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Continguts



El Punt Atenea Biblioteques-ICE és un servei 
personalitzat d’orientació i assessorament per 
estructurar i dissenyar cursos al campus virtual 
Atenea (Moodle).

El Servei s’adreça al professorat i s’ofereix des de les 
biblioteques de la UPC en coordinació amb l’ICE.

Què és el Punt Atenea Biblioteques-ICE?

https://www.ice.upc.edu/ca


Per a lʼestudiant:

● + organització, + claredat = curs + funcional + concís + ordenat
● + atractiu = curs + engrescador
● + interacció = curs amb + motivació + participació
● + usabilitat = curs + intuïtiu
● + accessible = curs + inclusiu, curs amb informació + 

comprensible

Un bon disseny i estructura del curs millorarà 
l’experiència d’aprenentatge …



Per al professorat:

● + ús ètic de la informació allotjada = curs amb + garanties de 
complir la Llei de Propietat Intel·lectual.

● + sistematització de tasques = curs + àgil 
● + recursos dʼinformació disponibles a Biblioteques UPC = curs + ric
● + materials docents a UPCommons/Aprèn = curs + visible + 

compartible + reaprofitable 

Un bon disseny i estructura del curs millorarà 
l’experiència d’aprenentatge …



● Detectar i adquirir els coneixements necessaris 
● Aplicar-ho a cursos reals
● Posar en pràctica els canals de comunicació interna
● Generar documentació de suport
● Formar un equip inicial
● Avaluar funcionament, utilitat i satisfacció

Objectius del pilot



● Rosalia Ordóñez, Biblioteca EPSEB
● Taïs Bagés, Biblioteca EPSEVG
● Gemma Mujal, Biblioteca Campus Universitari 

Manresa
● Marta Roca, Biblioteca Campus Terrassa
● Mar Romaní, Biblioteca Campus Baix Llobregat
● Corina Riba, ATIC (tècnica de Learning Solutions)

● Joana dʼArc (coordinació)
● Marta López (coordinació)
● Maria H Álvarez (coordinació) 

Equip participant



Resultats assolits - algunes xifres
● 16h formacions internes

· Curs inicial Atenea (4h): juny 2021
· Curs de visualització de continguts a Atenea (I) (6h): juliol 2021
· Curs de visualització de continguts a Atenea (II) (4h): setembre 
2021
· Gestió del seguiment d'activitats en ATENEA: Compleció i 
restricció d'accés (2h): maig 2022

● 24 PDI contactats, 19 reunions amb professorat
● 27 cursos inicials, 24 cursos treballats, 14 acabats 
● 20 reunions internes de treball

https://gcice.upc.edu/fitxa_cursos.asp?id=54947
https://gcice.upc.edu/fitxa_cursos.asp?id=54977
https://gcice.upc.edu/fitxa_cursos.asp?id=55001
https://gcice.upc.edu/fitxa_cursos.asp?id=55164
https://gcice.upc.edu/fitxa_cursos.asp?id=55164
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qGzb5PS772Rqv3_oPeu15SOlnSfwShcV3jW7RC__CYI/edit#gid=1770469191


Resultats assolits - testimonis participants
De cara a la prova pilot que heu realitzat, la valoro molt positivament. Per part meva, si no 
hagués estat per això, no m'hagués assabentat de les noves eines disponibles a Atenea. Crec que 
és molt positiu poder comentar amb algú extern a l'assignatura, com es veu la organització 
del contingut a Atenea, perquè sempre t'aporta noves idees.

Realment vaig aprendre alguna cosa que no coneixia i també el potencial de l'eina.

Ha estat una experiència molt enriquidora i el resultat és que ara mateix la meva assignatura és 
molt més atractiva i tot està molt més ordenat.

Ha estat molt útil per millorar la pàgina. El tracte sempre ha estat pacient i amable i se m'han 
ofert diferents opcions per tal que pogués triar la que s'adapta millor tant al curs com al meu 
estil personal. A més, se m'han contestat les preguntes i dubtes de forma clara i ràpida i s'han 
intentat encabir les idees que tenia dins el servei. En general, molt satisfet.

Aniria bé que s'agrupessin els resultats positius del pilot en una serie de "plantilles" de manera 
que els professors poguessin triar un estil que els agradi i adaptar-lo al seu curs. Es guanyaria 
molt temps.



Resultats assolits - productes generats

● Logos identificatius
● Pàgina web del servei Punt Atenea (hostatjada Serveis TIC dʼAtenea): 

https://serveistic.upc.edu/ca/atenea/saps-que/punt-atenea
● Curs mostrari a Atenea (de moment encara no obert a tothom): Punt Atenea 

Biblioteques-ICE: curs mostrari
● Document: Guia de bones pràctiques per dissenyar i  estructurar un curs a Atenea
● Llistat de tutorials (documentació interna)
● Mostra dʼexemples de millores: captures de pantalla abans/després

 

https://serveistic.upc.edu/ca/atenea/saps-que/punt-atenea


Q1 curs 2022-23:

● implementació del servei a 5 biblioteques 
● formació a la resta (7 biblioteques). Les 5 pioneres 

formen i assessoren a la resta
● difusió des de SBPA, ICE i centres

Q2 curs 2022-23:

● implementació del Servei a totes les  biblioteques 
● difusió general

A partir d’ara



Què et demanem (enllaç ICE)

● fer difusió general dins el teu centre
● proposar a persones coordinadores de cursos de 

primer amb impacte (>60-100 estudiants) que es posin 
en contacte amb el Punt Atenea Biblioteques-ICE

● derivar el professorat de nou ingrés
● reportar millores del servei 



ANNEX - Exemples 

abans després



Exemples (dit mort per scroll)

desprésabans



Exemples (bloc de contacte amb el professorat)

desprésabans



Exemples (missatge benvinguda i presentació 
assignatura amb H5P)

desprésabans



Exemples (línia de temps)

abans

després



Exemples (instruccions accés al material)

abans després



Exemples (transformació assignatura completa)

desprésabans



Exemples (transformació assignatura completa)

abans
després



Exemples (transformació assignatura completa)

abans després


