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Resum
Google és una suite molt coneguta en línia d'instruments de col · laboració per
al processament documental, fulls de càlcul, presentacions en línia, dibuix i fins
i tot formes. Les últimes versions del principal LMS de codi obert Moodle,
ofereix integracions febles amb Google Docs tractant com un contingut del
repositori. No obstant això, aquestes integracions estan descuidant les qualitats
de col · laboració de la Google suite i el seu potencial com una activitat
d'aprenentatge al curs LMS. En aquest projecte es presenta una proposta
d'integració que l'ús del protocol estàndard d'interoperabilitat Basic Learning
Tools Interoperability (IMS-BLTI) de forma que Google Docs esdevé un motor
que impulsa activitats d'aprenentatge col·laboratiu dins el Moodle LMS.
Obtenint un prototip que es posa en mans dels estudinats per a fer-ne una
valoració, que ha resultat molt satisfactòria.
Concretament, introduir l'ús de les eines cloud computing que ofereix Google
Docs, com a activitats educatives integrades en la plataforma Atenea/Moodle.
Google Docs en el context d'un curs Atenea ofereix un conjunt d'eines docents
que permetran suportar activitats d'aprenentatge col·laboratiu i oferir un ventall
eines d'edició avançades (processador de text, full de càlcul, presentacions,
qüestionaris simples, etc.).
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Paraules clau
GoogleDocs, Integració, Interoperabilitat
Catalogació segons aspecte d’actuació docent (*)
- Qualitat a l’aula
- Practicitat dels estudis
Àmbit de coneixement UPC
- Enginyeries en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Destinataris
ASAI, GSI : Enginyeries en Informàtica (pla 2003)
DSI, GPS: Grau en Informàtica.
Resultat
Tasques indirectes realitzades per a la realització del projecte. L’equip de
treball del projecte ha participat en el IMS Global Learning Consortium
col·laborant en el procés de definició i implementació de l’estàndard IMS
Learning Tools Interoperability (IMS LTI i IMS BasicLTI), realitzant la
implementació de referència per a Moodle 1.9 i 2.x.
El Mòdul IMS LTI ha esdevingut part de la distribució oficial de Moodle 2.2. Per
tant, el desenvolupament principal d’aquest projecte es podria integrar amb
Atenea de forma neta, sense haver de passar per Atenea Labs, en el moment
que Atenea implementi una versió igual o superior a Moodle 2.2.
Dificultats identificades en el projecte: El projecte ha patit certes dificultats de
desenvolupament que han causat que no es poguessin aplicar tots els pilots en
les assignatures a la UPC. Això ha estat degut a que Google en el procés de
canviar l’estratègia de producte de Google Docs a Google Drive va anar fent
modificacions a la API del seu Cloud i la implementació del sistema
d’autenticació OAUTH. Això va implicar re-desenvolupar certes parts del
sistema que ja havien estat funcionant.
Resultat del projecte: El principal resultat del projecte ha estat el connector
Docs4Learning que implementa un “Bridge” entre els serveis Cloud de Google i
una activitat IMS LTI en un curs de Moodle. El codi d’aquest Bridge es troba
disponible com a programari lliure a http://code.google.com/p/gdocs-task. El
Mòdul ha passat les proves de certificació de IMS.

A la següent figura es mostra el detall corresponent a la arquitectura
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d’integració d’aquest Bridge (color blau). El detall més precís de l’arquitectura
tècnica el podeu trobar al article adjunt a aquest document.

