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PREÀMBUL
El 2on quadrimestre Curs 2019-20 comença el febrer 2020 presencial, com cada any. El 11 de març
es decreta el confinament per la COVID-19. A partir d’aquest moment fins a finals de
quadrimestre (Juliol 2020) tota l’activitat docent es fa a distància i la interacció professoratestudiant passa a ser a través de la plataforma Moodle Atenea i GSuite. En aquest període Atenea
canalitza les activitats i recursos usats pel 80% dels cursos de la UPC. La resta de cursos ho fan a
través d’altres eines com poden ser el Racó a la FIB.
L’estudi d’indicadors d’Atenea d’aquest període de confinament total dóna una bona radiografia
de l’activitat docent de la UPC. La comparació de l’activitat d’Atenea amb el mateix període del
curs passat ens mostra l’increment substancial que hi hagut, això és significatiu tenint en
consideració que Moodle no és un entorn fàcil de manipular. Alguns dels indicadors també
indiquen la rapidesa de resposta dels professorat i estudiants com la bona sintonia entre la feina
que es proposa i la resposta obtinguda (1-2).
El paper de l’ICE (3) amb els cursos, podcasts i material ofert a la web (4), ajudat per la
implementació de GSuite a la UPC i algunes eines com el Maletí del professor (5-6) i el canal
d’informació d’Atenea (7) ha facilitat poder formar el 80% del professorat permanent per
realitzar la docència online.
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1. ANTECEDENTS
L’interès en l’estudi d’indicadors d’Atenea ve de lluny (8). En aquest sentit hi ha una proposta del
2010: Estudi i proposta d’Indicadors. ATENEA BI (UPCnet) datada de l’abril 2010, feta amb
rigor; amb grups de treball implicant directors dels Centres, ICE, gestors d’Atenea i PDI, que
finalment no es va implementar.
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Posteriorment, en la CTIC de suport Docència 2016 s’aprova fer la recollida de dades: Dashboard
d’Atenea UPC (UPCnet). El procés es desenvolupa en dues fases: en la primera fase, agost 2016,
queda creada la infraestructura LRS-Mongo i Elastic Search que transformen les dades de Moodle
per poder a posteriori, en una segona fase visualitzar-les a través d’alguna interfície visualment
amena, aleshores van pensar en Treemaps. La segona fase, comptabilitzada amb 500h UPCnet, no
es va arribar a implementar mai.
La infraestructura té els següents plugins i funcionalitats:
−
−
−

Servidor d’LRS que inclou Learninglocker i MongoDB per recollir els registres de log del
campus d’Atenea UPC (obtinguts a través d’un plugin).
Servidor de KPI que inclou ElasticSearch i Logstash per recollir les dades del servidor de
LearningLocker i calcular-ne els indicadors.
Plugin de LearningLocker a Atenea UPC.

Elastic Search es configura per recollir només una part de les dades generades per ATENEA. Per
cada curs es guarda:
−

−
−

Recursos bàsics usats per dia, sense distingir creació/lectura recurs ni si l’usuari que ho
ha fet és estudiant o PDI. Recursos són per exemple els Fitxers, qüestions, tasques,
etiquetes,...
Usuaris concurrents Actius per dia (# màxim d’usuaris diferents per dia).
Estudiants matriculats.

