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Declaració d’intencions

Des dels inicis dels cursos massius en obert (MOOC), l’any 2008, han pas-
sat set anys engrescadors en el món de la formació. El panorama ja està 
iniciat i sembla relativament consolidat, per la qual cosa seria pertinent 
abordar-ne les característiques definitòries més rellevants fins al moment. 
Presentem en aquest llibre unes claus senzilles per a la comprensió del 
moviment MOOC i pretenem fornir un marc contextual clar i precís on 
es pugui ubicar la formació i difusió del coneixement en obert. No hem 
volgut presentar un panorama idealitzat i adjectivat de «bonisme» respec-
te del moviment MOOC; com qualsevol altra innovació que ha requerit 
l’atenció del món formatiu i universitari mundial i passat ja el «xarampió 
inicial», han sorgit controvèrsies que no hem volgut obviar. Per tant, el 
lector trobarà els pros i els contres del moviment de manera que es pugui 
generar una opinió pròpia i fonamentada sobre els principis de massivitat 
i gratuïtat aplicats a la formació general i universitària.

Si fas una cerca a Google amb la sigla MOOC, pots trobar més de dos 
bilions d’entrades entre articles, blocs, notícies, fòrums, bases de dades… 
Aquesta quantitat de dades és inaprehensible. Aquí et presentem en unes 
25.000 paraules les línies fonamentals per iniciar el teu camí MOOC; hem 
procurat aclarir el trajecte, posar-hi alguns senyals i orientar el MOOC-ca-
minant per algunes rutes lliures d’obstacles inicials. Agafeu la llanterna i 
la motxilla i després de la lectura… «cap a l’infinit i més enllà» (Toy Story). 

Els autors
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Pròleg 
rosabEl roig Vila

Universitat d’Alacant

El present llibre dels Profs. Vázquez, López i Sarasola constitueix una ve-
ritable fita en l’especialitat. És una obra globalitzadora sobre els Massive 
Open Online Courses (MOOCs) en la qual es parteix de les qüestions més 
generals per aprofundir en les més concretes, innovadores i actuals sobre 
aquest model que ha irromput en l’e-learning. 

Aquest llibre tracta d’una de les activitats que més importància han 
tingut des del moment mateix de l’aparició de la civilització i la cultura 
com a tal: la formació, l’Educació, la transmissió dels sabers, tant per 
reproduir-los i fer-los progressar, com també per formar en i per ense-
nyar-los i, amb això, contribuir efectivament al progrés del coneixement i 
de la civilització mateixa. Sense Educació no hi ha continuïtat ni progrés, 
no hi ha innovació, ni renovació, ni millora, ni informació, ni coneixe-
ment, ni Educació. Ja ho sabien en l’alba de la civilització les ciutats estat 
mesopotàmiques, i els egipcis faraònics i els grecs preclàssics, clàssics i 
hel·lenístics, que ens han deixat múltiples mostres de l’atenció a la for-
mació; i fins i tot hi havia, en l’Egipte antic, un déu per als escribes, Thot, 
i ens han arribat tombes egípcies d’escribes amb una especial cura en la 
conservació de les seves eines de treball, com per exemple en el jaciment 
d’Oxirrinco: un tinter (ple de tinta) i dues plomes acuradament empaque-
tades. Segons la tradició egípcia, aquests materials ajudarien a l’escriba a 
continuar amb la seva noble i selecta tasca en l’altra vida. 

Des de llavors, les eines de treball, del treball vinculat a la formació, 
han travessat els murs de la història per adaptar-se als diversos contextos, 
societats i, per tant, necessitats. És així com hem arribat a l’actualitat, on 
l’eina poderosa que tenim al nostre abast és Internet i és a través d’aquest 
mitjà on es vehicula una nova forma de “expressió” de la formació com 
són els MOOC.

D’això tracta precisament aquest llibre dels Profs. Vázquez, López i 
Sarasola, d’ajudar a comprendre el mitjà, les estratègies, els conceptes, 
els coneixements no només per aprendre, sinó, també per comprendre i 
transmetre coneixement a través dels MOOC. Els Profs. Vázquez, López 
i Sarasola reivindiquen la importància de l’ensenyament, mètodes i tec-
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nologies que caracteritzen els MOOC, sense perdre de vista que el més 
important és Educar, la didàctica i el que, amb la didàctica, es transmet.

Així, al principi del llibre s’estableix de forma clara la declaració d’in-
tencions pel que fa als continguts a tractar. En el primer capítol, es pre-
senta el model marc dels MOOC com a escenaris virtuals per a l’expansió 
massiva del coneixement a través de la Xarxa per, posteriorment, analit-
zar-ne la gènesi i si en realitat es tracta d’un punt d’inflexió o innovació 
disruptiva a l’Educació Superior amb les seves conseqüents implicacions. 

A partir del context general, imprescindible per tenir la perspectiva 
general òptima, s’analitza amb detall en el segon capítol el model peda-
gògic subjacent en els MOOCs, on la funció del professor i de l’alumne és 
fonamental, així com la tipologia dels MOOCs i les teories de l’aprenen-
tatge subjacents. 

En el capítol tercer es descriu el marc referencial respecte a les insti-
tucions, portals i plataformes que constitueixen la Xarxa oferint els seus 
respectius MOOC. Aquesta anàlisi minuciosa, detallada i clara sobre el 
panorama actual a l’entorn dels MOOC és un valor afegit del contingut 
del llibre, ja que serveix de guia per orientar-nos en aquesta Galàxia Inter-
net que citava Castells i en la qual és tan fàcil perdre’s tret que tinguem 
bitàcoles de qualitat, com és el present llibre. De fet, aquest llibre esdevé 
un subtil, ferm i molt ben estructurat fil d’Ariadna, que ens permetrà no 
perdre’ns en el laberint que podria arribar a ser la Xarxa.

Finalment, en el capítol quart, els Profs. Vázquez, López i Sarasola 
ens exposen de forma hàbil les qüestions clau a l’entorn de les quals hem 
de reflexionar, discutir, pensar, consensuar, decidir, demostrar, investigar, 
etc. sobre els MOOCs. Aquest model esdevé un objecte d’estudi, el qual 
no forma part d’una cosa closa i aturada, sinó que es troba en constant 
evolució, potser a causa de la novetat mateixa del model o simplement 
per estar tan consubstancialment lligat a tot allò que té relació amb la 
integració de la tecnologia a l’Educació, sempre en constant moviment 
i progrés. Així, tot indicant les vies òptimes cap a un model sostenible 
de formació massiva i en obert, s’argumenta lúcidament sobre qüestions 
com «no és or tot allò que lluu», «MOOC turbo capitalisme de xarxes o 
altruisme educatiu?», la «McDonaldization of Education», etc. per finalitzar 
en un concepte molt interessant denominat «sMOOC» o «MOOC soste-
nible».

Lluny de fer tot això amb la supèrbia que seria pròpia dels qui van sen-
tir la temptació d’aixecar piràmides, els Profs. Vázquez, López i Sarasola 
expliquen els capítols i epígrafs d’aquest llibre amb la temprança, sereni-
tat, rigor precís i exhaustiva modèstia de qui sap que el millor per vèncer la 
ignorància és estudiar, aprendre, comprendre i transmetre, amb la prudent 
actitud de qui domina tant i tan ben la matèria i l’explica amb facilitat, 
claredat i atenent a totes les facetes i arestes de la qüestió. 
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En definitiva, aquest llibre és un veritable Tractat que analitza amb vo-
cació d’exhaustivitat el que més important i de profit pot resultar respecte 
al tema d’estudi dels MOOC a fi que –com va dir l’humanista mallorquí 
del segle xV Ferran Valentí, deixeble de Leonardo Bruni– pugui «a molts 
aprofitar e valer».
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Introducció

Els nous escenaris formatius en l’educació superior s’orienten cap a un nou 
model de formació massiva, oberta i gratuïta per mitjà d’una metodologia 
basada en la videosimulació i el treball col·laboratiu de l’estudiant.

VázquEz Cano, 2013:1

La formació en aquest segle xxi s’orienta cap a nous models d’ensenya-
ment massius en obert i gratuïts. Aquests models interactius, col·labo-
ratius i en línia augmenten i possibiliten l’accés a la formació superior 
de manera universal. El moviment conegut amb la sigla anglesa MOOC 
(massive open online course) es basa en plataformes d’aprenentatge dirigit, 
des dels principis d’ubiqüitat, autoavaluació, modularitat i videosimula-
ció. Les nocions tradicionals de l’educació –old smart–, el coneixement, la 
limitació de l’accés, l’autoritat imposada i un paradigma racionalista cien-
tífic són qüestionades per l’ecologia dinàmica del coneixement que opera 
des d’uns principis nous i expectatives més col·laboratives, interactives 
i d’autocreació del coneixement. Per als docents i els discents d’aquest 
començament del segle s’obren noves portes del i per al coneixement que 
situen el subjecte davant el repte d’assumir un paper actiu i dinàmic en 
la construcció del seu propi coneixement en comunitats d’intel·ligència/
coneixements col·lectius. Un coneixement guiat i orientat però complex i 
obert a camins de creació propis.

Aquest tipus de formació nou suposa un repte per a les institucions 
universitàries i per als seus docents, que han de redefinir el paradigma 
metodològic actual per endinsar-se en maneres noves de dissenyar mate-
rials educatius més interactius, col·laboratius i ubics, amb formes d’ava-
luació noves més dinàmiques i autogestionades. Per tal que la institució 
universitària s’integri en aquests nous espais de formació, ha d’adequar 
la conformació dels seus plans d’estudi segons un catàleg d’assignatures 
més ampli i diversificat que permeti a l’alumne crear el seu propi mapa 
competencial dins d’un camp acadèmic o professional. D’aquesta mane-
ra, el concepte d’aprenentatge diversificat adopta tot el sentit en contra-
posició a la uniformitat actual dels programes universitaris. La tendència 
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ha de ser la d’oferir uns programes oberts directament relacionats amb 
el món laboral, acadèmic i professional que posicioni l’alumnat davant la 
possibilitat de crear un itinerari formatiu que s’adeqüi a les competències 
necessàries en un món laboral canviant i diversificat obert a noves eines i 
espais àmpliament interconnectats. 

El mercat exigeix una formació de postgrau per diferenciar uns estu-
diants d’uns altres. Fins ara no hem estat capaços de detectar i avaluar 
competències i aprenentatges informals, tot i que aquests constitueixen la 
base fonamental per a l’objectiu de l’aprenentatge permanent, assenyalat 
per la Unió Europea. Sorgeixen, així, iniciatives per a l’avaluació i el re-
coneixement d’uns altres tipus d’aprenentatge; per exemple, per mitjà de 
l’estudi autònom per part de l’alumne de recursos educatius oberts com 
planteja el projecte OERtest, les certificacions de cursos xMOOC o inicia-
tives com el projecte Open Badges de Mozilla Foundation. 

La concepció actual del coneixement s’està reescrivint segons els prin-
cipis de la portabilitat, la ubiqüitat, la gratuïtat i la difusió massiva (es-
quema 1). Aquest tipus de formació es basa en els principis pedagògics del 
connectivisme (Siemens, 2004, 2012). Aquesta teoria sosté que «el conei-
xement personal es fa d’una xarxa, que nodreix organitzacions i institu-
cions amb informació, que al seu torn retroalimenten informació en la 
mateixa xarxa, que finalment acaba proveint l’individu d’un aprenentatge 
nou». El coneixement es basa en la interconnexió entre entitats; en els és-
sers humans es fonamenta en la connexió de les neurones; en las societats 
s’estableix entre les relacions entre els humans i els recursos. L’aprenentat-
ge, per tant, consisteix en la creació i la supressió de connexions entre 

Esquema 1

GRATUÏTAT

UBIQÜITAT

MASSIVAPORTABILITAT

Concepció actual del coneixement

Principis de la 
concepció actual 
del coneixement
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entitats i, per a això, els conceptes de semblança, continuïtat, retroali-
mentació i harmonia són essencials (Downes, 2012a; 2012b).

El paper actual dels ciutadans en comunitat no se circumscriu o no 
s’ha de circumscriure únicament atenent la conformitat, sinó atenent la 
creativitat i la producció de contingut (Vázquez Cano i Sevillano, 2012). 
Aquests dos conceptes que posicionen l’ésser humà com a actor de la seva 
pròpia existència, com a protagonista del seu aprenentatge i no com a mer 
observador, es troben sota el principi d’ensenyament interactiu i altament 
col·laboratiu, encara que el paradigma segons el qual s’està plantejant 
el pensament MOOC no es fonamenta específicament en la perspectiva 
creadora, sinó en la faceta passiva de la recepció de continguts i l’avalua-
ció d’aquests amb proves objectives automatitzades d’assimilació que no 
fomenten la creació, la reelaboració i la producció dels continguts impar-
tits. Ens trobem, doncs, en el començament d’un moviment que s’ha de 
redefinir i s’ha de construir segons paràmetres nous que concordin més 
amb els principis metodològics i els contextos digitals d’aquest segle xxi. 

La formació massiva actual ve caracteritzada pels principis teòrics 
següents, que no sempre tenen reflex en la materialització pràctica dels 
cursos:

 • Accés obert: no cal ser un estudiant matriculat en una escola per 
desenvolupar aquest tipus de formació i no cal pagar per rebre la 
formació.

 • Escalabilitat: el desenvolupament interactiu i col·laboratiu del 
curs dependrà de la participació de tots els participants en el 
desenvolupament dels dubtes i en la resolució dels projectes, amb 
la mínima o nul·la participació del professor-tutor.

Presentem en aquest llibre quatre capítols que realitzen un recorregut 
actual sobre els aspectes més rellevants del moviment MOOC. En el capí-
tol 1, s’hi albira la gènesi del moviment MOOC i les seves característiques 
més definitòries. Així mateix, analitzem la seva irrupció en el món for-
matiu i en l’educació superior des del sorgiment de la disruptive innovation 
theory. El capítol 2 presenta una descripció dels diferents models peda-
gògics en què es basa el moviment i fem unes recomanacions bàsiques a 
fi que el rol del professor-tutor i el de l’alumne es desenvolupi d’acord a 
uns principis bàsics de qualitat i de productivitat. El capítol 3 està dedi-
cat a la descripció de les principals funcionalitats de les plataformes amb 
una major projecció en l’univers MOOC fins al dia d’avui. Hem optat per 
presentar tant aquelles plataformes que ofereixen cursos com aquelles 
que a més permeten la creació de cursos individualitzats i personalitzats. 
D’aquesta manera, el lector pot endinsar-se tant en la participació com en 
la creació de cursos MOOC. Finalment, el capítol 4 recull de forma crítica 
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les principals controvèrsies i dificultats a què aquest moviment en obert 
ha de fer front en un futur immediat per poder-se consolidar en el món 
educatiu i formatiu amb principis de perdurabilitat sòlids. En els annexos 
el lector podrà trobar webgrafia interessant per a la recerca de cursos i per 
a la reflexió compartida de la filosofia MOOC.

En darrer terme, amb la present obra inacabada pretenem, d’una 
banda, oferir al professional de l’educació sendes noves per caminar en 
aquest nou paisatge tecnosocial massiu i, d’una altra banda, potenciar la 
reflexió compartida i el debat col·lectiu sobre les implicacions didàctiques 
de la integració del moviment sísmic dels MOOC en el context educatiu.



19

Capítol 1.  
Els MOOC: escenaris virtuals per a l’expansió 
massiva del coneixement

L’acrònim MOOC es tradueix literalment com massive open online course (curs 
en línia obert i massiu). El setembre de 2008, George Siemens, Stephen 
Downes i Dave Cormier van crear i van facilitar un curs en obert sobre 
connectivisme, conegut popularment com a CCK08: connectivism and con-
nective knowledge. Han passat quasi set anys i la metodologia MOOC s’ha 
convertit en un model adoptat per les universitats del món més prestigio-
ses. És un moviment atípic que s’estén pel món i que genera un gran des-
concert en el món de l’educació. El model universitari tradicional es posa 
en dubte i es qüestiona el fet d’haver de pagar per adquirir coneixements. 

Gènesi dels MOOC

El món de l’educació es troba en plena ebullició per l’arribada de noves 
tendències tecnopedagògiques massives; això ha posat en dubte el model 
tradicional transmissor d’ensenyament, que configurava una praxi edu-
cativa orientada a la transmissió lineal del coneixement, al discent com a 
agent passiu que acumulava els continguts i submergit en un enfocament 
de l’avaluació en què predominava la mesura de proves memorístiques. 
Amb els massive open online courses (d’aquí en endavant MOOC), cursos 
massius, en línia i en obert, oferts per universitats prestigioses, es poden 
obrir noves sendes pedagògiques d’expansió massiva del coneixement glo-
bal amb un esperit d’innovació educativa i una educació de qualitat per a 
tots al llarg de la vida. 

De bon començament, per entendre què estan suposant els MOOC 
en l’ensenyament superior, començarem explicant la seva gènesi, des dels 
seus inicis l’any 2008 fins que es van difondre massivament a finals del 
2011; s’explicaran, així mateix, les iniciatives prèvies que es van donar en 
l’àmbit educatiu. 

El terme MOOC va ser introduït al Canadà per Dave Cormirer i Bryan 
Alexander, els quals van encunyar l’acrònim per designar un curs en línia 
realitzat per George Siemens i Stephen Downes l’any 2008. El curs titulat 
«Connectivism and connective knowledge» va ser realitzat per 25 alum-
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nes que van pagar la matrícula i van obtenir el títol, però va ser seguit de 
manera gratuïta i sense acreditació per 2.300 alumnes i públic general a 
través d’Internet. 

Per la seva banda, Sebastian Thrun i Peter Norvig anuncien durant 
l’estiu del 2011 que oferiran en línia i de franc el curs d’«Introducció a la 
intel·ligència artificial» (<http://www.ai-class.com>), paral·lelament a les 
classes presencials que oferien a la universitat de Stanford als Estats Units 
d’Amèrica. El curs estava configurat per exercicis, qüestions i exàmens, 
així com certificats finals. Aquest curs, que va tenir lloc entre l’octubre i el 
desembre del 2011, va acollir més de 160.000 estudiants en 209 països, 
mentre 175 assistien in situ. Arran de la gran acollida que va tenir l’anunci, 
va caldre que desenvolupessin una arquitectura tecnològica escalable per 
acollir tal nombre d’estudiants. I va ser un èxit. John Markoff, al The New 
York Times del mes d’agost del 2011,1 informava que aquest curs va ser un 
dels tres que experimentalment va llançar el Departament de Ciències de 
Computació de Stanford per estendre el coneixement tecnològic més enllà 
del campus i per arribar a tot el món.

Els instructors Peter Norvig i Sebastian Thrun són eminències mun-
dials en el camp de la intel·ligència artificial i la robòtica. Sebastian Thrun 
és professor investigador de Ciències de la Computació a Stanford, vi-
cepresident de Google, membre de la National Academy of Engineering 
(NAE) i de l’Acadèmia Alemanya de les Ciències. Thrun és conegut mun-
dialment per la seva tasca amb vehicles no tripulats, arran d’haver dirigit 
un grup d’estudiants de Stanford i d’haver guanyat el desafiament DARPA 
el 2005, un projecte patrocinat pel Pentàgon; en l’actualitat ha dirigit un 
projecte a Google per construir vehicles autopilotats. 

1. <http://www.nytimes.com/2011/08/16/science/16stanford.html>.

Figura 1
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Font: White Paper MOOCs and Open Education: Implications for Higher Education.

http://www.ai-class.com
http://www.nytimes.com/2011/08/16/science/16stanford.html
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Peter Norvig és un antic científic de la NASA, director d’investigació a 
Google, membre de l’Associació Americana per a la Intel·ligència Artificial 
i membre de la ACM (Association for Computing Machinery), així com au-
tor d’un dels llibres de més impacte en l’àmbit de la intel·ligència artificial. 

Tant Thrun com Norvig es van sorprendre per l’acollida que va tenir 
l’anunci, que, després d’haver-lo publicitat en una conferència a Espanya i 
d’haver-lo compartit per correu electrònic amb Carol Hamilton, la direc-
tora de l’Associació per a l’Avançament de la Intel·ligència Artificial, es va 
estendre viralment. Els altres dos cursos addicionals que es van oferir van 
ser un curs introductori a les bases de dades, impartit per Jennifer Widom, 
presidenta del Departament de Ciències de la Computació a Stanford, i 
«Introducció a l’aprenentatge de les màquines», impartit per Andrew Ng. 
Norvig i Thrun. Tots dos cursos es van basar en el principi que diu que 
l’ensenyament un a un és el que funciona més bé (Bloom, 1984) i és el 
que van tractar d’emular, encara que fos un ensenyament d’un a milers. 

Un estudiant va escriure «ara veig xarxes bayesianes i exemples de la 
teoria dels jocs en qualsevol lloc». No buscaven que l’estudiant memorit-
zés fórmules, sinó canviar la manera en què miren el món els estudiants. 
Thrun va dir: «És irònic que, buscant revolucionar l’educació tradicional, 
acabessin fent les classes en línia molt més semblants al que és una classe 
tradicional que unes altres classes en línia. En unes altres classes en línia 
tens disponibles els vídeos per veure’ls a qualsevol hora, i si ho tens dispo-
nible demà, potser acabis deixant-ho; així que vam introduir la innovació 
de fixar dates». Podies veure les classes en vídeo durant tota la setmana 
i, al final de la setmana, havies de fer els deures. Això mantenia els estu-
diants motivats i en el mateix lloc del material, de manera que, si anaves 
a un fòrum a preguntar, podies obtenir la resposta al cap de pocs minuts 
per mitjà d’un altre col·lega estudiant. Peter Norvig va manifestar: «Els 
companys poden ser els millors professors, ja que són ells els qui recorden 
què és no entendre una cosa». Per possibilitar que hi hagués participació 
a les classes, es va fomentar la participació en els fòrums, es van recollir 
preguntes setmanalment a través del servei Google Moderator i les més 
votades eren valorades mitjançant vídeo pels professors, o a través de 
Google Hangouts. 

