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La primavera de 2013 la Secretaria d’Universitats i Recerca va impulsar la creació d’un 

projecte singular amb l’objectiu d’analitzar l'impacte, en els àmbits educatiu i el 

socioeconòmic, dels MOOCs oferts des del sistema universitari català. A través d’una 

convocatòria oberta, adreçada a tot el personal docent i investigador del sistema 

universitari català, gestionada des de l’AGAUR, es van seleccionar 14 projectes de 138 

propostes.  

El juny de 2014 es va tancar l’informe de seguiment del projecte amb un resum de 

l’estat dels 14 MOOCs seleccionats, el context local en relació a l’estratègia MOOC per 

part de les universitats catalanes així com algunes reflexions sobre l’efecte de la 

primera convocatòria i la conveniència de la segona, publicada a principis de juny de 

2014. 

El passat 12 de desembre, fruit de la segona convocatòria competitiva, es van destinar 

prop de 254.000 € per a la realització d’un total de 32 nous MOOCs, que s’oferiran 

durant aquest 2015. Les propostes aprovades abasten temàtiques diverses -des de 

cursos previs adreçats a futurs estudiants locals de graus científico-tècnics fins a 

humanitats, ciències polítiques i art amb projecció internacional- i provenen de 8 

universitats i 2 centres de recerca catalans: Universitat de Barcelona (3), Universitat 

Autònoma de Barcelona (8), Universitat Politècnica de Catalunya (6), Universitat 

Pompeu Fabra (6), Universitat de Lleida (1), Universitat de Girona (4), Universitat 

Rovira i Virgili (1), Universitat Oberta de Catalunya (1), Centre Tecnològic Forestal de 

Catalunya (1) i Barcelona Supercomputing Center (1). 

Els cursos, oferts per 9 universitats catalanes, tenen una temàtica molt variada 

centrada en les àrees de ciència I tecnologia així com humanitats. Els cursos s’han ofert 

en castellà, català i anglès, i sobre set plataformes de MOOCs diferents. Per tant, 

l’experiència acumulada sobre la preparació dels catorze cursos ofereix una diversitat i 

riquesa més que notable. 

Pel que fa a continguts, el vídeo n’és l’element principal, amb uns 45 vídeos per curs 

d’una durada mitjana de 7 minuts. L’ús d’avaluació per parells (peer-assessment) és 
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destacable (en sis dels cursos). La major part de plataformes ofereixen uns serveis i 

prestacions ben valorats per part dels docents. 

Finalment, i contrastant l’experiència amb els professorat responsable dels cursos, la 

majoria de les institucions han donat resposta a la complexa logística que cada curs ha 

demandat. En totes les experiències hi destaca l’esperit de millora contínua en 

successives edicions dels cursos, on el professorat reflexiona, revisa i introdueix 

millores en els cursos amb uns nivells d’autoexigència notables.   

Els primers resultats d’aquest projecte i la bona sintonia de totes les universitats en 

relació a aquest tipus d’oferta formativa va propiciar l’acord de la Junta del Consell 

Interuniversitari de Catalunya (CIC) per a la creació del programa UCATx, el passat 30 

d’octubre de 2014. 

En aquest informe final de projecte, iniciat a febrer de 2014 sota el nom 14MOOCs14, 

es proporcionen els principals resultats en termes de participació i perfil de 

participants però també s’hi inclourà l’experiència i perspectiva de les persones que hi 

han participat. És, només, el primer pas cap a una anàlisi en profunditat per a la 

comprensió d’un fenomen que, sens dubte, contribuirà a transformar l’escenari de 

l’educació superior al nostre país. 

L’equip de 14MOOCs14 
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Els autors d’aquest informe agraeixen la col·laboració dels coordinadors del 14 MOOCs 

així com de totes les persones que han facilitat l’obtenció de dades per a la seva 

redacció. 

Coordinadors: 

- Christine Appel, Mar Gutiérrez i Joan Tomàs Pujolà (Spoken Communication: 

English/Spanish in Tandem). 

- Joan Batlle (ETCMOOC - Estructura i Tecnologia de Computadors). 

- Jaume Barceló i Luis Sanabria (Open Wireless Sensor Network On-Line Course). 

- Jaume Blasco i Joan Subirats (Democràcia i decisions públiques). 

- Jordi Camarasa (Principles of Pharmacology and Therapeutics). 

- Josep Cervelló (Egiptologia). 

- Miquel Duran i Sílvia Simon (Comunicació Científica 2.01: processos claus en 

una societat digital). 

- Pere Losantos (3D Entre-printing-ship).  

- José Adrián Rodríguez Fonollosa, Marta Ruiz i Lluís Formiga (Approaches to 

Machine Translation). 

- Jordi Romeu (Waves and Systems). 

- Alberto Sandiumenge (Nuevas perspectivas en donación y trasplantes). 

- Enric Serra (English for teaching purposes MOOC).  

- Carlos Alberto Scolari, Carme Rovira i Manel Jiménez (La tercera edad de oro de 

la TV). 

- Joan Viñas i Robert Escolano (XarxaMOOC). 

 



 
 

 

1. INTRODUCCIÓ 

 

 



 

7 
 

       Informe final                    Maig 2015 

En l’informe de seguiment del projecte, lliurat a la Secretaria d’Universitats i recerca el 

24 de juny de 2013, es presentava l’estat dels 14 MOOCs seleccionats a la primera 

convocatòria AGAUR, es presentava el context local en relació a l’estratègia MOOC per 

part de les universitats catalanes així com algunes reflexions sobre l’efecte de la primera 

convocatòria i la conveniència de la segona, publicada a principis de juny de 2014.  

En aquest informe final de projecte es descriuran les principals característiques dels 

diferents cursos i es proporcionarà el perfil sociodemogràfic dels estudiants així com les 

principals dades que poden aportar informació rellevant per a la mesura de l’èxit de 

cada curs. 



 

 
 

 

2. OBJECTIUS I METODOLGIA 
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L’objectiu principal d’aquest projecte és analitzar l’experiència dels 14 MOOCs des de 

perspectives diferents i assessorar al govern, però també als equips de govern de les 

universitats, per a la definició d’estratègies i plans directors dels propers anys en 

relació a l’oferta en línia i oberta. 

En aquest informe es presenta una anàlisi descriptiva d’aquesta experiència amb la 

finalitat de donar resposta a les següents qüestions: 

- Quin tipus de cursos s’han ofert en relació a la durada, la tipologia dels recursos 

i l’estratègia d’avaluació? 

- Quin és el perfil sociodemogràfic dels participants? 

- Quin és el percentatge de finalització dels cursos?  

- Quin és el grau de satisfacció d’expectatives dels participants? 

- Quina és la valoració que participants i professorat fan de la plataforma? 

La metodologia emprada és fonamentalment quantitativa i els instruments de recollida 

de dades són dos: la fitxa que cada responsable de MOOC ens ha proporcionat i un 

qüestionari que inclou diversos aspectes vinculats tots a la seva percepció en relació a 

l’experiència (veure Annexos).   



 

 
 

 

3. PRESENTACIÓ DELS 14 MOOCS 

 
 

En aquest capítol es realitzarà una anàlisi descriptiva dels 14 cursos. Primerament, es 

presentarà la relació dels 14 MOOCs on, per cadascun d’ells, s’indicarà la universitat 

responsable del curs, el seu estat actual i la plataforma utilitzada. 

A continuació, es presentarà una descripció per matèries, universitats, plataformes i 

dates de realització dels cursos. A més a més, també es realitzarà una anàlisi del tipus 

d’estructura de cada curs, dels recursos utilitzats i les estratègies d’avaluació 

emprades. I, finalment, es proporcionarà una descripció dels diferents equips 

relacionats amb els 14 projectes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 
 

       Informe final                    Maig 2015 

3.1. LLISTAT DELS 14 MOOCS 

A la Taula 1 es presenten els 14 cursos objecte d’estudi d’aquest informe. En primer 

lloc, s’especifica el nom del MOOC i la seva abreviatura per tal de simplificar-ne la 

referència i l’anàlisi en aquest document. En segon lloc, es cita la universitat, institució 

o centre de recerca responsable de cada curs així com la plataforma MOOC que s’ha 

utilitzat per desenvolupar-lo.  

