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Resum 

Per fomentar l’autoaprenentatge formatiu i la presa de decisions, hem emprat una 
eina del Campus Virtual de la Universitat de Barcelona (basat en Moodle), el mòdul 
Lliçó, per dissenyar recursos amb una orientació pedagògica d’aprenentatge basat 
en problemes (ABP) de manera que alhora ens permetin recollir informació sobre 
les accions dels estudiants en el seu ús. Aquests recursos són de tres nivells 
diferents de complexitat i autonomia segons si les assignatures són dels primers 
cursos o de 3r i 4t dels graus o si són de màsters. Com a part de la recerca d’un 
ajut complementari (Redice14) s’han analitzat els resultats d’ús i s’han establert els 
criteris a partir dels quals decidim si les eines són adequades per assolir els 
resultats d’aprenentatge esperats (ja que ens informen del progrés dels estudiants 
i avaluen aprenentatges i competències adquirides). De les anàlisis de resultats 
hem determinat els aspectes més interessants per refinar els recursos i fer-los més 
formatius, i també per aconseguir reduir l’esforç del professorat en l’activitat de 
tutoria de l’aprenentatge dels seus estudiants. Amb aquesta informació hem 
introduït modificacions en els recursos. La utilització posterior d’aquests recursos 
en el proper curs ens ha de permetre usar-los de base en un sistema d’anàlisi de 
l’aprenentatge (learning analytics) que serà objecte de futures sol·licituds d’ajuts. 

 

Descriptors (línies d’innovació) 

Aprenentatge en entorns virtuals (LMS, Moodle, Lliçó) 

Metodologies actives per l’aprenentatge (Aprenentatge basat en problemes) 

Avaluació formativa 

Competències transversals 

 

L’informe de manera abreujada 

Compliment dels objectius plantejats 

Objectius Activitats previstes
Activitats dutes a 

terme Compliment (tots 100 %)*
Implementar 
recursos Lliçó 

Establiment de la 
navegació, 
planejament de 
ramificacions i  
definició de 
preguntes i respostes

1r Creació de l’espai de proves (curs LaRebotiga en 
el Campus Virtual) 
2n Preparació dels recursos de tres nivells 
(storyboard; implementats en línia) 

3r Preparació de guies d’ús 

Proporcionar 
informació 
personalitzada 

Navegació que 
possibiliti diferents 
actuacions 

1r  Disseny dels retorns als estudiants segons els 
tipus d’encerts i errors 

2n Establiment de la puntuació per diferenciar la 
navegació 

Establir la 
transferibilitat 
dels recursos 

1r condicionants de 
la transferibilitat 
2n espai de 
compartició i proves 

Establir la transferibilitat dels recursos 
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1 Introducció 

Quan els graus de la Universitat de Barcelona es van adaptar a l’espai europeu 
d’educació superior (EEES), vam prendre el repte de desenvolupar en les matèries de 
l’àrea de Fisiologia noves metodologies que promoguin un procés d’aprenentatge 
centrat en l’estudiant per substituir parcialment les classes presencials tradicionals.  

Considerem que els estudiants són agents actius per bastir el seu procés 
d’aprenentatge, mitjançant la recerca de coneixements i solucions rellevants, fent bons 
debats i resolent problemes complexos o solucionant casos. La formació els ha de 
servir principalment per autoregular el seu propi aprenentatge. No obstant això, en el 
grau de Biologia la majoria dels cursos s’imparteixen com a classes a l’aula amb el 
suport de les presentacions de PowerPoint. 

 

2 Actuació d’innovació docent 

2.1 Context de l’aplicació 
Com a innovació docent, es va pretendre implementar recursos informàtics integrats 
en diverses assignatures dins del Campus Virtual (basat en Moodle) de la UB emprant 
el mòdul Lliçó. Aquests recursos han de facilitar la vinculació d’un conjunt particular 
d’eines i materials rellevants per a la solució de problemes, o de casos, amb els 
continguts dels respectius cursos.  
 
Han de servir per orientar els estudiants i permetre una millor gestió del temps per 
centrar-se en l’aprenentatge del que és rellevant, per ajudar a emprar els materials de 
manera formativa, i per aconseguir presentar els treballs segons els nivells de 
coneixements i competències requerits. I per això se n’han establert tres nivells: 
recursos per a cursos generals inicials, recursos per a cursos especialitzats dels 
graus, i recursos per als cursos avançats dels màsters. 
 