Hal Abelson, professor del famós Structure and Interpretation of Computer 
Programs, científic del MIT i cofundador amb Lawrence Lessig de Creative 
Commons, va desenvolupar una iniciativa semblant prèvia l’any 2002, i ja 
va comentar: «Ara la qüestió és com ens movem cap a alguna cosa que 
sigui més interactiva i col·laborativa i veurem més i més models en els 
propers quatre o cinc anys».

Hal Abelson està molt relacionat amb el que ocorre, ja que el 2002 
fou l’impulsor del programa OpenCourseWare en el MIT, el programa 
que ofereix els materials d’ensenyament de les classes del MIT de franc, 
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i que va ser el primer gran corpus publicat amb una llicència Creative 
Commons. 

És convenient en aquest punt fer un resum sobre l’origen recent dels con-
tinguts oberts; sobre els orígens, la importància i la repercussió dels recursos 
educatius oberts (OER) que comprenen continguts per ensenyar i aprendre, 
eines i serveis basats en software i llicències que permeten el desenvolupa-
ment i la reutilització lliure de continguts, eines i serveis (Geser, 2007). 
En aquest sentit, Downes (2007) apunta que els OER abracen objectes 
físics estàtics o recursos digitals com ara textos, imatges, gràfics i multi-
mèdia. Diversos autors (Geser, 2007; Guzmán i Vila, 2011) indiquen que el 
moviment Open Educational Resources (OER) ha crescut de forma expo-
nencial en els darrers anys a causa, entre altres factors, de l’àmplia cober-
tura dels mitjans de comunicació sobre la iniciativa Open CourseWare 
(OCW), de l’èxit de sistemes basats en programari lliure com Moodle en 
el sector educatiu, de la tasca de cada vegada més organitzacions que 
promouen l’ús de llicències Creative Commons (<http://creativecommons.
org/choose/>) i del suport d’organitzacions nacionals i internacionals 
com ara l’OCDE i la UNESCO.

Després d’aquestes experiències, aquesta idea es va materialitzar a 
principis del 2012, en què la Universitat de Stanford va oferir un curs d’in-
tel·ligència artificial en línia en el qual es van matricular 58.000 perso-
nes. Una de les persones implicades en el projecte era Sebastian Thrun, 
posteriorment fundador de la plataforma MOOC Udacity (<https://www.
udacity.com>), que proporciona suport a les universitats per al desenvolu-
pament de formació en obert (Meyer, 2012). L’Institut Tecnològic de Mas-
sachussets va crear en un principi MITx per al disseny d’aquest tipus de 
cursos, però ha evolucionat en una plataforma conjunta de la universitat 
de Harvard, UC Berkley i del MIT amb el nom d’EDx (<https://www.edx.
org>).No obstant això, la plataforma que més ha desenvolupat aquestes 
iniciatives i que s’està significant com a la capdavantera en el disseny pe-
dagògic és Coursera (<https://www.coursera.org>) (Lewin, 2012; DeSan-
tis, 2012). Al costat d’aquestes plataformes, han sorgit una infinitat de 
propostes. En el capítol 3 podràs veure les més desenvolupades i consoli-
dades fins al moment.

És lògic pensar que, en la comunitat educativa, estem participant 
d’una evolució en la manera en què es publiquen els materials educatius: 
estem fent-los més participatius i col·laboratius entre docents i estu-
diants. A més s’està obrint també un nou estil de formació.

http://creativecommons.org/choose/
http://creativecommons.org/choose/
https://www.udacity.com
https://www.udacity.com
https://www.edx.org
https://www.edx.org
https://www.coursera.org
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Són realment els MOOC un punt d’inflexió en l’educació superior? 

Els MOOC podrien considerar-se com un punt d’inflexió en l’educació 
superior i poden ser interpretats a la llum de la denominada disruptive 
innovation theory (teoria de les innovacions disruptives) (Bower i Christen-
sen, 1995): una teoria que possibilita entendre quins mecanismes i quines 
innovacions poden ajudar les institucions a guanyar competitivitat en el 
mercat.

Teoria de les innovacions disruptives

En la bibliografia científica relacionada amb el context tecnològic i de ne-
gocis, el terme disruptive innovation implica una innovació que comporta la 
realització d’un producte físic o un servei al consumidor que millora les 
expectatives ofertes pel mercat en aquell moment. Christensen (2003) va 
identificar dos tipus d’innovacions que condicionen el desenvolupament 
de les empreses i dels negocis: les innovacions sostenibles i les innova-
cions disruptives. Segons aquesta proposta, una innovació sostenible per-
segueix millorar el sistema existent, mentre que una innovació disruptiva 
crea un nou sistema de mercat per mitjà de la baixada de preus o per 
mitjà de la creació d’un model completament diferent per donar resposta 
a realitats noves. El model típic d’una innovació disruptiva combina un 
model tecnològic nou amb gran plasticitat amb un mercat nou de negoci. 
La figura 2 representa el model d’innovació disruptiva que es manifesta 
en els actuals MOOC.

Figura 2

Evolució  
dels MOOC com 
a innovació 
disruptiva

Font: White Paper MOOCs and Open Education: Implications for Higher Education.
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En general, una innovació de sosteniment té com objectiu millorar un 
producte ja existent, mentre que una d’impacte no busca millorar produc-
tes ja existents, sinó desenvolupar un model nou de mercat per mitjà d’un 
model nou de negoci o per mitjà d’un disseny empresarial i de producte 
nou. 

Els MOOC prometen una formació caracteritzada per la flexibili-
tat, el baix cost i l’adequació a les necessitats formatives del mercat 
laboral i acadèmic. Com podem veure a la figura 2, s’identifica que el 
segment inicial al qual s’adrecen els MOOC són els «no consumidors» 
de cursos de formació superior, als quals s’ofereix un producte nou 
més assequible i contextualitzat. Això converteix els MOOC en una 
possible innovació disruptiva, ja que esdevenen un producte interes-
sant que combina un desenvolupament tecnològic amb un mercat nou 
de negoci. Però, funcionaran els MOOC com una innovació disruptiva 
en un futur immediat? 

Com a preàmbul, convidem els 
lectors que escoltin la ponència del 
rector Javier Uceda Antolín de la 
Universidad Politécnica de Madrid, 
celebrada en les Jornadas sobre 
Impacto de los Cursos Masivos On 
Line en Abierto.2

En aquest sentit, som encara en 
un model incipient de mercat i de 
formació que no ens deixa preveure 
les conseqüències en el model for-

matiu de l’educació superior. El món de l’educació es desenvolupa en un 
context complex i dinàmic en què intervenen multitud d’actors i d’insti-
tucions amb interessos divergents, tant educatius i ideològics com eco-
nòmics. Per tant, l’aplicació de la teoria de la innovació disruptiva ha de 
ser presa amb força cautela en l’àmbit dels MOOC. Per exemple, Lawton 
i Katsomitros (2012) fan una comparació entre el model MOOC i iTunes. 
Mentre aquests últims van substituir el disc compacte i van millorar el for-
mat i el preu, no és tan clar que els MOOC superin els models formatius 
ja existents basats en l’e-learning i el blended learning. Aspectes com l’acre-
ditació, la certificació i la monetització, encara no gaire ben definits en el 
model MOOC, condicionen l’impacte d’aquest model (remetem el lector 
al capítol 4 per a més dades sobre aquesta qüestió).

Els nous conceptes de mercat (start-ups) com Coursera i Udacity han 
adoptat el model MOOC segons els principis d’una innovació disruptiva 

2. <https://www.youtube.com/watch?v=-RpXpBsDsiw>.

https://www.youtube.com/watch?v=-RpXpBsDsiw
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enfocada a un model de negoci per a un mercat nou que promogui un ti-
pus de formació més flexible i de baix cost. Però aquest model és conside-
rat per les institucions d’educació superior un model de sosteniment que 
millora l’actual sistema d’educació en línia. Per exemple, el MIT o Harvard 
fan servir el model MOOC com un espai experimental per aprendre com 
millorar el desenvolupament dels seus estudiants en el campus presencial i 
virtual (Bates, 2013). Una mostra d’aquest desenvolupament és la Univer-
sitat de San José, que experimenta amb MOOC en les classes presencials i 
genera un model invers, el flipped classroom, en què el MOOC s’utilitza com 
a tasca externa a l’aula que proporciona un altre àmbit de debat i de re-
forç dels continguts impartits de forma presencial (Jarrett, 2012). El mo-
del d’educació a distància i virtual universitari de diversos països (Open 
University al Regne Unit i UNED a Espanya, entre altres) han optat per 
models mixtos de formació contínua (e-blended learning) que no es diferen-
cien significativament del model MOOC proposat. A pesar d’aquests con-
dicionants, és cert que el model MOOC presenta unes singularitats que 
el fan esdevenir una possibilitat d’innovació disruptiva que en l’actualitat 
ha atret un nombre considerable de desenvolupadors i d’empreses amb 
un futur impredictible. Les noves aportacions en arquitectura pedagògica 
i les noves solucions informàtiques haurien de consolidar el model d’una 
vertadera innovació disruptiva.

Els MOOC i les seves implicacions en l’educació superior

De sobte, després d’algun intent en els darrers anys, apareixen cursos impar-
tits per professors de molt alt nivell gratuïts, oberts, amb vocació de trans-
metre el coneixement massivament: els cada vegada més comentats MOOC 
(massive online open courses). Es tracta d’un canvi de model, ja que l’ensenyament 
basat en xarxes telemàtiques existeix des de fa molts anys; ara s’universalitza 
i es fa col·laboratiu.

MartínEz lópEz, 2013: 7

El model MOOC sens dubte té una repercussió en aspectes socioculturals 
educatius i tecnològics de la formació en l’educació superior. El context 
actual formatiu requereix models nous de desenvolupament que donin 
resposta a la ubiqüitat i a la portabilitat dels dispositius d’accés a la for-
mació. Aquest nou context de l’educació superior es materialitza en:

 • la globalització i el fort procés d’internacionalització;
 • l’augment de demanda d’accés a l’educació superior, amb una es-

timació de 120 milions d’estudiants per a l’any 2020;
 • la necessitat d’una constant educació al llarg de la vida;



2626 L’expansió del coneixement en obert: els MOOC

 • l’accés cada vegada major a tecnologies i xarxes socials;
 • el canvi en el model de negoci i costos.

Per tant, hi ha una clara necessitat de canvi en les institucions educa-
tives enfocades a l’educació superior que tendeixen a dividir-se en quatre 
tendències: l’ensenyament universitari tradicional, el sistema diversificat, 
el sistema híbrid i el sistema virtual. Aquest model generarà també una 
competició entre universitats i institucions d’educació superior que oferi-
ran models mixtos de formació a cost reduït i amb possibilitat de convali-
dació i certificació oficial. Això obre el camí cap a noves oportunitats per 
compartir idees, i per col·laborar entre institucions de forma local, nacio-
nal i internacional. Aquests processos projecten un model obert del co-
neixement que s’estén més enllà de les fronteres universitàries o nacionals 
i s’escampa de forma universal. La figura 3 mostra el model d’expansió de 
coneixement en xarxa en els darrers anys.

En el currículum obert, l’estudiant barreja diferents recursos educa-
tius, activitats i dispositius d’accés per generar coneixement. Això posici-
ona l’estudiant davant el repte de crear i de reelaborar els continguts en 
un procés de construcció del coneixement en què ja es recreen escenaris 
d’aprenentatge i s’interactua en comunitats d’intel·ligència col·lectiva, i 
així es poden aconseguir els objectius perseguits. Així mateix, en l’apre-
nentatge en obert, els tutors o professors generaran oportunitats d’apre-
nentatge de caràcter individual i col·lectiu en contextos d’accés i generació 
de continguts que desenvolupen tasques i habilitats i promouen en els es-
tudiants capacitats i competències que vagin d’acord amb els estàndards 
de l’educació superior (Descriptors de Dublin, 2005; European Comis-
sion, 2010; Villa i Poblete, 2007). Associada a les propostes de currículum 
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i aprenentatge, sorgeix també l’avaluació en obert, que es fonamenta en 
la coavaluació (avaluació entre iguals) i en les dinàmiques de participació 
grupal. Aquest tipus d’ensenyament en obert demana una infraestructura 
tecnològica que afavoreixi la seva implementació amb plataformes d’ac-
cés en obert amb interfícies intuïtives, utilitzables i amigables tant per a 
estudiants com per a professors, que facilitin un intercanvi actiu i fluït 
de la informació i que integrin escenaris virtuals que estimulin la creació 
d’activitats. 

Reflexions finals

El contingut docent que s’imparteix en l’educació formal ja no és privatiu ni 
d’accés únic per a l’estudiant matriculat. Qualsevol persona pot aprendre His-
tòria Americana amb el mateix material que un alumne matriculat en el MIT 
en aquesta matèria.

MEngual-andrés, 2013

Ara, podem accedir a un curs en la Universitat de Harvard o de Stanford 
sense moure’ns de la cadira, ser alumne de Berkeley des de casa, o de 
la prestigiosa Johns Hopkins. L’accés a aplicacions gratuïtes i flexibles 
elimina moltes barreres per intentar realitzar nous projectes col·labo-
ratius. No calen ordinadors d’última generació per aprofitar l’excedent 
cognitiu (cognitive surplus). Un simple telèfon és suficient. Però una de les 
lliçons més importants és que «una vegada que ja has advertit com es 
pot explotar l’excedent cognitiu d’una manera que importi a la gent, 
uns altres poden copiar la teva tècnica, una i una altra vegada, arreu 
del món» (Shirky, 2012: 29). En aquest sentit, i seguint aquest autor, la 
nostra societat i les nostres vides quotidianes milloraran notablement 
quan aprenguem a aprofitar el nostre potencial altruista i el nostre 
temps lliure. I afegeix que aquest canvi de paradigma és possible per-
què ens encanta col·laborar, compartir en les xarxes socials i, amb això, 
sentir-nos partícips d’alguna cosa més gran. Això permet posar la nostra 
intel·ligència i el nostre temps lliure a treballar conjuntament per crear 
projectes que de forma individual, o des d’una empresa o des d’una ins-
titució, seria impossible crear.

Per una altra banda, una de las característiques més interessants 
d’Internet ha estat la descentralització, la immaterialitat, la ruptura de 
conceptes com el temps i l’espai. El creixement d’Internet ha estat tal que 
resulta impossible mesurar-lo. La seva aportació al coneixement humà i 
a la societat és innegable i, com a tal, ha propiciat l’aparició de nous es-
cenaris de formació, d’aprenentatge, formal i informal i, sobretot, d’ad-
quisició de competències (Mengual-Andrés, 2013). L’actual bibliografia 
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científica apunta que els MOOC, en un curt termini de temps, seran les 
noves tendències tecnològiques en el context educatiu. Pot servir de refle-
xió introspectiva l’informe anual de New Consortium (NMC) i d’Educase 
Learning que en l’any 2013 presenten algunes tendències emergents en les 
tecnologies educatives en els propers anys; una d’aquestes tendències són 
els cursos massius en línia amb opcions gratuïtes i de pagament en línia.

Tradicionalment l’ensenyament universitari s’ha fonamentat en un 
model metodològic centrat en el docent, amb èmfasi en la transmissió 
de continguts i la seva reproducció pels alumnes, la lliçó magistral i el 
treball individual. Ensenyar a través de les tecnologies de la informació i la 
comunicació (TIC) demana una sèrie de canvis que generen una ruptura 
d’aquest model, alhora que suposen un avenç cap a la qualitat de l’educa-
ció universitària (Aguaded, López Meneses i Alonso, 2010).

La universitat, vist el desenvolupament sociotecnològic actual, té tas-
ques compromeses amb el desenvolupament de la societat, la cultura i 
les tendències tecnològiques, entre altres aspectes. A més a més, ha de 
fer front a reptes d’ordre pedagògic. Aquests reptes consisteixen, segons 
el nostre parer, a reconèixer que l’aprenentatge i la investigació exigeixen 
concebre i dinamitzar escenaris virtuals d’acció i d’interacció educatives. 
La tasca no consisteix, doncs, a fer servir o no una aplicació tecnològica: 
es tracta d’inventar escenaris col·laboratius i interactius formatius que 
tinguin repercussions socials i científiques en l’educació universitària. 
Mentre a Espanya se celebra l’increment gradual de l’ús de l’ensenyament 
en línia, l’e-learning, tant en l’àmbit privat com en l’ensenyament superior, 
mostra una clara obsolescència quant a l’ús dels nous corrents que espe-
ronen els MOOC en altres països. 

En definitiva, un MOOC irromp des d’una filosofia que obre un camí 
per aprendre idealment; és un curs obert, participatiu, distribuït i una 
xarxa d’aprenentatge per a tota la vida; és un camí de connexió i de col·la-
boració; és un treball compartit (Vizoso Martín, 2013). És un camí per al 
desenvolupament sostenible de la formació al llarg de la vida.

En aquest sentit, en la societat actual, la universitat ha de tenir una 
responsabilitat social d’obertura del coneixement global, submergida en 
escenaris virtuals col·laboratius. Això comporta intrínsecament l’assump-
ció de reptes didàctics nous per als professionals de l’educació, que hauri-
en d’actuar de dinamitzadors tecnosocials per al desenvolupament comu-
nitari de xarxes socials orientades a la cooperació, a la cohesió cultural i 
a la gènesi de comunitats d’intel·ligència compartida. D’aquesta manera, 
s’intenta pal·liar la fractura digital, com a promotors i com a gestors de 
coneixements per al desenvolupament sostenible de l’ecosistema digital 
global. En aquest mateix sentit, els nous escenaris virtuals massius i oberts 
poden suposar noves oportunitats i possibilitats d’aprenentatge, d’inves-
tigació i d’innovació universitària. 
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En darrer terme, com suggereix Stephen Downes (2008) en el seu clàssic 
manuscrit titulat «The Future of Online Learning: Ten Years On»: «Avui, i du-
rant el darrer segle, l’educació ha estat practicada en edificis separats mit-
jançant classes estandarditzades i curosament reglamentades d’estudiants 
dirigits i instruïts per professors que treballen essencialment sols. En els 
darrers deu anys, aquest model ha estat vist en moltes parts com a obsolet. 
Hem vist l’aparició d’un model nou, on l’ensenyament es practica en la co-
munitat com un tot, per individus que estudien currículums personals al seu 
ritme, guiats i assistits per facilitadors de comunitats, instructors en línia i 
experts de tot el món. Encara que avui dia ens trobem en un moment crucial 
d’aquesta nova visió, el futur veurà retrocedir gradualment les institucions i 
les formes tradicionals d’educació, a contracor, davant d’una marea d’apre-
nents autodirigits i automotivats. Aquesta serà la darrera generació en què 
l’educació és la pràctica de l’autoritat i la primera en la que, com sempre 
ha estat la intenció dels educadors, es converteixi en un acte de llibertat».
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Capítol 2.  
El model pedagògic dels MOOC: 
el rol del professor i de l’alumne

No esperi poder llegir i veure-ho tot. Fins i tot nosaltres, els facilitadors-pro-
fessors, no podem fer-ho. El que s’ha de fer, però, és seleccionar i triar el con-
tingut que trobi interessant i adequat per a vostè. Si li sembla massa compli-
cat, no ho llegeixi. Si ho veu avorrit, passi a l’ordre del dia. Els resultats de 
l’aprenentatge, doncs, seran diferents per a cada persona. 

siEMEns et al., 2012

Introducció

La comprensió del desenvolupament pedagògic d’aquests cursos és cru-
cial per als estudiants i per als futurs desenvolupadors de cursos. Una 
bona filosofia pedagògica i una adequada arquitectura de la participa-
ció promouran un desenvolupament més adequat per a l’adquisició de 
competències per part de l’alumnat. En aquest capítol abordem un recor-
regut pels models pedagògics que hi ha al darrere d’aquests cursos per 
a, d’aquesta manera, poder afrontar-ne la realització o la creació sobre 
principis sòlids i ben fonamentats. Adoptar un rol adequat per part de 
l’alumne i del professor és fonamental per al desenvolupament actual i 
futur d’aquest tipus de cursos. El fet d’entendre la metodologia imperant 
en aquests cursos ha de servir per a futurs desenvolupadors de cursos o 
per a futurs participants en aquests a fi de millorar-ne el rendiment i el 
disseny. La metodologia i l’arquitectura pedagògica dels cursos massius 
estan pendents de redefinició i de millora per superar les limitacions ac-
tuals, per la qual cosa l’explicació del disseny es complementa en el capítol 
4 amb les controvèrsies que han de suscitar-ne una millora. Així mateix, 
abordem les principals tipologies d’alumnes-MOOC i les dificultats per 
finalitzar aquests cursos, que tenen uns alts índexs d’abandonament. Pre-
sentem també una mostra de les certificacions que s’ofereixen una vegada 
finalitzats alguns dels cursos perquè el futur alumne/a pugui comprovar a 
què s’enfronta i què obté un cop finalitzat aquests.



3434 L’expansió del coneixement en obert: els MOOC

xMOOC versus cMOOC 

El concepte en què es basa el desenvolupament dels MOOC ja va ser pro-
posat fa molts anys, el 1971, per Ivan Illich, que apuntava que qualsevol 
sistema educatiu hauria de proporcionar formació a qui volgués formar-se 
al llarg de la vida, animar tots aquells que vulguin compartir el que saben 
amb els que vulguin aprendre i fer tot això accessible al públic general 
(Illich, 1971). Aquestes paraules, que fa tants anys semblaven una utopia, 
actualment comencen a poder ser posades en pràctica gràcies a les eines 
de comunicació i a la compartició de coneixement de què disposem en el 
món digital. La tremenda repercussió dels MOOC en l’actualitat està su-
posant la creació de plataformes obertes en diferents universitats d’arreu 
del món i en institucions que comencen a participar en aquest moviment 
en obert. Aquesta universalitat i gratuïtat en format audiovisual molt fàcil 
de seguir són un dels grans atractius dels MOOC: fer que las experiències 
d’aprenentatge siguin disponibles per a un públic per al qual abans eren 
inaccessibles. Els MOOC s’han bifurcat en dues tendències que es conei-
xen com a cMOOC i xMOOC (Downes, 2012; Siemens, 2012; Hill, 2012). 
Els primers es basen en l’aprenentatge en xarxa i en les tasques; i els se-
gons, en els continguts. 