MOOC 
Abreviació 

per 
l’informe 

Universitat/ Institució 
Plataforma 

MOOC 

Nuevas perspectivas en 
donación y trasplantes 

Traspl 
Fundació Institut d'Investigació Sanitària 
Pere Virgili (FIISPV) – Universitat Rovira i 
Virgili (URV) 

Moodle 

Spoken Communication: 
English/Spanish in Tandem 

Tandem 
Universitat Oberta de Catalunya (UOC) – 
Universitat Rovira i Virgili (URV) – 
Universitat de Barcelona (UB) 

Moodle 

English for teaching purposes 
MOOC 

ETeach Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Coursera 

ETCMOOC - Estructura i 
Tecnologia de Computadors 

ETCM Universitat de Girona (UdG) Unigrades 

Open Wireless Sensor 
Network On-Line Course 

WSN Universitat Pompeu Fabra (UPF) P2PU 

Principles of Pharmacology 
and Therapeutics 

Pharma Universitat de Barcelona (UB) 
Per 

determinar 

Egiptologia 1a ed. Egipt 1ª ed. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Coursera 

Egiptologia 2a ed. Egipt 2ª ed. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Coursera 

Waves and Systems W&S Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) Canvas 

Democràcia i decisions 
públiques 

Democ Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Coursera 

XarxaMOOC 1a ed. XM 1ª ed. Xarxa Vives d’Universitats Google 

XarxaMOOC 2a ed. XM 2ª ed. Xarxa Vives d’Universitats Google 

Comunicació Científica 2.01: 
processos claus en una 
societat digital 

CC2.01 Universitat de Girona (UdG) MiríadaX 

Approaches to Machine 
Translation 

AMT Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) Canvas 

3D Entre-printing-ship 3DE 
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 
– Universitat de Barcelona (UB) 

Canvas 

La tercera edad de oro de la 
TV 

3EOTV Universitat Pompeu Fabra (UPF) MiríadaX 

Taula 1. Relació dels 14 cursos objecte d’estudi, les seves universitats i plataformes. 
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3.2. MOOCS PER MATÈRIES, UNIVERSITATS I PLATAFORMES 

Els 14 cursos presenten una gran diversitat temàtica. Tal i com es mostra a la Figura 1, 

les àrees on s’hi concentren més cursos són la de Ciència i Tecnologia i la 

d’Humanitats, amb 4 i 3 cursos respectivament. A continuació, amb dos cursos 

cadascuna, vénen les Ciències Socials i les Ciències de la Salut. Mentre que només hi ha 

un curs multidisciplinari dedicat a l’Emprenedoria i la Ciència i la Tecnologia; i un altre 

dedicat a la Comunicació de les Ciències.  

 
Figura 1. Percentatge de cursos per àrees temàtiques. 

La diversitat encara és més gran pel que fa a plataformes MOOC utilitzades (veure 

Figura 2). En total, s’utilitzen 7 plataformes: Coursera i Canvas LMS (3 dels cursos 

cadascuna), MiríadaX i Moodle (2 dels cursos cadascuna), Google Course Builder (1), 

Unigrades (1) i P2PU (1). Mentre que un dels 14 MOOCs encara no té decidida la 

plataforma que utilitzarà pel seu curs. 
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Figura 2. Plataformes MOOC utilitzades pels 14 cursos. 

Si bé sol ser el professor, responsable del MOOC, qui decideix la plataforma que vol 

utilitzar en funció de les necessitats del curs i els recursos disponibles, en la majoria 

dels casos, la pròpia universitat facilita el fet d’anar cap a una o altra, a través d’acords 

institucionals amb les principals plataformes a nivell global. En el cas de la UAB, per 

exemple, qui té un acord amb Coursera, concentra la major part de la seva oferta en 

aquesta plataforma. 

A la Figura 3 es mostra el número de cursos per universitat. En vermell es representen 

els cursos pertanyents a única institució mentre que, en gris, es mostren els cursos 

interuniversitaris, realitzats conjuntament mitjançant dues o més institucions. Aquests 

últims representen un 21,4% del total dels cursos. La universitat que té més cursos a la 

primera convocatòria Agaur és la UAB amb 3 cursos; seguida per la Universitat de 

Girona (UdG), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), I la Universitat Pompeu 

Fabra (UPF), amb 2 cursos cadascuna. 

 
Figura 3. Nombre de MOOCs per universitat.  

De color gris, MOOCs interuniversitaris (col·laboracions de més d’una universitat). 
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3.3. CALENDARI 

A continuació (veure Taula 2) es presenta el calendari d’execució dels cursos: les dates 

d’inici i finalització de cada MOOC. Tot i que la majoria ja s’han realitzat, resten alguns 

cursos que encara no tenen data d’inici. A la taula, podem identificar-hi quatre estats - 

per començar, s’està realitzant actualment, acabat o obert de forma permanent- que 

vénen condicionats per la data límit de recollida de dades per l’informe, fixada pel 31 

de març del 2105. 

A la Figura 4 s’observa que ja s’han realitzat gairebé un 60% dels cursos, mentre que 

un 22% s’està realitzant actualment. Un 7% dels cursos romandran oberts 

indefinidament. Tot i així, cal remarcar que resta un 14% de cursos que encara no han 

començat i, per tant, aquests i els que no han acabat no han pogut contribuir amb 

dades de participació ni en la posterior anàlisi de l’experiència que es realitza en 

aquest informe (punt 4).  

MOOC Data d’inici 
Data de 
finalització 

Estat del MOOC a 
31/03/2015 

Traspl 20/02/2015 31/05/2015 S’està realitzant actualment. 

Tandem 03/11/2014 14/12/2014 Acabat 

ETeach 02/02/2015 03/03/2015 Acabat 

ETCM 15/01/2015 10/09/2015 S’està realitzant actualment. 

WSN 04/04/2014 --- Obert de forma permanent 

Pharma 
Per 

determinar 

Per 

determinar 
Per començar 

Egipt 1ª ed. 14/10/2013 02/12/2013 Acabat 

Egipt 2ª ed. 06/10/2014 01/12/2014 Acabat 

W&S 2015 2015 Per començar 

Democ 06/10/2014 01/12/2014 Acabat 

XM 1ª ed. 27/11/2013 30/06/2014 Acabat 

XM 2ª ed. 27/10/2014 30/06/2015 S’està realitzant actualment. 

CC2.01 23/03/2015 30/05/2015 S’està realitzant actualment. 

AMT 22/10/2014 17/12/2014 Acabat 

3DE 16/02/2015 29/03/2015 Acabat 

3EOTV 12/05/2014 15/07/2014 Acabat 

Taula 2. Calendari d’execució i estat actual dels cursos. 
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Tot i que estava previst que els cursos de la primera convocatòria AGAUR es 

realitzessin durant el 2014, a la Taula 2 es pot veure que la majoria d’ells acabaran el 

2015. Una dada que il·lustra aquest retard en l’execució dels cursos segons les dates 

previstes inicialment és el número de peticions de pròrrogues. Deu dels catorze cursos 

(un 71%) varen demanar una pròrroga per estendre el calendari d’execució del 

projecte.  

Tot i així, tal i com s’ha comentat anteriorment, hi ha hagut dos casos excepcionals on 

s’han pogut realitzar fins a dues edicions del curs dins del període de la primera 

convocatòria: és el cas dels MOOCs Egipt i XM. En el cas del MOOC ETCM –tot i que 

consta que s’està realitzant actualment- cal dir que ja s’ha realitzat una prova pilot 

amb 104 participants reals. Les dades generades a partir d’aquesta prova s’han inclòs a 

l’anàlisi dels resultats que es presenta en el punt 4 d’aquest informe. El MOOC 

Pharma, és l’únic que no té data establerta perquè els recursos disponibles només han 

pogut cobrir el desenvolupament del contingut del curs, però no la realització del curs 

amb estudiants (equip MOOC, personal de suport, plataforma...etc.). 

 
Figura 4. Estat dels MOOCs a 31 de març del 2015  

(només tenint en compte les primeres edicions). 

3.4. ESTRUCTURA DELS CURSOS 

L’estructura dels 14 cursos és d’una durada mitjana de 9 setmanes i una mitjana de 5,5 

hores de dedicació setmanal estimada – aquestes últimes s’estimen a partir de 

l’experiència del professor i l’equip MOOC i, per tant, poden variar molt en funció del 

perfil de l’estudiant i la seva formació base. Si es té en compte el contingut del curs, la 

xifra és d’una mitjana de 7 mòduls o unitats didàctiques per MOOC.  
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A la Figura 5 es mostren les dades per a cadascun dels cursos analitzats en aquest 

informe. La variabilitat quant a la durada dels cursos és força gran: el curs que té una 

major durada (també un nombre més alt d’hores estimades de dedicació setmanals) és 

l’ETCM amb 24 setmanes; mentre que els cursos més curts són l’ETeach i el Pharma, 

amb només 4 setmanes.  

Figura 5. Durada en setmanes i Hores de dedicació per setmana estimades  

de cadascun dels 14 MOOCs (més dues segones edicions). 

Les dades confirmen que la dedicació setmanal estimada és independent de la durada 

del curs. El MOOC que, en principi, requereix una dedicació menor és el 3DE amb 2 

hores per setmana de dedicació estimada i una durada de 6 setmanes.  