(Fig 1. Esquema de l’arquitectura del sistema)
Al següent link podeu trobar una demo del sistema que s’ha posat en marxa en
el servidor http://docs4learning.sushitos.org i que permet veure el funcionament
del sistema.
Avaluació del projecte
El sistema Docs4Learning ha estat utilitzat intensivament a l’assignatura GPS
(Gestió de Projectes Software) el quadrimestre de tardor del curs 2012-2013.
No s’ha aplicat abans ni amb més assignatures donat que el software no era
prou estable (degut a les alteracions del servei efectuades per Google ja
esmentades anteriorment).
L’experiència d’utilització de Google Docs (i Spreadsheets) ha estat molt
positiva. El curs està organitzat segons Project Based Learning i els alumnes
ha utilitzat aquesta integració per tal de explotar la capacitat de compartició
documental, així com la possibilitat que ofereix Google Docs per a fer edició
concurrent. Els documents han estat compartits entre ells i amb el professor.
El full de càlcul (Spreadsheet) ha estat usat per tal de organitzar-se el treball,
fer la valoració econòmica dels projectes, per a la comunicació entre ells i per a
portar el control de les activitats a mida que s’anaven iniciant, assignant, i
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acabant. L’editor de textos (Google Docs) ha estat especialment usat per a la
elaboració de documentació, informes i anotacions entre els diferents
participants en el projecte. En els dos casos s’ha aprofitat la capacitat de
compartició de la informació i documents, així com la capacitat de treball
col·laboratiu i concurrent sobre els mateixos documents. Cal destacar la
valoració positiva que feien els membres dels equips, de tenir integrades
aquestes eines dins el context del curs de Moodle. Ja que no tenien que
gestionar l’ús d’eines externes per treballar. Al mateix, professor tenia facilitada
en gran mesura la revisió i avaluació de la feina feta pels estudiants sense tenir
necessitat de sortir del context del curs de Moodle.
Malauradament no es disposen de logs d’accés als documents ja que aquests
accessos es donen en el sistema de Google, el professor els pot accedir
document a document a través de l’històric, però no hi ha dades accessibles via
API per fer una anàlisis de tipus “data mining”.
Els resultats de l’assignatura han estat molt positius: 52 alumnes, tots aprovats
amb les següents estadístiques a les qualificacions:
Mean 8,34314 Mean LCL 7,95578 Mean UCL 8,73049 Variance 1,3249
Standard Deviation 1,15104 Mean Standard Error 0,16118 Minimum 5,5
Maximum 10, Range 4,5 Sum 425,5 Sum Standard Error 8,2201 Total Sum
Squares 3.616,25 Adjusted Sum Squares 66,2451 Geometric Mean 8,25826
Harmonic Mean 8,16539
Nombre de documents compartits amb el professor: 762.
L’elevat nombre de documents compartits és degut a que els alumnes han
decidit usar carpetes compartides de Google Drive per a organitzar tota la
informació del projecte, incloent codi, pdf’s, manuals de tercers. L’activitat
col·laborativa s’ha realitzat en documents fulls de càlcul, sobretot per a tasques
de comunicació i coordinació.
Conclusions
L’experiència d’utilització de Google Docs ha estat molt positiva entre els
estudiants i professors. Els alumnes ha utilitzat aquesta integració per tal de
explotar la capacitat de compartició documental, així com la possibilitat que
ofereix Google Docs per a fer edició concurrent. Els documents han estat
compartits entre ells i amb el professor.
En un treball posterior, el primer que vull fer alguns pilots per validar la
funcionalitat i el rendiment de la versió completa del prototip. A més, cal per
començar a experimentar amb diferents formes d'embolicar aquestes eines per
a diferents fins educatius amb les comunitats educatives. Per tant, hem de
treballar juntament amb professors i estudiants per comunicar i ensenyar com
utilitzar aquestes eines i aprendre a com millorar-los.
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Referències/més informació
Comunicació i difusió del projecte
1) Taller:
A la MoodleMoot 2011 realitzada a Donosti es va realitzar un
taller/seminari amb un gran grup d’assistents en que es va presentar el
projecte i es va fer una demostració del sistema. El sistema va despertar
gran interès per part de la comunitat de Moodle a Espanya i va ser una
primera experiència de recollida de certes propostes de millora que es
van acabar introduint en la versió actual.
2) Publicacions en revistes indexades:
Alier, M.; Casañ, M.; Mayol, E.; Piguillem, J.; Galanis, N.; GarcíaPeñalvo, F.J.; Conde , M. "Docs4Learning: Getting GoogleDocs to Work
within the LMS with IMS-BLTI", Journal of Universal Computer Science
(J.UCS), Vol. 18, Núm. 11, pp. 1483-1500, ISSN:0948-695X. (Revista
Indexada JCR 0,38 / SCIMAGO (SJR): Q1 (0,82))
3) Publicacions en congresos:
Marc Alier Forment, Jordi Piguillem Poch, Nikolas Galanis, Maria José
Casañ, Enric Mayol, Miguel Angel Conde, Franciso Garcia Peñalvo.
“Integration of Google Docs as a collaborative activity within the LMS
using IMS BasicLTI”. Proceedings of the 4th World Summit on the
Knowledge Society (WSKS), 2011.