Els cMOOC basats en l’aprenentatge distribuït en xarxa es fona-
menten en la teoria connectivista i en el seu model d’aprenentatge 
(Sie mens, 2005; Ravenscroft, 2011). En aquests cursos, el contingut és 
mínim i el principi fonamental d’actuació és l’aprenentatge en xarxa en 
un context propici perquè, des de l’autonomia de l’estudiant, es busqui 
informació, es creï i es comparteixi amb la resta en un node d’apre-
nentatge compartit. Una teoria que actualment és qüestionada, però 
que serveix per establir un punt de partida de l’aprenentatge distribuït 
mitjançant nodes segons els principis d’autonomia, de connectivitat, 
de diversitat i d’obertura (Downes, 2010). Uns nodes que van aportant 
continguts i competències, ja que el coneixement es construeix de for-
ma global. Un model en el qual l’avaluació tradicional es fa molt difícil 
i l’aprenentatge se centra fonamentalment en l’adquisició d’habilitats 
gràcies a les converses i a les aportacions que es generen en una xarxa 
social d’aprenentatge. 

Els cMOOC basats en les tasques es fonamenten en les habilitats de 
l’alumnat en la resolució de determinats tipus de treball (Winters, 2007; 
Cormier i Siemens, 2010). L’aprenentatge es troba distribuït en diferents 
formats, però hi ha un cert nombre de tasques que és obligatori realitzar 
per poder seguir avançant. Unes tasques que tenen la possibilitat de re-
soldre’s per moltes vies, però el caràcter obligatori de les quals impedeix 
passar a aprenentatges nous fins a no haver adquirit les habilitats prèvies. 
Allò que realment és important és el progrés de l’estudiant mitjançant 
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diferents treballs (o projectes). Aquest tipus de MOOC es desenvolupen 
segons una barreja d’instrucció i de constructivisme (Laurillard, 2007; 
Bell, 2011).

Els segons –xMOOC–, basats en continguts, presenten una sèrie de 
proves automatitzades i tenen una gran difusió mediàtica (Rodríguez, 
2012). Estan basats en l’adquisició de continguts i es fonamenten en un 
model d’avaluació molt semblant a les classes tradicionals (amb unes pro-
ves més estandarditzades i concretes). Normalment són duts a terme per 
professors d’universitats amb un prestigi reconegut, la qual cosa genera 
un gran atractiu. El gran problema d’aquest tipus de MOOC és el tracta-
ment de l’alumne de forma massiva (sense cap tipus d’individualització) 
i el format metodològic, ja superat, de l’assaig-error en les proves d’ava-
luació. 

Els xMOOC ofereixen formació per mitjà d’una metodologia docent 
enfocada cap a la videosimulació, l’aprenentatge autònom, col·laboratiu i 
(auto)avaluat. Les seves característiques fonamentals són:

 • La gratuïtat d’accés sense límit en el nombre de participants.
 • L’absència d’una certificació per als participants lliures. 
 • El disseny instructiu basat en l’audiovisual amb el suport de textos 

escrits.
 • Una metodologia col·laborativa i participativa de l’estudiant amb 

una mínima intervenció del professorat.

La investigació actual considera que aquest nou tipus de format 
promou activament l’autoorganització, la connectivitat, la diversitat i 
el control descentralitzat dels processos d’ensenyament-aprenentatge 
(deWaard et al., 2011; Baggaley, 2011; Zapata-Ros, 2012). Això no obs-
tant, actualment, aquests sistemes incipients de formació han de superar 
moltes deficiències per a una construcció futura sostenible, entre les quals 
destaquen: la gestió econòmica de les institucions participants, l’acredi-
tació dels estudis oferts, el seguiment de la formació i l’autentificació dels 
estudiants (Eaton, 2012; Hill, 2012). Juntament amb aquestes deficièn-
cies, també han d’afrontar, de forma imminent, una sèrie de reptes, entre 
els quals destaquen:

 • La dispersió de continguts, converses i interaccions; una dispersió 
que forma part de l’essència dels MOOC però que cal organitzar 
i facilitar als participants. Els MOOC necessiten content curators 
(algú que busca, agrupa i comparteix la informació de forma con-
tínua), per automatitzar i optimitzar els recursos; sense oblidar, 
però, que és l’estudiant qui també ha de filtrar, agregar i enriquir el 
curs amb la seva participació. 
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 • L’absència de certificació en alguns d’ells; això hauria de conduir a 
models d’acreditació dels coneixements més innovadors, flexibles 
i adaptats a les necessitats d’un mercat laboral en constant evolu-
ció i creixement, pel que fa a perfils professionals. 

En aquest sentit, els badges (representació d’una habilitat o d’un asso-
liment, a mode d’identificació iconogràfica i estructurada, en funció d’uns 
criteris que permeten l’atorgament i la circulació distribuïda entre agents 
afins i estructures peer to peer) poden ser una aposta interessant sobre la 
qual avançar.

 • El disseny d’activitats ha d’estar orientat a l’adquisició de noves 
competències més que no pas a la reflexió sobre la pròpia pràc-
tica.

 • L’aprenentatge en un MOOC requereix en els participants no 
sols un cert nivell de competència digital, sinó també un alt nivell 
d’autonomia en l’aprenentatge que no sempre té l’estudiant que 
s’acosta a aquest tipus de cursos.

És sabut que darrere d’un moviment massiu de formació no tot parti-
cipa d’un desitjat altruisme institucional. La realització de cursos MOOC 
possibilita una formació gratuïta, de qualitat i mundial, però no garan-
teix una acreditació gratuïta en la major part dels casos (Eaton, 2012). El 
negoci rau en aquesta acreditació, que demana una avaluació paral·lela 
a la gratuïta i la superació de la qual garanteix mitjançant un pagament 
(en la major part dels casos) l’expedició d’un títol que acrediti la formació 
rebuda. 

A tall de resum, pots visualitzar un vídeo explicatiu molt senzill del 
format de curs MOOC en l’enllaç següent: <http://www.youtube.com/
watch?feature=player_embedded&v=_vNWI2Ta0Kk>.

Vídeo resum  
«Què és un MOOC?»

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_vNWI2Ta0Kk
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_vNWI2Ta0Kk
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Disseny pedagògic d’un MOOC: cap a la integració 
d’un model comprensiu i connectiu de l’aprenentatge

Ens trobem, doncs, en un marc on el més important és la matriu del coneixe-
ment: els processos d’elaboració del coneixement en els grups i en els individus 
a través de la naturalesa oberta dels suports del coneixement (open access) o 
dels recursos d’aprenentatge (OER, MOOC, etc.) 

zapata ros, 2012

En els MOOC no purament connectivistes, l’alumnat acostuma a tro-
bar-se amb un model força rutinari en quasi totes les universitats i ins-
titucions. Exemplifiquem aquest model amb un format bastant complet 
ofert per Miríada (<http://miriadax.net/>) i desenvolupat per la UNED, 
«Mini-videos docentes modulares: un elemento crítico en el diseño de 
un MOOC», amb el qual veurem l’estructura i l’arquitectura pedagògica 
d’aquest tipus de curs.

El model de quasi tots els cursos MOOC segueix una estructura sem-
blant a aquesta:

1. Pàgina inicial:

 • vídeo promocional i descriptiu del curs i resum del curs;
 • descripció, objectius del curs i professorat que l’imparteix;
 • temari del curs i durada;
 • requisits per poder realitzar-lo i informació sobre el temps que es 

necessita per dur-lo a terme;
 • públic al qual s’adreça.

Pàgina inicial  
del curs Miríada

http://miriadax.net/
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2. Pàgina de desenvolupament:

 • mòdul de continguts corresponents;
 • continguts (audiovisual i/o text imprimible);
 • tasca o activitat a realitzar.

Mòdul de 
desenvolupament 
d’un curs Miríada

3. Elements de participació i de col·laboració:

 • preguntes i respostes;
 • fòrum;
 • bloc, wiki i Twitter (elements que no són coincidents en totes les 

plataformes).

Elements de 
participació i de 
col·laboració d’un 
curs Miríada
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El rol de l’alumne en un MOOC

A continuació, proposem una sèrie de pautes i de consells per a un acos-
tament eficient com a alumne a un curs MOOC.

L’alumnat que se sol acostar i matricular en aquests cursos té perfils 
diversos: el curiós, per veure què poden aportar; el buscador d’una com-
petència o d’un curs específic com a complement d’estudis superiors que 
no cobreixen aqueixa vessant; i el mer observador que només arriba a 
matricular-se. Quasi sempre són els segons els qui acaben el curs i desen-
volupen les competències o els objectius plantejats.

Per al desenvolupament correcte i profitós d’un MOOC, l’alumne/a 
que s’acosta per primera vegada a aquests cursos hauria de prendre en 
consideració quatre tasques fonamentals. De forma visual això es repre-
senta en l’esquema 2.

 • Tasca 1: Localitzar buits de formació acadèmica i professional 
que puguin cobrir-se amb un curs MOOC o interessos particu-
lars formatius que no demanen acreditació. Si l’alumne tria un 
curs per al qual no se sent motivat, probablement no l’acabarà 
(més del 65% dels alumnes que s’inscriuen en un curs MOOC 
l’abandona).
L’acreditació no és l’objectiu fonamental d’aquests cursos. La 
formació contínua és on rau la potencialitat dels cursos, pel fet 
d’oferir una formació especialitzada i gratuïta d’aplicabilitat a 
contextos acadèmics, personals i professionals sense necessitat 
d’obtenir una acreditació oficial; és suficient un badge o l’adquisició 
efectiva de la competència (per exemple: iniciar-se en el desenvolu-

Esquema 2

Tasques fonamentals

Tasca 1  

Tasca 2  

Tasca 3

Tasca 4

Localitzar buits d’informació acadèmica i 
professional que puguin cobrir-se amb un curs 
MOOC o interessos particulars formatius que no 
demanen acreditació.

Disposa del temps i dels recursos digitals per 
a seguir el curs.

Ser actiu i participatiu en fòrums i en 
processos d’avaluació entre iguals 
(coavaluació).

Ser creatiu i innovador en les tasques de 
seguiment i finals.

Tasques bàsiques  
de l’estudiant per a 
l’optimització  
dels cursos MOOC

Elaboració pròpia: 
  <http://www.mindomo.com/es/view.htm?m=2ba7d52a7ce84dcb8b9054cea372fb09>.

http://www.mindomo.com/es/view.htm?m=2ba7d52a7ce84dcb8b9054cea372fb09
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pament d’aplicacions App (<http://www.redunx.org/web/app-in-
ventor/inicio>).

 • Tasca 2: Disposar del temps i dels recursos digitals per seguir el 
curs. L’alumne ha de disposar del temps estimat per a la realització 
del curs d’acord amb el cronograma que s’hi presenta. Un dels 
aspectes que més dificulta el seguiment del MOOC –i que resulta 
en abandonament– és la no realització del cronograma proposat 
i, per tant, perdre’s la participació en fòrums o els processos de 
coavaluació.
L’alumne ha de verificar que disposa del dispositiu digital actualit-
zat i del programari adequat per a la visualització de vídeos.

 • Tasca 3: Ser actiu i participatiu en fòrums i en processos d’avalua-
ció entre iguals (coavaluació). L’alumne ha d’entendre que en la 
participació resideix, en bona mesura, l’èxit del desenvolupament 
del curs i no tant en els continguts que s’hi allotgin. És fonamental 
la participació de l’alumne en fòrums en què s’ha de reelaborar i 
d’interpretar el contingut audiovisual o escrit. El coneixement, els 
dubtes i els suggeriments compartits són els elements essencials 
que fan progressar el curs.
L’avaluació sobre el treball de tercers de forma constructiva –prin-
cipalment per mitjà de rúbriques– és un dels aspectes que més cri-
da l’atenció de l’alumne que fa per primera vegada un curs MOOC. 
No hi ha al darrere un professor que sentencia amb la seva saviesa 
la qualitat, les bondats i els errors del treball de l’alumne. És el 
mateix alumne qui participa de forma activa en aquesta tasca i és 
el professor-tutor qui orienta i qualifica aquestes avaluacions per 
a la millora de les competències proposades. 
Actualment l’avaluació és més mecànica i individual, amb pro-
ves d’autocorrecció que suposen un treball més individual de 
l’alumne.

 • Tasca 4: Ser creatiu i innovador en les tasques de seguiment i 
finals. L’alumne ha de ser capaç de reestructurar el contingut i ser 
innovador i creatiu en la resolució de problemes o en la proposta 
de solucions a les tasques plantejades més que no sols exercir un 
paper de repetició de continguts assimilats en suport escrit o au-
diovisual. La seva aportació ajustada als principis de creativitat i 
d’innovació serà la principal contribució al curs, que juntament 
amb el procés de compartició i de cooperació d’uns altres alum-
nes, multiplicarà significativament el valor i els elements d’apre-
nentatge als quals s’ha vist exposat.

La col·laboració, la comunicació, la comunitat, les relacions, el con-
nectivisme, la construcció, les converses i la cooperació són els ele-

http://www.redunx.org/web/app-inventor/inicio
http://www.redunx.org/web/app-inventor/inicio
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ments clau i fonamentals per al desenvolupament de l’aprenentat-
ge en xarxa. El contingut fonamental són els maons amb els quals 
es construeix el coneixement, però sense el ciment que els uneixi és 
impossible construir l’edifici del saber. La persona que s’acosti a un 
MOOC ha de tenir en compte que ell/ella és el principal actiu del curs. 
(Vázquez Cano i Sevillano, 2011).

El rol del professor en el disseny d‘un MOOC

El disseny ha de ser, a més d’atractiu, generador de competències, i ha de 
complir una sèrie d’objectius en un camp del saber o professional. Les pla-
taformes per a les quals es dissenyin els cursos han d’oferir diferents pos-
sibilitats relacionades amb eines 2.0 de participació social: blocs, wikis, 
fòrums i microblogging, entre d’altres.

Els cinc passos o fases que un professor o creador de continguts mas-
sius hauria de tenir en consideració són (esquema 3):

Esquema 3

Professor (Creador de continguts 
massius en obert)

Fase primera: Tenir en compte una 
varietat de factors contextuals. Fase segona: Plantejar 

objectius d’aprenentatge.

Fase tercera: Desenvolupar activi-
tats de reestructuració i de creació 
de continguts feedback i de proce-

diments d’avaluació actius.

Fase quarta: Dinamitzar la 
participació de l’alumne en el 

curs mitjançant el desenvolupa-
ment de fòrums, xarxes socials i 

microblogging.

Fase cinquena: Allotjar el curs 
en una plataforma que integri 
possibilitats formatives incor-

porades en les fases 1-4.

Les diferents fases 
que un professor 
ha de tenir en 
compte en la 
implementació 
de cursos MOOC

 • Fase primera: Tenir en compte una varietat de factors contex-
tuals.
 • Quin és l’objectiu principal del curs?
 • Què n’esperen els estudiants?
 • Quines relacions s’estableixen entre els continguts del curs i les 

competències preteses?
 • Fase segona: Plantejar objectius d’aprenentatge precisos.
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 • El principi pedagògic ha d’anar més enllà de la mera transmis-
sió de conceptes i l’avaluació memorística.

 • El treball col·laboratiu, entre iguals, i el desenvolupament de 
tasques d’aprenentatge amb aplicabilitat competencial, basa-
des en els objectius del curs, han d’aparèixer entre els objectius 
pedagògics del curs. 

 • Fase tercera: Desenvolupar activitats de reestructuració i de crea-
ció de continguts feedback i de procediments d’avaluació actius.
 • El curs ha d’afavorir que l’alumnat no sols visualitzi el contin-

gut, sinó que el reestructuri i el creï com a competències a de-
senvolupar pròpies dels objectius del curs. 

 • El disseny del curs ha d’integrar una activitat de repàs i una 
avaluació formativa que no sols comprovi l’adquisició dels 
continguts, sinó que integri l’avaluació entre iguals i les tas-
ques de creació mitjançant una e-rúbrica.

 • Fase quarta: Dinamitzar la participació de l’alumne en el curs 
mitjançant el desenvolupament de fòrums, xarxes socials i mi-
croblogging.
 • L’alumnat durant el curs ha de ser l’actiu més important; la 

participació i la col·laboració individual amb la resta d’alum-
nes és la base per construir, per generar i per interpretar el 
contingut proporcionat.

 • La reflexió de l’estudiant ha de ser compartida i analitzada per 
la resta d’integrants del curs; en aquesta participació activa 
rau el principal element activador de l’aprenentatge.

 • Fase cinquena: Allotjar el curs en una plataforma que integri 
possibilitats formatives incorporades en les fases 1-4.
 • La plataforma en què s’albergui el curs ha de contenir els ele-

ments essencials per al desenvolupament cooperatiu i interac-
tiu dels continguts. Ha de disposar de fòrums, xats, vídeos, 
formats de difusió de textos escrits per imprimir o per llegir en 
pantalla, per suportar diferents formats de divulgació (epub, 
pdf, odt) i per ser visible i funcional en diferents dispositius 
(tauleta tàctil, telèfon intel·ligent, etc.) perquè l’aprenentatge 
tingui una portabilitat i una ubiqüitat més grans.

Una de les característiques principals dels MOOC és que el model 
d’avaluació de l’aprenentatge no és l’avaluació de l’adquisició dels 
continguts. Els continguts són el “McGuffin” (element de suspens que 
fa que els personatges avancen en la trama, però que no hi té més 
rellevància). L’important és una arquitectura que impliqui l’estudiant, 
que el faci dialogar i pensar de manera diferent (Downes, 2012).
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L’abandonament en els MOOC: motius i possibles solucions

Hem passat d’estudiar una titulació per a tota la vida a tenir tota la vida per 
aprendre, cosa per la qual l’aprenentatge al llarg de la vida troba en els MOOC 
un terreny molt ben adobat, encara que les taxes d’abandonament són altíssi-
mes, és qüestió de temps que s’arribi a normalitzar aquesta peculiaritat. 

MartínEz lópEz, 2013: 8

Un dels problemes fonamentals que es produeixen en els cursos massius 
en obert és l’alt percentatge d’abandonament de l’alumnat que, inicial-
ment, s’inscriu en algun dels cursos. Abans de reflexionar sobre els motius 
principals que susciten l’abandonament en els MOOC, ens sembla con-
venient reflexionar sobre dos dels condicionants generals més grans que 
dificulten el desenvolupament dels MOOC. El primer parteix del concepte 
de gratuïtat; el futur estudiant es deixa encisar per la gran oferta dels 
cursos i la possibilitat d’aprendre alguna cosa de forma gratuïta. Això ens 
fa prendre decisions ràpides i no conseqüents amb les variables que afec-
ten qualsevol oferta formativa (temps disponible i coneixements previs 
sobre la matèria del curs). Un altre dels condicionants per a la comunitat 
catalana és que, a pesar que tenim molts cursos en català i en castellà, el 
moviment MOOC en anglès és molt poderós i té una oferta de cursos en 
universitats de prestigi reconegut que ens tempta. S’ha de tenir en compte 
que el nostre nivell d’anglès ha de ser suficient per entendre i per participar 
de forma adequada en els requeriments del curs i la dificultat que com-
porten les activitats. 

L’abandonament dels cursos MOOC acostuma a ser de quasi el 
90% dels inscrits (cosa que suposa, evidentment, una taxa altíssima). 
Abunden les anàlisis dels perquès associats a aquest alt abandona-
ment, i així, autors com Hill (2013) realitzen una taxonomia de la ti-
pologia d’estudiants que realitzen aquests cursos i els concreta en els 
següents perfils:

 • Lurkers (mirons): estudiants que componen el gros de participants 
d’un xMOOC i que, majoritàriament, a penes es limiten a revisar 
uns quants elements del curs. És més, una quantitat important 
d’aquests l’únic que fa és inscriure’s. 

 • Drop-ins (rondadors): alumnes interessats en certes parts específi-
ques d’un curs, que seran les que revisin, deixant de banda la resta 
del material.

 • Passive participants (participants passius): estudiants que es limiten 
a veure els vídeos i a realitzar algun test, sense implicar-se en totes 
les activitats possibles que posa un xMOOC al seu abast (blocs, 
fòrums, p2p…).
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 • Active participants (participants actius): alumnes totalment com-
promesos amb el curs, que participen en totes i cadascuna de les 
activitats proposades per l’equip docent, i que intenten d’aprofitar 
al màxim l’experiència d’aquest nou tipus d’aprenentatge.

Tot seguit, podem trobar un gràfic que resulta clarificador sobre l’ín-
dex d’abandonaments. S’hi presenta l’evolució del nombre d’estudiants, 
classificats segons les categories anteriors, al llarg del desenvolupament 
d’un xMOOC.

Sorprèn la pronunciada corba que s’hi observa durant la primera 
setmana i que afecta, principalment, la categoria de lurkers. L’autor co-
menta que ha advertit canvis, sense tornada, en la categoria a la qual 
pertany un alumne al llarg del curs. Per exemple, un drop-in pot conver-
tir-se en active participant si certs continguts li criden l’atenció, o un active 
participant pot transformar-se en lurker si es frustra a l’hora de treballar 
el material. Una vegada fet el canvi, com deia, no hi ha tornada, la qual 
cosa resulta un patró curiós de comportament. Estima el percentatge de 
lurkers entre un 60% i un 80% del total d’alumnes registrats. 

Una vegada tinguts en compte aquests dos condicionants generals i la 
tipologia de l’alumnat que s’hi acosta, tafaneja, desenvolupa i finalitza un 
curs MOOC, podem condensar alguns dels motius d’aquest abandona-

Figura 4

Lurkers, lurkers everywhere

Evolució dels  
participants 
d’un MOOC
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ment en 10 punts clau que ens facin reflexionar abans de matricular-nos 
en un curs massiu en obert (esquema 4).