Elastic Search inicialment es va posar per tal de poder traspassar dades fàcilment a interfícies
gràfiques.
4
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2. ACTUALMENT
Des de l’any 2016, queden guardades a Elastic Search una part dels indicadors d’Atenea per cada
assignatura o curs. L’explotació de les dades no es duu a terme. L’equip actual de l’ICE (2019)
reprèn aquesta tasca dins el projecte Minerva. L'ICE decideix posar un becari per fer l’estudi
d’indicadors apostant per estudiants experts en estadística i programari R, en aquest cas un
estudiant de Grau en Estadística de la FME i Economia (interuniversitari UPC-UB), Francesc
Salvador Zuriaga, que des de Juny 2019 fins a finals de febrer 2021 per treballar-hi. Presentem
dades preliminars a la Jornada de bones pràctiques i disseny de cursos a ATENEA (5), a finals de
juny 2019, amb les dades incomplertes d’un fitxer .xls que ens proporciona UPCnet.
En un principi, juntament amb UPCnet, es valora i es decideix agafar les dades parcials guardades
per Elastic Search. L’accés a les dades des de l’ICE no és fàcil, cal demanar permisos, traduir-les
per poder-les llegir en R, cal també fer una tria de les dades bones, generar la taula de dades en
R, aclarir-se amb els identificadors d’assignatures i codis provinents de PRISMA i contrastar
dades. El volum de dades que hi ha per dia és considerable: unes 100000 dades (20 variables per
aproximadament unes 5000 assignatures). Els codis R creats permeten generar fitxers de dades
.csv des d’un PC (amb les dades de fins a 1 any) d’una assignatura (<6s) o del global de la UPC
(<2.5h). Per tal de obrir l’accés als indicadors al PDI, centres i departaments, des de l’ICE es
desenvolupen unes interfícies de recollida de dades i visualització dels indicadors globals i per
assignatura sense cap coneixement de R.
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Finalment, i gràcies a tota la feina prèvia feta, la UPC dóna prioritat al procés d’integració dels
indicadors d’Atenea amb el BI UPC, d’on UPCnet recentment (març 2020) va començar a
desenvolupar la plataforma BI (8). Actualment està en procés de finalització la primera fase (maig
2021) .
Per l’estudi present s’han agafat dades d’:
−

Elastic Search recollides per ICE (dades parcials del Curs 2018-19Q2 i 2019-2020Q2). Són
dades per assignatura i dia.

−

Atenea i Google Analytics proporcionades per UPCnet (altres dades, del mes de març a
finals de Juliol 2020). Són dades globals per centre i setmana, sense detallar les
assignatures.
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3. CURS 2019-20 Q2
3.1 DADES GLOBALS
Usuaris, cursos i mida dels cursos

# usuaris

PDI

PAS

EST

2885

381

27951

PRISMA (2019) Actius a ATENEA (2019-20Q2) %cursos actius1
# cursos

2022

1584

Mitjà

78%

Mida Curs

Petit

Gran

# estudiants

<60

# cursos

1266

309
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1

% cursos

80

19.5

0.5%

0

entre 60 i 200 entre 200 i 500

Massiu
⩾500

3.2 ACTIVITAT GLOBAL
Grau d’activitat d’un curs
Definim el Grau d’activitat d’un curs en funció del nombre d’accions per usuari en mitjana2.
Els valors de referència agafats del Curs 2018-19Q2 són:
Grau d’activitat #Accions per usuari en mitjana

1

Baix

< 15

Mitjà

entre 15 i 80

Alt

⩾80

Un curs actiu és una assignatura amb algun usuari que ha realitzat alguna acció.

2

Els valors de referència que s’agafen són del curs anterior, Curs 2018-19Q2, valors agafats de manera que el 66%
d’assignatures són les d’activitat normal i la resta repartit per igual entre poc actives i molt actives.
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Segons aquesta classificació, entenent que el curs passat hi havia activitat normal, s’obté un
augment important del percentatge de cursos amb un grau d’activitat alt compensat amb una
disminució a la meitat dels cursos amb activitat baixa:
% cursos amb grau d’activitat Curs 2018-19 Q2 Curs 2019-20 Q2
Baix

17%

8%

Mitjà

66%

62%

Alt

17%

29%

Accions per usuari i curs
Les accions per usuari i assignatura són de 65 accions per estudiant i curs en mitjana, tot i que
s’observen varis cursos amb més de 200 accions per usuari.
#Accions de cada usuari per curs

Curs 2019-20 Q2

Mitjana/Mediana

65.1/55.7

Màxim

500
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Activitat concurrent d’un curs
El nombre d’usuaris concurrents d’una assignatura és compta com: el nombre d’usuaris que estan
connectats a la vegada per dia i s’agafa el valor màxim del període que es mira.
% Activitat concurrent per curs Curs 2019-20 Q2
Mitjana/Mediana3

66.7% / 62.3%

3.3 ÚS GLOBAL DE RECURSOS MOODLE
El percentatge de cursos per cada recurs/activitat es pot veure a la gràfica:

3

Mediana: és el valor central que, per exemple indica que el 50% de les dades estan per sota/sobre.
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%Cursos que usen

Curs 2019-20 Q2

Tasques

81%

Qüestionaris

38%

Fitxers

93%

Fòrum

96%

El 81% de les assignatures usen Tasques.
Aproximadament el 40% assignatures usen Qüestionaris.

