionament

El seu ús ha resultat força òptim, tot i que es pot millorar.

Enfocament tecnològic

Correcte

Correcte

Els alumnes s'han motivat força en l'activitat del mòdul 1.

Correcte

Correcte

Correcte

Correcte

Correcte, tot i que l'entorn del Moodle a vegades resulta 

Correcte
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Per acabar, es valora que una altra possibilitat de millora seria incloure la co-avaluació 

o l’auto-avaluació en el mòdul 1, per tal que els alumnes prenguin una major consciència 

del que estan aprenent. 

 

 

11. CONCLUSIONS GENERALS 
La realització del TFM amb les pràctiques i la realització del projecte permet arribar a la 

culminació dels aprenentatges assolits al llarg del camí amb el conjunt de totes les 

assignatures cursades. Aquests aprenentatges s’han anat integrant en el projecte a 

mesura que s’esdevenien les diferents fases i s’han anat consolidant. 

Val a dir, que la guia i l’acompanyament de la professora de la UOC, així com també les 

rúbriques d’avaluació, han estat clau per adonar-se de com poder evolucionar 

adequadament. Cada pas cap endavant ha servit pel creixement personal i professional. 

L’experiència del TFM ha resultat bàsica per poder treballar el conjunt de totes les fases. 

Arribats punt de finalització del projecte, s’ha pogut constatar la importància de la 

cohesió i coherència que hi ha d’haver en les diferents fases que es porten a terme 

segons el model escollit, en aquest cas l’ADDIE. I, sobretot, resulta indispensable 

l’avaluació de cada fase i la replanificació, en cas que sigui necessària.  

També s’ha pogut constatar la rellevància del recolzament de la institució per tal que el 

projecte finalitzi a bon port.  

La realització del projecte ha resultat complexa en alguns moments, però de manera 

general molt satisfactòria pel producte desenvolupat i per haver pogut engendrar un 

procés educatiu en línia per primera vegada.  

Al finalitzar la fase d’implementació s’ha pogut comprovar, mitjançant l’avaluació del 

projecte, com s’han anat acomplint els objectius que s’havien planificat en els seus 

començaments. El procés de cada fase del projecte ha transcorregut segons el que 

s’havia planificat i sense desviacions. 

El conjunt del resultat del projecte ha estat molt positiu ja que es creu que s’ha 

aconseguit la finalitat del projecte, formar i actualitzar als mestres del centre de 

pràctiques. Tot i això, cal tenir en molta consideració les possibilitats de millora que s’han 

analitzat per tal de tenir un rendiment més òptim de cara a una futura versió del projecte. 
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13. ANNEXOS 
 

ANNEX 1: Enquesta per els alumnes participants  

En la fase d’anàlisi de les necessitats s’elabora la següent enquesta per obtenir 

informació sobre el problema formatiu a partir de la seva recollida de dades.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBusXNspZ8K9RVlFJG0HREbJAYePUY

FenECIR8vifpmos-Qw/viewform 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBusXNspZ8K9RVlFJG0HREbJAYePUYFenECIR8vifpmos-Qw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBusXNspZ8K9RVlFJG0HREbJAYePUYFenECIR8vifpmos-Qw/viewform
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ANNEX 2: Entrevista al coordinador TIC 

A la fase d’anàlisi de les necessitats es realitza una entrevista personal al coordinador 

TIC del Col·legi la Presentació amb les següents preguntes: 
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ANNEX 3: Enquesta de satisfacció del curs 
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ANNEX 4: Avaluació de l’acompliment dels objectius 

OBJECTIUS 
GENERALS 

GENS 
ACOMPLERTS 

POC 
ACOMPLERTS 

FORÇA 
ACOMPLERTS 

TOTALMENT 
ACOMPLERTS 

Dissenyar un 
curs en línia de 
formació en les 
TIC per al 
professorat 
d’Infantil i 
Primària del 
Col·legi la 
Presentació a 
partir d’un entorn 
virtual 
d’aprenentatge. 

    

Capacitar en 
competències 
TIC l’equip 
docent de 
l’escola. 

    

OBJECTIUS 
ESPECÍFICS 

GENS 
ACOMPLERTS 

POC 
ACOMPLERTS 

FORÇA 
ACOMPLERTS 

TOTALMENT 
ACOMPLERTS 

Desenvolupar un 
entorn virtual 
d’aprenentatge 
que permeti 
portar a terme 
una formació 
adequada a 
partir de les 
necessitats 
detectades en el 
Col·legi la 
Presentació i 
que sigui intuïtiu i 
fàcil el seu ús. 

    

Planificar 
adequadament 
la 
temporalització 
del curs tenint en 
compte les 
diferents fases 
segons el model 
de disseny 
escollit. 

    

Definir el rol del 
docent i dels 
alumnes del curs 
mitjançant un 
enfocament 
connectivista. 

    

Oferir recursos i 
materials que 
esdevinguin 
claus i funcionals 
per a 
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l’actualització del 
professorat. 
 

Presentar 
l’aprenentatge 
col·laboratiu en 
la formació en 
línia com a una 
font molt 
enriquidora en la 
qual tots 
aprenen de tots. 

    

Aplicar diferents 
estratègies 
d’avaluació en 
línia 
(autoavaluació i 
coavaluació) que 
afavoreixin el 
procés cap a 
l’aprenentatge. 
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ANNEX 5: Avaluació de l’acció formativa 

 

Rúbrica d’avaluació del mòdul 1: 
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Rúbrica d’avaluació del mòdul 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rúbrica d’avaluació del mòdul 3: 
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Rúbrica d’avaluació del mòdul 3: 
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PARTS DEL PRODUCTE DESCRIPCIÓ QUALITAT DEL FUNCIONAMENT EN %

Fòrums

Objectius i competències

Continguts

Activitats

Materials

Rúbriques d'avaluació

Calendari del curs

Compleció

QUALITAT DEL PRODUCTE DESENVOLUPAT

ANNEX 6: Qualitat del producte desenvolupat 
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ANNEX 7: Possibilitats de millora 

 

  

Accés dels usuaris a la plataforma

Administració i manteniment de la 

plataforma

Funcionament de l'aula virtual

Optimització dels materials i recursos

Adequació dels objectius i competències

Continguts innovadors i útils per 

posar en pràctica

Adequació de la temporalització a la 

càrrega de treball

Activitats motivadores

Rol del docent

Treball del dissenyador instruccional

Treball de l'expert en contingut

Treball de l'expert tecnològic

Treball del docent

Treball del coordinador

Comunicació i entesa entre els diferents 

perfils professionals

POSSIBILITATS DE MILLORA DEL PROJECTE
Enfocament tecnològic

Enfocament didàctic

Enfocament del treball de l'equip interdisciplinari
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ANNEX 8: Certificat de pràctiques 

 