1. Em treu molt de temps: de vegades un es matricula en un crus MOOC 
i descobreix que s’han de realitzar diferents activitats i s’han de veure 
vídeos que demanen un temps que totes les persones no estan dis-
posades a esmerçar. Abans de fer la inscripció, és molt recomanable 
mirar la data del curs amb les setmanes i hores estimades de dedica-
ció. D’aquesta manera, sabrem prèviament a què ens afrontem i no 
perdrem el nostre valuós temps.

2. No tinc prou coneixements: moltes persones s’inscriuen en cursos 
que excedeixen els seus coneixements sobre la matèria o l’àrea. Els 
cursos introductoris són els més adequats per iniciar-se en qualsevol 
disciplina. Quan algú vol introduir-se en l’estadística ha de buscar el 
curs per a principiants que li proporcioni uns coneixements bàsics que 
li permetin continuar avançant amb cursos d’un nivell superior. La 
identificació dels nostres interessos i les nostres capacitats són una 
bona forma d’autoconeixement que ens fa ser coherents amb les nos-
tres seleccions i decisions. El món MOOC en això no és diferent de la 
realitat del dia a dia.

3. Massa bàsic: de vegades ens havíem creat unes altes expectatives a 
partir del títol del curs, del segell de la institució que li dóna suport 
o de l’equip docent que el dirigeix i, a la fi, el curs no compleix amb 
les expectatives dipositades i és massa bàsic o massa general i no ens 

Esquema 4
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aporta el punt de qualitat que buscàvem per millorar la nostra forma-
ció o per complementar el nostre currículum. De bell nou, la consulta 
de la fitxa del curs, del vídeo introductori, dels materials necessaris 
i recomanats, ens poden donar pistes vàlides sobre el nivell del curs i 
comprovar fins a quin punt compleix les nostres expectatives. 

4. Fatiga d’ús: la metodologia MOOC està inspirada en la visualitza-
ció de vídeos en què es presenta un desenvolupament generalment 
magistral. La visualització de vídeos pot resultar interessant, però 
també extremadament avorrida. Els nous MOOC han d’avançar cap 
a models pedagògics més comprensius que integrin una participació 
activa de l’alumnat i el seu desenvolupament cooperatiu i col·labo-
ratiu. La part bona de la visualització de vídeos és que es poden 
descarregar i veure en qualsevol dispositiu mòbil (telèfon intel·ligent 
o tauleta tàctil), cosa que li confereix un seguiment multiplataforma 
segons el principi d’ubiqüitat en multitud de situacions (la majoria 
de les vegades aquests vídeos no presenten una demostració visual, 
per la qual cosa poden ser escoltats des de l’mp3 del cotxe, caminant 
amb el telèfon intel·ligent o en qualsevol altra ubicació que ens per-
meti una bona audició).

5. Disseny instructiu pobre o caòtic: el disseny dels MOOC, depenent 
de la plataforma, no és tan clar com aparentment hauria de ser. De ve-
gades es presenta una interfície tan senzilla i amb tan poques funcio-
nalitats que sembla més el visionat d’un vídeo de Youtube amb algun 
tipus de control que un curs interactiu i participatiu. D’altres vegades, 
l’organització de la plataforma ofereix funcionalitats com els fòrums 
temàtics que no són moderats i on les intervencions o bé són molt 
nombroses o bé no n’hi ha quasi, cosa que no acaba d’aportar quali-
tat didàctica a la formació oferta. 

6. Absència de feina col·laborativa i participativa: el visionat de vídeos 
sense cap altra funcionalitat empobreix el concepte de comunitat i 
de feina col·laborativa i participativa de l’alumnat. Això suposa un 
dels principals problemes que han de superar els MOOC actuals per 
no causar un desinterès cada vegada més gran entre l’alumnat parti-
cipant.

7. Feedback del professorat i de l’alumnat: no sol existir feedback o re-
troacció sobre el desenvolupament i les contribucions de l’alumnat en 
els cursos massius en obert. Una de les propostes de monetització es 
basa a oferir tutories més personalitzades que puguin servir per mi-
tigar aquesta mancança. La retroacció del professorat és necessària 
si es vol atorgar un mínim de qualitat a aquests cursos. Confiar que 
la mera participació dels alumnes comportarà un aprenentatge ac-
tiu és quasi una quimera. Així mateix, tan alta participació converteix 
aquesta tutoria i la retroacció en una altra quimera: com es realitza 
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el seguiment i la retroacció de matricules tan altes? Aquest problema 
necessitarà funcionalitats didàctiques més productives i conseqüents 
amb la dinàmica interna de les plataformes i la seva arquitectura in-
formàtica.

8. Despeses inesperades: en ocasions alguns MOOC oculten despeses 
com ara la recomanació de llibres o l’expedició de certificats. Moltes 
vegades l’alumnat no rep la suficient informació prèvia a la inscripció. 
La informació proporcionada a l’inici de cada curs hauria de ser el més 
exhaustiva possible. D’aquesta manera, l’alumnat evitaria matrícules 
innecessàries i el professorat altes inscripcions fictícies. 

9. Ser un tastaolletes: molts estudiants van rondant i, per curiositat, 
s’inscriuen en diversos cursos per comprovar-ne el nivell i les carac-
terístiques i després acaben intentant realitzar un d’aquests cursos 
abandonant-ne la resta. Això es podria evitar amb la clarificació d’ob-
jectius i la presentació en els vídeos inicials de les principals caracte-
rístiques i capacitats que s’assoliran en acabar. 

10. Aprendre o certificar: alguns alumnes s’acosten a aquest tipus de 
cursos per completar mancances del seu currículum i volen comple-
mentar diferents aspectes formatius amb l’atractiu d’un curs certificat 
per una universitat prestigiosa (Harvard, Stanford, etc.). L’alumnat ha 
de saber que la filosofia d’aquests cursos no és la certificació sinó la 
formació gratuïta. Per tant, els processos de certificació –quan són 
oferts– demanen una avaluació paral·lela més completa i una despesa 
addicional.

Reflexions finals

En general, els MOOC són definits com a cursos a distància pensats per 
a una quantitat important d’alumnes (de bon començament, il·limitada), 
amb un caràcter global, participatiu i obert (inicialment gratuïts). La teo-
ria sobre la filosofia pedagògica dels MOOC comporta canvis en el model 
didàctic. El professor no exerceix com a tal, ni tampoc com a tutor. Són els 
participants els qui col·laboren entre ells, generant coneixement. La crea-
ció d’una xarxa entre alumnes i professors, l’aportació de contingut i la 
participació en fòrums i en debats constitueixen la base del procés d’apre-
nentatge. El més interessant del concepte de MOOC i del procés de la seva 
pròpia conceptualització no és la seva potencialitat, sinó precisament la 
radical mancança de marc conceptual que aporti una certa coherència 
amb l’entorn complex i ecosistèmic en què es pretén situar. La teoria sub-
jacent que de moment no s’ha materialitzat pràcticament és la proposta 
de creació d’un circuit cognitiu individual coherent amb la dinàmica pròpia 
d’una xarxa complexa d’aprenentatge. 
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Els MOOC encara estan en l’etapa de consolidació i tenen molt de 
camí a recórrer; per tant, no existeix un conjunt explícit d’habilitats i 
de competències expresses. Fent una apreciació general, Cobo Romaní 
(2007: 7) presenta un conjunt d’habilitats que s’han de considerar en un 
model obert (aplicables als MOOC per la seva naturalesa), complementat 
per un rang d’habilitats cognitives ampli: 

 • capacitat d’innovació,
 • creativitat,
 • alfabetització digital,
 • producció de coneixement,
 • capacitat per resoldre problemes des de diferents contextos,
 • facilitat de renovar el coneixement contínuament,
 • habilitat per usar diferents recursos tecnològics,
 • ús intel·ligent del maneig de la informació i del coneixement,
 • comportament col·laboratiu,
 • aprendre mitjançant l’acció de compartir,
 • habilitat de treballar en xarxes cooperatives,
 • invenció i intuïció,
 • adaptabilitat a diferents contextos/ambients,
 • pensament analític, 
 • habilitat d’aprendre mitjançant acostaments experimentals (apre-

nentatge empíric),
 • capacitat d’anàlisi i resolució de problemes. 
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Capítol 3.  
Creació i participació en l’univers MOOC

La participació en la societat de la informació i la comunicació ja no s’entén 
segons els paràmetres d’accés a Internet. Els dos principis sobre els quals se 
sustenta el desenvolupament de l’individu en la societat digital vénen de dos 
substantius definitoris del món complex en xarxa: creació i participació. Un 
individu del segle xxi ha de ser capaç de crear contingut digital i de difondre’l; 
així mateix, ha de ser capaç de participar de manera activa en el món digital. 
En aquesta dècada un individu que no sigui capaç de crear i de participar en 
xarxa començarà a estar en clar desavantatge social. 

VázquEz Cano, 2013

Introducció

En aquest capítol farem un recorregut per les principals plataformes i ins-
titucions que ofereixen la possibilitat de realitzar i/o crear cursos MOOC. 
Actualment podem trobar una gran oferta de cursos MOOC que abracen 
quasi totes les àrees de coneixement i disciplines. Alguns d’aquests cursos 
són completament gratuïts i ofereixen una formació inicial o avançada ge-
neralment sense certificació oficial i altres proposen cursos de cost baix i 
ofereixen pagar per la certificació prèvia a l’avaluació de les competències 
adquirides. El panorama i l’oferta són molt diversos, per la qual cosa aquí 
fem un recorregut per les plataformes més consolidades fins a l’actualitat. 
Cada dia sorgeixen noves propostes que s’incorporen a les ja existents, 
però copiant quasi les mateixes funcionalitats i l’estructura d’aquestes. 
En l’Annex final podràs consultar els enllaços a cercadors de MOOC d’arreu 
del món que et facilitaran la recerca del curs que vulguis fer.

Les nombroses propostes que hi ha al mercat ofereixen tant la possi-
bilitat de fer com la de crear cursos MOOC sense a penes coneixements 
d’informàtica. Aquesta facilitat permet a docents de totes les etapes edu-
catives convertir-se en els creadors del seu propi curs MOOC.
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Plataformes MOOC

Plataforma Aprendo
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25813991&_dad=portal&_schema=PORTAL

Figura 5

Pàgina d’inici  
de la plataforma 
Aprendo

La plataforma Aprendo és una solució de programari lliure per a la crea-
ció i la gestió de cursos massius en línia (MOOC), el programari i la comu-
nitat de desenvolupament del qual són accessibles en el lloc OpenMooc 
(<http://openmooc.org/>); és impulsada per la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia de España (UNED), Telefónica, Universia i el CSEV 
(Centro Superior para la Enseñanza Virtual). Entre les funcionalitats de 
la plataforma destaquen les activitats d’autoavaluació i les eines que per-
meten valorar els progressos en l’aprenentatge, i el ritme al qual s’acon-
segueixen. Totes les universitats espanyoles i iberoamericanes que vulguin 
crear cursos massius amb una metodologia flexible i innovadora podran 
utilitzar la plataforma Aprendo que la UNED ofereix lliure i gratuïtament. 
La plataforma disposa d’una comunitat oberta de desenvolupament. 

Se’n pot descarregar l’última versió (versió beta) a <https://github.
com/OpenMOOC>. L’arquitectura pedagògica es pot visualitzar en la fi-
gura 6. Es pot veure que la plataforma està aprofundint en processos de 
certificació nous i en la integració de xarxes socials.

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25813991&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://openmooc.org/
http://openmooc.org/
https://github.com/OpenMOOC
https://github.com/OpenMOOC
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Figura 6

Arquitectura  
de la plataforma 
Aprendo

Plataforma Coursera
https://www.coursera.org

Figura 7

Pàgina d’inici  
de la plataforma 
Coursera

Coursera va néixer l’any 2011 com una plataforma d’educació en línia 
amb la finalitat de fornir cursos gratuïts en tot el món. Formen part de 
Coursera algunes de les millors universitats del món, com ara Princeton, 
Stanford, Brown o el Berklee College of Music, entre altres moltes (la llista 

https://www.coursera.org
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completa pot veure’s a <https://www.coursera.org/partners>). Els cursos 
són de franc, en anglès i de temàtiques molt variades. Hi ha cursos de 
biologia, de negocis, de ciències computacionals, d’economia, d’humani-
tats, de medicina, de música, de física, d’història, etc. N’hi ha molts d’in-
troductoris; d’altres requereixen un cert grau de coneixement en l’àrea 
d’estudi per poder treure’n partit.

Enregistrar-se en la pàgina és de franc. Un vegada ens hi hem enre-
gistrat, podem veure tots els cursos disponibles i podem apuntar-nos en 
aquell que vulguem. Alguns indiquen la data exacta en què començaran, 
d’altres es troben només planificats. Una setmana abans del comença-
ment del curs (o uns dies, depèn del professor), s’envia un correu electrò-
nic que dóna la benvinguda i explica de forma succinta el funcionament 
del curs. També habiliten el curs virtual perquè l’alumne pugui familia-
ritzar-se amb les diferents parts d’aquest. Aquestes parts varien; el més 
normal és trobar el disseny següent: 

 • Class Schedule/Course Calendar: aquí es descriu la planificació del 
curs setmana a setmana. S’indica l’objectiu del tema, quines lec-
tures i quins vídeos s’han d’estudiar, si hi ha algun test o assaig a 
realitzar, etc. 

 • How the course works/Course Information: explicació sobre el funcio-
nament del curs. 

 • Videos Lectures: els vídeos enregistrats pel professor amb les expli-
cacions corresponents a cada tema. Cada vídeo acostuma a durar 
una mitjana de 15 minuts i cada tema en conté diversos. 

Figura 8

Pàgina d’inici 
d’un curs tipus 
en Coursera

https://www.coursera.org/partners
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 • Quizzes/More to learn: test de coneixements. 
 • Writing Assignments: lloc per lliurar i llegir els assaigs. 
 • Discussion Forums: fòrums de discussió i trobada entre estudiants 

(poden arribar a ser 70.000 o més en cada curs), professor i equip 
de suport. Se solen formar grups d’estudi per idiomes, per països 
o per interessos. Per exemple, grups d’espanyol o de homeschoolers. 

 • Frequently Asked Questions: les preguntes freqüents. En aquest apar-
tat hi ha informació important, com ara els llibres que convé llegir 
o si es lliurarà, o no, un certificat de finalització del curs. 

 • Join a Meetup: per a trobades d’estudiants arreu del món.
 • Subtitles: el curs forneix subtítols en anglès per ajudar a la compren-

sió dels vídeos; a més, alguns alumnes de forma altruista afegeixen 
els subtítols per a altres idiomes. Els diferents apartats s’adapten 
a la forma de treball del professor, però tots els cursos tenen una 
estructura similar.

Alguns cursos exigeixen un ritme de treball elevat. S’han de visualitzar 
els vídeos, s’han de llegir els textos proposats, s’han de realitzar els tests, 
s’han d’escriure els assaigs (en anglès) i s’han de comentar els assaigs dels 
altres companys. Atès l’elevat nombre d’alumnes, els assaigs són comen-
tats per altres companys i l’alumne mateix ha de contribuir-hi llegint i co-
mentant altres treballs. En general hi ha molt bona disposició a ajudar els 
alumnes que no tenen un nivell alt d’anglès. Els cursos poden durar entre 4 
i 11 setmanes i la càrrega de feina ideal és de 8-10 hores setmanals, encara 
que cadascú s’organitza el temps d’estudi com vol.

Plataforma OpenClass
http://www.openclass.com/open/home/index

Figura 9

Pàgina d’inici  
de la plataforma 
OpenClass

OpenClass és una plataforma gratuïta llançada al mercat per l’editorial 
Pearson, en fase beta, que funciona en el núvol, per la qual cosa no reque-
reix instal·lació, ni manteniment per part dels possibles usuaris. Dues de 

http://www.openclass.com/open/home/index
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les característiques destacables d’OpenClass són la integració amb Goo-
gle Apps per a Educació i l’absència absoluta de despeses. 

La plataforma té totes les funcionalitats pròpies d’un LMS neces-
sàries per gestionar cursos, utilitza les tecnologies socials últimes i més 
eficaces per fomentar la col·laboració i la comunicació entre alumnes, 
professors i institucions, i està construïda per a dispositius mòbils, amb 
l’objectiu que sigui fàcil connectar-s’hi des de qualsevol lloc. Fins i tot 
té una aplicació nova i construïda específicament per a iPad. Actual-
ment està optimitzada per a institucions educatives d’EUA i, tot i que 
la principal característica és la investigació amb Google, destaquem la 
possibilitat de crear cursos directament des de la plataforma o els espais 
de col·laboració per a estudiants. L’objectiu d’OpenClass és fomentar 
la comunicació entre alumnes, professors, institucions i administracions 
dedicats a la formació de tot el món.

No obstant això, també hi ha crítiques sobre aquest entorn d’aprenen-
tatge, ja que molts pensen que Pearson pretén potenciar més el negoci.

Figura 10

Pàgina de registre 
en la plataforma 
OpenClass

La base fonamental de la didàctica d’aquesta plataforma MOOC són 
els materials en obert OER. Per tant, ofereix un material gratuït i desenvo-
lupat lliurement que també podem trobar en altres plataformes MOOC i 
pàgines web a Internet.
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Plataforma Course Builder
https://code.google.com/p/course-builder/

Figura 11

Pàgina  
de descàrrega del 
sistema  
Course Builder

Google Course Builder va néixer com un experiment de Google per muntar 
un MOOC: Power Searching with Google. Arran de l’èxit d’aquest curs i 
dels MOOC en general, l’ús d’aquesta eina s’ha estès tant per mitjà del 
desenvolupament que n’han fet Google i d’altres entitats (en codi obert) 
com per mitjà d’iniciatives fructíferes com ara UniMOOC-Aemprende 
(<http://unimooc.com/landing/>). Es tracta d’un programari desenvo-
lupat per Google per al curs Inside Search (<http://www.powersearchin-
gwithgoogle.com/>).

Figura 12

La filosofia 
pedagògica  
i els objectius  
de Course Builder

Es troba a disposició de la comunitat perquè la persona que ho vul-
gui es pugui muntar la seva pròpia plataforma. En les especificacions 
de Course Builder, adverteixen que té una capacitat d’alumnat que va 
dels 10 als 100.000, encara que el curs de Google va aconseguir més de 
270.000 alumnes. L’important que cal saber de Course Builder és que 
no és un programari que pugui instal·lar qualsevol persona. Cal tenir 
certs coneixements de programació. En concret, serà necessari tenir ex-
periència en:

https://code.google.com/p/course-builder/
http://unimooc.com/landing/
http://www.powersearchingwithgoogle.com/
http://www.powersearchingwithgoogle.com/
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 • creació de material per a cursos tant per a plataformes en línia 
com per a l’ensenyament presencial,

 • coneixement d’HTML,
 • coneixement de Javascript (sobretot arrays, objectes i expressions 

regulars).

També és aconsellable (tot i que no necessari) algun coneixement so-
bre App Engine i Python, ja que són aquestes dues tecnologies les que 
necessitarem per instal·lar el programari en el nostre servidor. És una eina 
molt aconsellable tant per a empreses com per a universitats que vulguin 
entrar en el món dels MOOC (per exemple, el curs UniMOOC de la Uni-
versitat d’Alacant està realitzat amb Course Builder).

Figura 13

Curs UniMOOC 
i requisits 
d’instal·lació de 
Course Builder
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Plataforma Lore
http://lore.com

Figura 14

Pàgina d’inici de  
la plataforma Lore

Lore es defineix com una comunitat de curiosos que abraça totes les dis-
ciplines, països i edats: com una plataforma per a l’aprenentatge dins el 
marc d’un nou espai per a l’educació, que permet explorar. El seu lema diu 
així: «necessitem un lloc on tothom pugui lliurement ensenyar i aprendre, 
i en el qual puguem inventar formes noves d’educar i d’actualitzar allò que 
és millor del passat», assenyalen els responsables.

El juliol de 2012 es va presentar aquesta plataforma abans coneguda 
com a Coursekit. Aquesta nova versió no és sols una actualització sinó 
una construcció completament nova que ha estat creada durant el primer 
semestre de 2012. El seu CEO i cofundador, Joseph Cohen, ha dit que el 
seu objectiu amb Lore és arribar a ser una comunitat global interconnec-
tada d’estudiants i de professors, i algunes de les noves característiques 
introduïdes com ara una bona experiència d’usuari amb el disseny. Podem 
resumir les seves característiques principals en els punts següents:

 • Acurat disseny dels perfils: els professors i els estudiants obtenen un 
perfil personal que els permet mostrar els antecedents, els èxits 
acadèmics i les aspiracions (com un dossier integrat i relacionat 
amb altres perfils). Els nous perfils semblen una barreja entre 
about.me i perfils de xarxes socials populars com Facebook, Linke-
dIn o Google+. L’usuari pot agregar el seu currículum vitae, enlla-
ços a llocs web o blocs i el perfil mostra també el que la persona 
és en el món educatiu. Aquest tipus de perfil funciona força bé per 
als estudiants que estan buscant pràctiques o una feina ja que s’hi 

http://lore.com
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pot afegir el seu URL de perfil al CV o, en alguns casos, substituir 
el CV complet al perfil de Lore.

 • Realitzar els cursos oberts i globals: el segon gran canvi permet als 
instructors obrir els cursos al món. El públic ara pot seguir cur-
sos oberts similars a plataformes com ara Udacity o Coursera. 
En moments en què el contingut es converteix en mercaderia, allò 
que estableix una plataforma o un servei és la capacitat de crear 
context amb tot el contingut. En el cas de Lore, aquest context té 
valor en la comunitat. Té una secció de Grups Acadèmics. Aquesta 
comunitat s’inicia amb l’instructor i els estudiants d’un curs en 
particular, però no acaba aquí. De la mateixa manera que els estu-
diants de Facebook tenen la capacitat de parlar i d’interactuar els 
uns amb els altres fora de la carrera o de l’escola.