De cada assignatura s’obté les accions per usuari en mitjana. Es calcula la mitjana/mediana total.
#accions usuari per curs
(Mitjana/Mediana) de:

Curs 2019-20 Q2

Tasques

101/40

Qüestionaris

843/0

Fitxers

1047/416

Fòrum

382/106

El #tasques per usuari en mitjana és de 100, i la meitat dels cursos fan més de 40
tasques per usuari.
El #qüestionaris per usuari en mitjana és de 843. El 50% cursos no usen qüestionaris.
El percentatge d’accions de cada recurs/activitat de Moodle per assignatura (en mitjana) mostra
com el fitxer i els qüestionaris són els preferits, tot i que el qüestionari està sobredimensionat ja
que cada pregunta d’un qüestionari compta com 1 ‘quiz’.
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3.4 EFECTE COVID-19: Evolució setmana a setmana abans/durant
confinament
3.4.1 Evolució setmana a setmana
Professorat
Creació de material a Atenea per setmana: 4 setmanes abans del confinament fins a final de
curs.

Just les dues primeres setmanes de confinament: es multiplica per 2 la creació de material
per setmana respecte el valor màxim detectada abans COVID-19.
La creació de lliuraments4 per setmana arriba a multiplicar-se per 2.6 en les setmanes
posteriors a Setmana Santa comparades amb el que es feia per setmana abans del
confinament.

4

Lliuraments es comptabilitzen com les tasques i qüestionaris Atenea i Atenea Exams.

13

Estudiants
Lliuraments a Atenea per setmana: 4 setmanes abans del confinament fins a final de curs.

Just les dues primeres setmanes de confinament: augment de 1.7 vegades els lliuraments
per setmana de l’activitat màxima detectada abans COVID-19.
Després de Setmana Santa: Pics màxims dels lliuraments que multipliquen per 2.6
l’activitat màxima detectada abans COVID-19.
Contínuament augmenta la feina per setmana durant 6 setmanes seguides (excepte per
Setmana Santa).

3.4.2 Resposta de l’estudiant front a l’acció del professorat
Per cada setmana es calcula el coeficient de correlació entre la resposta de l’estudiant de cada
centre (lliuraments) front al material creat pel professorat de cada centre de la UPC.
Els lliuraments creats pel professorat i el nombre de lliuraments de l’estudiant de cada centre
configuren un punt de dues coordenades. Es calcula els coeficient de correlació amb tots els punts
corresponents a tots els centres:
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La resposta de l’estudiant va sincronitzada amb el nombre d’accions del professorat per
tots els centres de la mateixa forma, setmana a setmana (valors de r grans).
Avaluació continuada durant el confinament: no només no baixa sinó que augmenta.
En període d’avaluació final s’obtenen els valors més alts (r≥9).
Les gràfiques de regressió d’on s’han tret els coeficients de correlació. Tres exemples:

En el gràfic de la setmana del 20 d’Abril la recta de regressió i el coeficient de correlació, de 0.79,
calculat en base a les dades de lliuraments i de creacions de material de cada un dels 17 centres
de l’UPC. El centre que més recursos va crear i per tant que més lliuraments va tenir va ser
l’ESEIAAT amb més de 400 creacions i unes 15.000 lliuraments.
15

3.5 DADES PER CENTRES I DEPARTAMENTS
3.5.1 Distribució de les assignatures
Es mostra la distribució de les assignatures en percentatge, per cada centre i departament de la
UPC.

Els centres que destaquen amb un volum més gran d’assignatures són l’ESEIAAT (17%) i ETSETB
(13%).
Nombre de cursos per centre:
ETSECCPB: 479, ESEIAAT: 921, ETSETB: 587, FNB: 211, FIB: 131, EPSEB: 157, ETSEIB: 419,
ETSAV: 108, FME: 96, SDP: 12, EPSEM: 268, SBPA: 8, SLT: 3, EEBE: 600, ESAB: 121, EETAC: 273,
ETSAB: 365, EPSEVG: 170, FOOT: 95.