Les setmanes de durada poden ser, en alguns casos, menors que les setmanes entre la 

data d’inici i final del MOOC. Això és degut a que aquestes representen les setmanes 

necessàries per dur a terme el curs de forma sistemàtica i constant (segons la forma 

recomanada), i pot ésser que el curs estigui obert més setmanes per donar més 

flexibilitat als participants. 
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3.4.1. PÚBLIC A QUI VA DIRIGIT - CONEIXEMENTS PREVIS 

Cinc dels 14 cursos no tenen un públic objectiu específic i ben identificat (veure Figura 

6): 3EOTV, Democ, Egipt, WSN, Tandem. Aquests no demanen requeriments previs 

excepte en el cas del MOOC Tandem, que requereix ser major de 18 anys i tenir un 

nivell intermig d'espanyol o d'anglès (B1, B2, C1). 

La resta van dirigits a un públic especialitzat. Entre aquests, hi ha un curs destinat 

bàsicament a públic preuniversitari i 2 que requereixen tenir, com a mínim, 

coneixements mínims de batxillerat i/o cicles formatius. Els altres 6 cursos dirigits a 

públic especialitzat requereixen tenir coneixements mínims a nivell universitari: és el 

cas dels MOOCs Traspl, ETeach, Pharma, W&S, CC2.01, 3DE.  

Hi ha dos cursos que especifiquen clarament quin és el requeriment d’entrada de nivell 

universitari: en el MOOC ETeach, es demana ser professor universitari i tenir el nivell 

C1 d’Anglès; i el curs de Traspl, requereix tenir una Llicenciatura en Medicina i una 

especialització mèdica en Anestèsia, Medicina Intensiva o Emergències. 

 
Figura 6. Tipus de públic a qui van dirigits els 14 MOOCs. 

3.4.2. IDIOMES DEL CURS 

L’idioma més utilitzat com a mitjà de comunicació principal del curs és el Castellà, 

s’utilitza en 6 cursos (veure Figura 7). En segon lloc es troba l’Anglès, en 4 cursos (29%) 

i, en tercer lloc la utilització conjunta del Castellà i l’Anglès en 2 cursos (14%). El Català, 

o bé el Català amb l’Anglès, només s’utilitza com a idioma de comunicació principal en 

un dels cursos (7% respectivament). 
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Si s’observa l’idioma/es utilitzat en els continguts del curs, es mantenen els 

percentatges en general, excepte en el cas del Castellà que baixa de 6 (43%) a 4 cursos 

(28%). La combinació del Castellà i Anglès, en canvi, augmenta de 2 (14%) a 4 cursos 

(29%) si ho comparem amb el gràfic de l’idioma utilitzat per la comunicació. Així doncs, 

l’Anglès es té més en consideració quan s’ha de decidir l’idioma dels continguts del 

curs. 

Figura 7. Idiomes utilitzats en els 14 MOOCs. 

Cal apuntar que, en alguns cursos, la plataforma MOOC utilitzada és la que defineix 

l’idioma a utilitzar. És el cas de MiríadaX, on s’ha de fer el curs en Castellà; o bé 

Coursera, que deixa escollir entre el Castellà i l’Anglès.  

És important remarcar que l’idioma utilitzat en el curs defineix clarament el tipus de 

públic, nacional o internacional, que s’aconseguirà i per tant, pot acabar tenint un 

impacte significatiu en el volum final de participants. 

 

3.5. RECURSOS 

En aquest apartat s’analitza el tipus de recursos que s’han utilitzat en els diferents 

cursos: quins són els més recurrents i com s’han utilitzat, si de forma principal o 

secundària. D’altra banda, també s’analitzen les eines de comunicació emprades en els 

14 MOOCs. 
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3.5.1. TIPUS DE RECURSOS QUE UTILITZA EL CURS 

Si s’observa la Figura 8 es pot veure que els vídeos són el recurs més utilitzat pels 14 

MOOCs, ja que en 12 cursos (85,7%) s’utilitza com a recurs principal. Tots els cursos 

ofereixen vídeos i només en dos casos (14,3%) s’utilitzen de forma opcional i/o 

secundària.  

El segon recurs més utilitzat, com a recurs principal, són els Textos (Lectures, 

Llibres...etc.), en 5 cursos (35,7%). Tot i així, aquests s’utilitzen majoritàriament com a 

recurs Opcional i/o secundari (en 8 cursos, un 57% dels casos). Les presentacions 

(Power Point etc.) i els Recursos Interactius són els menys utilitzats pels 14 MOOCs. En 

aquest darrer cas, en 10 dels 14 cursos (71%), no s’arriben ni a oferir. 

Figura 8. Tipus de recursos utilitzats en els 14 MOOCs 

(classificació segons si es tracta d’un Recurs Principal, Opcional i/o secundari o No s’ofereix). 

A més, de forma complementària en alguns cursos, s’han utilitzat altres recursos com 

les xerrades per Skype, debats entre els participants i problemes de programació. 

3.5.2. VÍDEOS 

De mitjana, s’han utilitzat 45 vídeos per MOOC, el curs amb menys vídeos és el de 

WSN amb 8 vídeos i els cursos que han utilitzat més vegades aquest recurs són el XM i 

el W&S amb 100 vídeos cadascun (veure Figura 9). En total, la durada mitjana dels 

vídeos és de 7,5 min/vídeo.  



 

20 
 

       Informe final                    Maig 2015 

 
Figura 9. Número de vídeos utilitzats per MOOC. 

Si s’analitza la utilització dels vídeos en comparació amb la durada del curs s’observa 

que la mitjana de número de vídeos per setmana a visualitzar és de 6 vídeos /setmana 

(veure Figura 10). En aquest cas el MOOC Democ és el que preveu un ús més intensiu, 

en concret 11 vídeos/setmana. En canvi, el MOOC de Traspl gairebé no arriba al vídeo 

per setmana. 

 
Figura 10. Número de vídeos/setmana utilitzats per MOOC. 
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3.5.3. EINES DE COMUNICACIÓ 

A la Figura 11 es mostren les diferents eines de comunicació utilitzades en els 14 

MOOCs segons si s’han utilitzat com a eina de comunicació Principal, Opcional i/o 

secundària o bé no s’han ofert. Els resultats demostren que el Fòrum és l’eina més 

utilitzada per a la comunicació, utilitzada en un 71% dels cursos com a eina Principal. 

En segon lloc, hi ha el Correu electrònic, utilitzat en un 29% dels cursos.  

Els Hangouts o el Bloc del curs s’utilitzen en menys d’un 50% dels casos i de forma 

Opcional i/o secundària. Altres eines de comunicació utilitzades: Blocs dels 

participants, Twitter, Wiki, Tutorials per Skype passats a vídeo, Facebook o vídeo-xats. 

Figura 11. Eines de comunicació utilitzades en els 14 MOOCs 

(classificació segons si es tracta d’una eina Principal, Opcional i/o secundària o No s’ofereix). 

3.6. ESTRATÈGIES D’AVALUACIÓ 

Pel que fa a les estratègies d’avaluació, la Figura 12 mostra les diverses estratègies 

utilitzades en els 14 MOOCs segons si s’han utilitzat: 

1. Com a eina de seguiment dels estudiants i compta a la nota final del curs. 

2. Com a eina d'auto-avaluació i no compta a la nota final del curs. 

3. No s'utilitza. 
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L’estratègia més utilitzada (en un 85% dels MOOCs) com a eina de seguiment dels 

estudiants, i que compta a la nota final del curs, és l’Autocorrecció (mitjançant 

Tests/Qüestionaris automàtics). Tot i així, tots els tipus d’estratègia s’han utilitzat com 

a mínim per un 25% de cursos com a eina de seguiment a més a més de tenir-se en 

compte per la nota final. 

Les contribucions de tipus textual s’utilitzen en un 58% dels cursos, bàsicament com a 

eina de seguiment i es tenen en compte a la nota final. En canvi les contribucions 

multimèdia són les menys utilitzades com a estratègia d’avaluació, només s’utilitzen 

en un 28% dels cursos. 

Figura 12. Estratègies d’avaluació utilitzades en els 14 MOOCs 

(classificació segons si es tracta d’una eina Principal, Opcional i/o secundària o No s’ofereix). 

L’avaluació per parells s’utilitza en un 50% dels MOOCs: en un 43% dels cursos 

s’utilitza com a eina se seguiment i que compta a la nota final; i en un 7% dels MOOCs, 

s’utilitza com a eina d’auto-avaluació però sense comptar a la nota final del curs. Un 

exemple d’aquesta estratègia és l’avaluació utilitzada pel MOOC Tandem (curs 

d’anglès-castellà que funcionava a partir de parelles lingüístiques). Aquest curs ha 

implementat un sistema de feedback a través d'un formulari on cada estudiant 

avaluava les habilitats de conversa del seu parell en cada activitat de tàndem; cada 

estudiant tenia el seu portafoli personal que contenia totes les avaluacions rebudes de 

les activitats de conversa realitzades, juntament amb els enregistraments dels vídeo-

xats; a la vegada, cada estudiant avaluava la qualitat del feedback emès pel seu parell. 
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Altres estratègies d’avaluació utilitzades han sigut la participació al Fòrum, en el cas 

del MOOC Traspl, i problemes de programació, en el curs AMT. En aquest cas, 

ambdues activitats es van tenir en compte en l’avaluació del curs. 