D’ençà que va ser llançada fa aproximadament un any, s’han inscrit en 
Lore més de 600 professors, alguns procedents de universitats prestigio-
ses com ara Harvard, Princeton i Stanford. Finalment, Lore és d’ús lliure 
i, d’acord amb el lloc web, sempre es mantindrà així. En la seva pàgina en 
la secció d’Ajuda ens diuen: «Lore is totally free (and always will be). We 
have great investors who enable us to focus on building great products 
for students and instructors without having to charge». Una altra de les 
qüestions que es plantegen és fer negoci amb això: en un futur proper, 
poder posar a disposició de tothom cobraments per continguts (és clar 
que darrere hi ha Paypal). A propòsit d’això i davant la possibilitat de gua-
nyar diners, diuen: «el nostre model de negoci és molt diferent del d’altres 
proveïdors de sistemes de gestió d’aprenentatge, ja que no es dirigeixen a 

Figura 15

Model d’inici 
d’un curs en la 
plataforma Lore

http://www.edukwest.com/reviewed-26-interview-with-daphne-koller-andrew-ng-of-coursera/
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totes les escoles, sinó més aviat a cursos individuals. Tot es redueix a la 
idea que una plataforma amb milions d’estudiants i de professors és molt 
valuosa, ja que podria ser de profit per a la distribució de continguts i de 
programari. Hi ha moltes possibilitats per al futur, però per ara la nostra 
atenció se centra en la construcció de la plataforma i a proporcionar una 
gran experiència.»

Plataforma Canvas
https://www.canvas.net

Figura 16

Pàgina d’inici de la 
plataforma Canvas

Canvas Network té un lema que diu així: «aprenentatge en línia obert, 
definit per tu». Aquesta xarxa oberta de cursos en línia proporciona a 
professors, a estudiants i a institucions el lloc i la plataforma per defi-
nir el món de l’aprenentatge en línia d’una forma que tingui sentit per a 
tots. Una de les funcionalitats és la possibilitat de crear els propis cursos 
MOOC. Els materials poden ser creats en diferents idiomes i podem ac-
cedir-hi per mitjà de diversos dispositius, fins i tot mòbils. A més, també 
permet crear i rebre missatges mitjançant les xarxes socials i els SMS.

A l’hora de dissenyar el curs, podem disposar de diverses funcionali-
tats: crear el nostre curs partint de zero o utilitzar els dissenys predefinits 
mitjançant taules; incloure un sistema per avaluar el nivell; la possibilitat 
d’inserir vídeos, àudios i material gràfic; la integració de vídeo i de xat; la 
creació de grups o d’equips d’aprenentatge; el seguiment de l’activitat de 
l’alumnat en temps real; o l’existència d’un calendari integrat amb Goo-
gle Calendar, iCal o Outlook. Si ens decidim per crear un curs en Can-
vas, podem optar per crear el material enregistrant-nos-hi amb el nostre 
propi compte gratuït o bé per fer proves prèviament per comprovar la 

https://www.canvas.net
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poten cialitat fent servir un compte configurat (sense necessitat d’enregis-
trar-nos, tot i que aquest procediment no ens permetrà desar els canvis 
que realitzem en el projecte). Amb Canvas podem crear cursos o materials 
adreçats a qualsevol tipus d’estudiant.

Figura 17

Comparativa de  
les funcionalitats 
de la plataforma 
Canvas

Plataforma P2PU
https://p2pu.org/es/

Figura 18

Pàgina d’inici de  
la plataforma P2PU

Peer 2 Peer University (P2PU) és una comunitat en línia de grups d’estudi 
oberta per a cursos curts, de nivell universitari. Amb l’objectiu de per-
metre «l’aprenentatge per a tots, per tots, sobre quasi tot», P2PU crea 
petits grups d’estudiants motivats i dóna suport al disseny i facilita cur-
sos gratuïts. Actualment, el projecte es troba en una fase pilot i ofereix 
cursos programats que s’executen durant sis setmanes. Cada curs conté 
un pla d’estudis, materials i un calendari; l’aprenentatge es duu a terme 
en petits grups d’entre 8 i 14 estudiants i es basa en la coavaluació de 

https://p2pu.org/es/
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continguts entre l’alumnat. En darrer terme, la meta és arribar a ser una 
plataforma perquè qualsevol persona pugui utilitzar-la per organitzar, 
dissenyar i oferir cursos. P2PU té acords de col·laboració amb empreses 
com Mozilla, que ja ha creat escoles sobre la plataforma de P2PU, tals 
com School of Ed i School of Webcraft. Pel que fa a les novetats que ens 
porta P2PU, tenim, per una banda, el suport en suec, en holandès i en 
xinès, que s’uneixen a l’espanyol i a l’anglès i, a més, 15 cursos nous, entre 
els quals trobem un de creació de continguts, un altre de com es poden 
fer screecasts o, fins i tot, d’escriptura en la web, entre altres. 

P2PU té el suport de la Fundació Hewlett, la Fundació Shuttleworth i 
la Universitat de Califòrnia a Irvine.

Plataforma Udacity
https://www.udacity.com

Figura 19

Pàgina d’inici de  
la plataforma 
Udacity

L’alemany Sebastian Thrun era un conegut professor d’Intel·ligència ar-
tificial en la Universitat de Stanford. Arran d’haver ofert el 2011 un curs 
d’èxit en línia d’«Introducció a la intel·ligència artificial» es va adonar de 
les possibilitats que oferia aquesta nova forma d’educació, gratuïta i inte-
ractiva. Hi van participar més de 160.000 persones, ben lluny de les 500 
persones a les quals arribaven les classes presencials que Thrun impartia 
cada any a la universitat.

Això el va encoratjar a abandonar el seu càrrec a Standford i fundar, 
amb David Stavens i Mike Rokolsky, la universitat en línia gratuïta Udacity, 
que va començar a principis del 2012 amb un curs d’introducció als mo-
tors de recerca. Al llarg del 2012, Udacity va incorporar progressivament 
més cursos relacionats amb diferents àrees de coneixement. Uns cursos, 

https://www.udacity.com/
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amb un perfil eminentment cientificotècnic, dividits en quatre grans cate-
gories: business, computer science, mathematics i physics; organitzats al seu torn 
en tres nivells de dificultat: beginner, intermediate, advanced.

Tots els cursos tenen inscripció oberta, és a dir, els alumnes poden 
matricular-se en un o en més cursos en qualsevol moment després d’haver 
començat. Els cursos consten de diverses unitats que comprenen confe-
rències de vídeo i proves integrades per assimilar idees o per comprendre 
de manera adequada els coneixements que s’hi adquireixen. Udacity no 
emet cap diploma oficial com el que pot concedir qualsevol universitat 
tradicional. Després d’haver finalitzat el curs, l’alumne rep un certificat de 
finalització signat pels professors i en el qual s’especifica el nivell d’èxit 
assolit. Les seves característiques principals es concentren en els punts 
següents:

 • Simplicitat: disposa d’una senzilla interfície composta, en general, 
per vídeos i per les opcions de navegació entre temes i lliçons.

 • Integració: el progrés en les lliçons i l’avançament general de cada 
curs pot veure’s i desplegar-se d’una forma molt més agradable 
mitjançant barres de colors en la secció «My courses». També s’hi 
ha integrat, sota els vídeos, el tauler de «Discussion» per saber 
què es parla i què es pregunta en la comunitat sobre un tema de-
terminat.

Figura 20

Pàgina descriptiva 
de la filosofia 
Udacity
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 • Disseny adaptatiu: atès l’accés freqüent als cursos des de dispositius 
mòbils i des d’equips amb pantalles de diferents grandàries, li han 
donat al disseny un toc de responsive que s’adapta segons la gran-
dària de la finestra del navegador; a més a més, s’ha optimitzat 
perquè sigui més ràpid a carregar i més lleuger en la interacció.

S’ha de tenir en compte que la proposta inicial d’Udacity, de la matei-
xa manera que la d’altres plataformes similars, es basava en la transmis-
sió de coneixement i en l’objectiu que aquest arribés al major nombre de 
persones.

Plataforma unX
http://www.redunx.org/web/guest/home

Figura 21

Pàgina d’inici de  
la plataforma unX

La plataforma unX és una comunitat iberoamericana que ofereix a tots 
els emprenedors un entorn de col·laboració i aprenentatge obert, que 
s’integra en les actuacions de la UNED Oberta. La unX és la primera 
comunitat iberoamericana d’emprenedoria digital que ofereix a tots els 
interessats un entorn de formació, de col·laboració i d’aprenentatge ín-
tegrament obert. Es tracta d’una comunitat en línia basada en un web 
social i en una plataforma oberta d’aprenentatge on s’ofereixen cursos 
de diverses universitats en obert en espanyol i en portuguès. La unX 
ofereix un nodrit grup de cursos massius (MOOC) que es poden fer en 

http://www.redunx.org/web/guest/home
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obert; incorpora l’ús lliure de recursos educatius. En el món anglosaxó 
proliferen propostes de formació oberta com Coursera, Edx o P2PU. 
El projecte unX, que neix amb la vocació iberoamericana, situa l’espa-
nyol i el portuguès com a llengües avançades en el món de la formació 
oberta en línia per donar suport al desenvolupament professional en 
l’era digital. La unX va començar a caminar amb CSEV i de la mà d’insti-
tucions de prestigi reconegut com la Universitat Nacional d’Educació a 
Distància (UNED), Telefònica, Banc de Santander i Universia. A l’oferta 
de formació, s’hi uneixen institucions universitàries de prestigi com l’Ins-
titut Tecnològic de Massachusetts (MIT).

La unX neix amb la vocació d’obrir-se a tots els agents de l’àmbit edu-
catiu i tecnològic que vulguin enriquir amb la seva participació aquest 
projecte d’abast iberoamericà.

Figura 22

Cursos oferts 
per unX
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Plataforma UniMOOC
http://unimooc.com/landing/

Figura 23

Pàgina d’inici  
de la plataforma 
UNIMOOC

La plataforma UniMOOC està basada en Google Course-Builder i està 
orientada cap a l’emprenedoria. Està patrocinada per universitats espa-
nyoles com la Universitat Menéndez Pelayo, la Universitat de Murcia i la 
Universitat d’Alacant.

UniMOOC és un curs creat per i per a emprenedors basat en el mè-
tode cursos oberts massius online (MOOC) i d’accés lliure. Combina dos 
conceptes que actualment revolucionen el món d’Internet, «aprendre i 
emprendre»: les lliçons són impartides per emprenedors d’èxit, docents, 
investigadors i experts que aporten els seus coneixements i els compartei-
xen als cursos, amb la missió clara de generar una cultura de l’emprene-
doria, a més de donar a conèixer les claus i les eines per emprendre amb 
èxit a Internet.

UniMOOC AEmprende és un projecte cooperatiu impulsat originàri-
ament des de l’Institut d’Economia Internacional de la Universitat d’Ala-
cant, amb la participació de diverses organitzacions, adreçat a persones 
amb caràcter emprenedor i innovador que vulguin reinventar-se, així com 
a professionals que desitgin aportar més al seu lloc de feina i/o persones 
que aspirin a començar un projecte personal.

http://unimooc.com/landing/
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Plataforma edX
https://www.edx.org/

Figura 24

Pàgina d’inici de  
la plataforma edX

El MIT (Institut Tecnològic de Massachusett) ha engegat, en associació 
amb la prestigiosa Universitat de Harvard, la plataforma edX. Els cursos de 
la OCW, ara oferts per gran part de les universitats d’arreu del món, donen 
accés a materials de nivell universitari a través del web, de forma gratuïta 
i lliures de drets. En canvi, no es consideren un ensenyament a distància 
ja que, en acabar el curs, no s’obtindrà cap certificació, ni cap diploma 
d’aprofitament. Tampoc no donen accés a un altre tipus d’eines de la co-
munitat, com ara fòrums, ni permeten la comunicació amb els professors 
que imparteixen les assignatures de forma presencial. 

Els cursos, que estaran disponibles en un futur immediat també seran 
gratuïts, i permetran a l’estudiant demostrar un cert domini en el curs 
realitzat per obtenir un certificat d’aprofitament, a canvi, això sí, d’una 
quantitat raonable de diners. La plataforma open-source, sobre la qual es 
desenvolupen els cursos, està especialment dissenyada per a l’ensenya-
ment en línia i inclourà grups de discussió, eines wiki d’aprenentatge coo-
peratiu, laboratoris en línia i instruments d’avaluació, a fi que l’alumne 
pugui conèixer el seu progrés durant el curs, amb la possibilitat que l’estu-
diant marqui el seu propi ritme. 

I encara que l’edX està especialment dissenyat perquè els alumnes 
d’aquestes universitats ampliïn coneixements i tinguin a la seva disposició 
les eines més modernes d’ensenyament a distància, els cursos del MIT i la 
Harvard University estaran a disposició de tothom. I això és així perquè, 
a més de ser una plataforma d’ensenyament a distància, pretén ser una 
eina per estudiar el propi procés, és a dir, per investigar com els alumnes 
aprenen i com la tecnologia pot facilitar l’ensenyament, tant presencial 
com a distància.

https://www.edx.org/
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Plataforma Khan Academy
https://www.khanacademy.org/

Figura 25

Pàgina d’inici  
de la plataforma 
Khan Academy

L’Acadèmia Khan (Khan Academy) és una organització educativa sense 
fins de lucre creada el 2006 per Salman Khan (professor, informàtic i 
enginyer elèctric nord-americà). Amb la missió de «proveir d’educació 
d’alta qualitat a qualsevol, en qualsevol lloc», el lloc web forneix una col-
lecció en línia i gratuïta d’aproximadament 2.400 microclasses en for-
mat de tutories en vídeo emmagatzemades en Youtube, amb diferents 
temàtiques: matemàtiques, història, finances, física, química, biologia, 
astronomia i economia. Una de les principals missions de Khan Academy 
és fomentar una educació autònoma, en la qual els estudiants puguin 
aprendre de manera més interactiva i al seu ritme. A més a més, disposen 
de programari per dur a terme els exercicis i així poder continuar amb la 
formació. L’únic obstacle que tenim, si més no els catalanoparlants, és 
que tots els vídeos són en anglès, però és qüestió de temps que, a poc a 
poc, tots els vídeos siguin traduïts, gràcies a la màgia del voluntariat en 
Internet. A continuació, disposes d’un enllaç a un vídeo del creador en el 
qual explica la filosofia que va inspirar el projecte: <http://www.ted.com/
talks/salman_khan_let_s_use_video_to_reinvent_education.html>.

Figura 26

Vídeo explicatiu 
del fundador de 
Khan Academy

https://www.khanacademy.org/
http://www.ted.com/talks/salman_khan_let_s_use_video_to_reinvent_education.html
http://www.ted.com/talks/salman_khan_let_s_use_video_to_reinvent_education.html
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Plataforma Udemy
https://www.udemy.com/

Figura 27

Pàgina d’inici de  
la plataforma 
Udemy

Udemy és una plataforma nova per a la gestió de cursos en línia. En aquest 
cas es tracta d’un servei en línia en què simplement hem d’enregistrar-nos 
o accedir directament amb les nostres dades de Facebook per poder co-
mençar a crear cursos, se seleccionen les corresponents categories i sub-
categories, i s’indica el nivell d’accés; pot ser d’accés públic o limitat a 
usuaris expressament invitats. Hi podem pujar el material que necessitem, 
com ara presentacions PowerPoint, vídeos, àudios, crear articles, impor-
tar documents d’altres llocs, a més de la possibilitat de crear sessions en 
viu, fent servir eines per a la interacció amb els altres. Els avantatges prin-
cipals d’aquesta plataforma són:

 • Per a qui aprèn: una gran varietat de cursos (tenen ja més de 
5.000). Són aptes per a totes les butxaques: uns gratuïts i d’altres 
de pagament; la majoria dels quals són prou econòmics. 

 • Tots els cursos tenen un disseny i una interfície homogenis; a més 
a més, Udemy ha tret una aplicació per a iPad.

 • Confiança en la compra. Udemy ha d’aprovar el curs abans de ser 
publicat en la plataforma. Per tant, si aquest no compleix amb els 
requisits de qualitat, no s’hi publica. Actualment s’aprova el 60% 
dels instructors que el sol·liciten. A més, Udemy proporciona in-
formació sobre la funcionalitat dels cursos; entre d’altres coses: ví-
deo de venda, descripció detallada del curs, shares del curs en xar-
xes socials, quants alumnes han assistit al curs, les qualificacions 
del curs, els testimonis i les ressenyes, els requisits per aprofitar el 
curs, el nom, i la biografia de l’instructor, informa de l’existència i 

https://www.udemy.com/
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de les condicions de la garantia de reemborsament i del temps en 
què es tindrà accés als materials del curs.

 • Per a qui ensenya: s’allotja el curs de franc, però Udemy cobra 
una comissió del 30% per cada venda que es produeixi del curs, 
sempre que la venda provingui d’un visitant d’Udemy. En canvi, si 
el comprador l’envies tu a través d’un enllaç afiliat personalitzat, 
sols es queden el 15%. 

 • El curs tindrà un disseny acurat, una estructura per als seus con-
tinguts i una interfície pensada especialment per facilitar l’apre-
nentatge. Conseqüència de tot això: una experiència millor de l’as-
sistent al teu curs.

Udemy rep més de 500.000 visites cada mes i té uns 400.000 usuaris 
(segons GigaOM). Hi ha un programa d’afiliats, perquè uns altres puguin 
promocionar i vendre els teus cursos a canvi d’una comissió. Udemy no es 
queda l’exclusivitat del teu curs. El curs es pot vendre en uns altres llocs 
al mateix temps i, a més a més, es manté la propietat dels continguts del 
curs. El potencial d’Udemy és gran, així ho demostren els resultats:

 • Un quart dels instructors acabaran l’any amb uns ingressos de 
quasi $10.000 per la venda dels seus cursos en Udemy.

 • Entre els 10 instructors que més van guanyar l’any passat van su-
mar la quantitat d’1,6 milions de dòlars. Per exemple, Víctor Bas-
tos ha guanyat en els darrers 12 mesos, amb el seu curs de desen-
volupament web, al voltant de $325.000. David Nightingale, amb 
el seu curs de fotografia en blanc i negre, ha guanyat en els darrers 
quatre mesos $31.000. I el cas més interessant de tots, el de Mi-
guel Hernández de Grumo Media (sí, un espanyol), que segons ell 
mateix diu en el vídeo de venda d’un dels seus cursos, va guanyar 
$90.000 l’any passat. 

El cas d’estudi: Miguel Hernández de Grumo Media
Miguel Hernández és el fundador i CEO de Grumo Media, una empresa 
especialitzada a crear vídeos que expliquen de forma concisa, clara i en-
tretinguda com funcionen o en què consisteixen els serveis o els productes 
d’unes altres empreses. En unes altres paraules, creen vídeos per vendre 
millor els teus productes o els teus serveis, tant per atreure inversió al teu 
startup com per atreure compradors o clients. Doncs, bé: Miguel Hernán-
dez té actualment 4 cursos en Udemy, tres dels quals són en anglès i un 
en espanyol. Entre els quatre cursos suma, avui en dia, un total de 2.132 
estudiants i els seus cursos costen entre $97, el més econòmic, i $297, el 
més car. Aquest darrer ha sigut el de més èxit (How to Create an Awesome 
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Demo Video for Your Business), amb 1.554 estudiants. És espanyol i, a pesar 
d’això, fa cursos en anglès. No té un domini perfecte de l’anglès, però això 
no li impedeix d’obtenir un èxit important amb els seus cursos (i amb la 
seva empresa). Miguel és un clar exemple que «si vols, pots».

Plataforma Miríada X
http://miriadax.net

Figura 28

Pàgina d’inici  
de la plataforma 
Miríada X

En Miríada X, hi podem trobar els cursos MOOC de 1.232 universitats 
de 23 països d’Iberoamèrica entre les quals hi ha, per exemple, la Uni-
versitat Carlos III de Madrid, la Universitat Politècnica de València o la 
Universitat Politècnica de Cartagena. Com és habitual en aquest tipus 
de plataformes, cada curs s’organitza en mòduls, amb la finalitat de fa-
cilitar-ne el seguiment per part dels alumnes. Aquests mòduls inclouen 
publicacions, lectures i material audiovisual narrat pel docent encarregat 
del curs en qüestió. Tindrem accés als fòrums per fer consultes, resoldre 
dubtes i participar amb els altres membres de la comunitat. En acabar 
cada mòdul, es durà a terme un sistema d’avaluació i, en acabar el curs, 
en alguns dels cursos s’haurà de fer un treball final.

Organització i duració dels cursos
Si accedim des del menú superior del web a l’apartat «Cursos», podem 
veure quins cursos estan disponibles amb la durada i les dates de cadas-
cun. Perquè ens resulti més fàcil de trobar un curs determinat, al marge 
esquerre, hi veurem un índex on els trobarem classificats per temàtiques.

http://miriadax.net/
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Figura 29

Exemples de mòdul 
en la plataforma 
Miríada X

Per als docents
Si ets docent universitari i vols saber quines eines t’ofereix Miríada X per 
fer els teus propis cursos MOOC, has d’escriure a <info@miriadax.net> i 
sol·licitar l’accés a la plataforma.

Quins cursos tenen més èxit? 