 
2.2 Objectius 
L’objectiu general d’aquest ajut ha estat dissenyar recursos per a l’autoaprenentatge, 
de manera que permetin desprès analitzar l’ús que en fan els estudiants, a partir dels 
registres de les actuacions al campus, comparacions amb la nota obtinguda i de les 
opinions dels estudiants i professors sobre la millora de l’aprenentatge. 
 
Això ha implicat:  

a) Implementar els recursos que guien en l’aprenentatge basat en la solució de 
problemes (ABP) emprant el mòdul Lliçó de Moodle, i establir les ramificacions i les 
qüestions que en regulen la navegació. 

b) Dissenyar els recursos de manera que tinguin també la finalitat de proporcionar una 
informació personalitzada als estudiants (retorn) sobre els resultats del seu 
aprenentatge en ABP. 

c) Analitzar els resultats de l’ús dels recursos en l’aprenentatge assolit pels estudiants 
i en el treball dels professors, per validar la capacitat formativa dels recursos. 

d) Valorar la capacitat informativa de l’eina sobre la formació i les competències 
assolides amb el seu ús. 
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e) Analitzar l’adequació dels recursos amb la progressió dels alumnes al llarg de la 
carrera. 

f) Establir els condicionants per transferir alguns recursos a altres assignatures o 
àmbits. 

 
Nota: els punts c, d i e (en cursiva) han estat objecte de l’actuació del grup a l’ajut REDICE 14. 
 
 
2.3 Metodologia i desenvolupament de l’actuació 
 
En el present projecte vam partir de la hipòtesi que les intervencions dirigides a la 
millora d’eines d’autoaprenentatge tenen un impacte positiu en el rendiment acadèmic 
dels estudiants dels cursos de l’àrea de Fisiologia, per això es van dissenyar Lliçons 
en els cursos del Campus Virtual de la Universitat de Barcelona (basat en Moodle). 
 
2.3.1 Els recursos desenvolupats són de tres nivells (inicial, mitjà i alt) i empren el 
mòdul Lliçó de Moodle (vegeu els exemples a l’annex): 

 

2.3.1.1 Recursos de nivell inicial (són aplicacions de navegació poc complexa i molt 
pautada, per a alumnes de matèries troncals de 1r i 2n curs dels graus): 

 

 Fisiologia Animal (troncal del grau de Biologia, anual, 12 crèdits, 200 alumnes); 
 Biologia Animal Aplicada (troncal del grau de Ciències Ambientals, semestral, 

6 crèdits, 50 alumnes); 
 
Són recursos senzills d’utilitzar de molt diferent tipologia: 
⎯ problemes senzills del funcionament animal on s’han d’aplicar els coneixements 

de les classes teòriques per trobar-hi la solució; 

⎯  guia pautada de treball per elaborar els seminaris d’aprofundiment sobre 
temes actuals; 

⎯ exercicis que enfronten els estudiants amb una sèrie de preguntes i respostes 
per detectar idees errònies però freqüents (misconceptions). 

 

2.3.1.2 Recursos de nivell mitjà (són de navegació complexa, però encara bastant 
pautada; per a alumnes d’assignatures de 3r i 4t curs dels graus): 

 Biologia Animal Avançada (obligatòria del grau de Ciències Ambientals, 
semestral, 6 crèdits, 50 alumnes); 

 Fisiologia Animal Ambiental (optativa dels graus de Biologia i Ciències 
Ambientals, semestral, 6 crèdits, 50 alumnes). 

Cada lliçó desenvolupa un tema presentant, d’entrada, els coneixements 
teòrics o pràctics necessaris en la matèria respectiva, i una sèrie de problemes 
relacionats amb el tema (a partir de vídeos, d’articles de publicacions 
científiques, de casos pràctics o resultats de laboratori). 

 

2.3.1.3 Recursos de nivell alt (de navegació complexa amb guies d’actuació molt 
oberta) per a alumnes del màster de Fisiologia Integrativa:  

 Iniciació a la Recerca (6 crèdits i aproximadament 25 alumnes) 
 Recerca Avançada (6 crèdits i 25 alumnes) 
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Els alumnes del màster treballen en grups i creen un itinerari de solució d’un 
problema (continguts, qüestions, retroaccions i puntuació) a partir dels casos 
proposats pels professors. 

