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1. PRESENTACIÓ 
 
El Manual d’assignatures virtuals és una guia d’orientació psicopedagògica per a crear 
assignatures virtuals i semipresencials, i sorgeix amb l’objectiu de facilitar la tasca del 
professorat en els diferents processos de virtualització i docència.  
 
El punt de partida és una qüestió: Formació és el mateix que informació? Creiem que no. 
Utilitzar les TIC per al desenvolupament de processos docents ha de significar alguna cosa 
més que “penjar” materials a través d'Internet. 
 
En aquest sentit, hem cregut convenient definir sis blocs: programació, continguts, activitats, 
eines de comunicació, avaluació i recursos. 
 
En primer lloc, aquest context es caracteritza, entre altres coses, per oferir una flexibilitat 
temporal i espacial a l'usuari. Paradoxalment, aquesta mateixa flexibilitat requereix 
autodisciplina i organització per part de l'alumne i una adequada planificació per part del 
professor/tutor. Així doncs, el primer aspecte a desenvolupar en el disseny d'un curs virtual ha 
de ser l'espai de programació. Aquesta pot definir-se com una sèrie de decisions que pren el 
professor abans d'iniciar el curs i que dirigiran l'acció docent en un sentit o en un altre. A més, 
aquestes decisions han de facilitar l'organització del propi alumne i fomentar la seva 
autodisciplina. En el bloc Programació es proposa un seguit d’aspectes a tenir en compte en 
aquest primer pas. 
 
En segon lloc, en un procés formatiu hi ha d’haver una informació de qualitat, és a dir, una 
informació organitzada i estructurada, comprensible, actual, atractiva i motivadora. A més, 
poden establir-se diferents nivells de complexitat. Per tant, un curs virtual ha de tenir un bloc 
one es presenti la informació. Estem parlant d'un espai de continguts. Tal com s'ha comentat, 
els continguts ha de tenir una estructura interna coherent i uns aspectes psicopedagògics a 
considerar. En el bloc Continguts s’orienta vers aquests aspectes. 
 
A més a més, l’alumne no ha de ser un senzill receptor de la informació. Un procés de 
formació requereix que aquest sigui un agent actiu en els processos d’aprenentatge. Com? Per 
exemple plantejant-se interrogants, prenent decisions, resolent problemes, realitzant 
aportacions, interactuant amb altres companys i contrastant les seves opinions. En definitiva, 
que el mateix alumne busqui la informació i construeixi el seu coneixement. 
 
Per a assegurar que l'alumne sigui un agent actiu en el procés formatiu s’ha de desenvolupar 
l'espai de les activitats. Les activitats són importants en el procés d'ensenyament - 
aprenentatge, ja que permeten posar en joc el que s'està aprenent o el que ja s'ha après. 
D’aquesta manera, al bloc Activitats s’estructura i es classifica diverses tipologies d’activitats 
en funció dels processos cognitius que es vulguin desenvolupar. 
 
Un altre aspecte fonamental per a potenciar l'activitat de l'alumne dintre del curs és la 
interacció d'aquest amb els companys o el propi tutor. Així doncs, un curs virtual ha de 
contemplar també eines de comunicació. Les eines de comunicació permeten la comunicació, 
la reflexió conjunta, l'intercanvi d'idees, etc. En definitiva, permeten construir un aprenentatge 
social i actiu. Per aquest motiu, el bloc Eines de comunicació  planteja quines eines utilitzar 
segons les seves característiques i els objectius que es plantegi el professor 
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L’avaluació pot entendre’s de diverses maneres. Cada una respon a un seguit de preguntes: 
què vull saber quan avaluo?, per què vull saber-ho?, es pot establir algun sistema per 
aconseguir el que em proposo? És molt complex donar una resposta a aquests interrogants. Al 
bloc Avaluació plantegem unes qüestions prèvies a aquesta. 
 
  
Mitjançant els recursos podem exposar els continguts de diverses maneres. L’àudio, el vídeo, 
el text, etc. permeten captar la informació a través de diferents sentits, la qual cosa augmenta 
l’atenció i la comprensió. Al bloc Recursos exposem els diversos recursos a utilitzar i les 
potencialitats que poden oferir. 
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2. LA PROGRAMACIÓ 
 
La programació és un conjunt de decisions que el professor pren abans de començar a crear 
l'assignatura. 
 
Així com en la formació presencial els formadors estan habituats a situacions d’ensenyança 
que els permet, en el mateix moment que s’imparteix la formació, identificar feedbacks, 
plantejar o reconduir situacions o aprofitar al màxim el potencial dels contextos implícits i 
explícits que es produeixen, en la formació mitjançant les TIC les respostes, sempre que sigui 
possible, han d’estar previstes i disposades en el mateix sistema, cosa que implica haver-les 
de plantejar prèviament. 
 
Sota aquest plantejament, el perfil dels alumnes als que està dirigit el curs jugarà un paper 
molt important, degut a què aquest perfil determinarà la presa de decisions respecte al “que 
fem”, “quan ho fem”, i “com ho fem”. 
 
Aquestes decisions han de concretar-se en un document que contempli aspectes importants 
per l’alumne que li permetin, entre altres coses:  
 
ü Situar-se el més aviat possible a l'assignatura  
ü Conèixer què haurà de fer: els continguts que treballarà, com els treballarà, etc. 
ü Conèixer com serà avaluat. 
ü Planificar autonòmament el seu treball. 
ü Etc. 
 
La finalitat de la programació és facilitar el procés de formació de l'alumne. En aquest sentit, 
hem contemplar els següents aspectes: 
 
- Contextualització 
- Continguts 
- Competències que es treballaran 
- Objectius 
- Criteris de presencialitat 
- Metodologia 
- Cronograma 
- Tutories 
- Bibliografia 
- Recursos 
- Avaluació 
 
 
Ø Contextualització 
 
En termes generals, la introducció és la presentació de l’assignatura i on s’expliquen les 
característiques generals de l’acció formativa que es durà a terme. S’ha de vigilar que no sigui 
molt extensa, ja que en els següents punts de la programació s’aniran concretant els diferents 
aspectes.  
 
L’objectiu principal de la introducció és ajudar a l’estudiant a situar-se en el procés formatiu 
que inicia. L’alumne necessita conèixer què és treballarà, per què i com es treballarà. 
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Per a realitzar la contextualització podem seguir els següents passos: 
  
- Donar la benvinguda a l’assignatura. 
- Indicar les dades de l’assignatura:  

- La tipologia (optativa, obligatòria, etc.). 
- El número de crèdits. 
- On s'imparteix (facultat, carrera,  curs). 

- Indicar si és una assignatura semipresencial o virtual. 
- Descriure en què consisteix el contingut i relacionar-lo amb la realitat. 
- Descriure com s'estructura l'assignatura 
 
 
Ø Continguts 
 
Els continguts d'aprenentatge són tots aquells que donen resposta a les necessitats de formació 
en relació a coneixements, habilitats i actituds. Per l’elaboració dels continguts podem seguir 
el següent procés: 
 
1. Seleccionar els continguts tenint en compte aspectes com: 

- Els objectius de la matèria. 
- El perfil dels alumnes. 
- La motivació dels alumnes. 
- Les possibilitats que ofereixen les tecnologies. 

 
2. Distribuir els continguts en blocs i marcar una estructura. 
 
3. Decidir les estratègies i recursos amb els quals els desenvoluparem. 
 
A la programació s’hauria de posar un índex dels continguts o una petita explicació dels blocs 
principals. L’objectiu és donar una visió general de la temàtica de l’assignatura, facilitan una 
idea prèvia a l’alumne i la seva introducció en el curs.  
 
 
Ø Competències que es treballaran 
 
En el marc de la Declaració de Bolònia i de l’EEES, l’establiment del sistema de crèdits 
ECTS implica que el professorat s’hagi de plantejar les competències que es treballaran en 
l’assignatura i/o matèria. 
  