Els departaments que destaquen amb un volum més gran d’assignatures són Teoria del Senyal i
Comunicacions TSC (8%), Tecnologia de l’Arquitectura TA (7%), Enginyeria electrònica EEL
(7%) i Enginyeria civil i ambiental DECA (7%).
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3.5.2 Distribució de nombre de matriculats

La gràfica mostra el nombre mitjà d’alumnes per cada assignatura de cada centre i també el
nombre mitjà de matriculats per assignatura UPC, que son 32. Els centres amb un volum de
matriculats per aula superior a la mitjana son la FIB (63), l’EPSEVG (54) i la FOOT (47). Per altre
banda, els centres amb menys alumnes per assignatura son l’ETSAB (18) i l’ETSECCPB (18).

Els departaments amb un volum de matriculats per aula superior a la mitjana son Matemàtiques
MAT (45) i Ciències de la Computació CS (44). Per altre banda, els departaments amb menys
alumnes per assignatura son Enginyeria civil i ambiental DECA (17) i Enginyeria de projectes i de
la construcció EPC (18).
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3.5.3 Grau d’activitat

En la gràfic anterior es mostra la distribució de l’activitat dels cursos segons molt actius (més de
80 accions per usuari en mitjana), Activitat Mitjana (entre 15 i 80 accions per usuari) i activitat
baixa (menys de 15 accions per usuari).
Es pot veure com els cursos més actius es troben a la FME (56% de cursos molt actius) i a l’ESAB
(42%).

Els departaments amb més cursos molt actius es troben a Ciències de la computació (CS) amb un
43% del cursos considerats com a molt actius i a Estadístics i Investigació Operativa (EIO) amb
un 41% de cursos molt actius.
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3.5.4 Recursos i activitats per centre
A continuació es mostra la distribució de les accions de cada recurs pels diferents centres UPC.
D’una banda, es mostren els boxplots de cada recurs on es pot observar el comportament diferent
dels centres. D’altra banda, es compara el nombre d’accions de cada recurs per assignatura amb
el nombre d’accions de cada recurs de cada alumne inscrit dins l’assignatura, així evitarem l’efecte
que provocaria que els centres amb més estudiants siguin els centres amb més accions. Finalment,
es mostra el nombre mitjà i el nombre medià d’accions de cada recurs per cada centre. S'entén la
mitjana com una mesura d’intensitat del ús d’un recurs i la mediana com el nombre d’accions que
fan servir almenys el 50% dels cursos, és a dir una mesura del nivell d’extensió que té el recurs;
com més cursos fan servir aquest recurs més gran és la seva mediana.

Fitxers
En aquest apartat s'analitzarà l’eina fitxers pel que fa als diferents centres.

La mitjana d’accions fitxers per assignatura es de 1047, i la seva mediana es de 416, és a dir, que
el 50% de les assignatures fan més de 416 accions relacionades amb fitxers en el semestre.
Pel que fa als boxplots, destaquen els de la FME i l’EPSEVG per tenir un ús més intensiu de l’eina
fitxers; es troben per sobre dels altres centres.
Pel que fa a variabilitat es pot veure com l’ESEIAAT té molta variació en els seus cursos amb
cursos amb molt poques accions fitxers i cursos amb moltes accions fitxers.
Les medianes més altes dels diferents centres són l’EPSEVG i l’ESAB, és a dir, els centres on l’ús
de fitxers estan més extensos.
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La mitjana d’accions per estudiants inscrit es compara amb la mitjana d’accions per assignatura
de cada centre. La comparació es útil per evitat que els centres amb més estudiants per
assignatura siguin els que utilitzin més cada recurs per assignatura. D’aquesta manera es veu que,
en nombres absoluts, la FME i l’ EPSEVG son els centres on més accions Fitxers s’hi fan amb 1865
i 1851 accions per assignatura.
Si mirem les accions per estudiant, la FME segueix sent el centre amb més accions per estudiant,
amb 43, però seguit de la FOOT amb 29, l’EPSEVG es queda en quarta posició amb 25 accions per
alumne inscrit.