 

2.3.1.4 Guies de treball 

Com a part de la implementació dels recursos lliçó, hem fet també breus guies dels 
recursos adequades per a cada assignatura. S’hi explica la finalitat d’emprar la lliçó, 
com les activitats es relacionen amb l’assoliment de determinades competències, o 
per què es poden produir errors comuns (misconceptions).  
Juntament amb aquesta informació també es dóna a conèixer als estudiants que no 
estan emprant un recurs de correcció automàtica independent del context en què es 
troben. És a dir, la interacció s’ha preparat, en cada recurs, després d’anys de plantejar 
a classe problemàtiques similars, contextualitzar per a cada matèria i analitzar els 
resultats que alumnes similars a ells feien arribar als diferents professors implicats en 
el projecte. Per això, en aquestes breus guies es demana la participació dels 
estudiants per poder millorar l’efectivitat i actualització dels recursos. En aquests dos 
anys ens han ajudat avisant-nos dels errors que detectaven (d’escriptura o d’enllaços 
trencats), de fallades de funcionament o d’aspectes que consideraven que els eren un 
problema. 

 
2.4 Recursos i suports emprats 
 
Des de la versió del Moodle 2.4 del Campus Virtual de la Universitat de Barcelona fins 
a l’actual 2.9, una queixa general dels estudiants sobre els recursos del mòdul Lliçó 
és que els aspectes formals de visualització són molt senzills (o com ens posen a les 
enquestes: «pobres»). Per això, ara per ara ens veiem obligats a fer la part de 
presentació d’informació en format de presentació PowerPoint o d’Adobe Acrobat, que 
són de més qualitat visual final i també són fàcils d’organitzar.  
 
Els recursos en mòdul Lliçó funcionen molt bé com a suport a la docència per establir 
una interacció amb l’estudiant que l’anirà guiant en la seva navegació. Ara per ara, 
només es mostra la informació introduïda pels professors en funció de les accions.  
Per això són eines especialment aptes per a avaluacions formatives: la reacció a les 
seves respostes serveix per informar l’estudiant dels resultats que aniria assolint si se 
li presentés un cas similar en una prova sumativa. 
 
No obstant això, hem provat també recursos implementats per fer avaluació sumativa 
sota condicions especials: s’han pautat els recursos per dur-los a terme 
presencialment durant seminaris ad hoc o en pràctiques de simulació. Esperàvem, i 
així ha estat, poder controlar millor les actuacions dels estudiants i també la validació 
de cada recurs. 
 
Hem de fer constar que, malauradament, tot el procés de construcció dels recursos, 
realització de proves de funcionament, correcció d’errors i introducció de millores 
comporta una gran dedicació temporal. Encara que tots els professors hi hem 
col·laborat, la feina de «pic i pala» en el campus virtual ha estat més reduïda del 
previst, principalment perquè l’ajut només va concedir una part del pressupostat i es 
va dedicar exclusivament per al personal de suport per a aquesta tasca. 
 



7 
 

3 Resultats i interpretació 

Els recursos docents que hem desenvolupat com a lliçons al Campus Virtual 
proporcionen informació de retroalimentació i de les puntuacions assolides pels 
estudiants. Un valor que cal destacar d’aquests recursos és que permeten en la seva 
interacció explicar a cada resposta si és correcta o no i el corresponent perquè.  

Ara bé, s’ha d’assenyalar que els diferents aspectes per incloure com a respostes 
possibles són fruit d’anys d’experiències prèvies, on tots els intercanvis d’informació 
(encerts/errors) s’han fet de manera individualitzada, presencialment o per correu, i 
amb molt d’esforç (o almenys amb una gran dedicació temporal per part del 
professorat, sobretot de cursos amb gran nombre d’alumnes i activitats). Així 
aconseguim una automatització de l’ús de l’eina, a pesar que els estudiants la 
perceben com a particularitzada a les seves actuacions; i en cada curs es pretén 
implementar millores amb la informació que les anàlisis i les enquestes ens 
proporcionin. 

La majoria d’aquestes tasques són avaluacions formatives, però per encoratjar els 
estudiants en l’aprenentatge actiu, les activitats tenen un reconeixement 
percentualment petit en la nota final (per exemple, un conjunt de 14 activitats han 
suposat fins a un màxim del 5 % de la nota final, com a punt extra, en el cas de 
l’assignatura anual de Fisiologia Animal del grau de Biologia). En altres casos, algunes 
lliçons complexes puntuen entre un 10 i un 20 % de la nota final. 