Una possibilitat és establir una diferència entre les competències que es treballaran: 
 

Ø Competències Transversals 
Ø Competències Específiques 

 
 
Ø Objectius 
 
Els objectius són la concreció dels coneixements, habilitats i actituds que han de desenvolupar 
i adquirir els alumnes mitjançant la seva participació en l'acte formatiu. 
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Els objectius que es planteja el professor han de quedar clars, doncs ajuden a l’alumne a saber 
què  es pretén i com ha d’encarar el seu procés d’aprenentatge. 
 
Així doncs és important que abans d’establir-los s’hi dediqui un esforç per tal d’analitzar les 
característiques contextuals dels alumnes: les seves motivacions i interessos, els seus 
coneixements previs, la realitat sòcio - professional, les competències professionals que es 
demanen en el món laboral, etc. 
 
Els objectius actuen com un marc de referència amb diferents finalitats, segons quins siguin 
els agents implicats en el procés d'ensenyament aprenentatge. 
 

Agent Finalitat 
Alumne Ajuda a planificar el procés d'aprenentatge. 

Professor Marc de referència sobre com planificar l'acte formatiu i com avaluar-lo. 
 
 
Ø Criteris de presencialitat 
 
En aquest apartat cal valorar la diferència entre si l’assignatura i/o matèria s’ofereix sota la 
modalitat semipresencial o virtual. 
 
En el cas de què s’opti per l’opció semipresencial, caldrà deixar clar als alumnes què es farà 
presencial i què virtual, establint també de manera clara quan seran les sessions presencials. 
 
Si s’opta per l’opció virtual, si s’estableixen sessions presencials caldrà també especificar 
quan es realitzaran. 
 
 
Ø Metodologia 
 
En el document de programació és important clarificar com es treballarà durant el curs. En 
aquest sentit, poden especificar-se aspectes com: 
 
- Com es treballarà el contingut 
- Tipologia d’activitats que es realitzaran 
- Dinàmiques d’interacció professor - alumne i alumne – alumne. 
- Etc. 
 
 
Ø Cronograma 
 
El cronograma és la temporalització dels diferents esdeveniments de l’assignatura. 
Considerem esdeveniments a les activitats, debats, xats, videoconferències, publicació de 
contingut, avaluació, etc. 
 
La importància del cronograma rau en què l'alumne accedeix a una informació global i 
estructurada, informació necessària per a facilitar-li l'autonomia en el desenvolupament dels 
processos d'Ensenyança - Aprenentatge.  
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Un cronograma ha de contenir informació referent a: 
  
- Informació general 
- Previsió de l’inici de cada bloc de continguts. 
- Dates d’entrega de les activitats. 
- Una aproximació del temps de treball que s’haurà de destinar en la realització d’un bloc 

de continguts i de les pràctiques respectives. 
- Dates previstes per a la realització de fòrums. 
- Dates de realització d’activitats que requereixin la presència dels alumnes en un mateix 

moment (xats, videoconferències, etc.). Tenint en compte també les sessions presencials. 
- Etc. 
 
Exemple estructura de cronograma: 
 

 
 
 
Ø Tutories 
 
En un entorn de formació a utilitzant les TIC, el seguiment i la tutoria dels alumnes és un 
element bàsic per al seu procés d’Ensenyança/Aprenentatge. La tutoria ha de ser el 
mecanisme principal per tal d’afavorir la personalització, dinamització, socialització i 
orientació dels alumnes en el seu procés de formació. 
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Les consultes són les tutories que el professor realitza als alumnes. Cal especificar com les 
realitza (per mitjà de correu electrònic, per telèfon, al despatx, etc) les dades (el correu, 
telèfon, etc) i quan, es a dir l’horari que atendrà les consultes. 
 

Mitjà Dades Quan es realitzen 
- Correu electrònic   
- Telèfon   
- Presencial   
- Altres   

 
 
Ø Bibliografia 
 
La bibliografia és un seguit de referències bibliogràfiques relacionades amb els continguts de 
l'assignatura. L'alumne pot utilitzar-les com a suport en el procés d'aprenentatge, ja sigui per a 
consultar, ampliar o fonamentar els continguts. 
 
Podem classificar la bibliografia seguint diversos criteris, com per exemple: per temes, per 
grau d’importància que té per al professor, etc. 
 
Existeixen diferents tipologies de bibliografia, i diferents maneres de citar-les. Algunes d'elles 
poden ser: 
 
- Llibres: Cognom, Nom (data de publicació). Títol. Lloc d'edició: Editorial. 
- Capítols de llibres: Cognom, Inicial del nom (data de publicació). "Títol del capítol", a 

Inicial del nom. Cognom, Títol del llibre. Lloc d'edició: Editorial. Número de pàgina 
- Articles de revistes: Cognom, Nom: "Títol revista", Nom revista a número revista, dia 

mes any, número de pàgina. 
- Tesis: Cognom, Inicial del nom (data de publicació) "Títol de la tesis" Tesis doctoral, 

Nom de la Universitat, País d'Edició. 
- Article de Internet: Cognom, Inicial del nom (direcció del correu electrònic). "Títol del 

treball". (Direcció a internet). Data. 
 
 
Ø Recursos 
 
En una programació es útil ofrenar un apartat per anunciar, si es dóna el cas, la necessitat 
d’utilitzar algun programa diferent al que habitualment puguin utilitzar els alumnes. 
 
A més, en aquest aparat pot afegir-se la manera d’aconseguir el programa o programes 
necessaris. 
 
 
Ø Avaluació 
 
L'avaluació s’ha d’entendre com un procés intencional que implica reflexió, anàlisi i 
planificació.  
 
En aquest procés de reflexió, el formador ha de buscar la resposta a 4 preguntes bàsiques: 
 



Manual d’assigantures virtuals 
 

 10 

- Què avaluar?  
- Com avaluar?  
- Quan avaluar?  
- Quin valor atorgar a cada aspecte de l'avaluació?  

 
Les respostes a aquestes preguntes ha de ser la informació que es faciliti a l'alumne.  
 
És important que en aquest procés de reflexió el resultat sigui una avaluació coherent amb la 
metodologia que s'utilitzi durant el curs. 
 
Un exemple del resultat d’aquest procés seria: 
 

Què Com Quan Valor 
- Participació 
- Implicació 

- Debats virtuals o 
presencials 

- Durant el curs 25% 

- Contingut I - Activitats de mòdul 
 
 
 

- Finalitzar cada mòdul 
(especificar dates)  

 

35% 
 
 
 
 

- Contingut II - Treball tutoritzat - Durant el procés mitjançant 
tutories (posar dates tutories) 

- Final 

40% 
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3. ELS CONTINGUTS 
 
El contingut d'aprenentatge pot considerar-se com tota aquella informació que s'ofereix als 
alumnes i que serveix de base per a assolir els objectius proposats. Els continguts poden 
considerar-se el material de consulta del curs. 
 
En aquest sentit, és important que els continguts donin resposta a les necessitats formatives 
dels alumnes en quant a coneixements, habilitats, actituds i aptituds. 
 
Un altre aspecte important és dotar als continguts d'una estructura interna coherent i 
sistematitzada per a cadascun dels blocs que tingui el curs. D'aquesta manera, l'alumne es pot 
familiaritzar ràpidament amb una estructura que sap que s'anirà repetint al llarg del curs. 
 
Per a l'elaboració dels continguts podem tenir en compte una sèrie d'aspectes psicopedagògics 
clau: 
 

Actualitat. És important que els continguts siguin actuals. El professor hauria de 
revisar i actualitzar d'una manera més o menys contínua els continguts que componen 
el o els cursos dels que sigui responsable. 
 