3.7. EQUIPS MOOC 

La Figura 13 mostra els diferents equips de professionals que han integrat cadascun 

dels 14 MOOCs. XM és el curs amb més persones implicades, 12 professors i 8 

assistents tècnics o becaris. Mentre que el MOOC 3DE ha tirat endavant només amb 1 

professor. En global però, analitzant les dades dels 14 cursos, un equip MOOC està 

format de 9 persones de mitjana: 5 professors, 3 assistents tècnics o becaris i 1 

col·laborador. El volum global de persones implicades en els 14MOOCs14 és de 156 

(entre elles, 87 professors i 54 assistents tècnics o becaris). 

Figura 13. Equips MOOC. Número de persones implicades  

al desenvolupament de cadascun dels 14 MOOCs. 

Si s’observa la procedència dels equips de persones que fan possible el 

desenvolupament del MOOC, en un 64% dels cursos són personal de la pròpia 

universitat. Només en un 36% dels MOOCs s’han utilitzat serveis externs a la pròpia 

institució per desenvolupar el curs (veure Figura 14).  
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Figura 14. Utilització de serveis externs a les pròpies universitats o institucions  

per desenvolupar els MOOCs. 

Un exemple és el MOOC Traspl que, en no rebre cap suport de la universitat, va 

contractat una empresa externa per gestionar la plataforma i crear-hi el curs. En el cas 

del MOOC Tandem també es va utilitzar un servei extern per al desenvolupaments 

tecnològic i administració d'eines i plataforma.  

Un altre tipus de suport extern, sol·licitat per tres dels 14 cursos (ETCM, W&S i XM), ha 

sigut per l’enregistrament dels vídeos i el material audiovisual. 



 

 
 

 

 

4. RESULTATS DE L’EXPERIÈNCIA 
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A continuació s’analitzen les dades dels cursos acabats abans del 30 de març del 2015. 

Aquests MOOCs són 10, un dels quals ha aportat les dades de dues edicions: Tandem, 

ETeach, ETCM, WSN, Egipt 1ª ed., Egipt 2ª ed., Democ, XM 1ª ed., AMT, 3DE i 3EOTV.  

4.1. INSCRIPCIONS I TAXA DE FINALITZACIÓ  

En aquest apartat s’exposen els resultats generals de l’experiència relacionats amb les 

inscripcions i la taxa de finalització. En primer lloc, s’analitzen el nombre d’inscripcions 

segons el MOOC. En segon lloc, es relacionen aquestes inscripcions inicials amb el 

percentatge de participants que han acabat els cursos. I, finalment, es mostren els 

tipus de certificats oferts i el seu percentatge de demanda. 

4.1.1. NOMBRE D’INSCRIPCIONS SEGONS EL MOOC 

A la Taula 3 es mostra el número de participants inscrits a cadascun dels MOOCs que 

han pogut donar resultats de l’experiència. En total, s’ha traspassat la xifra dels 

100.000 inscrits. Els MOOCs que han tingut més èxit de convocatòria han sigut els tres 

MOOCs de la UAB: Egipt (amb 31.088 participants a la primera edició i 19.127 a la 

segona), ETeach amb 22.293 inscrits i Democ amb 15.283. S’ha de tenir en compte que 

els tres cursos han utilitzat la plataforma MOOC Coursera, d’abast internacional i 

coneguda arreu, fet que molt probablement ha propiciat aquest volum de participants.  

A continuació, si es continuen mirant les xifres d’inscripcions, es troba el MOOC 3EOTV 

amb 5.244 inscrits i el MOOC CC2.01 (que s’està realitzant actualment i, per tant, la 

xifra encara pot augmentar) amb 6.500 inscrits. Ambdós cursos utilitzen també una 

plataforma MOOC coneguda, en aquest cas a nivell Espanyol i Llatinoamericà, 

MiríadaX.  
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MOOC Inscrits Plataforma 

Tandem 1.284 Moodle 

ETeach 22.293 Coursera 

ETCM 104 Unigrades 

WSN 120 P2PU 

Egipt 1ª ed. 31.088 Coursera 

Egipt 2ª ed. 19.127 Coursera 

Democ 15.283 Coursera 

XM 1ª ed. 1.077 Google Course Builder 

AMT 772 Canvas Network 

3DE 380 Canvas Network 

3EOTV 5.244 Miríada X 

TOTAL 
103.472 inscrits - 96.772 inscrits (+6500 del MOOC CC2.01 +200 
de Traspl, dades provisionals atès que s’estan realitzant 
actualment) -. 

Taula 3. Nombre d’inscrits als MOOCs. 

Els cursos que han utilitzat altres plataformes tenen xifres més modestes però 

igualment interessants: Tandem i XM passen del miler d’inscrits i la resta van des dels 

104 en el cas de ETCM (es tractava d’una prova amb estudiants de la universitat) fins 

als 772 de MOOC AMT.  

4.1.2. NOMBRE DE PARTICIPANTS QUE HAN FINALITZAT EL CURS VS. INSCRIPCIONS 

Si s’analitza el comportament dels participants dins dels diferents MOOCs, es pot 

veure que en global, un 64% dels inscrits han accedit almenys a un mòdul del curs 

(veure Taula 4). Pel que fa a la taxa de finalització, la variabilitat entre els cursos és 

molt gran: des d’un 3,15% (ETeach) fins a un 74% (ETCM). Dins d’aquesta petita 

mostra, cursos més específics i amb menys estudiants tenen un índex d’acabament 

més alt. D’acord amb aquesta dispersió, fins a un 14% l’ha superat (de mitjana). 

Aquestes xifres són una mica superiors a l’estàndard de finalització d’aquest tipus de 

cursos, al voltant del 10%. 
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MOOC Inscrits 
Han accedit almenys a un 
mòdul del curs 

Acabats 
Han superat el 
curs 

  Núm. % Núm. % Núm. % 

Tandem 1.284 --- --- 174 13,55% 86 6,7% 

ETeach 22.293 9000 44,81% 703 3,15% 492 2,2% 

ETCM 104 86 82,69% 77 74,04% 56 53,85% 

WSN 120 120 100% 32 26,67% 32 26,67% 

Egipt 1ª ed. 31.088 20.326 65,38% 2.975 9,57% 2.975 9,57% 

Egipt 2ª ed. 19.127 12.773 66,78% 1.665 8,70% 1.665 8,70% 

Democ 15.283 7.856 51,40% 1.299 8,50% 1.153 7,54% 

XM 1ª ed. 1.077 925 85,89% 122 11,33% 122 11,33% 

AMT 772 211 27,33% 47 6,09% 33 4,27% 

3DE 380 120 31,58% 78 20,53% 78 20,53% 

3EOTV 5.244 4.202 80,13% 428 8,16% 428 8,16% 

TOTAL 
96.772 
inscrits 

64% han accedit almenys a un 
mòdul del curs de mitjana 

 17% ha acabat el 
curs de mitjana 

14% ha superat 
el curs de 
mitjana 

Taula 4. Nombre de participants que han finalitzat el curs vs. el nombre d’inscrits. 

4.1.3. CERTIFICATS 

A la Taula 5 es mostren les opcions de certificació que han utilitzat els diferents 

MOOCs. Alguns d’ells ofereixen certificats de pagament (com és el cas dels oferts a la 

plataforma Coursera) i d’altres ofereixen certificats en línia a mode de Badges 

(gratuïts). La taula també mostra la xifra de participants que han demanat certificat 

per cada MOOC. De mitjana, el 6% dels inscrits han demanat certificat 

independentment del tipus. 

MOOC Certificació 
Número participants 

que han demanat 
certificat 

  Núm. % 

Tandem 

 
Un certificat de seguiment a tots els que han finalitzat el curs. 
Els 10 estudiants que han obtingut més puntuació en el 
rànquing, reben la menció especial en el certificat de Very 

Good; els 3 primers reben la menció d'Excellent i a més un 
premi que consisteix en una sessió de conversa en tàndem amb 
un dels professors. 
 
La puntuació del rànquing s'obté a partir dels següents 
indicadors: temps total de conversa, nombre de tàndems 
realitzats, precisió i fluïdesa. 

20 1,55% 
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ETeach 
Certificats de Coursera (estàndard, with distinction) i signature 
track. 

Poden 
obtenir 

el certificat 
492p 

(187 han 
pagat el 

"signature 
track") 

0,83% 

ETCM 
S'oferirà un diploma d'aprofitament per a tots aquells que no 
sigui assignatura troncal de la Universitat. 