L’èxit dels cursos depèn de la temàtica i d’altres factors interns i externs al 
disseny i als continguts. Com a exemple, la plataforma Coursera ha fet pú-
blic el rànquing de matriculacions de l’abril de 2013. Resulta interessant 
visitar aquests cursos i observar-ne la temàtica i el format per comprovar 
per què poden tenir tant d’èxit. A continuació, pots comprovar les carac-
terístiques bàsiques d’aquests cursos. Si vols ampliar la informació, pots 
visitar el curs a cada l’enllaç.

mailto:info%40miriadax.net?subject=
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 • Model Thinking (University of Michigan)
 https://www.coursera.org/course/modelthinking

Alumnes matriculats: 
202.360 

Durada: 
10 setmanes 
(4-8 hores de 
dedicació a la 
setmana)

 • Introduction to Finance (University of Michigan)
 https://www.coursera.org/course/introfinance

Alumnes matriculats: 
199.668 

Durada: 
15 setmanes 
(6-8 hores de 
dedicació a la 
setmana)

 • Machine Learning (Stanford University)
 https://www.coursera.org/course/ml

Alumnes matriculats: 
182.670 

Durada: 
10 setmanes  
(5-7 hores de 
dedicació a la 
setmana)

https://www.coursera.org/course/modelthinking
https://www.coursera.org/course/introfinance
https://www.coursera.org/course/ml
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 • Cryptography I (Stanford University)
 https://www.coursera.org/course/crypto

Alumnes matriculats: 
178.915 

Durada: 
6 setmanes  
(5-7 hores de 
dedicació a la 
setmana)

 • Game Theory (Stanford University)
 https://www.coursera.org/course/gametheory

Alumnes matriculats: 
174.104 

Durada: 
7 setmanes 
(5-7 hores de 
dedicació a la 
setmana)

Els següents 5 cursos en nombre de matriculacions en Coursera van 
ser:

 • Think Again: How to Reason and Argue (Duke University). 
 https://www.coursera.org/course/thinkagain

 • Learn to Program: The Fundamentals (University of Toronto). 
 https://www.coursera.org/course/programming1

 • A Beginner’s Guide to Irrational Behavior (Duke University). 
 https://www.coursera.org/course/behavioralecon

 • Data Analysis (Johns Hopkins University). 
 https://www.coursera.org/course/dataanalysis

 • Introduction to Philosophy (University of Edinburgh). 
 https://www.coursera.org/course/introphil

https://www.coursera.org/course/crypto
https://www.coursera.org/course/gametheory
https://www.coursera.org/course/thinkagain
https://www.coursera.org/course/programming1
https://www.coursera.org/course/behavioralecon
https://www.coursera.org/course/dataanalysis
https://www.coursera.org/course/introphil
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Quin certificat obtenim?

L’experiència d’alguns/algunes alumnes en el desenvolupament dels cursos 
és una de les formes millors d’avaluar-ne les característiques. En aquest 
epígraf, hi presentem algunes reflexions que ens mostren la tipologia de 
certificat que s’obté en les diferents plataformes de cursos MOOC.

Certificat Miríada X
http://miriadax.net/

El certificat que proporciona Miríada X és el següent:

Exemple del 
certificat en 
la plataforma 
Miríada X

En aquest certificat es pot observar el logotip de la plataforma, el 
nom de l’alumne i, efectivament, les paraules següents: «ha participa-
do». Exacte, no «ha completado» ni «ha superado». Què significa «ha 
participado»? En paraules de la mateixa Miríada X, suposa haver com-
pletat, almenys, un 80% del curs. En els cursos de Miríada, cada mòdul 
està dividit en una sèrie de seccions, de manera que, si les completem 
totes, aconseguim el desitjat 100%. El problema arriba quan obser-
vem que tota la secció, independentment del caràcter, aporta la mateixa 
quantitat al total. És a dir, si un mòdul té 20 seccions, superar cadas-
cuna d’elles suma 100% / 20 = 5%. Sigui un vídeo, un test intermedi, un 
examen final o un simple text introductori, cadascuna contribueix en la 
mateixa mesura al percentatge final. Quin problema hi ha? En diversos 
cursos, és possible aconseguir un percentatge superior al 80% en els mò-
duls simplement clicant el botó «Següent», sense inspeccionar realment 
el contingut dels vídeos. A més a més, la forma essencial d’avaluar és el 

http://miriadax.net/
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test de resposta múltiple amb diversos intents. La superació és relativa-
ment fàcil de realitzar. Per tant, en aspectes acadèmics o professionals, 
quin valor podem atorgar a un títol emès per aquesta plataforma? Pro-
bablement simbòlic.

Al certificat, tampoc no hi apareix ni la universitat de la qual procedeix 
el curs ni el nom de cap dels professors responsables. Cosa que la mateixa 
Miríada X complementa amb el comentari següent:

Amb aquest reconeixement no s’afirma, de cap manera, que la persona indica-
da sigui estudiant matriculat en la universitat responsable del curs en Miríada 
X. Tampoc no se li reconeixen crèdits ni se li concedeixen títols, graus o acredi-
tacions de cap mena per part de la universitat.

Certificat Coursera
https://www.coursera.org/

El certificat que proporciona Coursera és el següent:

Exemple de 
certificat en 
la plataforma 
Coursera

També Coursera realitza advertències sobre el tipus de certificat que 
atorga. Així, en el curs que ofereix amb major nombre de matriculacions 
–Model Thinking–, diu:

PLEASE NOTE: The online offering of this class does not reflect the entire 
curriculum offered to students enrolled at the university of michigan. This 
statement does not affirm that this student was enrolled as a student at the 
University of Michigan in any way. It does not confer a University of Michigan 

https://www.coursera.org/
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grade; it does not confer University of Michigan credit; it does not confer a 
University of Michigan degree; and it does not verify the identity of the student.

És a dir:

 • Pot ser que el contingut del curs no sigui idèntic al que s’ofereix en 
la universitat d’origen. 

 • Que s’hagi fet el curs no implica que s’hagi estat alumne de la uni-
versitat d’origen. 

 • No és un títol expedit per la universitat d’origen. 
 • Fer aquest curs no dóna crèdits en la universitat d’origen. 
 • Evidentment, fer el curs no concedeix el títol de la universitat d’ori-

gen. 
 • El certificat no verifica la identitat de l’estudiant.

Altres certificats: edX i Udacity
L’edició passada de «6.00x: Introduction to computer science and pro-
gramming», curs que es pot gaudir en la plataforma edX, va oferir el di-
ploma següent:

Exemple de 
certificat en la 
plataforma edX
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En canvi, per exemple, el curs de «Web development» d’Udacity ator-
ga en completar-lo el títol següent:

Exemple de 
certificat en la 
plataforma Udacity

Com es pot observar, en tots hi consta el nom dels professors respon-
sables i la seva signatura, així com la institució en què actualment exer-
ceixen un càrrec (excepte en Udacity). És significatiu que no és el mateix 
escriure «ha participat» que «ha completat amb èxit»; així mateix, tampoc 
no és el mateix dir «he participat en un curs de desenvolupament web» 
que «he completat amb èxit» un curs de desenvolupament web dirigit per 
Steve Huffman (<http://en.wikipedia.org/wiki/Steve_Huffman>), el crea-
dor de Reddit.

Reflexions finals

És inqüestionable que la formació en obert ofereix un sens fi de recursos 
per modelar la informació i per oferir-la en format de curs o per escollir, 
dins un catàleg ample de cursos, aquell que ens motiva o complemen-
ta la nostra formació. Els MOOC obren portes i oportunitats noves al 
desenvolupament de l’educació superior i és el nostre deure explorar-les, 
analitzar-les i integrar aquelles propostes més interessants en el desen-
volupament i la formació de les presents i de les futures generacions. 
L’oferta de cursos i de plataformes MOOC ha arribat a un punt de sa-
turació pedagògica i possiblement començaran a derivar cap a models 
més sostenibles. 

És impossible analitzar en profunditat la gran oferta de plataformes 
i de cursos. A l’hora d’impartir o de realitzar un MOOC tenim un ventall 

http://en.wikipedia.org/wiki/Steve_Huffman
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de possibilitats cada vegada més ampli. Com és obvi l’elecció dependrà de 
l’escenari en què s’insereix el nostre curs i de les capacitats i dels recursos 
de què disposem. A més de la mostra de plataformes presentades aquí, 
se’n poden consultar també les següents: 

 • Energy University ofereix cursos educatius gratuïts en línia: més 
de 200 cursos sobre temes d’energia i d’eficiència per ajudar a 
identificar, implementar, monitoritzar i millorar l’eficiència. Ofe-
reix els cursos quan i on vulguis, al ritme de cada usuari; i estan 
disponibles en funció de la demanda. Es pot triar entre dues opor-
tunitats de certificació: Data Center Associate i Professional Ener-
gy Manager (PEM), que forneixen la formació i les habilitats neces-
sàries per crear currículums i per ampliar les opcions de carrera. 
Complementa la formació amb crèdits d’educació per més de 18 
organitzacions que la subscriuen.

 • FutureLearn és la primera multiplataforma institucional gra tuï ta 
de cursos oberts en línia al Regne Unit. Augmentarà l’accés a l’edu-
cació superior per als estudiants al Regne Unit i arreu del món, ja 
que ofereix una àmplia gamma de cursos d’alta qualitat a través 
d’un únic lloc web. S’ha associat amb la Biblioteca Britànica, el 
British Council i les 17 millors universitats del Regne Unit i llança-
ran els primers cursos enguany. FutureLearn és un empresa priva-
da propietat de la Universitat Oberta.

 • Crypt4you és un projecte d’innovació educativa d’aula virtual que 
neix en la Xarxa Telemàtica de Criptografia i Seguretat de la Infor-
mació Criptored, en la Universitat Politècnica de Madrid. Un for-
mat nou d’educació en línia, gratuïta i col·laborativa, que oferirà 
lliçons de criptografia i de seguretat de la informació cada quinze 
dies. Cada tema nou que s’ofereix en aquests cursos estarà com-
post per un conjunt de lliçons que es publicaran al lloc web del 
projecte cada quinze dies, els autors dels quals són investigadors 
i professors membres d’aquesta xarxa telemàtica. L’objectiu de 
Crypt4you és convertir-se en l’aula virtual de referència de segure-
tat de la informació en llengua espanyola. 

 • Cursos lliures d’Stanford. Des de la mecànica quàntica al futur 
d’Internet, Stanford ofereix una gran varietat de cursos gratuïts. 
«Stanford. Introducció a la intel·ligència artificial» ha tingut molt 
d’èxit. Fes una ullada als enllaços d’ingenieria de Stanford.

 • UC Berkeley cursos lliures. Des de la biologia general a l’emoció 
humana, Berkley ofereix una gran varietat de cursos. Vegeu: Web-
casts Berkeley i Berkeley RSS Feeds.

 • MIT cursos gratuïts. Feu una ullada a RSS feed MOOC MIT. Ve-
geu també: cursos oberts de MIT .
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 • Cursos gratis de Duke. Duke ofereix una gran varietat de cursos 
sobre iTunesU.

 • Cursos lliures de Harvard. Des de la informàtica a Shakespeare, 
els estudiants ara poden obtenir una educació de Harvard. 

 • Cursos gratuïts d’UCLA. Feu una ullada als més de 220 cursos 
gratuïts que ofereix cada any.

 • Cursos gratuïts de Yale. En obert, Yale ofereix «accés lliure i gra-
tuït a una selecció de cursos d’iniciació impartits per professors i 
acadèmics distingits de la Universitat de Yale. L’objectiu del pro-
jecte és ampliar l’accés als materials educatius per a tots els qui 
vulguin aprendre».

 • Cursos gratuïts de Carnegie Mellon.
 • iTunesU cursos gratuïts. Aplicació gratuïta d’Apple que «ofereix 

als estudiants l’accés a tots els materials per als cursos en un sol 
lloc. En l’aplicació, s’hi pot reproduir un vídeo o una audioconfe-
rència, llegir llibres i veure presentacions».
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Capítol 4.  
Cap a un model sostenible de formació 
massiva i en obert

Vull, visualitzo i aspiro a un sistema social i d’aprenentatge on cada persona 
és capaç de realitzar-se de la forma més completa possible, sense que això 
representi grans despeses o pertànyer a determinades classes socials […]. On 
cada persona pugui formar grups i xarxes d’interessos semblants […]. Això és 
el que entenc per una societat en què el coneixement i l’aprenentatge són béns 
d’interès públic, de creació lliure i compartida, mai per obtenir beneficis o 
influència. Això és al que aspiro i per al que treballo. 

downEs, 2011

Introducció

El moviment MOOC ha optat, de moment, per la materialització com 
a xMOOC; cosa que representa un model de formació més encapsulat 
que no pas una aposta per la participació, la col·laboració i l’aprenen-
tatge competencial. Així mateix, el moviment ha de superar una sèrie 
de dificultats per a la futura sostenibilitat, entre les quals destaquen: 
el disseny pedagògic, la gestió econòmica («monetització»), la certifi-
cació dels estudis oferts, el seguiment de la formació, l’autentificació 
dels estudiants, l’«americanització del moviment» i l’aproximació com-
petencial del seu desenvolupament. En aquest capítol tractarem les 
principals controvèrsies, dificultats i reptes als quals s’enfronta aquest 
tipus de formació. 

No és or tot allò que lluu

L’educació superior es va convertint en una activitat global i sembla 
que la tendència va en augment. Després del boom inicial dels cursos 
massius i en obert, comencen a sorgir reflexions, qüestionaments i crí-
tiques al model des de diverses dimensions, entre les quals destaquen: 
el disseny pedagògic (de Ward, 2011; Hardesty, 2012), els processos de 
monetització (Kolowich, 2013), l’autentificació dels participants (Hill, 
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2012: Young, 2013) i la certificació dels cursos (Daniel, 2012). Aquests 
àmbits afecten significativament la filosofia que es vol promoure amb 
aquests cursos: gratuïtat i massivitat. I això des del moment que els 
cursos comencin a assemblar-se a un simple visionat de vídeos sobre 
els quals es construeixen una sèrie de preguntes d’autoavaluació i es 
generen ingressos per l’expedició de certificats sense tenir constàn-
cia de l’autentificació de la persona que ho ha realitzat. Davant de 
quin model ens trobem? Probablement davant d’un model tradicional 
conductista en què el coneixement es transmet per algú –el docent– i 
aquest mateix coneixement és preguntat de forma sistemàtica i repeti-
tiva per comprovar-ne l’assimilació conceptual per no sabem gaire bé 
qui. Si hi afegim que per obtenir un certificat hem de pagar una quan-
titat de diners, tornem a fer-nos la mateixa pregunta: davant de quin 
model ens trobem? Potser davant d’un model monetitzat-capitalista 
que, sota un aparent altruisme institucional, amaga ànsies de generar 
un mercat emergent nou de pagament per certificats amb el reclam de 
la gratuïtat de l’ensenyament.

El model filosòfic-pedagògic que hi ha al darrere de la proposta de 
MOOC és un altre i ha de ser un altre, sinó ens trobaríem davant d’un 
model tradicional d’e-learning empobrit. En el món dels PLE, LMS i You-
tube, organitzar i desenvolupar MOOC amb un disseny pedagògic poc 
fonamentat i poc cooperatiu té poc sentit. Amb aquesta reflexió inicial 
en forma de crítica, analitzem les controvèrsies i dificultats del moviment 
MOOC i proposem alternatives que promoguin una arquitectura didàc-
tica més sostenible i integradora d’acord amb els principis educatius del 
moviment.

MOOC: turbocapitalisme de xarxes o altruisme educatiu? 

El camí que s’ha emprès està basat prioritàriament en el model xMOOC 
i, des del nostre punt de vista, ha d’avançar cap a un model de cursos 
més sostenible; un curs massiu i obert però més cooperatiu, interactiu i 
basat en el desenvolupament de competències professionals i acadèmi-
ques. Probablement aquest tipus de formació hauria de servir per gene-
rar les competències que el sistema universitari no té com a única pro-
pietat proporcionar: les competències professionals. Les competències 
permeten, fonamentalment, que l’individu que les posseeix sigui capaç 
d’executar una acció concreta amb uns estàndards determinats, cosa 
que el capacita per desenvolupar una activitat o una professió. Els plans 
universitaris són massa rígids per incloure competències emergents deri-
vades de la societat canviant en què vivim, on les competències d’avui 
no necessàriament serveixen per demà. Hi ha un desfasament important 
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entre els ràpids canvis del mercat del treball pel que fa a la subjectivitat 
personal dels treballadors que, en molts casos impulsats per l’angoixa, 
procedeixen a acumular un conjunt de competències que són considera-
des importants en un moment concret, però que poden quedar obsole-
tes poc després (Alonso, Fernández i Nyssen, 2009). Els MOOC poden 
servir de referència per cobrir aquesta necessitat de desenvolupament 
de les competències professionals originades en aquesta societat post-
fordista. Alguns autors critiquen que moltes d’aquestes competències 
són, a més a més, adquirides en un mercat educatiu diferent a l’entorn 
universitari, cosa que en provoca la progressiva mercantilització (Brunet 
i Belzunegui, 2003) i l’augment de costos: la rat race d’acumulació de 
destreses acaba generant desigualtats enormes pel fet que es paga a un 
preu molt elevat els aprenentatges que poden garantir un accés a llocs de 
feina de qualitat (pensem en els coneguts màsters d’administració d’em-
preses), alhora que es continua sotmetent el treballador a la pressió de 
realitzar una formació contínua que revisi el seu estat de coneixement 
de la qüestió. La suposada gratuïtat dels MOOC pot ajudar a superar 
aquestes dificultats del sistema econòmic, educatiu i productiu i la de-
manda de competències adaptades a models emergents de mercat. Per 
a això, aquests sistemes incipients de formació han de superar moltes 
deficiències per a una construcció futura sostenible, entre les quals des-
taquen: el disseny pedagògic, la gestió econòmica («monetització»), la 
certificació dels estudis oferts, el seguiment de la formació i l’autenti-
ficació dels estudiants (Eaton, 2012; Hill, 2012; Touve, 2012), l’«ameri-
canització del moviment» (McDonaldization of Education) i l’aproximació 
competencial del seu desenvolupament. 

Cap a un disseny pedagògic nou

El disseny d’activitats ha d’anar orientat cap a la reflexió sobre la pròpia 
pràctica i l’adquisició de noves competències més que cap a la instrucció 
en continguts i l’avaluació d’aquests. Molts d’aquests cursos no passen 
d’oferir un curs basat en una classe tradicional segmentada en presenta-
cions audiovisuals de no més de 15 minuts i on el nivell competencial de 
l’alumne minva pel fet de basar-se quasi exclusivament en l’aprenentat-
ge memorístic-conceptual i en una avaluació mecànica d’assaig-error. A 
això, cal afegir-hi la dificultat de sistematitzar la dispersió de continguts, 
converses i interaccions, una dispersió que forma part de l’essència dels 
MOOC, però que cal organitzar i facilitar als participants. Els MOOC 
necessiten content curators i nous sistemes d’autoavaluació del contingut, i 
automatitzar i optimitzar així els recursos però sense oblidar que és l’estu-
diant qui també ha de filtrar, agregar i enriquir el curs amb la seva partici-
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pació. L’aprenentatge en un MOOC requereix als participants no sols un 
cert nivell de competència digital sinó també un alt nivell d’autonomia en 
l’aprenentatge, que no sempre té l’estudiant que s’acosta a aquest tipus 
de cursos.

La «monetització»

Una altra de les dificultats que s’ha de tractar en el disseny d’aquests cur-
sos és el finançament i l’explotació comercial posterior d’aquests. En l’ac-
tualitat, les institucions universitàries comencen a signar convenis amb 
empreses per al finançament inicial de les plataformes i dels cursos en 
obert; aquestes inversions, però, no es realitzen a fons perdut sinó que 
s’estableixen unes estratègies generals per monetitzar aquestes iniciatives, 
entre les quals podem destacar les següents:

 • la certificació (els estudiants paguen per la certificació del curs o 
per l’atorgament d’un badge);

 • les avaluacions certificades (l’estudiant paga perquè la seva ava-
luació sigui revisada, corregida i obtingui retroacció –o feedback– 
sobre els encerts i els errors per millorar la seva formació i el seu 
aprenentatge);

 • les dades dels estudiants (les empreses o les universitats paguen 
per dades relacionades amb els estudiants per conèixer el seu 
perfil acadèmic i poder realitzar campanyes de publicitat diri-
gida);

 • la tutoria personalitzada (l’estudiant paga per rebre, durant la re-
alització del curs, una tutoria més personalitzada);

 • la venda de cursos (el desenvolupament de plataformes i de cursos 
temàtics per ser venuts i integrats en unes altres plataformes amb 
una difusió més gran).

Les dues opcions més utilitzades són la certificació i l’oferta de tre-
ball en curs sota demanda (Young, 2012). Els models sobre els quals 
la universitat té més control són la certificació i el pagament per les 
tutories personalitzades, però tots dos presenten problemes. En el cas 
de la certificació, una de les principals paradoxes dels cursos sota el dis-
seny xMOOC és que les universitats no reconeixen, de moment, crèdits 
formatius per ser convalidats en els estudis oficials. Encara que aquesta 
tendència està variant en algunes universitats com Colorado State Uni-
versity’s Global Campus i algunes europees (Lewin, 2012). Un altre dels 
camps oberts és el de bibliografia recomanada dins d’aquests cursos, 
que, per a molts autors, és una font d’ingressos (Howard, 2012; Vázquez 
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Cano, 2013). S’ha demostrat també que aquells llibres que apareixen 
parcialment en obert al web incrementen la venda (Athabasca University 
Press, 2012).

L’autentificació de la identitat dels participants

L’engany, el plagi i la suplantació de la personalitat és un altre dels princi-
pals problemes sobre el qual el disseny dels MOOC (Wukman, 2012) ha 
de parar atenció. La feina és individual, tot i que pugui haver-hi moments 
de treball entre iguals o treball cooperatiu; l’atorgament d’un certificat 
oficial o no oficial, però, es realitza de forma individual. Hi ha qui conside-
ra que aquest no és un tema important, ja que els cursos no tenen com a 
objectiu prioritari la certificació; això ha començat ha canviar actualment 
amb la certificació per pagament. Darrerament, s’avança en la creació de 
perfils digitals amb una foto i amb una signatura digital, tot i que aquest 
perfil digital que autentificaria suposadament qui realitza el curs té també 
un preu; Coursera planteja una despesa d’entre 30 i 100 dòlars (Young, 
2013; Fain, 2013).