Equilibri. És convenient que els continguts proporcionin sensació d'equilibri en 
relació amb els diferents blocs o mòduls que conformin el curs i amb els objectius que 
es volen aconseguir. 
 
Estructura. Com ja s'ha comentat, és molt beneficiós per a l'alumnat que els 
continguts tinguin d'una estructura interna coherent. 
 
Adaptabilitat. És molt important que els continguts, a l’igual que en el cas dels 
objectius, estiguin adaptats a les característiques dels alumnes (coneixements previs, 
context sòcio - cultural i professional, etc.). 
 
Utilització dels mitjans adequats. Aprofitant que en la formació virtual es pot 
treballar amb suports diferents als tradicionals, és important presentar-los sobre 
mitjans apropiats, variats i útils. 
 
Simplicitat i coherència. En el disseny de continguts, és recomanable inclinar-se per 
la senzillesa i el missatge directe abans que per una presentació complexa. Així, per 
exemple, algunes pautes que s’haurien de seguir són: 

- Utilitzar elements clars i senzills. 
- Recolzar-se en colors realistes. No és recomanable una saturació de colors. 
- Utilitzar lletra d'un estil estàndard. No es recomana l'ús de les cursives. 
- Els gràfics són una bona manera d'organitzar i oferir la informació. 

 
Llenguatge. Respecte al llenguatge, també existeixen certes pràctiques recomanables. 
En aquest sentit, poden destacar-se: 

- S’ha d’adaptar a l'usuari. 
- Exposar les idees de forma clara. Millor si s'utilitzen frases curtes. 
- Utilitzar la veu activa. 
- Afavorir un llenguatge informal i integrador. 
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3.1. Estructura dels continguts 
 
No existeix una manera estàndard d'estructurar uns continguts a través de les TIC. Cada 
formador o dissenyador d'un curs pot tenir el seu propi mètode. Des del punt de vista 
psicopedagògic, la millor recomanació que pot realitzar-se és que els continguts tinguin una 
estructura interna coherent. 
 
Una manera d'estructurar els continguts és a través de mòduls. Parlem de mòdul com un bloc 
temàtic de continguts que agrupa una quantitat d'informació molt més gran que en una unitat 
o tema. 
 
En cada mòdul es pot plantejar una introducció i uns objectius. Posteriorment pot establir-se 
una jerarquia de continguts per unitats. A més a més, al final, es pot oferir un resum del mòdul 
i una documentació complementària. 
 
En el següent esquema pot observar-se l'estructura. A més s'ofereix una explicació de cada 
punt que compon aquesta estructura. 
 
 

 
 
 
Ø Introducció  
 
La introducció és la primera aproximació als continguts que es pretén tractar. S’ha d’entendre 
com una porta d'entrada al mòdul. Aquesta porta ha d’oferir a l’alumne una primera 
aproximació als continguts que es desenvoluparan. 
 
Així doncs presentarem els continguts i explicarem com els treballarem, amb la qual cosa 
afavorirem una millor ubicació de l'alumne. 
 
Tenint en compte l’objectiu d'oferir una entrada i una aproximació, la introducció pot establir-
se de diferents maneres: 
 
- Introducció “plana”. La introducció plana consisteix en oferir als alumnes una 

explicació dels continguts que es desenvoluparan en el mòdul. Aquesta explicació deu ser 
breu, clara i senzilla. 
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El missatge ha de ser directe i explícit i en línies generals, hauria de respondre a les 
següents qüestions: 

 
- Identificació del mòdul i els seus aspectes centrals. 
- Què pretén? 
- Quins continguts es treballaran? 
- Com es treballaran? 

 
Exemple: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Introducció “estructurada”. Si la introducció plana es tracta d'una explicació, la 

introducció estructurada es caracteritza per distribuir la informació en parts clarament 
diferenciades. Tot i que també és de tipus explícit i directe, aquesta introducció serà més 
pautada, corresponent cada part de la mateixa a una funció específica. 

 
Aquesta estructuració de la informació permet aconseguir que els alumnes posin en marxa 
la capacitat de síntesi i seqüenciació. 
 

Exemple: 

 
 
- Introducció “global”. Una introducció global consisteix en oferir a l'alumnat una entrada 

més atractiva al mòdul. Es tracta doncs, d'una introducció més implícita que l'anterior i 
l'objectiu de la mateixa és despertar la motivació de l'alumne, ja sigui connectant amb els 
seus coneixements previs o captant la seva atenció a través de la vessant més emocional 
del procés d'ensenyament - aprenentatge. 

 
Per a dissenyar una introducció global poden utilitzar-se diferents estratègies: 
 



Manual d’assigantures virtuals 
 

 14 

 
Esquema: es tracta d'oferir un esquema que representi els punts clau que es tractaran en 
els continguts. 

 
Article: oferir un article (de premsa, de revista, etc.) que tingui relació amb els continguts. 
Aquesta estratègia permet a l'alumne relacionar el que estudiarà amb la realitat. 

 
Imatge: un mòdul pot introduir-se mitjançant una imatge (ja sigui fotografia o dibuix) 
relacionada amb els continguts. La imatge, per tal de dotar-la de major significat, pot 
acompanyar-se d'un mínim text explicatiu que la relacioni amb el continguts que es 
presentaran a continuació. 

 
Anècdota: aquesta estratègia consisteix a presentar una situació concreta que exemplifiqui 
el que s'estudiarà en els continguts. La situació hauria de ser propera a la realitat de 
l’alumne, d’aquesta manera s’augmentaria el seu potencial significatiu. 

 
Escenaris: un escenari pot definir-se com una imatge (estàtica o animada) que representi 
una situació propera a l'alumne i que posteriorment aquest pugui relacionar amb la realitat. 
En definitiva, podria entendre's com una anècdota “escenificada”.  

 
Encara que s'utilitzi una estratègia o altra, aquesta hauria de ser un pont entre els 
coneixements previs de l'alumnat i els continguts que es presentaran en el mòdul. 
 
En qualsevol cas, una introducció global no hauria de tractar-se només de la lectura d'un text 
crític o de la visualització d'una imatge divertida. Aquesta introducció hauria de “provocar” a 
l'alumne i captar la seva atenció, a més de connectar amb els seus coneixements previs i 
despertar-li la motivació per tal de  consultar-li els continguts. 
 
Per poder aconseguir tots aquests objectius, l'alumne no hauria de ser un espectador passiu 
davant de la pantalla. Haurien de buscar-se estratègies per a què aquest pogués intervenir. 
Així, la introducció global hauria de deixar un espai per tal de poder plantejar dubtes a 
l'alumne i que aquest pogués prendre decisions respecte aquestes. 
 
Aquestes decisions haurien de tenir una resposta. Però no un feedback dirigit a la correcció de 
les decisions, sinó orientat a comprendre millor la situació, donar pautes per a la reflexió i 
dirigir a l'alumne cap a la lectura dels continguts del mòdul. Per tant, aquestes respostes poden 
estar predeterminades en el sistema, i poden activar-se automàticament davant la decisió de 
l'alumne. 
 
D'aquesta manera, s'aconsegueix que l'alumne accedeixi als continguts d'una manera activa, i 
no només rebent una informació. En definitiva, el que s'intenta és que s'activin en l'alumne 
processos d'aprenentatge. 
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Exemples: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemple 1: introducció global utilitzant un esquema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemple 2: Introducció global utilitzant un escenari 
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Ø Objectius 
 
En l'apartat de programació ja s'ha ofert informació sobre els objectius. En qualsevol cas, 
només s’ha de recordar que els objectius són la concreció dels coneixements, habilitats i 
actituds que han de desenvolupar i adquirir els alumnes mitjançant la seva participació en 
l'acte formatiu, i han d’actuar com ha orientadors de l'activitat que desenvoluparà l'alumne. 
 