En el gràfic anterior es mostra la mitjana i la mediana de les accions Fitxers per assignatura
conjuntament amb la mitjana i mediana global de la UPC. Els centres com l’EPSEVG (1851) o la
FME (1865) destaquen per tenir una mitjana d’accions Fitxers molt superior a la resta (1047),
per tant son els centres on es fa un ús més intensiu, nombre d’accions molt elevat, de l’eina Fitxers.
Si mirem la mediana veiem que els centres com l’EPSEVG (1333) i l’ESAB (1032) son els centres
amb una extensió de l’eina Fitxers més àmplia entre els seus cursos, ja que les seves medianes
són superiors a la mediana global UPC (416).
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Fòrum

La mitjana d’accions fòrum per assignatura es de 382, i la seva mediana es de 106, és a dir, que el
50% de les assignatures fan més de 106 accions relacionades amb fòrum durant el quadrimestre.
Pel que fa als boxplots, no es pot destacar cap centre que estigui clarament per sobre dels altres
centres.
Pel que fa a variabilitat es pot veure com l’ETSAB i la FIB tenen molta variació en els seus cursos,
amb cursos amb molt poques accions fòrum i cursos amb moltes accions fòrum.
Les medianes més altes dels diferents centres són la FOOT, l’EPSEVG i la FIB, és a dir, els centres
on l’ús de fòrum està més estès.

En nombres absoluts l’ETSAB i la FOOT son els centres on més accions Fòrum s’hi fan amb 876 i
609 accions per assignatura.
Si mirem les accions per estudiant, l’ETSAB segueix sent el centre amb més accions per estudiant
amb 25 però seguit de la FME amb 10, la FOOT es queda en tercera posició amb 9 accions per
alumne inscrit.
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Els centres com l’ETSAB (876) o la FOOT (609) destaquen per tenir una mitjana d’accions fòrum
molt superior a la resta (382), per tant son els centres on es fa un ús més intensiu, nombre
d’accions molt elevat, de l’eina fòrum.
Si mirem la mediana veiem que els centres com la FOOT (336) i l’EPSEVG (254) son els centres
amb una extensió de l’eina fòrum més àmplia entre els seus cursos, ja que les seves medianes són
superiors a la mediana global UPC (106).

Tasques

La mitjana d’accions tasques per assignatura es de 101, i la seva mediana es de 40, és a dir, que el
50% de les assignatures fan més de 106 accions relacionades amb tasques en el semestre.
Pel que fa als boxplots, no es pot destacar cap centre que estigui clarament per sobre dels altres
centres.
Pel que fa a variabilitat, es pot veure com l’ESEIAAT i l’ETSAB tenen molta variació en els seus
cursos, amb cursos amb molt poques accions tasques i cursos amb moltes accions tasques. Les
medianes més altes dels diferents centres són l’EPSEVG i l’EPSEM, és a dir, els centres on l’ús de
tasques està més estès.
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En nombres absoluts l’EPSEM i la FOOT son els centres on més accions Tasques s’hi fan amb 169
i 159 accions per assignatura.
Si mirem les accions per estudiant, l’EPSEM i la FOOT segueixen sent els centres amb més accions
tasques per estudiant amb 3 i 2 respectivament.

Els centres com l’EPSEM (169) o la FOOT (159) destaquen per tenir una mitjana d’accions tasques
molt superior a la resta (101), per tant son els centres on es fa un ús més intensiu, nombre
d’accions molt elevat, de l’eina tasques.
Si mirem la mediana veiem que els centres com l’EPSEVG (96) i l’EPSEM (72) son els centres amb
una extensió de l’eina tasques més àmplia entre els seus cursos, ja que les seves medianes són
superiors a la mediana global UPC (40).
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Qüestionaris

La majoria de centres tenen la mediana al 0, és a dir, més del 50% de les seves assignatures no
fan servir l’eina qüestionaris.
Els centre com l’EPSEM, l’ESAB, la FIB, la FNB i la FOOT tenen cursos on fan servir més
qüestionaris, ja que la seva mediana és diferent de 0.
D’altra banda veiem com el curs que fa servir més accions qüestionaris es troba a l’ETSAB, ja que
és el punt més alt.
La mitjana global d’accions qüestionaris per assignatura es de 843 i la mediana global es de 0, ja
es pot concloure que l’eina qüestionaris es una eina que pocs cursos fan servir, però quan s'utilitza
té moltes accions.