Documentació tècnica del prototip per a ser configurat en Moodle/Atenea
(En castellà)
S’adjunta en aquest apartat un esbós d’un manual d’ús de l’eina i descripció del
flux de treball a seguir per tal de configurar una activitat GoogleDocs dins de un
curs a Moodle/Atenea.
El presente documento describe como instalar un ToolConsumer en Moodle, configurar
la herramienta Google Docs como una herramienta BLTI y crear una actividad Google
Docs (Figura 1 y Figura 2) tras lo que se procede a la instanciación y configuración de
la actividad (lanzamiento de la herramienta).
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Figura	
  1.	
  –	
  Instanciación	
  de	
  la	
  actividad	
  de	
  tipo	
  Google	
  Docs

Una vez creada la instancia de la aplicación, el profesor la lanza y define así una
actividad basada en la aplicación GoogleDocs. Cuando los estudiantes accedan a la
actividad, se les crea un documento compartido con el profesor que este va a poder
evaluar.

Figura	
  2.	
  –	
  Configuración	
  de	
  la	
  actividad	
  Google	
  Docs

En la Figura 3 se observa como el profesor lanza la aplicación a través del enlace que
proporciona el core de Moodle, tras instanciar la actividad dentro del contexto curso. El
ToolConsumer envía un mensaje al ToolProvider. El ToolProvider recibe la petición y
el mediador, en función de si la instancia está creada o no, define una nueva actividad
basada en Google Docs. En caso de que la actividad se haya definido previamente
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visualiza la lista de documentos creados para cada usuario y compartidos con ellos.
Tanto en un caso como en el otro se devuelve la vista de actividad al profesor con el
listado de documentos de los estudiantes (Figura 4), desde el que se puede acceder ellos
y evaluarlos a través de una interfaz de evaluación definida para tal propósito por el
mediador (Figura 5).

Figura	
  3.	
  –	
  Diagrama	
  BPMN	
  para	
  el	
  lanzamiento	
  de	
  la	
  actividad	
  por	
  parte	
  del	
  profesor	
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Figura	
  4.	
  –	
  Listado	
  de	
  documentos	
  y	
  acceso	
  a	
  la	
  visualización	
  y	
  a	
  evaluación.	
  

Figura	
  5.	
  –	
  Interfaz	
  para	
  la	
  evaluación	
  de	
  la	
  actividad	
  del	
  alumno	
  

Los mensajes intercambiados para el lanzamiento de la actividad, al igual que en el caso
anterior, se corresponden con los diagramas SOAml descritos con anterioridad en el
diagrama de Servicios y el diagrama de mensajes intercambiados.
En cuanto a la forma de recuperar las notas se hace mediante la extensión de IMS
Outcomes, pero en este caso la lógica de la aplicación es la lógica de negocio del
mediador, que es el que proporciona la interfaz de evaluación al sistema.
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Como se ha comentado, en este caso cuando el usuario lance la aplicación (haga clic en
el enlace) además de mostrarle un mensaje explicándole que debe acceder a la actividad
desde el PLE, se le asocia un documento que es accesible desde su cuenta de Google
Docs y del widget. Es decir, el usuario proporciona información de su contexto, y desde
el mediador (a través del API de Google Docs), se crea un documento y se comparte
con el profesor. Esto ocurre la primera vez que se produzca la conexión, en caso de que
de que ya se hubiera creado la instancia de la aplicación se devuelve el mensaje para
que el usuario lleve a cabo la actividad en el PLE. Este comportamiento se observa en el
diagrama BPMN de la Figura 6.

Figura	
  6.	
  –	
  Diagrama	
  BPMN	
  de	
  lanzamiento	
  de	
  la	
  actividad	
  externa	
  por	
  el	
  alumno	
  

Institut de Ciències de l’Educació – Universitat Politècnica de Catalunya

9