2 1,92% 

WSN S'ofereixen Mozilla OpenBadges. 32 26,67% 

Egipt 1ª 
ed. 

Certificats de Coursera (estàndard, with distinction). 2.975 9,57% 

Egipt 2ª 
ed. 

Certificats de Coursera (estàndard, with distinction) i signature 
track. 

1.665 8,70% 

Democ 
Certificat bàsic i certificat amb honors (d'acord amb els exercicis 
realitzats i la nota obtinguda) - Certificat amb reconeixement 
d'identitat ("signature track") o certificat d'aprofitament. 

Ns/Nc Ns/Nc 

XM 1ª ed. Certificació mitjançant insígnies de Mozilla OpenBadges. Ns/Nc Ns/Nc 

AMT 
Certificat de participació per la UPC.  
(*) Tots els que aproven tenen el certificat. 

33 4,27% 

3DE No s’ofereix. 10 2,6% 

3EOTV Dos tipus de certificat: de participació i de superació. 52 1% 

Taula 5. Tipus de certificació oferta i percentatge de peticions. 

4.2. PERFIL DELS PARTICIPANTS 

En aquest apartat s’analitzen les dades del perfil dels participants: les franges d’edat, 

el gènere i el lloc de procedència. Aquestes dades s’han obtingut a partir d’un 

qüestionari que els participants han respost de forma voluntària.  

4.2.1. EDAT 

A la Figura 15 s’observen les franges d’edat dels participants de cada MOOC. La franja 

d’edat més nombrosa en tots els cursos és la de 25 a 34 anys. Tot i així, les edats 

presenten una alta variabilitat segons el curs: ETeach, per exemple, té un públic més 

adult (es tracta d’un curs dirigit a professors) que el MOOC de 3EOTV (que parla de 

sèries de televisió). Juntament amb el curs 3EOTV, Tandem i 3DE són els cursos que 

tenen més participants de 18 a 24. 
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Tot i així, Tandem també té un percentatge nombrós (30%) de participants més grans 

de 45 anys. Egipt i Democ presenten un patró d’edats similar, amb aproximadament 

un 55% de participants menors de 34 anys i amb representació a totes les franges 

d’edat. 

 
Figura 15. Participants dels MOOCs per franges d’edat.  

ETCM, XM 1a ed. i WSN no disposen d’aquestes dades. 

La Figura 16 mostra el percentatge de participants segons les franges d’edat de tots els 

cursos en global. Un 42% dels participants té de 25 a 34 anys i un 22% tenen de 35 a 44 

anys. Les franges d’edat de 18 a 24 i 45 a 54 representen un 12% i un 14% 

respectivament. I, per últim, un 10% dels participants tenen més de 55 anys.  

 
Figura 16. Edat dels participants en tots els cursos. 
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4.2.2. GÈNERE 

Pel que fa al gènere, un 52% dels participants són dones, mentre que un 48% són 

homes. La Figura 17 mostra les dades segons els cursos. Les dones superen 

lleugerament el 50% tan sols en dos cursos: ETeach (curs d’idiomes i educació) i Egipt 

(humanitats). Els cursos amb menys públic femení són els MOOCs ETCM (amb només 

un 6% de dones), WSN i 3DE (amb un 20% i 25% respectivament), cursos de Ciència i 

Tecnologia, Ciències Aplicades i Negocis. Tot i així, el fet que els cursos que tenen més 

dones siguin també els que tenen més participants, fa que les xifres globals s’equilibrin 

i el percentatge entre gèneres sigui gairebé igual. 

Figura 17. Gènere dels participants segons el MOOC.  

XM 1a ed. no disposa d’aquestes dades. 

4.2.3. LLOC DE PROCEDÈNCIA 

Els participants provenen de 113 països diferents (veure Taula 6). El 37, 5% dels 

participants són espanyols, seguits pels mexicans (11,87%). En tercera posició es 

troben els participants que provenen de Colòmbia (8,53%) i Estats Units (6,12%). I, 

amb gairebé un 5% es troben els participants de Brasil i un 4% d’Argentina. Perú i Xile 

els segueixen amb un 3,7% i 3,2% respectivament. 
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País (%) País (%) País (%) País (%) 

Espanya 37,53 Costa Rica 0,84 Romania 0,38 Sèrbia 0,19 

Mèxic 11,87 
República 
Dominicana 

0,81 Austràlia 0,34 Japó 0,18 

Colòmbia 8,53 Portugal 0,80 
Països 
Baixos 

0,33 Israel 0,17 

Estats 
Units 

6,12 Itàlia 0,80 Polònia 0,31 Turquia 0,16 

Brasil 4,80 Rússia 0,74 Ucraïna 0,31 Nicaragua 0,15 

Argentina 4,08 Xina 0,67 Egipte 0,29 
República 
Txeca 

0,13 

Perú 3,68 Canadà 0,66 Hondures 0,28 Bulgària 0,13 

Xile 3,14 Uruguai 0,66 Suïssa 0,25 Croàcia 0,13 

Regne 
Unit 

1,64 Guatemala 0,63 Bolívia 0,24 Taiwan 0,11 

Equador 1,25 Índia 0,57 Paraguai 0,23 

Altres (65 
països) 

< 0,1 
Veneçuela 1,21 Grècia 0,56 Bèlgica 0,22 

França 0,88 El Salvador 0,55 Irlanda 0,21 

Alemanya 0,85 Puerto Rico 0,46 Panamà 0,19 

Taula 6. País de procedència dels participants dels MOOCs:  

Tandem, ETeach, Egipt 1a i 2a ed., Democ, AMT, 3DE i 3EOTV. 

Els països llatinoamericans tenen una presència significativa, ja que representen el 

43% dels participants totals.  

4.3. ALTRES DADES...  

En aquest apartat s’analitzen altres dades dels participants, com és la seva formació 

prèvia i la seva situació laboral. Aquesta anàlisi s’ha fet amb les dades d’aquests 

MOOCs: AMT, 3DE, WSN, ETeach, ETCM, 3EOTV. 

Els resultats que es mostren són les respostes voluntàries dels participants dels cursos 

anteriors (dades agregades). En el cas de la formació prèvia es van obtenir 1327 

respostes, mentre que quan es va preguntar per la situació laboral es van obtenir 1222 

respostes en total. 
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4.3.1. FORMACIÓ PRÈVIA 

A la Figura 18 es mostra la formació prèvia dels participants. El nivell de formació és 

bastant alt, un 36% dels participants té un Grau o equivalent, mentre que un 32% ha 

obtingut un màster universitari. A més a més, un 15% de participants són doctors. 

Només un 9% té, com a estudis més alts, el Batxillerat, i un 2% secundària. 

 
Figura 18. Formació prèvia dels participants. 

4.3.2. SITUACIÓ LABORAL 

Un 46% dels participants són assalariats (un 28% al sector privat i un 18% al sector 

públic). Un 21% actualment no treballa, mentre que un 14% es declara treballador 

independent o bé empresari sense assalariats. Els que tenen una feina no remunerada, 

membres d’una cooperativa i empresari amb assalariats només representen un 6% del 

total de participants. 

 
Figura 19. Situació laboral dels participants. 



 

34 
 

       Informe final                    Maig 2015 

4.4. VALORACIONS PER PART DELS EQUIPS MOOC 

En aquest apartat s’analitzen les valoracions dels equips MOOC, primerament respecte 

a la plataforma utilitzada i, en segon lloc, sobre l’equip docent i de suport. Finalment 

s’exposen les valoracions globals de l’experiència viscuda així com algunes de les 

lliçons apreses durant el desenvolupament dels projectes. 

4.4.1. VALORACIÓ DE LA PLATAFORMA 

La valoració que fan els diferents equips MOOC de la plataforma utilitzada és molt 

variada. A la Figura 15 es mostren les valoracions agrupades per plataforma i es pot 

veure que Unigrades, Coursera i Miríada X són les plataformes més valorades. En un 

punt mitjà, es troben les plataformes P2PU, Canvas i Moodle; mentre que la 

plataforma amb menys puntuació és Google Course Builder. 

Figura 15. Satisfacció de les expectatives inicials dels professors amb la plataforma utilitzada. 

Per entendre més la valoració global anterior, cal aprofundir en la valoració dels 

diferents recursos oferts. A la Figura 16 es mostra el nivell de satisfacció amb les eines 

ofertes per a cadascuna de les 7 plataformes MOOC. 
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           Figura 16. Nivell de satisfacció amb les eines ofertes per les plataformes MOOC. 

La plataforma amb una puntuació més alta de satisfacció pel que fa a les Eines 

d’avaluació és Unigrades (5 de 5) seguida de Coursera (4,33 de 5). MiríadaX i Moodle 

també estan molt ben valorades en aquest aspecte (4 de 5).  

Coursera és la plataforma més ben valorada en Eines de comunicació (4,66 de 5). 