En nombres absoluts l’ESAB i la FNB son els centres on més accions Qüestionari s’hi fan amb 2271
i 1427 accions per assignatura.
Si mirem les accions per estudiant, l’ESAB i la FNB segueixen sent els centres amb més accions
Qüestionari per estudiant amb 31 accions.
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Els centres com l’ESAB (2271) o la FNB (1427) destaquen per tenir una mitjana d’accions
Qüestionari molt superior a la resta (843), per tant son els centres on es fa un ús més intensiu,
nombre d’accions molt elevat, de l’eina Qüestionari.
Si mirem la mediana veiem que els centres com la FIB (542) i l’EPSEM (194) son els centres amb
una extensió de l’eina Qüestionari més àmplia entre els seus cursos, ja que les seves medianes són
superiors a la mediana global UPC (0).

3.5.5 Recursos i activitats per departament
A continuació es mostra la distribució de les accions de cada recurs pels diferents departaments
UPC tal i com s’ha fet amb els centres.

Fitxers

En aquest gràfic podem observar la mitjana d’accions per estudiants inscrit en comparació amb
la mitjana d’accions per assignatura de cada departament. Aquesta comparació es útil per evitat
que els departaments amb més estudiants per assignatura siguin els que utilitzin més cada recurs
25

per assignatura. D’aquesta manera es veu que en nombres absoluts Ciències de la computació
(CS) i Matemàtiques (MAT) son els departaments on més accions fitxers s’hi fan amb 2262 i 1934
accions per assignatura.
Si mirem les accions per estudiant, Matemàtiques (MAT) i Mecànica de Fluids (MF) són els
departaments amb més accions fitxers per estudiant amb 48 accions.

Els departaments com (CS) Ciències de la Computació (2262) o (MAT) Matemàtiques (1934)
destaquen per tenir una mitjana d’accions fitxers molt superior a la resta (1047), per tant son els
departaments on es fa un ús més intensiu, nombre d’accions molt elevat, de l’eina fitxers.
Si mirem la mediana veiem que els departaments com (CS) Ciències de la Computació (1093) i
Matemàtiques (1681) son els departaments amb una extensió de l’eina fitxers més àmplia entre
els seus cursos, ja que les seves medianes són superiors a la mediana global UPC (416).

Forum
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En nombres absoluts Projectes Arquitectònics (PA) i Representació Arquitectònica (RA) son els
departaments on més accions Fòrum s’hi fan amb 1198 i 1314 accions per assignatura.
Si mirem les accions per estudiant, Projectes Arquitectònics (PA) i Representació Arquitectònica
(RA) segueixen sent els departaments amb més accions fitxers per estudiant amb 46 i 53 accions
respectivament.

Els departaments com (1198) Projectes Arquitectònics (PA) i (1314) Representació
Arquitectònica (RA) destaquen per tenir una mitjana d’accions Fòrum molt superior a la resta
(382), per tant son els departaments on es fa un ús més intensiu, nombre d’accions molt elevat,
de l’eina Fòrum.
Si mirem la mediana veiem que els departaments com (CS) Ciències de la Computació (491) i (MF)
Mecànica de Fluids (406) són els departaments amb una extensió de l’eina Fòrum més àmplia
entre els seus cursos, ja que les seves medianes són superiors a la mediana global UPC (106).

Tasques
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En nombres absoluts Ciències Computacionals (CS) i Enginyeria Química (EQ) son els
departaments on més accions Tasques s’hi fan amb 266 i 171 accions per assignatura.
Contràriament, si mirem les accions per estudiant, Projectes Arquitectònics (PA) i Representació
Arquitectònica (RA) segueixen sent els departaments amb més accions fitxers per estudiant amb
6 accions.

Els departaments com (CS) Ciències de la Computació (266) o (EQ) Enginyeria Química (171)
destaquen per tenir una mitjana d’accions Tasques molt superior a la resta (1047), per tant son
els departaments on es fa un ús més intensiu, nombre d’accions molt elevat, de l’eina Tasques.
Si mirem la mediana veiem que els departaments com (CS) Ciències de la Computació (83) i
(THATC) Departament de Teoria i Història de l’Arquitectura i Tècniques de Comunicació (150)
son els departaments amb una extensió de l’eina Tasques més àmplia entre els seus cursos, ja que
les seves medianes són superiors a la mediana global UPC (40).

Qüestionaris
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En nombres absoluts Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia (DEAB) i Ciències de la
computació (CS) son els departaments on més accions qüestionari s’hi fan amb 2102 i 1860
accions per assignatura.
Si mirem les accions per estudiant, Ciència i Enginyeria Nàutiques (CEN) i Enginyeria
Agroalimentària i Biotecnologia (DEAB) són els departaments amb més accions qüestionari per
estudiant amb 58 accions.