L’americanització de la formació (McDonaldization of Education)

Correm també el perill, ja apuntat per Jason Lane i Kevin Kinser (2013), de 
convertir la formació en un procés d’americanització de la formació i de 
la cultura. Probablement la creació d’aquests cursos va tenir també una 
intenció primigènia de difondre les institucions, els professors i el model 
de formació americà arreu del món. La filosofia de la formació superior 
actual es caracteritza pel multiculturalisme i pel pluralisme com a bases 
de la identitat en la creació de competències de l’universitari. Aquest pro-
cés d’americanitació sembla que va en contra d’aquests principis i serà un 
altre dels reptes que haurem de superar en un futur immediat, adaptant el 
moviment MOOC a les cultures, les llengües i les necessitats culturals de 
les diverses regions del món.

La certificació

La certificació és un dels pilars fonamentals, ja que afecta uns altres 
elements de l’arquitectura MOOC (la «monetització>, l’autentificació 
de l’estudiant, etc.) i entra en conflicte amb la filosofia inicial mera-
ment formativa i no acreditativa. S’hauria d’avançar en una reconcep-
tualització del model cap a vies d’acreditació dels coneixements més 
innovadores, flexibles i adaptades a les necessitats d’un mercat laboral 
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en constant evolució i creixement, pel que fa als perfils professionals. 
En aquest sentit, els badges (representació d’una habilitat o d’un èxit, 
a mode d’identificació iconogràfica i estructurada, segons uns criteris 
que permetin l’atorgament i la circulació distribuïda entre agents afins i 
estructures peer to peer) poden ser una opció interessant amb la qual es 
podrà seguir avançant.

Per aquestes raons, alguns professors i investigadors han arribat a 
qüestionar el valor dels MOOC com a instrument formatiu, atesa la po-
bresa del disseny pedagògic (Armstrong, 2012). Un altre dels problemes 
que ha sorgit en el desenvolupament d’aquests cursos és l’alt índex d’aban-
donament. Una mostra d’això és el curs ofert pel MIT, titulat «Circuits and 
Electronics», al qual es van matricular 155.000 estudiants de més de 160 
països. De totes aquestes matriculacions inicials, només 23.000 estudi-
ants van realitzar el primer mòdul, 9.000 van aconseguir acabar la meitat 
del curs i 7.157 van acabar definitivament el curs. De tots ells, 340 estudi-
ants (inclòs un adolescent de 15 anys mongol) van obtenir la màxima pun-
tuació en l’examen final. Aquestes circumstàncies han de fer reflexionar 
els creadors de MOOC sobre el disseny pedagògic d’aquests cursos a fi de 
donar un paper més actiu a l’estudiant i modificar el format de les proves 
d’avaluació. S’ha de tenir en compte que les bases competencials sobre les 
quals s’ha construït l’EEES no veuen un reflex en el tipus de metodologia i 
d’avaluació que es fan servir en aquests cursos, que s’allunyen del treball 
cooperatiu i creatiu que propugna el disseny de l’educació superior i les 
competències professionals del mercat laboral.

L’acreditació per mitjà d’OpenBadges

Un dels problemes que arrossega des de fa anys el sistema educatiu és 
el de la certificació dels coneixements. Ja sigui des del rol de les institu-
cions, ja sigui des del rol dels aprenents, la certificació sempre ha implicat 
tràmits burocràtics extremadament llargs, costosos i ineficients. Com a 
exemple, pensem en els tràmits enutjosos que impliquen la validació dels 
títols universitaris als països estrangers, o les muntanyes de paperassa i 
d’acreditacions que s’exigeix a qui cursa per càrrec docent en determina-
des universitats. Aquestes rígides burocràcies pràcticament no s’han mo-
dificat amb els anys, a pesar que el context social ha canviat i que Internet 
ha revolucionat la transmissió de la informació.

A més a més, en les darreres dues dècades hi ha hagut un canvi fona-
mental en l’educació, que és l’enorme quantitat de nous espais d’apre-
nentatge que s’han obert amb la popularització d’Internet. Recentment, 
han aparegut possibilitats infinites per a la formació autodirigida, les tro-
bades docent-alumne en contextos en línia, o l’aprenentatge entre iguals, 
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per posar-ne algun exemple. Totes aquestes instàncies, en canvi, han estat 
fins ara quasi sempre per fora d’allò que es considera l’educació seriosa, 
formal. Així, a l’hora de buscar feina, quasi tots els actors implicats ten-
deixen a sobrevalorar els títols oficials, atorgats per universitats o centres 
acreditats pels ministeris, i s’infravaloren les habilitats i els coneixements 
adquirits en la Xarxa.

Això no obstant, aquestes habilitats més informals tenen un pes enor-
me en la nova economia i en la nova societat. Les comunitats de pro-
ducció peer-to-peer, pròpies d’aquesta època, es basen purament i exclu-
sivament en la capacitat de cada persona de realitzar contribucions a un 
projecte. En aquest context, si bé la formació tradicional pot aportar (i, 
en ocasions, molt), no és la vara amb la qual es mesuren les capacitats 
dels individus.

Tot i això, les certificacions poden continuar sent útils en molts con-
textos. Sens dubte, en alguns casos cal conèixer el perfil d’habilitats d’una 
persona, o disposar d’algun criteri estandarditzat per saber si algú està 
capacitat per a una tasca concreta. Però, perquè això sigui factible en 
la realitat actual, les certificacions hauran de tenir en compte els espais 
i els tipus d’aprenentatge nous, i també hauran de convertir-se en una 
forma àgil, portable i gens burocràtica d’acreditar els coneixements. En 
suma, les certificacions són una forma de comunicació, són símbols que 
ens permeten dir qui som i obtenir el reconeixement de la comunitat. Per 
aquesta raó, així com quasi tota la comunicació s’ha fet més horitzontal 
i democràtica, les certificacions també hauran de renéixer sota un pa-
radigma nou més democràtic, basat en la igualtat, en el reconeixement 
d’aportacions concretes i en la confiança que inspiren les comunitats i les 
institucions.

Com apunten Domínguez i Gil (2011), un badge és un símbol o un in-
dicador d’un assoliment, d’una habilitat, d’una qualitat o d’un interès. 
Des dels jocs de geolocalització fins a processos d’assignació de valoració 
d’accions i d’habilitats, hi ha múltiples processos que fan ús de sistemes 
d’assignació d’insígnies per establir objectius, per motivar els compor-
taments, per representar els assoliments i per comunicar l’èxit en molts 
contextos. 

El funcionament d’un sistema de badges es converteix en una forma 
nova d’acreditació i de certificació, en la qual la provisió de proves de 
la possessió d’habilitats i de competències pot assenyalar assoliments i 
capacitats d’interès per als agents avaluadors interns i externs. Així ma-
teix, aquest sistema també dota els estudiants d’un major control sobre 
el seu propi aprenentatge i les proves que l’acrediten, i els proporcionen 
una gran autonomia per a la recerca de feina, per contrastar amb altres 
els coneixements o per trobar comunitats de pràctica on puguin millorar 
les seves competències. 
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Els sistemes d’acreditació de competències basats en badges (VVAA, 
2011) són especialment adequats per ser aplicats en entorns d’aprenen-
tatge connectats. En aquests espais l’aprenentatge no consisteix sols en el 
temps que transcorre a l’escola, sinó que s’estén a altres molts contextos, 
experiències i interaccions. Ja no és sols un concepte aïllat o individual, 
sinó que és incloent, social, informal, participatiu, creatiu i que té lloc al 
llarg de tota la vida. Per tant, no és prou pensar en l’aprenentatge simple-
ment com a la inversió de temps en un escenari concret durant una etapa 
determinada, sinó que els estudiants són participants actius que també 
són productors en un procés d’aprenentatge impulsat per l’interès. El con-
cepte de l’ambient d’aprenentatge ja no es refereix únicament a una classe 
o a un espai en línia, sinó que abraça molts espais en entorns més amplis, 
en una xarxa de connexions distribuïda i extensible en un lapse de temps i 
d’espai flexible (Siemens, 2006). I a través d’aquests entorns d’aprenentat-
ge, se’ls ofereix als estudiants múltiples vies per adquirir les competències 
i per perfeccionar les seves habilitats mitjançant procediments oberts, 
transparents i amb eines barrejables, múltiples recursos i processos. En 
un aprenentatge connectat d’aquest tipus, les fronteres estan trencades i 
les parets s’han reduït, i la tasca dels educadors se centra a donar suport 
als estudiants a fi d’arribar al potencial màxim. 

Actualment, floreixen diversos projectes que integraran els OpenBad-
ges amb Facebook, Twitter, Linkedin, WordPress, Moodle, Drupal, Joom-
la i molts altres serveis i aplicacions. 

Ara bé, és clar que l’èxit dels OpenBadges depèn que hi hagi una 
nodrida comunitat d’usuaris i de desenvolupadors que sostingui l’eco-
sistema de certificacions. Fins a hores d’ara, la resposta de la comu-
nitat educativa ha estat extraordinària i ja hi ha fòrums i grups de 
discussió amb iniciatives d’allò més diverses per potenciar els Open-
Badges. Això és així perquè, sens dubte, els OpenBadges solucionen, 
com ja hem dit, l’etern problema de docents, aprenents i institucions. 
I també perquè la iniciativa presenta dues característiques desitjables: 
és oberta i cooperativa. 

El model Mozilla OpenBadges

Mozilla OpenBadges és un projecte de la fundació Mozilla que es troba en 
fase beta però que ja inclou moltes persones i institucions que treballen 
conjuntament. Els OpenBadges, segons el lloc web dedicat al projecte, 
s’han pensat per al «reconeixement d’habilitats i d’èxits que succeeixen 
en línia o fora del sistema educatiu». En concret, els badges són insíg-
nies o medalles digitals que atorga una persona o una institució A a una 
persona o institució B, per haver obtingut algun assoliment específic. A 
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més a més, aquestes insígnies són portables, ja que les persones que han 
guanyat badges poden mostrar-los en diferents llocs web. I, no menys im-
portant: els qui vulguin saber els èxits d’una persona, poden clicar en el 
badge corresponent i accedeixen així al lloc web de l’emissor, que descriu 
l’assoliment obtingut per la persona.

Figura 30

Model  
OpenBadges



9292 L’expansió del coneixement en obert: els MOOC

A continuació, et presentem el sistema d’accés a Mozilla OpenBadges 
perquè, una vegada hauràs realitzat cursos en les plataformes MOOC, 
puguis anar pujant els badges obtinguts. Es pot veure a la pàgina <http://
www.openbadges.org/>. Els passos són els següents:

1. Enregistrar-se en la plataforma de Mozilla

Es fa el registre en «Mozilla Persona». Per 
fer-ho, s’ha d’introduir la mateixa adreça 

electrònica amb què es va fer el registre 
en la plataforma MOOC corresponent.

2. Confirmar l’adreça de correu

3. Accés a Mozilla Backpack

http://www.openbadges.org/
http://www.openbadges.org/
http://www.mozilla.org/en-US/persona/
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4. Introduir les dades al formulari

Amb el compte creat anteriorment a 
Mozilla Persona, s’introdueixen les 

dades en el formulari que s’hi presenta, 
a continuació, i es fa clic en «següent».

5. Com podem exportar el badge des de la plataforma MOOC a MozillaBackpack

Quasi tots els MOOC que ofereixen   
els badges permeten la possibilitat 

d’exportar-los. Per fer-ho, has de 
localitzar l’enllaç: «Exportar badge a 

Mozilla Backpack».

A continuació, per confirmar  
que envies el badge seleccionat, cliques 

en el botó que t’apareix: «Hoorah!».

I apareixerà l’acceptació de l’enviament  
del badge, de la plataforma MOOC  

a Mozilla Backpack.
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Cliques en el botó «Thanks».

I ja tenim en aquesta plataforma  
la nostra insígnia, perquè  

la puguem compartir.

En la iniciativa Mozilla OpenBadges, ja s’hi han compromès més de 
600 companyies amb la plataforma, perquè els usuaris puguin obtenir 
reconeixements per les habilitats o pels assoliments i que puguin compar-
tir-los. Com hem vist, és una plataforma que permet:

 • Emmagatzemar, organitzar i compartir el reconeixement dels co-
neixements i de les habilitats obtingudes en cursos, en línia i fora 
de línia.

 • Dotar de reconeixement els coneixements i les habilitats que ense-
nyes: si ets docent, amb Mozilla OpenBadge, tens una opció per 
normalitzar els coneixements impartits a través dels badges.

 • Donar a conèixer en el web els badges que has adquirit. Podràs 
compartir-los en xarxes socials, portals d’ocupació, webs, blogs…

 • Verificar les habilitats dels usuaris de Mozilla OpenBadge per part 
d’empreses, d’institucions educatives i d’unes altres organitzacions.
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Consideracions i opinions sobre el model MOOC

Ens fem ressò, en aquest epígraf, de les valoracions i les consideracions 
que investigadors o professors reconeguts han fet sobre el moviment 
MOOC. Aquestes consideracions són d’una gran utilitat per a aquelles 
persones que s’acosten al moviment des d’una perspectiva creadora o 
participativa. La reflexió conjunta i participativa que inspira el moviment 
del coneixement en obert també ha de servir de referència per a l’anàlisi 
conjunta de la realitat. Pots ampliar part d’aquestes opinions en el web 
següent: <http://www.americalearningmedia.com/>.

Constanza Donadío
Editora periodística d’America Learning Media

Planteja unes preguntes retòriques molt interessants que ens fan reflexio-
nar sobre el model i el seu futur (<@americalearning>): ens trobem davant 
el vi vell en ampolles noves? Es tracta d’una iniciativa de marketing més, 
que permet a les institucions educatives tenir alumnes cada vegada d’una 
major quantitat de països i que, en haver conformat una massa crítica 
d’usuaris, haurà de trobar un model de negoci sostenible (per exemple, 
pagar només pel certificat)?

Tony Bates
President i CEO de Tony Bates Associates Ltd.

Considera que «si les grans universitats com Stanford o el MIT donessin 
crèdits per aquests cursos als estudiants que tinguin èxit en el exàmens i 
després els atorguessin graus complets, llavors, el model podria ser dife-
rent. Però aquestes universitats d’elit ofereixen MOOC com una forma 
filantròpica d’educació permanent i, fins que aquestes institucions esti-
guin disposades a atorgar crèdits i títols per aquest tipus de programes, 
hem de creure que pensen que es tracta d’una educació de segona classe, 
adequada només per a les masses», apunta, crític, en el marc d’un article 
publicat en America Learning Media (<http://www.americalearningme-
dia.com>).

Davide Savenije 
Especialista holandès membre de l’equip editorial d’Education Dive

Apunta en Education Dive (<http://www.educationdive.com/>) vuit reptes 
que els MOOC haurien d’afrontar molt aviat: són els MOOC una bombo-
lla a punt d’esclatar? D’on sortiran els diners? Com es podria descobrir 
els alumnes que fan trampes? Els MOOC haurien de tenir qualificacions? 
Distintius, crèdits o titulacions? Competència o col·laboració amb les 

http://www.americalearningmedia.com/
mailto:%40americalearning?subject=
http://www.americalearningmedia.com
http://www.americalearningmedia.com
http://www.educationdive.com/
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universitats? Serviran els MOOC als alumnes amb necessitats educatives 
especials? Recrearan l’experiència de campus?

Albert Sangrà 
Director de l’eLearn Center, Universitat Oberta de Catalunya

Encara és molt aviat per poder valorar en justa mesura l’impacte real, més 
enllà del món mediàtic, que tindran aquestes iniciatives. No obstant això, 
fins ara el que podem dir-ne és que es tracta d’un nou desembarcament 
del món empresarial (tecnològic i de continguts) en l’àmbit de l’educació 
superior, que relaciona l’e-learning amb el simple accés a continguts; as-
sumeix un paradigma molt conductista, tradicional i prou obsolet, on el 
procés de confirmació de la qualitat es basa només en el prestigi de les en-
titats que li donen suport, però que després no reconeixen com a crèdits 
en les seves universitats.

Miguel Morales 
Director de l’àrea de e-Learning de la Universitat de Galileo (Guatemala)

Des del punt de vista de les universitats, considero que pot convertir-se 
en una poderosa eina de mercadeig; s’utilitza per col·locar una marca 
(universitat), donar a conèixer un producte (un programa acadèmic), 
obtenir un abast més gran, etc. Però, crec que open (gratuïts) ho seran 
per poc temps.

Roberto Hernández Soto 
Professor de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i expert en formació corporativa

És sabut que els MOOC estan esdevenint en una iniciativa de màrqueting  
més i que permeten a les universitats tenir usuaris en, cada vegada, més 
països. És més, una vegada creades les plataformes i una massa crítica 
d’usuaris, el pas següent és buscar un model de negoci que faci sostenible 
els MOOC. És clar que això suposa una gran oportunitat per a les uni-
versitats atesa la necessitat creixent d’autofinançament per la minva del 
finançament públic.

Des de punt de vista educatiu, no crec que aportin res significatiu 
les iniciatives, basades en la distribució de contingut per mitjà de pre-
sentacions en vídeo (amb alguns recursos addicionals en alguns casos) 
i en la comprovació de l’assimilació de conceptes mitjançant preguntes 
curtes, test o proves estandarditzades. Simplement, aquestes iniciatives 
denominades xMOOC, redueixen el participant a mer consumidor d’in-
formació (generalment, descontextualitzada) i limiten enormement la 
possibilitat d’interacció i de col·laboració amb els docents i amb altres 
participants.
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Toni Ramos
Director d’Operacions d’Eureca Media-Grup UOC (Espanya)

Com a pedagog, em sembla fantàstic facilitar espais on la gent pot créixer 
amb la construcció de coneixement, si això, suposa, a més, democratitzar 
la formació… millor que millor. No podem posar portes a la mar, per què 
hem de posar-n’hi a la formació?

José Marcos Cardozo Horcasitas
Sistema de Universidad Virtual UAEH de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (Mèxic)

Els MOOC són cursos necessaris en la nostra societat, ja que aquestes 
eines basades en e-learning poden solucionar d’una manera àgil i senzilla 
l’analfabetisme regional.

Fernando Santamaría González
Formador en línia i consultor en temes de disseny en ecosistemes oberts per a l’aprenentatge

Tot allò que es mou al voltant de la forma i de la filosofia xMOOC és molt po-
tent i farà que en els propers anys moltes universitats d’arreu del món hagin 
de canviar les perspectives de formació i obrir-se a la intricada selva de l’ex-
terior amb acords i sinèrgies per no romandre aïllat i mort de forma agònica. 
Els valors potencials d’una institució universitària, com són els estudiants, 
podran fer-ho en qualsevol universitat del món i a un preu irrisori. Una altra 
qüestió és que hagi de ser la panacea davant les desigualtats educatives. 

Luis Lombardero
Director General del Bureau Veritas Business School e-Learning (Espanya)

La meva opinió sobre l’impacte en Amèrica Llatina del moviment MOOC, 
partint del meu limitat coneixement d’aquest continent –amb 120 milions 
de joves, una part important encara amb qualificacions baixes segons el 
darrer informe de l’OIT–, crec que tindrà un efecte positiu d’expansió de 
la modalitat de formació d’e-learning i donarà l’oportunitat d’accedir al 
coneixement a moltes persones, cosa que és molt important.

William Bowen
Rector emèrit de Princeton University

William Bowen, al seu nou llibre Higher Education in the Digital Age, conside-
ra que el preu de la matrícula dels estudis universitaris ha de minvar. En 
aquest procés, els cursos en línia poden representar una oferta formativa 
de qualitat molt més econòmica. Així mateix, apunta que els MOOC po-
den incrementar la productivitat del professorat pel fet de permetre una 
dedicació de temps més fructífera a l’atenció de l’alumnat i no tant a la 
repetició dels continguts. 

http://press.princeton.edu/titles/10053.html
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Si els MOOC volen representar vertaderament una innovació disruptiva, 
han de relacionar-se amb les competències, els estudis oficials i les feines 
futures. No serveix de res acumular hores de formació si no es relacionen 
amb l’adquisició de competències. Si això és així, la certificació i el re-
coneixement tindran plena validesa independentment de la plataforma 
MOOC on es realitzarà la formació.

Cap al concepte de MOOC sostenible: sMOOC

Els MOOC haurien de reunir una perspectiva doble: teòrica i competen-
cial. Aquesta doble perspectiva no es troba en molts dels cursos oferts en 
les diverses plataformes mundials. La doble perspectiva pretén que alho-
ra que s’ofereix un model de competències tècnic, quantificable i trans-
ferible, s’ha de proporcionar també unes altres possibles opcions per al 
desenvolupament de competències que estimulin el pensament crític (Bar-
nett, 2001).

El concepte clau que s’adopta en aquest marc d’actuació universitària 
és l’ús de metodologies i d’instruments que incentivin la transferibilitat 
de les habilitats a contextos personals, socials, acadèmics i professionals 
i, així, poder crear la base per a un aprenentatge al llarg de la vida (Villa i 
Poblete, 2007; Cedefop, 2010; Allen i van der Velden, 2012). A això, hi hem 
d’afegir que en l’actual conjuntura econòmica tots els experts apunten 
que el camí adequat per poder superar aquesta situació de crisi és adop-
tar de manera intel·ligent tecnologies digitals que permetin desenvolupar 
models econòmics productius i eficients en què la innovació tecnològica 
serveixi de motor del creixement i de l’increment de la productivitat (In-
forme Societat en Xarxa, 2011). Si volem preservar la filosofia que hi ha al 
darrere del moviment MOOC, creiem que s’ha d’avançar cap a un format 
que integri el millor dels x-cMOOC i que superi les limitacions i els interes-
sos del model MOOC instaurat fins a l’actualitat. El model de MOOC nou 
que podríem denominar MOOC sostenible (sMOOC) o MOOC Google-
litzat es fonamenta en la creació de grans plataformes integrades per dife-
rents universitats i institucions formatives que ofereixin cursos en obert i 
massius de qualitat amb un fort procés de contextualització multicultural 
i de necessitats formatives acadèmiques i professionals (Azevedo, 2012). 
El model Google, amb moltes de les seves aplicacions de qualitat i lliu-
res, es fonamenta en estratègies de monetització publicitàries «fortes». 
Aquest model, que resulta gratuït per a l’usuari i monetitzat per als desen-
volupadors, pot anar a poc a poc exportant-se a aquest tipus de formació. 
El model ha d’orientar-se cap a l’adquisició d’habilitats i de competències 
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i no tant cap a la possibilitat d’adquirir certificats. S’ha de proporcionar 
la possibilitat d’aplicar allò que s’aprèn a diferents contextos socials, per-
sonals, acadèmics i professionals. El disseny ha de ser a més d’atractiu, ge-
nerador de competències i ha de complir una sèrie d’objectius en un camp 
del saber o professional. Les plataformes per a les quals es dissenyen els 
cursos han d’oferir diferents possibilitats relacionades amb eines 2.0 de 
participació social: blocs, wikis, fòrums, microblogging i d’autocreació 
de contingut digital.