Com un apartat dins d'un mòdul, els objectius haurien de concretar el que es pretén aconseguir 
en el mateix. 
 
 
Ø Unitats  
 
L'exposició de la unitat és poder plasmar els continguts propis de cada mòdul agrupats en una 
jerarquia determinada.  
 
En el disseny de les unitats, és important tenir en compte en les característiques del contingut. 
En aquest sentit, aquest hauria de: 
 
- Ser significatiu davant els objectius que es pretenguin. 
- Ser adaptat a les característiques dels receptors potencials. 
- Tenir qualitat científica. 
 
Un altre aspecte és l'estil de redacció dels continguts. Algunes recomanacions que poden 
realitzar-se són:  
 
- Establir una coherència en tota l'explicació. 
- Desenvolupar una expressió clara i senzilla, directa i, en la mesura del possible, 

progressiva. 
- Seguir una seqüència lògica en l'explicació. 
 
A partir d'aquí, per tal de presentar els continguts es poden utilitzar-se diferents estratègies. 
En l’apartat 2.2 s’expliquen algunes estratègies per presentar continguts. 
 
 
Ø Resum 
 
El resum és una forma de tancar o concloure el mòdul mitjançant l'exposició de les idees 
principals que s'han treballat en aquest. Alguns elements que pot incloure el resum són els 
següents: 
 
- Punt de vista crític amb el qual buscarem provocar la reflexió dels alumnes enfront un 

tema. Per aconseguir-ho podem fer ús del vídeo, imatges… 
- Participació dels alumnes que la podem portar a terme mitjançant el debat o el xat. 
 
 
Ø Documentació complementària 
Com ha últim apartat del mòdul pot oferir-se als alumnes una recopilació de documentació 
que pugui permetre, en un moment donat, complementar, fonamentar i/o ampliar les 
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explicacions de les unitats. D'aquesta manera, es pot atendre els diferents interessos dels 
alumnes i oferir diferents nivells de complexitat de continguts. 
 
La documentació complementària poden ser referències bibliogràfiques, adreces d'Internet, 
etc. També es pot oferir la recopilació de tot el material desenvolupat en el mòdul, en un 
format fàcil de consulta, per a que l'alumne pugui accedir a ell de manera més ràpida i directa 
per a realitzar qualsevol consulta. 
 
 
3.2. Estratègies per a la presentació dels continguts 
 
Tal com s'ha comentat anteriorment, per a realitzar l'exposició del contingut poden utilitzar-se 
diverses estratègies. En termes generals, l'ús d'estratègies ha de facilitar la comprensió dels 
continguts. 
 
A continuació es presenten algunes estratègies acompanyades de la seva definició i de les 
seves principals funcionalitats pedagògiques: 
 

Estratègia Definició Funcionalitat 
Mapa 
conceptual i 
Esquema 

- És l'exposició dels conceptes claus d'un 
contingut, enllaçats o connectats de forma 
lògica, jeràrquica, gràfica, etc. 

- Permet una visió de conjunt que es pot anar 
ampliant i modificant a mesura que es van 
aprenent nous coneixements. 

- Exposar idees de forma clara i 
entenedora. 

- Introduir un bloc de continguts, 
- Donar una visió global que 

afavoreixi l'assimilació de nous 
continguts. 

- Organitzar idees i conèixer les 
seves relacions. 

Exemple - És l'explicació del contingut feta de manera 
que resulti més propera per a l'alumne 
(relacionant-la amb algun tema d'interès, 
amb  els coneixements previs, etc.). 

- El seu nivell de complexitat ha de ser inferior 
a l'explicació. 

- Facilitar la comprensió. 
- Relacionar el contingut amb la 

realitat.   

Taules - Exposició de un contingut en forma de 
classificació. 

- Classificar i comparar idees, 
conceptes, etc.   

Imatges - Fotografies, il·lustracions, etc. - Facilitar la comprensió 
- Despertar i mantenir l'atenció   

Gràfics - És la representació gràfica d'un determinat 
element, concepte o idea. 

- Ordenar les idees - Estructurar els 
continguts - Facilitar la 
comprensió   

Recursos - Àudio, vídeo, animacions, etc. - Mantenir l'atenció, despertar 
curiositat, retenir la informació. 

- Facilitar la comprensió   
Hiperenllaços 
o hipermèdia   

- Enllaços que podem seleccionar d'una 
paraula, imatge o objecte d'informació a un 
altre. 

- Aquests objectes poden incloure seqüències 
de so o seqüències de vídeo. 

- Per al dissenyador, realitzar 
interconnexions entre parts de 
continguts o entre continguts i 
punts externs a aquests (pàgines 
web, etc.) 

- Per a l'usuari, navegar lliurement 
pels continguts potenciant la 
interactivitat i el dinamisme. 
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4. LES ACTIVITATS 
 
Les activitats juguen un paper important en el desenvolupament d’un procés formatiu, per 
què: 
 
- Permeten a l’alumne posar en joc el que està aprenent o el que ja ha après. 
- A més de ser un mitjà per a l’aprenentatge, poden actuar com a mitjà per a l’avaluació 

contínua dels alumnes. 
 
Mitjançant les activitats, es pot evitar que els entorns tecnològics de formació siguin entorns 
purament expositius de materials d’informació, davant els quals l’alumne té un paper passiu.  
 
Les activitats d'un curs virtual poden classificar-se segons diferents criteris:  
 
⇒ Un criteri és la naturalesa que el formador o tutor atorgui a les activitats:  
 
- Activitats obligatòries o optatives.  
- Activitats autocorrectives o de correcció tutorial.  
- Activitats individuals o colaboratives.  
 
⇒ Un altre criteri pot ser segons què es treballi en elles. En aquest sentit, podem diferenciar:  
 
- Activitats d'unitat: es treballen continguts tractats en una unitat concreta. El seu objectiu 

serà assimilar, comprendre o consolidar els continguts d'aquella unitat.  
- Activitats de mòdul: es treballen continguts de diverses unitats d'un mateix mòdul. 

L'objectiu serà treballar de forma global i general els continguts de tot un mòdul.  
 
Per a què l’alumne tingui una relació de totes les activitats que haurà d’anar fent durant el curs 
es pot realitzar un quadre específic per aquestes. Aquest quadre variarà segons la modalitat en 
que es cursi l'assignatura: 
 
Exemple 1: Modalitat 100% virtual: 
 

Mòdul 1 
 

Activitats Característiques (optativa/obligatòria, 
individual/grupal) 

Temporalització (data d'entrega, data 
de realització, interval de dates, etc.) 

Unitat 1 Activitat 1  
Activitat 2 

   

Unitat 2 Activitat 3 
Activitat 4 

   

Activitats 
de Mòdul 

Activitat I 
Activitat II 

   

 
Exemple 2: Modalitat semipresencial: 
 
Mòdul 1 
 

Activitats Característiques 
(optativa/obligatòria, 
individual/grupal) 

Temporalització (data d'entrega, 
data de realització, interval de 
dates, etc.) 