Els departaments com (DEAB) Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia (2102) i (CS) Ciències
de la computació (1860) destaquen per tenir una mitjana d’accions qüestionari molt superior a
la resta (843), per tant son els departaments on es fa un ús més intensiu, nombre d’accions molt
elevat, de l’eina qüestionari.
Si mirem la mediana veiem que els departaments com (EMIT) Enginyeria Minera Industrial i TIC
(231) i (DEAB) Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia (165) son els departaments amb una
extensió de l’eina qüestionari més àmplia entre els seus cursos, ja que les seves medianes són
superiors a la mediana global UPC (0). Es torna a destacar que el 50% de les assignatures de tots
els departaments excepte DEAB, EMIN, CEM (Ciència i Enginyeria dels Materials), DAC
(Arquitectura de Computadors), (OO) Òptica i optometria; i ENTEL (Enginyeria Telemàtica) no
fan servir aquesta eina.
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4. COMPARATIVA Curs 2019-20 Q2 i Curs 2018-19 Q2
4.1 ACTIVITAT GLOBAL
Grau d’activitat d’un curs
% cursos amb grau d’activitat

Curs 2018-19 Q2

Curs 2019-20 Q2 Increment relatiu

Baix

17%

8%

-53%

Mitjà

66%

62%

-6%

Alt

17%

29%

71%

Es redueix a la meitat % assignatures amb poca activitat.
Quasi es doblen % assignatures amb molta activitat.

Accions per usuari i curs
#accions de cada usuari per
curs

Curs 2018-19
Q2

Curs 2019-20
Q2

Increment
relatiu

Mitjana/Mediana

44.9 / 41.0

65.1/55.7

45% / 36%

Màxim

392

500

28%

Increment tant la mitjana com la seva mediana en un 45% i 36% respectivament,
Passant de 45 accions en mitjana a 65.
El màxim d’accions per assignatura per usuari passa de 392 a 500 accions.

Curs 2018-19 Q2

Curs 2019-20 Q2

Les gràfiques Boxplot mostren del nombre d’accions per estudiant en mitjana per cada
assignatura, s’observa un increment general en el període COVID.
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Activitat concurrent d’un curs
% Activitat concurrent5 per
curs
Mitjana/Mediana

Curs 2018-19
Q2
48.8% / 49.3%

Curs 2019-20
Q2

Increment
relatiu

66.7% / 62.3%

37% / 26%

S’ha incrementat tant la mitjana dels alumnes concurrent com la seva mediana en un
37% i 26% respectivament.

Curs 2018-19 Q2

Curs 2019-20 Q2

Les gràfiques Boxplot mostren els usuaris concurrents per tots els cursos, s’observa un
increment general en el període COVID.

4.3 ÚS GLOBAL DE RECURSOS MOODLE
%cursos que usen Curs 2018-19 Q2 Curs 2019-20 Q2 Increment relatiu
Tasques

62%

81%

31%

Qüestionaris

14%

38%

171%

Fitxers

91%

93%

2%

Fòrum

87%

96%

10%

Augmenta en un 31% el percentatge de cursos que usen Tasques.
Quasi es tripliquen el %cursos que en fan ús del qüestionaris.

És el #usuaris concurrents d’una assignatura, és a dir, el nombre d’usuaris que estan connectats a la
vegada per dia, s’agafa el valor màxim del període que es mira.
5
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#accions usuari per curs
(Mitjana/Mediana) de:

Curs 2018-19 Q2

Curs 2019-20 Q2

Increment
relatiu

Tasques

43/7

101/40

135% / 471%

Qüestionaris

209/0

843/0

303% / 0%

Fitxers

860/292

1047/416

22% / 42%

Fòrum

81/19

382/106

317% / 458%

El #tasques per usuari s’ha més que duplicat, i la meitat dels cursos fan més de 40 tasques
per usuari (el curs passat en feien 7).
El #qüestionaris per usuari i curs s’ha més que quadruplicat. Encara hi ha 50% cursos
sense usar-los.
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4.4 TOP 10 CENTRES/DEPARTAMENTS: SPIDERPLOTS
Centres
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Departaments
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