 

Els resultats han ajudat a: 
1) determinar les activitats més significatives, 
2) millorar les habilitats dels estudiants, 
3) enregistrar les accions ineficaces, identificant els problemes sense resoldre, els 

conceptes mal apresos i conceptes erronis (misconceptions). 

Podem dir que els resultats dels recursos finalitzats són molt positius: per exemple, en 
una de les enquestes (feta als estudiants de Ciències Ambientals, el pòster que ho 
explica s’ha inclòs en l’annex), fins i tot vam obtenir comentaris entusiastes. Entre els 
aspectes més positius destaquen que és una eina dinàmica, entretinguda i didàctica. 

Tots els professors estem satisfets amb els resultats obtinguts pels nostres estudiants 
i pensem que aquests recursos són molt útils per avaluar ràpidament el progrés i 
l’adquisició de coneixements dels estudiants. També volem destacar que la major 
interacció entre els estudiants, promoguda per l’ús de les lliçons, facilita l’aprenentatge 
de com es poden resoldre problemes reals (ABP). 

Com ja s’ha indicat, aquesta informació va sent usada, a cada curs, per millorar els 
recursos per a l’any següent. El registre de les activitats dels estudiants i les seves 
opinions en les enquestes fetes ad hoc poden servir com a sistema orientador de les 
seves actuacions acadèmiques. A més a més, les anàlisis de l’aprenentatge (sobre 
una gran quantitat de dades) poden beneficiar substancialment la tasca dels tutors. 

Per a la transferibilitat, hem creat un bloc en un curs del Campus Virtual on tots els 
professors del projecte compartim els recursos de les lliçons de les diferents 
assignatures, tant en la fase preparatòria i d’ús com en la fase final. També hi ha 
alguns dels estudiants ficticis del campus per fer totes les proves de l’ús i de la recollida 
de resultats significatius. Hi hem inclòs una guia per transferir els recursos entre cursos 
(emprant actualment el sistema d’Importar), així com els fitxers personalitzats d’Ajuda 
al professor en els diferents recursos. 
 



8 
 

4 Conclusions 
 
Respecte dels objectius parcials (a), implementar els recursos, i (b), dissenyar el 
retorn: amb l’eina de la Lliçó de Moodle cada recurs desenvolupat ens permet preveure 
les possibles accions d’estudiants molt diferents (segons els seus estils 
d’aprenentatge) i aplicar-hi retorns personalitzats a cadascuna de les possibles 
respostes. Com a conseqüència, l’experiència assolida a cada curs permet no tan sols 
avaluar l’eina, sinó refinar i millorar l’efectivitat dels recursos que desenvolupem. 
 
Respecte de l’objectiu (f), establir els condicionants per transferir els recursos: s’ha 
instaurat totalment el sistema i s’usa cada curs per millorar i actualitzar els recursos. 
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ANNEX 1. Exemples de nivell senzill 
 
Exemples de la navegació en una lliçó d’una assignatura 
de 1r nivell de grau: 
 
 
1) Exemple amb enllaç a un recurs (un vídeo en aquest 
cas). 
 
 
 
 
2) Una pregunta de resposta oberta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 i 4) Problemes de càlculs senzills de dues assignatures diferents 
(de 1r nivell). 
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ANNEX 2. Exemples de nivell mitjà 
 
Exemples de la navegació en la lliçó de nivell mitjà d’assignatures de 2n nivell de graus:  
 
 
5) Plantejament d’un cas d’estudi (amb la navegació per les parts a desenvolupar). 

 
 
 

 
6) Desenvolupament d’una activitat (interpretació d’un 
gràfic) a partir dels resultats d’una pràctica de 
laboratori.  
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ANNEX 3. Exemples de nivell alt 
 
Exemple de la navegació en dues lliçons de Màster: 
 
 
7) Plantejament d’un treball de preparació d’una pràctica de laboratori a partir dels 
conceptes de la matèria que s’hi relacionen. 

 
 
 
 
8) Plantejament d’un treball de preparació d’una lliçó a partir dels temes plantejats a 
l’assignatura. 
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ANNEX 4.  Espai del Campus Virtual de la transferència de lliçons actualitzades:   La 
Rebotiga  
 

Una part d’aquest espai serveix per desenvolupar, validar i compartir els recursos de les 
lliçons, alhora que actua de repositori de les diferents versions dels recursos desenvolupats.  
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ANNEX 5. Pòster de presentació (Seminari de Biologia Animal Avançada) 
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ANNEX 6. Pòster de presentació (Recursos en línia de Fisiologia Animal) 
 

 
 