Modalitat (presencial / 
virtual) 

Unitat 1 Activitat 1  
Activitat 2 

    

Unitat 2 Activitat 3     
Act. Mòdul Activitat I 

Activitat II 
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Un altre aspecte important és l’estructura de les activitats. En aquest sentit, és aconsellable 
establir una estructura interna comuna a totes elles, com per exemple: 
 
I. Indicar l’objectiu que es persegueix 
II. Definir l’enunciat de l’activitat 
III. Explicar els criteris d’avaluació 
IV. Indicar el material de treball 
V. Establir la documentació relacionada 
 
 
4.1. Tipologies d’activitats 
 
És important destacar el fet que en un curs de formació s’haurien d’oferir diferents tipologies 
d’activitats, amb l’objectiu de potenciar diferents processos cognitius. A continuació es 
presenten diferents exemples d’activitats i algunes consideracions a tenir en compte. 
 

a) Activitats d’anàlisi i reflexió  
b) Activitats autocorrectives  
c) Projectes 
d) Estudis de casos 
e) Activitats de recerca d’informació 
f) Activitats basades en imatges (estàtiques o dinàmiques)  
g) Activitats col·laboratives  
h) Resolució de problemes 
i) Lectures de documents 

 
a) Activitats d’anàlisi i reflexió  
 
Són activitats orientades a què l’alumne analitzi y reflexioni sobre la informació que se li 
presenta en els continguts. A partir de l’anàlisi i la reflexió es poden realitzar altres processos 
com per exemple: 
- relacionar conceptes, 
- sintetitzar, 
- elaborar noves definicions, 
- etc. 
 
 
b) Activitats autocorrectives  
 
Són activitats on l’alumne pot conèixer els resultats de les seves accions sense la intervenció 
del professor. Aquestes  activitats afavoreixen l’autoconsciència dels propis coneixements. 
 
Les activitats autocorrectives poden estar composades per diferents tipus de preguntes, per 
exemple: 
 
- Preguntes de resposta múltiple: ofereixen a l’alumne un enunciat i una sèrie de respostes 

entre les que es troba la correcta (o les correctes). 
Les opcions també poden ser de vertader - fals, de manera que l’alumne selecciona una 
d’elles. 
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- Preguntes de relacionar: es presenten dues columnes d’elements que han de relacionar-
se entre elles. Cada element d’una columna ha de tenir una sola correspondència amb un 
altre de l’altra columna. 

- Preguntes d’ordenació: l’alumne ha d’ordenar o jerarquitzar diferents elements basant-se 
en algun criteri. 

- Preguntes calculades: són preguntes on l’alumne ha d’aplicar una fórmula matemàtica 
per trobar la resposta. 

- Preguntes de resposta curta: són preguntes en què es deixa un espai en blanc per a què 
l’alumne pugui escriure la resposta. Aquesta ha de ser breu (no es recomanable més de 2 
paraules). 

- Preguntes de resposta llarga: en aquest cas, s’ofereix a l’alumne una explicació 
aproximada del que hauria d’haver escrit, de manera que l’alumne, a posteriori, pot 
comparar la seva resposta amb la que li ofereix el tutor. 

 
És important destacar que les activitats autocorrectives també poden ser utilitzades pel tutor 
del curs per valorar l’evolució dels alumnes (avaluació contínua).  
 
 
c) Projectes  
 
Es tracta d’una activitat plantejada a llarg termini i centrada en l’aplicació pràctica dels 
coneixements que s’adquireixen en el curs. 
 
Els projectes de treball poden plantejar-se de diferents maneres: 
 
- Es pot començar el projecte des de l’inici de l’assignatura i continuar-lo al llarg d’aquesta. 

En aquest cas, es poden anar aplicant els coneixements que es van adquirint durant el curs. 
- Es pot plantejar com un treball al final de l’acció formativa. En aquest cas es pot destinar 

un temps per la seva realització. 
 
La modalitat del projecte dependrà, sobretot, dels objectius que es plantegi el tutor, els 
continguts a treballar i els criteris d’avaluació establerts. En qualsevol cas, el projecte hauria 
d’afavorir la creativitat i motivació de l’alumnat. 
 
A continuació es presenten algunes orientacions pràctiques per implementar projectes de 
treball són: 
 
- Plantejar temes d’interès per als alumnes. El tema pot plantejar-lo el tutor o deixar que ho 

facin els alumnes. 
- Poden oferir-se pautes sobre com desenvolupar el projecte. També es poden establir 

tutories de seguiment. 
- És important especificar els criteris d’avaluació del projecte i el seu pes en l’avaluació del 

curs. 
- Aquesta activitat la podem integrar dins un procés d'avaluació contínua o utilitzar-la com 

avaluació final. 
- Etc. 
 
 
d) Estudis de casos  
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Els estudis de casos poden definir-se com situacions problemàtiques reals que l’alumne ha de 
resoldre utilitzant els continguts del curso. 
 
Una de las principals utilitats dels estudis de casos està en la possibilitat de què els alumnes 
relacionin la informació presentada amb contextes reals on es podria aplicar. En aquest cas, 
s’utilitzaria l’estudi de cas com activitat de consolidació. 
 
Una altra utilitat molt interessant és utilitzar els estudis de casos com a introducció dels 
continguts, amb l’objectiu de despertar la curiositat o l’interès. En aquest cas, diríem que la 
situació problemàtica serveix per despertar en l’alumne la curiositat de consultar els 
continguts per saber com resoldre el conflicte presentat. En aquest cas, pot dir-se que l’estudi 
de caso s’utilitza com una ”activitat de presentació”. 
 
Una estratègia per aplicar els estudis de casos com activitat de presentació pot ser la següent: 
 
1. Presentar la situació i el problema o conflicte. 
2. Realitzar una pregunta a l’alumne que li provoqui la reflexió. Pot ser una pregunta d’opció 

múltiple, on totes les opcions siguin similars. 
3. Quan l’alumne esculli una opció, apareix una reflexió que el porta a la consulta dels 

continguts. 
 
Tant si els estudis de casos s’utilitzen com activitat de presentació o de consolidació, és 
recomanable: 
 
- Utilitzar situacions pròximes a la realitat dels alumnes. 
- Descriure la situació amb indicadors que puguin relacionar-se amb els continguts. 
- Presentar el conflicte o problema que s’ha de resoldre. 
- Situar l’alumne com un dels protagonistes de la situació. 
 
Taula – Resum de les orientacions pràctiques comentades sobre els estudis de casos: 
 

Estudis de casos com a... 
Activitat de consolidació Introducció de contingut 

 
- Crear una situació molt pròxima a la realitat professional a la que s’encara la formació dels 

alumnes. 
- Descriure la situació amb indicadors que es puguin relacionar amb els continguts. 
- Situar a l’alumne com un dels protagonistes de la situació . 
- Provocar un conflicte, el qual ha de solucionar l’alumne. 
 
 
- Es pot demanar que la solució estigui 

fonamentada teòricament 
- L’activitat pot ser corregida pel professor i 

també autocorrectiva. 
 

 
- S’ha de donar diverses possibilitats de 

resposta. L’alumne ha de poder escollir una 
resposta i accedir a una reflexió que 
l’enllaci amb els continguts. Seria 
autocorrectiva. 

 
 
 
e) Activitats de recerca d’informació 
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Aquestes activitats són útils per comparar la informació que s’ha presentat en el curs amb 
altres informacions, aprofundir en alguna informació concreta o, simplement, per a què els 
alumnes descobreixin informacions relacionades amb la temàtica tractada. 
 
Les activitats de recerca d’informació, a més de permetre a l’alumne ampliar els seus 
coneixements, afavoreixen el desenvolupament de l’autonomia. 
 
Actualment, Internet ofereix una gran oportunitat en el desenvolupament d’aquest tipus 
d’activitats. Si s’utilitza aquest mitjà per buscar informació, poden oferir-se més o menys 
indicadors en funció del grau d’autonomia que es vulgui desenvolupar: 
 
- Oferir directament l’adreça de la pàgina on es trobarà la informació. 
- Presentar la temàtica sobre la que s’ha de buscar informació i oferir adreces de cercadors. 
- Presentar simplement el tema sobre el que s’ha de buscar informació. 
- Etc. 
 
 
f) Activitats basades en imatges (estàtiques o dinàmiques) 
 
L’ús de les noves tecnologies en processos de formació possibilita oferir activitats on les 
imatges siguin les protagonistes. A partir d’imatges estàtiques o dinàmiques (animacions, 
vídeos, etc.), els alumnes poden realitzar activitats d’identificació, relació, discriminació, 
reflexió, anàlisi, etc. 
 