Seguida també per MiríadaX i Moodle amb una bona puntuació (4 de 5). Google 

Course Builder és la plataforma que pitjor satisfà les necessitats en Inserció 

d’aplicacions externes a la plataforma i Visualització de dades de seguiment dels 

estudiants durant el curs (1 de 5 en ambdós casos). Canvas també obté una mala 

valoració en aquest últim aspecte (1,5 de 5).  

Pel que fa a la Inserció de vídeos, Unigrades i Miríada X són les plataformes més ben 

valorades (5 de 5) seguides de Coursera (4,66 de 5). En general, aquesta és una de les 

funcionalitats més ben cobertes per totes les plataformes.  

Si s’analitza la satisfacció global d’expectatives en relació a la plataforma (veure Figura 

17), el 50% dels cursos es mostra Bastant (30%) o Molt (20%) satisfet. Un 40% es 

mostra Indiferent, mentre que un 10% ha vist les seves expectatives Poc satisfetes. 
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Figura 17. Expectatives complertes amb la plataforma. 

A la Taula 7, s’amplia aquesta valoració i es mostren les mancances identificades per 

l’equip de cada MOOC respecte a la plataforma utilitzada.  

MOOC Plataforma Mancances identificades per l’equip de cada MOOC 

Tandem Moodle 

Permet poques possibilitats d'organització dels elements del curs en 
la interfície. És inevitable una sobresaturació d'elements; informació 
i continguts no sempre rellevants per als estudiants romanen 
presents a la interfície. Aquest fet provoca que la corba 
d'aprenentatge del domini de l'entorn sigui excessivament llarga i 
desproporcionada en relació a la durada del curs. Moodle està 
pensat per a implementar cursos de matriu tradicional, tant per 
l'estructura com per les eines de comunicació que conté, dificultant 
la implementació de models innovadors que superin aquests 
esquemes. 

ETeach Coursera No s’han identificat mancances. 

ETCM Unigrades Un fòrum més dinàmic. S'hi està treballant. 

WSN P2PU 

La plataforma és senzilla i minimalista, ja que l'objectiu és poder fer 
servir les altres eines que ofereix la web de manera conjunta. És una 
plataforma que busca ser una peça més d’un puzle més que no 
cobrir tots els aspectes possibles. 

Egipt Coursera No s’han identificat mancances. 

Democ Coursera 

Temporalment hi havia restriccions per incrustar Javascript, amb la 
qual cosa el fòrum del curs quedava una mica insuls. 
No es poden posar fotos o gràfics a les preguntes dels exàmens. 
L’atenció a les persones amb problemes tècniques (sobretot als qui 
tenien problemes amb la verificació d'identitat no ha estat gaire 
bona). 

XM  
Google Course 
Builder 

Google Course Builder és una eina molt rudimentària i poc 
amigable. Dues de les principals limitacions que conté (s’ha treballat 
amb la versió 1.5.0): 
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L'editor de textos és molt bàsic. Per exemple: una vegada creat el 
text, dóna problemes per a modificar els atributs de la font 
emprada, i si s'hi insereix un enllaç extern, per a demanar que s’obri 
en una altra finestra cal modificar el codi html. 
Els qüestionaris són molt limitats, ja que només permet crear dos 
tipus d'activitats (Multiple Choice Question i Short Answer). Per la 
tipologia de preguntes que demana les activitats de llengua ens vam 
veure obligats a crear moltes preguntes (una per cada "buit") i 
després agrupar-les per crear-ne una de sola. El problema principal 
és que la plataforma no segueix un criteri lògic per a ordenar les 
preguntes (ni alfabètic ni cronològic), i agrupar les preguntes és una 
tasca àrdua. 

AMT Canvas 
Més flexibilitat a l'hora d'establir criteris d'avaluació, més 
possibilitats als quizzes i millors eines d'anàlisis de resultats i dades 
de seguiment. 

3DE Canvas 

Un cop finalitzat el curs i a partir de les respostes dels participants 
usuaris podem afirmar que la plataforma té un bon nivell de 
navegabilitat i que la puntuació obtinguda és bona. Des del punt de 
vista del dinamitzador deixa més que desitjar especialment pel que 
fa als seguiment dels participants i les estadístiques que només 
s’ofereixen en la versió de pagament. 

3EOTV MiríadaX 

En el plantejament del curs, sempre donem màxim valor a la 
participació ens els espais comuns: Fòrum, principalment, però en 
canvi, sols realitzant les activitats dels mòduls, es pot superar el 
curs. És a dir, algú pot superar el MOOC sense haver passat pel 
Fòrum, on hi ha el real potencial d'un curs massiu obert online. 

Taula 7. Mancances identificades de les plataformes MOOC per curs. 

4.4.2. EQUIP DOCENT I DE SUPORT 

Si s’analitza el nivell de satisfacció amb el suport rebut per part de la 

Universitat/Centre/Institució de l’equip MOOC, els resultats indiquen que el 60% dels 

cursos estant molt satisfets amb l’atenció rebuda (veure Figura 18); un 10% dels cursos 

es mostra bastant satisfet amb el suport rebut i un altre 10% es mostra indiferent. Tot i 

així, cal destacar que un 10% dels MOOCs (dels que han participat en els resultats de 

l’experiència) es mostren poc satisfets amb la seva universitat/centre/institució.         
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Figura 18. Satisfacció amb el recolzament rebut per la universitat/centre/institució. 

Altres MOOCs que no han participat als resultats de l’experiència perquè no havien 

finalitzat el MOOC amb estudiants reals a data de la recollida de dades d’aquest 

informe (30 de març del 2015), també han opinat sobre el suport rebut. Cal destacar el 

cas de dos MOOCs, Traspl i Pharma que han mostrat el seu descontentament davant la 

manca d’ajuda per part de les universitats/centres corresponents.  

Si s’analitza la satisfacció amb l’experiència docent, veure Figura 19, els resultats són 

molt positius: un 70% dels cursos s’ha mostrat molt satisfet mentre que el 30% s’ha 

mostrat bastant satisfet. 

 
Figura 19. Satisfacció amb l’experiència docent. 

En general, es pot concloure que el nivell de satisfacció global de l’experiència docent 

en aquests cursos ha estat excel·lent. Tal i com mostra la Figura 20, un 60% dels cursos 

han quedat molt satisfets amb l’edició del MOOC, mentre que el 40% restant s’han 

mostrat bastant satisfets (una valoració de 4 sobre 5). 
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Figura 20. Satisfacció general amb aquesta edició del MOOC. 

4.4.3. LLIÇONS APRESES DURANT EL PROJECTE 

A la Taula 8 es mostren les possibles millores que s’han identificat de cara a les 

pròximes edicions dels MOOCs.  

MOOC Possibles millores de cara a les pròximes edicions (segons els equip MOOC) 

Tandem 

- Control dinàmic i automatitzat de la ràtio entre aprenents d'espanyol i d'anglès 
durant la inscripció. 
- Major simplificació i personalització de la plataforma (estudiar-ne d'altres a més del 
Moodle) per a adaptar-la millor a les característiques metodològiques del curs i a la 
seva dinàmica. 
- Potenciació de la dimensió social i de comunitat. 
- Aplicar fórmules per a automatitzar o assistir la dinamització i disminuir la ràtio de 
docents amb aquesta funció. 

ETeach 
Elaboració de tutorial per a l'enregistrament d'activitats dels alumnes; elaboració de 
recursos complementaris (bibliografies); guia per a l'acció i la dinamització docent; 
revisió de la temporització. 

ETCM 

Ara estem encara millorant el producte. Els vídeos inicials no ens varen satisfer gens. 
El nostre anglès ens creava certs talls en el text i la persona nativa que ens va ajudar 
no tenia coneixement de la matèria i els tons tampoc s'agafaven. Aquesta part s'ha de 
millorar molt i és on estem centrats ara. 
 

WSN 
Intentar involucrar a més persones y que alguns dels participants que completin 
ajudin a altres que comencen. 
 

Egipt 1ª 
ed. 

Millorar alguns vídeos. 

Egipt 2ª 
ed. 

Incloure entrevistes a egiptòlegs, nous vídeos, i fer vídeos directament en Egipte. 

Democ 

Una mica mes breu. Aclarir des del principi aspectes molt bàsics sobre el 
funcionament del curs, que semblen obvies però hi ha gent que no les te clares 
(gratuïtat dels certificats, diferencies horàries entre països en la data límit per fer 
lliuraments, etc.). 
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XM 1ª ed. 

