Grup de treball interuniversitari MOOC [GTIM]

Aquest instrument es va desenvolupar en el marc del programa UCATx

Criteris de qualitat per al disseny i desenvolupament i implementació d’un MOOC [TOP-10]
Aquesta llista de 10 indicadors de qualitat està pensada per ser aplicada durant tot els procés de desenvolupament d’un MOOC des de la
perspectiva dels serveis de la institució que assumeixen la responsabilitat d’oferir un curs MOOC. L’objectiu fonamental d’aquests indicadors és
garantir un nivell de qualitat [mínims imprescindibles] adequat en totes les parts del seu procés de desenvolupament. Serà de molta utilitat per
al servei i/o per als tècnics de la institució que tinguin com a responsabilitat assegurar el correcte procés de disseny i desenvolupament d’un
curs d’aquestes característiques. No s’hauria d’autoritzar l’inici de cap MOOC si el 80% d’aquests indicadors no són positius.

Check-list
Indicadors



Sobre l’audiència
1. Està definit el perfil dels estudiants i s’han identificar les necessitats de l’audiència potencial

 Si No

2. Existeix una estratègia d’internacionalització (idiomes, canals de difusió, …)

 Si No

Sobre la institució
3. Existeix una estratègia MOOC institucional

 Si No

4. Disposa d’accès a una plataforma TIC per al desenvolupament dels MOOC

 Si No

5. Disposa d’un servei de certificació adequat per aquest tipus d’activitats formatives

 Si No
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Sobre el curs
6. El propòsit del curs queda ben explicitat
7. Els resultats d’aprenentatge del curs es descriuen, des de la perspectiva del participant en termes del que
l'alumne ha de ser capaç de fer en finalitzar-lo

 SI No

 Si No

8. Es proporcionen les rúbriques per a l'avaluació de les activitats i de la participació de l’estudiantat

 Si No

9. La institució disposa de totes les llicències i permisos necessaris per a l’ús correcte i legal de tots els materials i
recursos

 Si No

10. Existeix un certificat d’autenticació i finalització del curs.

 Si No
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