En aquest tipus d’activitats poden adoptar-se diferents estratègies: 
 
- Facilitar un guió d’observació. 
- Demanar que cada alumne creï el seu propi guió. 
- A partir de les aportacions de cada alumne i a través del debat, realitzar un guió 

d’observació per tot el grup. 
- Facilitar pautes d’anàlisi. 
- Afavorir que els alumnes creïn les seves pròpies pautes d’anàlisi. 
- Etc. 
 
 
g) Activitats col·laboratives 
 
Les activitats col·laboratives poden considerar-se totes aquelles en què els alumnes es 
relacionen per resoldre una situació. 
 
Des d’aquest punt de vista, poden diferenciar-se dos tipus d’activitats col·laboratives: 
 
- Treballs en grup, és a dir, conjunts de persones que han de crear un material i entregar-lo 

al tutor. Per exemple, realitzar un projecto conjunt. 
 
- Activitats en què s’utilitzen les eines de comunicació per debatre sobre un tema. Per 

exemple, realitzar un debat sobre una temàtica determinada. 
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En qualsevol dels dos casos, poden utilitzar-se estratègies basades en els tipus d’activitats 
anteriorment citades (projectes, estudis de casos, etc.) per desenvolupar activitats 
col·laboratives. Per exemple: 
 
- Dividir als alumnes en grups, i cada grup ha de desenvolupar un projecte determinat. 
- Presentar una situació problemàtica com a base per realitzar un debat o un xat on cada 

alumne pugui donar la seva opinió. Posteriorment, cada alumne pot realitzar un resum de 
la discussió. 

- Oferir informació complementària i utilitzar-la com a base per a la discussió. 
- Etc.  
 
 
h) Resolució de problemes  
 
Aquest tipus d'activitat té en compte tant l'adquisició de coneixements com el 
desenvolupament d’habilitats. Es pot plantejar per a què es treballi de forma individual o 
grupal.  
 
Algunes exemples per a treballar-ho amb grup són: 
 
- Donar un problema i mitjançant el debat discutir les possibles solucions i arribar a una 

conclusió o resultat. 
- Donar un problema i una o vàries solucions al respecte; mitjançant el debat o el xat 

comentar i discutir les conseqüències que pot tenir la solució presentada. 
 
Algunes orientacions pràctiques respecte la resolució de problemes són: 
 
- Es pot facilitar mitjans (documentació, pàgines web, etc.) per a què l'alumne resolgui el 

problema. 
- Es poden donar indicacions per orientar-lo sobre com ha d’enfocar l’activitat . 
 
 
i) Lectures de documents 
 
Aquesta activitat pot valer-se de documents que es trobin a la xarxa o bé de documents als 
quals l'alumne pugui tenir fàcil accés (biblioteca, diari, etc.). Els documents que es posin a 
l'abast de l'alumne mitjançant la xarxa poden usar els formats de: doc, rtf, html o pdf.  
 
La lectura de documents pot plantejar-se de diverses maneres, algunes d’elles són: 
 
- Com a lectura per ampliar el contingut 
- Com a base per fer un debat, xat o activitat d’anàlisi, síntesi, etc. 
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5. EINES DE COMUNICACIÓ 
 
La comunicació és un puntal bàsic per al procés d'ensenyament - aprenentatge, per tant, en 
l'entorn telemàtic no se n'ha de prescindir. L'ús de la comunicació evitarà la individualització 
de l’aprenentatge i la sensació de solitud. Per altra banda, enriquirà l'acte formatiu potenciant 
la reflexió crítica i la construcció conjunta de l’aprenentatge. 
 
Per optimitzar els resultats de la comunicació és necessari conèixer el perfil dels alumnes 
(edat, estudis, motivacions, etc.). D'aquesta manera, posarem en marxa processos com la 
socialització, interacció, col·laboració i participació. 
 
En el marc general de la comunicació telemàtica podem distingir-ne dos tipus: 
 
• Comunicació síncrona: és aquella en que serà necessària la presència simultània dels 

diferents agents implicats en l'acte comunicatiu. Alguns tifus d’eines de comunicació 
síncrona són: xat, videoconferència, audioconferència i pissarra compartida. 

 
• Comunicació asíncrona: és aquella comunicació que no requereix de la presència 

simultània dels receptors - emissors de la informació. Alguns tipus d’eines de 
comunicació asíncrona són: fòrum o debat i correu electrònic. 

 
 
5.1. Eines de comunicació asíncrona 
 
Algunes eines de comunicació asíncrona que podem utilitzar són:  
 
Ø Correu electrònic 
 
És una eina de comunicació que permet intercanviar missatges entre els usuaris. Aquests 
missatges són normalment de text, però també s'hi poden incloure gràfics, sons, documents… 
 
Amb l'ús del correu electrònic s'aconseguirà mantenir una comunicació fluida sempre que es 
tinguin en compte les següents indicacions: 
 
- Contestar els correus de forma àgil. 
- Considerar les característiques de cada alumne abans de fer un e-mail. 
- Fer un control dels mails que es reben i s'envien. 
- Usar vocabulari clar i explicacions senzilles. 
 
Ø Fòrum o debat 
 
És una eina de comunicació que permet posar en comú opinions i contrastar criteris sobre un 
mateix tema.  
 
L'iniciador del debat pot ser l'alumne o el professor indistintament, però si és aquest últim qui 
l'inicia haurà de tenir en compte marcar unes pautes o directrius per tal d'encaminar a 
l'alumne. 
 
El paper del professor en els debats pot ser: 
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- Provocar conflictes. 
- Motivar els alumnes a participar. 
- No intervenir i limitar-se a fer d'observador. 
 
 
5.2. Eines de comunicació síncrona 
 
Algunes eines de comunicació síncrona que podem utilitzar són:  
 
Ø Xat 
 
El xat és una eina de comunicació en temps real. És a dir, dues o més persones poden 
comunicar-se simultàniament.  
 
Aquesta comunicació normalment es realitza de manera escrita, tot i que també existeixen 
xats que incorporen l’àudio i el vídeo. 
 
Mitjançant el xat podem desenvolupar: 
 
- Converses i discussions en temps real. 
- Reunions. 
- Tutories. 
- Processos de seguiment. 
- Etc. 
 
Ø Videoconferència 
 
La videconferència és un sistema de transmissió d’àudio i vídeo en temps real. Es a dir, 
persones ubicades en dos o més espais dispersos geogràficament, poden comunicar-se 
visualment i auditivament. 
 
Mitjançant la videoconferència podem realitzar: 
 
- Converses i discussions. 
- Conferències. 
- Multiconferències. 
- Reunions. 
- Classes. 
- Tutories. 
- Etc. 
 
Ø Audioconferència 
 
L’àudioconferència és un sistema de comunicació en temps real que transmet so. Els usos més 
freqüents que podem trobar d’aquesta eina de comunicació són: 
 
- Tutorització. 
- Converses. 
 
Ø Pissarra compartida 
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La pissarra compartida és una eina de comunicació en la que vàries persones poden 
interactuar en un mateix entorn gràfic. 
 
La pissarra compartida pot utilitzar-se per realitzar: 
 
- Activitats en grup. 
- Correccions entre iguals. 
- Etc. 
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6. L’AVALUACIÓ 
 
L'avaluació del procés d'ensenyament aprenentatge no és una tasca fàcil ni té una única 
resposta. Mitjançant l'avaluació el professor/a pretén aconseguir una sèrie d'objectius que han 
d'estar planificats des d'un primer moment. 
 
En el context de l'avaluació podem parlar de tres moments claus i els seus objectius:  
 

I. A l'inici del procés d'ensenyament - aprenentatge.  
- Diagnosticar el context.  
- Diagnosticar els coneixements previs dels alumnes.  
- Avaluar les necessitats, dels interessos, de les inquietuds dels alumnes. 
- Tenir en compte la vessant afectiva del procés d'aprenentatge.  
 