L’objectiu inicial era que tots els inscrits acabaren, com a mínim, sis unitats (les cinc 
primeres, la primera de les quals no té qüestionari, i una de la seua especialitat o del 
seu interès), i aquesta meta l’han assolida 112 persones (un 10,3% dels inscrits); per 
tant, ens trobaríem lleugerament per damunt dels paràmetres estàndards de la 
mitjana dels MOOC. Aquest aspecte, però, convindria replantejar-lo, i no partir de 
l’objectiu que els inscrits facin un determinat nombre d’unitats, sinó que caldria 
donar-los llibertat perquè finalitzen la unitat relacionada amb la seua especialitat, és a 
dir, que facin les unitats que consideren, o la que consideren. Demanar als inscrits que 
acaben sis unitats és exigir-los un esforç de dedicació excessiu, sobretot tenint en 
compte la quantitat de recursos audiovisuals de què consta cada unitat. 
 
L’equip de desenvolupadors de XarxaMOOC, d’altra banda, se sent plenament satisfet 
d’haver aportat, en obert, tota la quantitat de material audiovisual que ha generat al 
llarg del curs, que podrà consultar qualsevol persona interessada en el català i en la 
cultura i la ciència vehiculada en català. A més, estem convençuts d’haver ajudat a 
vincular a escala internacional la marca Xarxa Vives d’Universitats, així com la de les 
universitats impulsores, a les noves tecnologies de l’ensenyament universitari obert i 
en línia. De la mateixa manera, considerem que s’ha assolit l’objectiu de mostrar, a 
l’alumnat preuniversitari que té previst matricular-se en una universitat de territori de 
parla catalana, la presència del català com a llengua vehicular en assignatures 
impartides en aquestes universitats. 

AMT Nc 

3DE 

Fer servir una plataforma de difusió adequada a l'objectiu del MOOC i l'estratègia de 
la universitat, oferir un certificar d'assistència de la universitat per defecte, incloure 
hangouts o similar amb els protagonistes dels casos recollint des de l'inici o unes 
setmanes abans preguntes per aquestes persones, i inserir el MOOC a les enquestes 
de satisfacció de docència regulars a la UPC. 

3EOTV 

- començar abans amb el període d'inscripcions. Per calendari de producció de 
materials, vam obrir massa justos la inscripció. 
- Com en altres MOOCs UPF, podríem estudiar la possibilitat de que el MOOC en si fos 
un complement per alguna assignatura del estudis o com reutilitzar els materials del 
MOOC per propostes diverses. 
- Es pot estudiar la manera de motivar als inscrits (avisos tipus compte enrere abans 
de l'inici, per exemple), i fidelitzar els que han començat.  
- Es poden fer propostes de millora a la plataforma (tipus, que la pàgina d'entrada, 
pels inscrits, sigui no el format menú als mòduls, sinó un blog on es vegi l'activitat real, 
la vida del MOOC (proposta ja feta a Miríada X). 
- Identificar a qui s'inscriu, d'entrada, segons les seves expectatives (que haguessin de 
respondre perquè s'inscriuen en un MOOC: per interès d'oci? per interès 
professional? pel títol? pel professor?.....) És com dir, perfecte, fes la inscripció, però 
almenys para un moment i pensa si realment faràs el MOOC, perquè el faràs, si les 
dates del MOOC realment et faran possible seguir-lo...... 
Si sabem les motivacions dels inscrits podem explotar millor la rebuda al MOOC, o 
podem enfocar el Fòrum d'una manera més concreta que s'ajusti a les seves 
expectatives i podem saber, bastant d'entrada, qui si el farà i qui sols vol els materials, 
o té curiositat però no expectatives reals de seguir el curs. 

Taula 8. Possibles millores per a les properes edicions dels MOOCs segons el curs 

 (Nc= No contesta). 
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En aquest informe s’han presentat les característiques dels 14 cursos finançats a la 

primera convocatòria AGAUR així com els resultats més rellevants dels 10 cursos que ja 

han finalitzat en almenys una edició. 

L’oferta de cursos, organitzats per 9 universitats diferents, és temàticament variada, 

essent més de la meitat dels cursos de les àrees de ciència i tecnologia, i d’humanitats. 

La llengua utilitzada per a la comunicació entre els participants és principalment el 

castellà (6) i l’anglès (4) , ambdues conjuntament (2). La varietat sí és també absoluta 

en relació a la plataforma utilitzada: són 7 d’entre les quals hi ha Coursera, Canvas i 

MiríadaX. Quant a la seva estructura, la durada mitjana és de 9 setmanes amb una 

dedicació estimada per al participant de entre 5 i 6 hores per setmana. La major part 

dels cursos són temàticament molt específics i van adreçats a un públic molt ben 

identificat, probablement orientat a satisfer necessitats vinculades a l’exercici de la 

professió i que recomanen uns coneixements previs per poder-los cursar amb un 

aprofitament significatiu. La pràctica totalitat dels cursos, enfocats des d’una 

perspectiva xMOOC, concentren l’activitat al voltant d’un conjunt de vídeos (amb una 

mitjana de 45 vídeos per MOOC, de durada al voltant de 7 minuts/vídeo), recursos 

d’aprenentatge textuals i un sistema d’avaluació basat en qüestionaris 

d’autoavaluació. Cal dir, però, que en 6 cursos s’ha introduït l’avaluació per parells 

(correcció de proves per part dels mateixos participants). En la majoria dels casos, la 

interacció entre els participants, vehiculada a través d’un fòrum és més aviat escassa.  

En els 10 cursos sota anàlisi, s’han inscrit un total de 96.772 persones, d’on la majoria -

87.791- han fet un dels 4 cursos oferts a COURSERA. Això significa que el 91% dels 

participants han tingut la seva experiència en aquesta plataforma. La dispersió en 

relació al nombre de persones que acaben el curs és molt àmplia i, en percentatge, va 

des del 3,2% (ETeach) al 74% (ETCM). 

En relació als certificats, el nombre de persones que el sol·liciten varia completament 

en funció del curs i de la plataforma que l’allotja. Així, tots els participants que han 

acabat el curs d’egiptologia a Coursera (9,6% del total en la primera edició i 8,7% en la 

segona) ho han sol·licitat i només ho ha fet l’1% (l’han acabat el 8,2%) en el curs de La 

Edad de Oro de la Televisión a MiríadaX.  
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La gran majoria de participants en aquests 10 MOOCs té entre 25 i 44 anys i el 52% són 

dones. És important remarcar el fet que en els cursos de les àrees de ciència i 

tecnologia, ciències aplicades i negocis, com a molt, el percentatge de públic femení 

només arriba al 25%. Tot i haver enregistrat procedències de 113 països diferents, el 

37,5% de participants són de l’estat espanyol, seguit de Mèxic i Colòmbia, amb un 

20,4% de participants. El nivell educatiu dels participants en aquests MOOCs és molt 

alt: el 68% dels participants tenen un grau o un màster i el 15 % són doctors. El 46% 

són assalariats majoritàriament del sector privat i el 21% actualment no treballa. 

En general, l’experiència tant del professorat com dels participants ha estat molt 

positiva i així ho han fet saber en un qüestionari al final d’aquest projecte. Excepte en 

dos dels 14 casos, el professorat ha tingut el suport de la seva universitat i les 

plataformes, element clau del procés, han donat resposta a les necessitats bàsiques 

relatives a l’allotjament de recursos i la gestió bàsica d’usuaris. Efectivament, 

l’estructura dels cursos no exigia funcionalitats massa sofisticades i, per tant, les 

mancances identificades pels equips que han posat en marxa els cursos no han estat 

significatives. Els inconvenients principals han estat la poca flexibilitat i personalització 

en els espais de comunicació però també en el sistema d’avaluació, que, en la majoria 

dels casos, ofereix un esquema excessivament bàsic i rudimentari de qüestionaris tipus 

test. Acabada aquesta primera experiència, el professorat és conscient que ha de 

millorar el curs tant pel que fa a la metodologia i als recursos com a la seva gestió 

acadèmica (funcionament i organització). D’altres iniciatives que no es van acabar de 

concretar fa un any, ho han fet més tard. De fet, 32 de les propostes presentades a la 

primera convocatòria AGAUR es van presentar a la segona. Però si bé els aspectes 

docents són competència de l’equip docent, la gestió acadèmica està íntimament 

lligada a la plataforma i, per tant, l’esforç en la creació i posada en marxa d’una 

plataforma com UCATx queda plenament justificada.  

En aquest punt és necessari avaluar si s’han assolit els tres objectius fixats inicialment i 

si podem afirmar que el projecte impulsat per la Secretaria d’Universitats i Recerca ha 

esdevingut un instrument de dinamització eficaç del sistema universitari català.  
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Amb les dades a l’abast, resultat de l’execució dels 14 projectes finançats a la primera 

convocatòria AGAUR, podem assegurar que:  

a) s’ha articulat un nou mercat per al conjunt d'universitats a Catalunya, 

especialment internacional, i modulat per la llengua utilitzada en cada curs;  

b) s’han creat noves fórmules docents que en alguns casos enriqueixen els 

formats existents cap a noves formes d'aprenentatge basades en models 

híbrids (blended learning) d'acord amb la tendència global de les institucions 

referents a nivell internacional.  

c) arran de les demandes del professorat, la majoria de les institucions han creat 

unitats de suport per a la creació de continguts digitals i el disseny dels cursos.  

En conseqüència, podem afirmar que l'estratègia impulsada pel govern ha contribuït a 

projectar de forma incipient el coneixement generat a les nostres universitats, a 

promoure l’emprenedoria i innovació docent i a facilitar la definició d'estratègies 

pròpies de cada universitat. 

Així, l’experiència dels 14MOOCs14 ha donat pas a UCATx. Això significa que hem 

passat de tenir un projecte interuniversitari exploratori del fenomen MOOC a impulsar 

un programa a nivell de sistema universitari català. Naturalment, els tres objectius que 

inicialment van guiar el projecte exploratori segueixen vigents i és a través d’ UCATx 

que es pretén mantenir el lideratge en oferta i demanda de MOOCs per part de les 

Universitats catalanes, en el marc d’un sistema d’educació superior cada vegada més 

global.  
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ANNEX 1. QÜESTIONARI DE RECERCA ESTUDIANTS 
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ANNEX 2. QÜESTIONARI DE RECERCA PROFESSORS 
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Qüestionari per l'informe final 14MOOCs14
Anàlisi comparativa dels 14 MOOCs de la primera convocatòria de la Generalitat.

* Required

1. 0.1. Nom del MOOC *

 

 

 

 

 

2. 0.2. Públic a qui va dirigit *

Es pot marcar més d'una opció.
Check all that apply.

 Públic general (sense coneixements específics previs requerits)

 Públic especialitzat amb coneixements mínims de Batxillerat/Cicles Formatius

 Públic especialitzat amb coneixements mínims d'Universitat

 Públic pre-universitari

 Other: 

3. 0.3. Requeriments previs

Si és que sí, indica quins:
 

 

 

 

 



5/55 6/66 2015 Qüestionari per l'infoff rme final 14MOOCs14

htttt ps://// docs.google.com/a/aa upfpp .edu/f// off rms/d/1QqB4w44 VYVV Cu8KKBAjA oleR9vU8UaUqqZM6PipSMoru3-yE/printftt off rm 2/22 9

4. 0.4. Matèria *

Es pot marcar més d'una opció.
Check all that apply.

 Ciències Aplicades

 Arts

 Negocis

 Humanitats

 Matemàtiques i estadística

 Ciències Naturals

 Ciència i Tecnologia

 Ciències Socials

 Other: 

5. 0.5. Idioma/es de comunicació principal del curs *

Es pot marcar més d'una opció.
Check all that apply.

 Català

 Castellà

 Anglès

 Other: 

6. 0.6. Idioma/es dels continguts del curs *

Es pot marcar més d'una opció.
Check all that apply.

 Català

 Castellà

 Anglès

 Other: 

7. 0.7. Estat del MOOC *

Selecciona la opció que millor descriu l'estat del MOOC en la data actual.
Mark only one oval.

 Encara no té data d'inici.

 Té data d'inici però encara no ha començat.

 S'està realitzant actualment.

 Ha acabat.

 Other: 

Descripció del curs
Dates, estructura, recursos, tipus d'avaluació i equip MOOC.
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1. Dates

8. 1.1. Data d'obertura del procés d'inscripció dels participants

 

Example: December 15, 2012

9. 1.2. Data de tancament de les inscripcions

 

Example: December 15, 2012

10. 1.3. Data d'inici del curs

 

Example: December 15, 2012

11. 1.4. Data de finalització del curs

 

Example: December 15, 2012

2. Estructura

12. 2.1. Duració del curs en setmanes: *

13. 2.2. Hores de dedicació estimades / Setmana: *

(Participants)

14. 2.3. Número de mòduls didàctics i/o unitats
del curs *

3. Recursos

15. 3.1. Tipus de recursos que utilitza el curs: *

Mark only one oval per row.

S'ofereix com a un dels
recursos principals

S'ofereix com a recurs
opcional i/o secundari

No
s'ofereix

Vídeos

Textos (Lectures,
Llibres...etc.)

Presentacions (Power
Point etc.)

Recursos interactius
(Simulacions... etc.)
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16. 3.2. Si s'ha utilitzat un recurs no descrit
anteriorment afegeix-lo aquí:

17. 3.3. Indica el número de vídeos utilitzats al
MOOC:

18. 3.4. Indica la durada total dels vídeos (min.)

19. 3.5. Indica la durada mitjana dels vídeos (min.)

20. 3.6. Eines de comunicació que utilitza el curs: *

Mark only one oval per row.

S'ofereix com a eina de
comunicació principal

S'ofereix com a eina de comunicació
opcional i/o secundària

No
s'ofereix

Fòrum

Correu electrònic

Hangouts

Blog del curs

21. 3.7. Si s'ha utilitzat una eina de comunicació
no descrita anteriorment afegeix-la aquí:

4. Tipus d'Avaluació

22. 4.1. Estratègies d'avaluació: *

Mark only one oval per row.

S'utilitza com a eina de seguiment
dels estudiants i compta a la nota

final del curs

S'utilitza com a eina d'auto-
avaluació i no compta a la

nota final del curs

No
s'utilitza

Autocorrecció
(Test/Qüestionaris)

Avaluació per
parells

Contribucions de
tipus textual

Contribucions
multimèdia
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23. 4.2. Si s'ha utilitzat una eina d'avaluació no
descrita anteriorment afegeix-la aquí:

5. Equip MOOC

24. 5.1. Número de professors del curs: *

25. 5.2. Número de becaris o personal tècnic de
suport:

26. 5.3. Número Total de professionals involucrats
en aquest edició del curs:

27. 5.4. Si s'ha utilitzat algun servei extern a la universitat o centre al qual pertany el MOOC,
indica quin:

 

 

 

 

 

Resultats de l'experiència
Dades de participació, perfil dels participants i certificació.

6. Dades de Participació

28. 6.1. Número d'inscrits

29. 6.2. Número de participants que han accedit
almenys a un mòdul del curs

30. 6.3. Número de participants que han acabat del
curs
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31. 6.4. Número de participants que han superat el
curs

7. Perfil dels participants

32. 7.1. Edat

% o núm. de participants per franja d'edats o per edats.
 

 

 

 

 

33. 7.2. Gènere

% o núm. d'Homes, % o núm. de Dones.
 

 

 

 

 

34. 7.3. Lloc de procedència

% o núm. de participants per països de procedència.
 

 

 

 

 

35. 7.4. Més dades... (formació prèvia dels participants, situació laboral... etc.)

Si s'ha pogut passar el qüestionari de 14MOOCs14, agraïríem que ens féssiu arribar els resultats
enviant-los a l'adreça: 14moocs14@ucatx.cat. També per aquells que ens vulgueu enviar més dades
extretes d'altres qüestionaris o de la pròpia plataforma. Indiqueu aquí el vostre cas:
Check all that apply.

 Disposo dels resultats del qüestionari 14MOOCs14

 Disposo de més dades provinents de qüestionaris pròpis

 No disposo de més dades per compartir

 Other: 
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8. Certificació

36. 8.1. Si s'ofereix algun tipus de certificació del curs, indica quin:

 

 

 

 

 

37. 8.2. Número de participants que han demanat
certificat

Valoracions

9.Valoració de la plataforma

38. 9.1. Plataforma utilitzada

39. 9.2. Valoració del nivell de satisfacció amb les eines que oferia la plataforma:

Mark only one oval per row.

Gens
satisfet/a

Poc
satisfet/a

Indiferent
Bastant

satisfet/a
Molt

satisfet/a

Eines d'avaluació

Eines de comunicació

Inserció d'aplicacions
externes a la plataforma

Visualització de dades de
seguiment dels estudiants
durant el curs

Inserció de vídeos

40. 9.3. La plataforma ha satisfet les meves expectatives:

Valoració general de la plataforma.
Mark only one oval per row.

En absolut Poc Indiferent Bastant Molt
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41. 9.4. Indica aquí les mancances de la plataforma:

 

 

 

 

 

10. Valoració de l'Equip docent i de suport

42. 10.1. Estic satisfet/a amb l'experiència docent

Mark only one oval per row.

Gens Poc Indiferent Bastant Molt

43. 10.2. Estic satisfet/a amb el recolzament rebut per la universitat/centre/institució

Mark only one oval per row.

Gens Poc Indiferent Bastant Molt

44. 10.3. En general, estic satisfet/a d'aquesta edició del curs:

Mark only one oval per row.

Gens Poc Indiferent Bastant Molt

45. 10.4. Possibles millores per la propera edició del curs

 

 

 

 

 

11. Espai obert a comentaris
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Powered by

46. Si vols afegir algun comentari sobre el curs o fer algun aclariment, ho pots fer aquí:

 

 

 

 

 