II. Durant el procés d'ensenyament - aprenentatge.  
- Seguir el procés d'ensenyament/aprenentatge de l'alumne.  
- Ajustar/reorientar el procés d'ensenyança aprenentatge segons les 

necessitats del moment.  
- Detectar els problemes i cerca de possibles solucions. 
 

III. Al final del procés d'ensenyament - aprenentatge.  
- Qualificar.  
- Valorar tots els factors que intervenen en el procés 

d'ensenyament/aprenentatge.  
- Prendre decisions. 
- Proposar elements d’innovació i millora. 

 
 
Per dur a terme l’avaluació d’un procés d’ensenyament – aprenentatge podem plantejar-nos 
una sèrie d’interrogants: 
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6.1. Per a què avaluem? 
 
Quan ens plantegem el procés d'avaluació hem de tenir en compte amb quina finalitat ho fem. 
Si per a dur un control dels aprenentatges que van adquirint els alumnes, o bé per a fer un 
anàlisi exhaustiu de tot el procés d’ensenyança aprenentatge, des d'una perspectiva de millora. 
Segons la finalitat que pretenguem, conduirem el procés d'avaluació en un sentit o en un altre. 
 
 
6.2. A qui avaluem? 
 
Per realitzar una avaluació complerta, s’hauria d’avaluar: 
 
- Als alumnes. 
- Al professor. 
- El context on s’ubica l’acte formatiu.  
 
 
6.3. Què avaluem? 
 
- Sobre els alumnes: coneixements, actituds i aptituds. 
- Sobre el professor: accions i decisions que es desenvolupen en el procés formatiu. 
- Sobre el context: realitat dels alumnes i recursos utilitzats per desenvolupar l’acte 

formatiu. 
 
 
6.4. Quan avaluem? 
 
Partint de la base dels tres moments claus apuntats anteriorment (a l'inici, durant i al final del 
procés d'ensenyament - aprenentatge), caldrà planificar una avaluació en moments continuats 
i interrelacionats durant tot el procés de formació. 
 
 
6.5. Com avaluem? 
 
Com avaluem a l’alumne 
 
Per avaluar els aprenentatges adquirits per l’alumne podem utilitzar diferents estratègies amb 
les quals podem posar en joc uns processos cognitius o bé uns altres. 
 
Hem de tenir en compte, però, que per desenvolupar processos cognitius complexes com ara 
síntesi, intercanvi, creació…, l'alumne ha d'haver adquirit una base prèvia ( comprensió, 
memorització, etc.). Per exemple, un alumne podrà intervenir en un debat de manera 
consistent i fonamentada si abans ja té o ha adquirit una base. 
 
En el següent quadre pretenem nombrar algunes estratègies que es poden utilitzar per avaluar 
els coneixements adquirits pels alumnes, tot indicant quin tipus de processos cognitius 
desenvolupen i les competències professionals que potencien. 
 
Competències professionals són aquells coneixements, actituds, destreses i habilitats que 
volem que els alumnes desenvolupin per tal d’afavorir la seva integració en el món laboral. 
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Tot i que és molt difícil desglossar o classificar les competències (doncs són un tot relacionat i 
integrat) podríem parlar de: 
 
- Competència tècnica: dominar com a expert els coneixements especialitzats, els 

continguts i les tasques relacionades amb la seva activitat laboral. 
- Competència metodològica: aplicar els coneixements a situacions concretes utilitzant els 

procediments adequats i solucionant els problemes de manera autònoma. 
- Competència participativa: estar disposat a col·laborar amb altres persones de forma 

constructiva. Saber observar i comprendre les actituds dels altres. Demostrar un 
comportament orientat al grup. Saber comunicar-se. 

- Competència personal: Participar de manera activa. Estar disposat a acceptar 
responsabilitats, prendre decisions, implicar-se, aportar iniciatives. Adaptar-se a noves 
situacions laborals. Ser flexible. Acceptar contrarietats. 

 

 
Com avaluem el procés des de la pràctica docent 
 
A part d’avaluar allò que han après els alumnes, hem d’anar més enllà i donar un pas més cap 
a la millora de la pràctica docent. Per això és necessari realitzar una revisió de tot el procés.  
 
Poden destacar-se tres moments claus per al desenvolupament de la docència: 

• La programació (decisions sobre com estructurar l’assignatura) 
• L’execució (accions dutes a terme pel professor durant el procés formatiu) 

Estratègies Processos cognitius Competències  
Proves objectives 

Preguntes d’elecció múltiple 
Preguntes de relacionar 

Preguntes de vertader/fals 
Preguntes d’ordenació 

Preguntes de resposta breu 
Mots encreuats 

Etc. 

Comprensió  
Memorització  

Relació  
 
 

Tècnica 

Lectura de documentació 
Anàlisis i reflexió de la informació 

presentada 
Visites a pàgines web 

Elaboració de esquemes, resums, fitxes 
Etc. 

Relació  
Síntesis  
Anàlisis  
Crítica  
Cerca 

Tècnica 
Metodològica 

Debats 
Treballs en equip 

Treballs col·laboratius 
Seminaris 

Exposicions 
Etc. 

Participació 
Intercanvi  

Construcció social del 
aprenentatge 

 

Tècnica 
Metodològica 

Personal 
Participativa 

Pràctiques 
Estudis de casos 

Resolució de problemes 
Producció d’un objecte real/virtual 

Projecto de treball 
Realització d’exemples 

Etc. 

Transferència  
Aplicació  
Creació 

 

Tècnica 
Metodològica 

Personal 
Participativa 
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• La valoració (control sobre què han après els alumnes) 
 
Un cop definits aquests moments, pot ser de gran utilitat que el professor realitzi un 
autoanàlisis de la seva pròpia pràctica, cosa que li permetria identificar els seus punts forts, 
per explotar-los al màxim, i els punts febles per millorar-los. 
 
Aquest autoanàlisi es concretaria en una sèrie de preguntes del tipus que apareix al quadre. 
 

Programació 

- És realista el plantejament d'objectius?  
- He mantingut una coherència entre els objectius i els continguts?  
- La temporalització que he planificat s'ha ajustat a la realitat?  
- Els recursos que he utilitzat han resultat apropiats per aconseguir els 

objectius?  
- La bibliografia preparada s'ha ajustat a les necessitats dels alumnes?  
- La guia de navegació, l'estructura de continguts i el disseny ha facilitat 

l'autonomia de l'alumne? 

Execució 

- El meu grau de participació en les activitats (xat, debat…) ha donat els 
fruits que esperava?  

- He utilitzat correctament els recursos?  
- He respost les consultes de forma eficaç?  
- Podria agilitzar les consultes dels alumnes? 

Valoració 

- Quins objectius no s'han cobert?  
- Les activitats han potenciat el que jo volia?  
- He tingut en compte el procés que ha seguit l'alumne a l'hora d'avaluar-

lo?  
- He aconseguit que l'avaluació sigui coherent amb la metodologia 

emprada durant el curs?  
- Els criteris d'avaluació plantejats a la programació s'han ajustat a la 

realitat? Caldria modificar-los? 
 
 
6.6. Què aporten les eines telemàtiques a l’avaluació? 
 
Considerant l’avaluació com un procés de control sistemàtic de tots els aspectes relatius a la 
pràctica docent, trobem en les eines telemàtiques un mitjà molt eficaç per recollir informació 
rellevant. 
 
El fet de treballar en entorns tecnològics ens permet organitzar un seguiment que en la realitat 
docent presencial resultaria molt complicat o fins i tot inviable. A tall d’exemple, podem 
veure com espais com el debat o el xat permeten recollir i registrar opinions o actituds de 
manera personalitzada, tasca aquesta molt difícil d’executar en les sessions de docència 
presencial a l’aula. 
 
A continuació concretem com podem utilitzar aquestes eines segons els nostres interessos: 
 

 Treball 
individual 

Treball en 
equip 

Seguiment 
del procés 

Comunicació 
asíncrona 

Comunicació 
síncrona 

Gestor de 
tasques  X X X X  

Eines de  X X X X 
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treball 
col·laboratiu 
Formularis 
Html X  X X  

Correu 
electrònic X X X X  

Xats  X X  X 
Debats  X X X  
 
 
Gestor de tasques 
 
És l'eina de la que disposa el professor/a per crear activitats. Generalment es tracta d’activitats 
obertes, amb les quals es pot potenciar dimensions més àmplies que el record de la 
informació. També pot tractar-se d’activitats tancades, individuals i en grup.  
 
 Mitjançant el gestor de tasques, el professor pot: 
- Crear activitats 
- Veure i revisar el treball dels alumnes les vegades que es cregui oportú. 
- Facilitar a l’estudiant unes pautes per a millorar l’activitat. 
 
 
Eines de treball col·laboratiu:  BSCW i pissarra compartida 
 
Les eines de treball col·laboratives són eines que permeten als alumnes tenir un espai per a: 
- Publicar treballs  
- Compartir treballs 
- Intervenir i modificar els treballs 
- Revisar treballs entre iguals.   
 
Mitjançant aquest espai el professor/a pot avaluar: 
- El treball individual que ha d’aportar cada alumne i a partir d’aquí. 
- El treball en equip o bé. 
- El treball col·laboratiu. 
 
 
Formularis html 
 
Els formularis html es refereixen a proves objectives en forma de qüestionaris o enquestes, els 
quals podran dur-se a terme en diferents moments del procés d’aprenentatge. 
 
Mitjançant els formularis el professor pot: 
- Avaluar els coneixements previs dels alumnes en relació a determinats continguts de 

l'aprenentatge. 
- Avaluar la comprensió i la memorització de conceptes 
 
De cara a l’alumne els formularis són útils per realitzar una autoavaluació, es a dir, per fer-se 
conscient del què ha après. 
 
 
Correu electrònic 
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El correu electrònic és una eina de comunicació asíncrona, que permet adjuntar fitxers amb 
reflexions al voltat d’un tòpic, construccions personals sobre un problema d’investigació, 
resultats de recerques bibliogràfiques, possibles respostes a un cas-problema presentat pel 
professor, etc.  
 
És una eina molt important per realitzar una interacció i un seguiment individual de 
l’alumne, interacció que pot ser de tipus : 
- Tècnica: per resoldre dubtes tècnics, d’us de l’eina de teleformació,  
- Acadèmica: per resoldre dubtes sobre el contingut del curs   
- Motivacional: per a motivar a l’alumne a participar en les activitats programades i donar-li 

la sensació d’estar acompanyat. 
 
 
Xats 
 
El xat és una eina de comunicació de caràcter sincrònic amb un elevat potencial pel que fa a 
l’intercanvi d’idees entre alumnes, l’actitud activa d’alumnes i professor. 
 
El xat és a més a més, una eina amb la qual el professor pot: 
- Revisar el progrés de l’alumne. 
- Valorar les actituds i la participació dels alumnes. 
- Valorar els coneixements que transmet. 
- Reconduir situacions 
 
 
Debats 
 
El debat és una eina de comunicació asíncrona amb unes potencialitats pedagògiques similars 
a les del xat. En aquest sentit el debat es caracteritza per facilitar l’intercanvi d’idees entre 
alumnes i desenvolupar un paper actiu d’aquests.  
 
Cal tenir en compte que el debat és una eina asíncrona, per tant caldrà fixar-li un temps 
determinat (una setmana, tres dies, etc). Aquesta característica permet tant a l’alumne com al 
professor: 
- Participar en diversos moments 
- Potenciar la reflexió 
 
Mitjançant el debat el professor podrà: 
- Fer un seguiment del debat 
- Revisar el progrés de l’alumne 
- Valorar les actituds i la participació dels alumnes. 
- Valorar els coneixements que transmet. 
- Reconduir situacions 
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7. RECURSOS 
 
Tenir en compte els recursos multimèdia a l’hora d’estructurar els continguts pot proporcionar 
una qualitat pedagògica als materials creats, doncs els alumnes rebran informació per 
diferents canals sensorials. Cal contemplar però el límit que hi ha entre l’estimulació sensorial 
i la sobrestimulació. L’estimulació seria el que generaria motivació i comprensió, la 
sobreestimulació provocaria la desmotivació vers els continguts exposats. 
 
Alguns recursos amb els que podem presentar, concretar i estructurar els continguts són: text, 
àudio i imatge (dins de la qual podem distingir entre imatge estàtica, animació i vídeo,). Per 
a l’elecció d’aquests recursos hem de tenir en compte aspectes com: 
 
- Els objectius que pretenem 
- El perfil dels alumnes 
- Les característiques dels recursos 
 
 
7.1. Text  
 
El text és un dels recursos més utilitzat per exposar contingut. Per a que aquest recurs faciliti 
la comprensió dels contingut cal seguir unes indicacions de caràcter lingüístic, com per 
exemple: 
- Realitzar frases sintàctiques ben estructurades i paràgraf curts. 
- Escriure un terme sempre de la mateixa manera. 
- Especificar i donar el significat des d’un primer moment de les sigles o abreviatures 

utilitzades. Per exemple: Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC). 
- Utilitzar un llenguatge que eviti connotacions i expressions de discriminacions per raons 

de sexe, rasa o religió. 
- Explicar els mapes, quadres i esquemes que s’exposin. 
 
 
7.2. Àudio 
 
Quan parlem d'àudio ens referim a incorporacions sonores que poden ser de diferents tipus: 
veu en off, diàlegs, textos parlats, música, efectes sonors i inclòs silencis. 
 
La utilització d'àudio pot: 
- Proporcionar un ambient de continuïtat narrativa a l'aplicació. 
- Humanitzar la relació usuari – màquina. 
- Captar l'atenció de l'usuari i motiva les seves accions. 
- Desenvolupar processos d'identificació i de participació a l'usuari. 
- Reforçar la interacció a la navegació. 
 
 
7.3. Imatge 
 
► Imatge estàtica 
 
Les imatges estàtiques o il·lustracions englobarien gràfics,  fotografies i dibuixos.  
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És aconsellable utilitzar-les sempre que ajudin a reforçar conceptes o a completar continguts. 
A més a més són un bon recurs per a crear mapes mentals d'un tema i estructurar-ne els 
coneixements.  
 
L’ús d’imatges pot tenir diverses funcionalitats, com ara: 
- Centrar l'atenció de l'usuari. 
- Confirmar interaccions. 
- Classificar i distingir fets. 
- Reduir la quantitat del llenguatge escrit. 
 
 
► Animació 
 
L’animació es basa en els mateixos principis que el vídeo, però partint de gràfics i no 
d'objectes ni situacions reals.  
 
La seva funcionalitat està definida pels objectius proposats a l'aplicació a desenvolupar.  
 
 
► Vídeo 
 
La incorporació del vídeo és cada vegada més freqüent a les aplicacions multimèdia. El vídeo 
pot desenvolupar diferents tractaments audiovisuals: narratius, descriptiu, etc. El vídeo també 
pot oferir la possibilitat d'interacció (mitjançant programes específics).  
 
En termes generals es pot dir que el vídeo: 
- Augmenta la sensació de realisme, millorant l'autenticitat i credibilitat.  
- Aprofita la cultura audiovisual d'altres mitjans. 
- Sintetitza els continguts, aprofitant diferents vies perceptives. 
 
 
 