Proposem la denominació de sMOOC (MOOC sostenible) per a un 
disseny de cursos massius i oberts que han de participar d’una filosofia 
que integri els aspectes fonamentals següents que superin les deficiències 
pedagògiques, de monetització, de certificació i d’autentificació actuals:

1. Cursos realitzats per especialistes i per professors d’institucions relle-
vants de cada país.

2. Cursos completament gratuïts (o de cost mínim: no més de 50 euros) 
que no comportin monetització per certificats i que opcionalment pu-
guin atorgar certificacions gratuïtes tipus badge. Aquest aspecte fa in-
necessària la verificació de l’autenticitat de la persona que el realitza.

3. Cursos amb un disseny pedagògic altament cooperatiu per part de 
l’estudiant a partir de recursos audiovisuals i escrits. Per a això, el dis-
seny de les plataformes ha de reorientar-se cap a l’autocreació d’un 
contingut digital i el treball per projectes autogestionats i cooperatius.

4. Cursos amb accés multilingüe. Aquest és un dels aspectes més deter-
minants de la poca difusió dels països emergents i no tan emergents. 
La creació de vídeo amb síntesi de veu possibilita que això es pugui 
realitzar amb un cost econòmic menor i amb coneixements informà-
tics bàsics.

5. Accessible en diversitat de formats i de dispositius (tauletes tàctils, 
telèfons intel·ligents, etc.) per fomentar la ubiqüitat i la portabilitat. 

6. Integració del curs mitjançant App descarregable en telèfons intel·li-
gents i tauletes tàctils per accedir a un nombre d’usuaris potencials 
més gran en països amb pocs recursos tecnològics; pel fet que el telè-
fon intel·ligent és un dels dispositius digitals amb una penetració més 
gran arreu del món. 

7. MOOC creat per l’empresa per formar futurs treballadors amb compe-
tències específiques exigides en cada moment productiu o empresarial.

8. Possibilitat de rendibilitzar econòmicament el disseny, el desenvolu-
pament i la tutorització dels cursos per mitjà de la intervenció de les 
mateixes empreses. Aquestes empreses poden realitzar i oferir el curs 
en plataformes pròpies o externes o pagar pel disseny a desenvolupa-
dors per contextualitzar la formació en les competències professio-
nals menys desenvolupades en l’Educació Superior formal.
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9. Possibilitat de patrocini (anunciants que mitjançant la publicitat en 
Internet tipus baner subvencionen part dels costos dels cursos).

10. Exemplificació final de les possibilitats i de les habilitats aconseguides 
amb el curs per l’expert creador. No és possible que tot l’aprenentatge 
competencial només s’aconsegueixi amb la col·laboració entre iguals. 
Cal que un expert posi els exemples finals i calen pautes precises sobre 
errades comunes i consells per millorar-les. 

11. Participació en el disseny i en els processos de monetització d’unes 
altres institucions acadèmiques o d’instituts de recerca com les revis-
tes científiques i els grans grups del camp de la comunicació i de la 
informàtica.

12. Creació d’una branca de MOOC solidaris per a la formació específica de 
col·lectius desafavorits, països emergents i en vies de desenvolupament.

Així mateix, les plataformes que ofereixen cursos MOOC han de rede-
finir-se i millorar-se tecnològicament, preferentment en aquestes dimen-
sions apuntades per Christian A. Estay-Niculcar al seu bloc (<http://ces-
tay.wordpress.com>):

1. Naturalesa i finalitat del curs. Una direcció de programa que distingei-
xi molt bé els objectius de formació i que tingui present que en un curs 
MOOC participen persones de diferents experiències acadèmiques i 
professionals (o sense cap d’aquestes), amb interessos de formació di-
ferents, orígens culturals i lingüístics diferents, i punts de vista diferents 
sobre els interessos de dedicació a l’estudi. 

 • Afegir: és molt important en aquest sentit assenyalar sempre el 
que es persegueix amb el curs.

 • Modificar: en els cursos MOOC sempre diuen que s’obté una 
certificació, però és convenient indicar variants de certificació; 
p. ex., per participació, per acabar activitats no avaluades, per 
acabar activitats avaluades, per fer un projecte o per una alta 
qualificació –sol ser un certificat amb distinció–, per tenir la 
nota màxima o ser el projecte més interessant –sol ser certifi-
cat amb honors–, etc.

2. Dinamisme. La varietat de participants requereix oferir una formació 
molt flexible, visual, dinàmica i amb un espai d’informalitat. Els cursos 
més populars i amb la taxa més alta d’acabament amb èxit acostumen 
a ser els més motivadors i permeten ser molt creatius als participants. 

 • Afegir: més vídeos disponibles a Internet, breus, i amb una finalitat 
molt concreta. Per exemple, veure un tros d’una pel·lícula i analitzar-lo 

http://cestay.wordpress.com
http://cestay.wordpress.com
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segons determinats conceptes. O produir un vídeo col·lectiu d’un equip 
de treball en què tots es presenten o exposen el seu projecte.

 • Modificar: introduir més feina cooperativa. Cal anar amb compte, 
però, amb les revisions entre iguals, ja que han de tenir rúbriques 
molt clares i han de deixar opció a una certa flexibilitat per part 
dels revisors (que no siguin tan estrictes).

3. Els 2.0. És important promocionar la feina de formació pel web 2.0. 

 • Afegir: comptes de Twitter i de Facebook, canals de Youtube, etc. 
que siguin controlats, però evitar mecanismes interns. 

 • Modificar: presentar els treballs en blocs creats pels estudiants. 
Usar eines wiki per cocrear conceptes. Dinamitzar i mantenir viu 
tot el dinamisme esperat en webs 2.0.

4. Debat i discussió. El fòrum és l’eina més popular en qualsevol entorn. 
Molts creuen que deixar que es creïn fòrums a lliure discreció és una 
forma de promoure l’aprenentatge, la creació, etc. És cert: a una ma-
jor varietat d’informació, una major probabilitat d’elaborar, d’enriquir 
o de copiar idees; però quan se superen els 100 fòrums i cadascun 
amb més de 20 aportacions, tot es fa molt complicat. És millor analit-
zar els fòrums i avaluar-ne la necessitat real. 

 • Afegir: menys fòrums, més focalitzats i, de tant en tant, que algú 
sintetitzi el coneixement. 

 • Modificar: promoure la feina en fòrums comptabilitzant les apor-
tacions i els vots de preferència (els like).

5. Multimèdia. El vídeo és un gran instrument de comunicació per trans-
metre coneixement, però acostuma a donar-se d’una manera direccio-
nal, de la mateixa manera que en una classe presencial. S’hi han intro-
duït xats, però no hi poden participar tots (per problemes d’horari i de 
connectivitat) o no estan ben dissenyats (sense un temari, mal dirigits 
o amb un llenguatge poc clar, so dolent, etc.). 

 • Afegir: els vídeos han de poder-se descarregar. Han de ser rea-
litzats professionalment (evitar gravar una classe real). El pro-
fessor ha de tenir instruccions per a la presentació del vídeo. El 
professor hauria d’afegir un vídeo almenys una vegada per edició 
del curs per conversar sobre les experiències pròpies de l’edició 
present del curs. Igualment és bo afegir uns altres elements mul-
timèdia, no sols enquestes d’opinió en Google sinó, per exemple, 
simuladors, documents d’opinions en Googledocs, etc.
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 • Modificar: els vídeos curts del professor per temes, complemen-
tats amb vídeos en línia de casos o d’exemples que il·lustren els 
conceptes. Afegir les transcripcions del text, posar en els vídeos les 
traduccions a altres idiomes o al propi idioma de l’expositor. Afe-
gir i relacionar material complementari o les PPTx exposades pel 
professor. S’espera que un vídeo tingui entre 5 i 15 minuts. Els xats 
han de poder realitzar-se en un horari adequat o fer més d’un xat 
sobre un mateix tema. Fixar una agenda, un horari i un mitjà de 
postdifusió del xat (i realitzar-ne un resum i deixar-lo disponible). 
No saturar amb molts vídeos curts, ni amb pocs però molt llargs, 
ni saturar amb xats setmanals.

6. La participació individual/grupal. La participació és essencial en els 
cursos MOOC. Les revisions entre iguals acostumen a ser les més ac-
ceptades, però solen esgotar si setmanalment han de revisar-se 5 tre-
balls d’unes altres persones, amb rúbriques que exigeixen revisar 5-6 
aspectes i cada aspecte amb 3 nivells de medició. Cal advertir que 
moltes vegades, en alguns cursos ben dissenyats, aquestes revisions 
no van ser necessàries: la participació era molt alta i els resultats de 
molt bon nivell. 

 • Afegir: la retroacció en la revisió entre iguals. O no introduir 
aquest tipus de revisions.

 • Modificar: les revisions entre iguals més breus o reduir-les al mí-
nim.

7. Les avaluacions. Les avaluacions són un tema difícil. Avui en dia són 
la base de les certificacions universitàries oficials i són importants en 
el futur dels MOOC. A més, els qui fan els cursos són professors i te-
nen/tenim l’hàbit de posar exàmens, tasques, deures, projectes, etc. 
Però, són necessaris? No es discutirà aquí aquest assumpte. Sí que és 
important pensar que s’utilitzen i que els més freqüents són els tests 
en línia amb revisió automàtica. Quant a les de rúbriques, com s’ha dit 
anteriorment, s’hi introdueixen. 

 • Afegir: les pautes de correcció en el cas dels tests. S’ha d’informar 
quantes vegades es farà un test i s’ha d’avisar si, a cada ocasió, 
canviaran les preguntes. Cal avisar sobre el temps per realitzar el 
test i sobre la flexibilitat en les rúbriques i en les normes de bon 
comportament en comentar o en realitzar la retroacció de les ac-
tivitats.

 • Modificar: revisar les rúbriques pensant, no sols en allò que es vol 
mesurar, sinó en la manera de facilitar els criteris adaptables i fle-
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xibles als revisors, ja que les seves experiències com a revisors són 
diverses. Cal pensar que hi haurà estudiants d’unes altres cultures 
i d’uns altres idiomes diferents dels propis del curs.

Totes les consideracions prèvies demanen un sistema de control i una 
supervisió constant de la formació; cal preveure sempre que és impossible 
econòmicament i organitzativament atendre centenars o milers d’estu-
diants. Per això, tots els punts previs han de ser objecte de revisió i d’anà-
lisi freqüents a fi de garantir que el fet d’aplicar-los no entrebanqui la for-
mació dels estudiants ni provoqui desercions que obstaculitzin una nova 
versió del curs. És important, en aquest sentit, dur estadístiques reals del 
comportament dels estudiants, de les taxes de l’avenç, de l’abandona-
ment, de la participació, etc.

Reflexions finals

El moviment MOOC ha suposat una revolució en el model de formació 
contínua. La gratuïtat i la massivitat són els dos conceptes que diferencien 
aquest tipus de formació de la ja tradicional e-learning. Perquè aquest mo-
viment continuï avançant, cal una reconceptualització que l’allunyi d’una 
moda passatgera i el converteixi en un model consolidat, sostenible i amb 
possibilitat de perduració. 

Creiem que, si bé els MOOC poden ser una experiència excel·lent 
d’aprenentatge, són encara insuficients per si mateixos com una expe-
riència educativa, ja que tenen mancança d’algun dels components clau 
necessaris (per exemple, l’avaluació forta, l’aprenentatge verificable/cer-
tificable, la interacció adequada amb els instructors o els facilitadors, 
el treball cooperatiu, interactiu, el desenvolupament efectiu de compe-
tències transferibles i el cost econòmic). Correm el perill de fer esde-
venir aquest tipus de formació en un altre negoci tipus «McDonalds», 
imbuïts per una americanització de la formació i de la cultura. Aquest 
procés d’americanització és un altre dels reptes que s’han de superar a 
fi d’adaptar el moviment MOOC a la diversitat cultural i lingüística de 
diferents zones i contextos socioculturals i allunyar el model de l’encap-
sulament formatiu.

Optar per aquest tipus de cursos en el futur durà a iniciar propostes 
pedagògiques basades en processos més sostenibles en els quals el mul-
ticulturalisme, el pluralisme, el multilingüisme i els processos de monetit-
zació suaus seran, entre altres, aspectes clau sobre els quals construir la 
sostenibilitat d’aquest model formatiu. Uns altres models amb èxit com el 
desenvolupat per Google en processos de monetització poden suposar un 
camí interessant que caldrà explorar.
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Finalment, la necessitat d’obtenir les competències professionals 
en mercats tecnològics i en xarxes emergents fa que el dinamisme 
d’aquest moviment possibiliti una constant actualització que els 
plans universitaris més encarcarats no poden proporcionar. Així ma-
teix, obre una nova oportunitat de divulgació acadèmica i científ ica 
per als investigadors, els professors i les empreses del camp educatiu 
i professional.

Ens trobem en la recerca del curs que satisfaci els nostres interessos 
amb dos models: un d’encapsulat, enllaunat, orientat a la comprovació 
de l’assimilació de continguts i fàcilment avaluable per mitjà de l’autoava-
luació conceptual. Un altre que ens farà participar, col·laborar i cooperar 
i amb això aprendre més dels altres que dels continguts. Aquests MOOC 
faran realitat les paraules de Steve Carson: «Some courses are open as 
in door. You can walk in, you can listen for free. Others are open as in 
heart. You become part of a community, you are accepted and nurtured» 
(Alguns cursos t’obren la porta i pots caminar i pots escoltar de forma 
gratuïta. Però uns altres t’obren el cor i fan que esdevinguis part viva d’una 
comunitat, que creix i que es desenvolupa).
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Els cursos oberts massius en xarxa poden ser els nous jaciments de reflexió i 
de recreació cognitives, els nous hàbitats de comunicació i d’innovació en els 
ecosistemes digitals universitaris i la llavor d’escenaris massius nous d’apre-
nentatge entre els membres del campus universitari. 

VázquEz Cano; lópEz MEnEsEs; MéndEz et al., 2013: 5

El coneixement no té unitats ni patrons per mesurar. En tot cas, la seva 
mesura es produiria per la qualitat, per l’impacte i per l’abast de les seves 
conseqüències, i això només es pot estimar després de la seva producció 
(en realitat, pot no deixar d’apreciar-se mai). Aquest fet fa que els factors 
que propicien la seva producció, com és l’educació i la circulació del co-
neixement existent de forma prèvia, hagin de ser considerats amb sistemes 
d’avaluació i de valoració diferents dels que s’utilitzen per a un altre tipus 
de mercaderies o de la forma que es fa habitualment. 

Una vegada que el coneixement és produït, pot ser reproduït o copiat 
fàcilment, i fer-ho de forma il·limitada i sense despeses. Aquest fet canvia 
el seu sentit com a mercaderia. La titularitat del valor no és l’exemplar 
sinó la matriu del coneixement, que, a més a més, té un caràcter diferent, 
en el seu suport, de la resta de suports del coneixement que han existit 
fins ara. En part per aquesta raó, les despeses de caràcter general de les 
transaccions amb béns del coneixement són baixos i amb una naturalesa 
i una distribució per partides diferents a les mercaderies i els béns ante-
riors. 

Els MOOC es poden entendre com un ecosistema d’entorns d’apre-
nentatge en el qual s’interrelacionen molts components o subsistemes 
que interactuen: educatius, formatius humans, socials i tecnològics. En 
aquests subsistemes conflueixen elements emocionals, cognitius, eco-
nòmics i psicològics de les persones que es relacionen, al seu torn, amb 
els sistemes econòmics i productius. D’aquesta manera, en l’entorn 
d’aprenentatge coexisteixen molts subsistemes de normes, regles i com-
portaments tecnològics i no tecnològics. Per tant, aquests espais s’han 
de caracteritzar per la col·laboració i la cooperació contínua, sota una 
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modalitat flexible, interactiva, oberta a la millora de les habilitats dels 
diversos participants en recerca de l’actualització en el camp en què 
es desenvolupa el curs. Això unit a la interconnectivitat que proveeix 
Internet i a la persistència de les dades que proveeixen els mitjans de re-
gistre, fa que apareguin paràmetres que abans no existien: l’extensió del 
període de formació al llarg de la vida i l’accés als continguts multimèdia 
mundials amb fins formatius. 

L’arquitectura actual dels MOOC es pot considerar com una innova-
ció disruptiva en l’educació superior; tot i així, l’ecosistema MOOC ha de 
començar a superar-se cap a mecanismes de gestió més eficients. Per això, 
haurem d’esperar un temps perquè es puguin dissenyar i executar models 
que imposin una major participació, una major col·laboració i una major 
adquisició de competències. 

De moment, creiem que els MOOC han d’erigir-se com una alterna-
tiva a molt baix cost de recapitalització intel·lectual i de millora de les 
habilitats interpersonals per a persones desocupades amb titulació uni-
versitària. Així mateix, la universitat ha de buscar en els MOOC un al·li-
cient estratègic i una sortida competitiva per a aquelles institucions amb 
un talent ben definit, però amb plantejaments de carreres acadèmiques, 
localització geogràfica i pressupostos públics injustificables o febles de 
defensar en temps de crisi econòmica, de contenció de despeses i de re-
plantejament del sistema universitari. Per tant, el paper del docent o del 
creador de cursos massius s’ha de reorientar i de readaptar cap a una 
nova faceta més aviat de creador, de guionista, d’actor, d’instructor o, 
fins i tot, de comercial, que no com a erudit d’una classe magistral amb 
un manual propi o aliè en una aula presencial. 

A més, un dels reptes més grans per als MOOC –que per ara provenen, 
sobretot, d’universitats estatunidenques– és personalitzar el contingut 
dels cursos per a un públic global divers amb combinacions inesgota-
bles d’herències d’idioma, d’educació, de motivació i de cultura. Els qui 
es mostren crítics amb el sistema temen que una educació empaquetada 
provinent de només algunes institucions d’elit en països occidentals, acabi 
dominant-ho tot i els preocupa que això no encaixi amb les diferents ma-
neres d’aprendre dels diferents països. 

No obstant això, els plans més grans potser ni tan sols provenen dels 
tecnòlegs. Ara mateix, a Ruanda, una organització sense ànim de lucre, 
denominada Generation Rwanda, comença un ambiciós experiment que, 
probablement, és dels primers d’aquesta classe: una universitat sencera 
basada en els MOOC. Encara que la fase pilot començarà més endavant 
aquest mateix any, el seu objectiu final és crear una universitat per a 400 
persones en Ruanda en què els MOOC proporcionin les lliçons i els pro-
fessors guiïn els estudiants a través dels debats i de les parts problemà-
tiques. 
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Les propostes futures segur que continuaran revolucionant el món 
MOOC, potser el més sorprenent de tot és que fa uns anys això era a 
l’abast d’uns pocs elegits i ara tu mateix ho pots realitzar. Tenim els ins-
truments, comença l’època de les idees.

La universitat també es troba en un període de reconstrucció. El dar-
rer informe de 2013 sobre la universitat espanyola sota el títol «Propues-
tas para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema uni-
versitario español» mostra unes conclusions determinants: la universitat 
espanyola requereix una profunda reforma. Per a això aporten una sèrie 
de recomanacions dirigides a replantejar tots els aspectes fonamentals: la 
governança de les universitats, la selecció del professorat, la gestió eco-
nòmica o l’avaluació de resultats, tot això adreçat a millorar l’eficiència de 
les institucions universitàries. El mapa universitari actual esta conformat 
per 50 universitats públiques i 31 de privades, que integren 236 campus, 
i que en conjunt atenen un milió i mig d’estudiants. El moviment MOOC 
només en Coursera té més de 4 milions d’estudiants.

La universitat ha de fer front al repte de dues revolucions importantís-
simes: la globalització i les tecnologies de la informació; i les conclusions 
que podem treure de tot això són encara impredictibles, algunes d’aques-
tes les podem albirar entre les següents reflexions finals:

 • La demanda universitària s’ha globalitzat ràpidament i tendeix a 
internacionalitzar-se, almenys en les propostes que estan lligades 
a la reputació de l’oferta.

 • La tecnologia ha de desenvolupar cursos de gran qualitat amb ma-
trícules massives d’alumnes, de baix cost i amb eines d’aprenentat-
ge i d’avaluació molt potents.

 • La gratuïtat de la matrícula i l’accés a tots els materials és revolu-
cionària pel fet que permet als alumnes tastar una gran quantitat 
de cursos sense cost inicial.

 • La possibilitat de realitzar ingressos està en l’acreditació, no en la 
venda de continguts, de cursos, etc.

 • Els avenços en la metodologia docent en línia fan d’un curs en 
Internet un curs que pot tenir tanta o més qualitat que un de pre-
sencial, atès el potencial de les eines tecnològiques de què disposa.

 • S’explota una cultura digital predominant ja entre els estudiants 
nadius digitals.

 • «La unió fa la força» (el cas Coursera): la demanda es canalitza 
per la reputació i pel prestigi MIT + Harvard + Berkeley. S’hi 
imposa una concentració de l’oferta i de les «marques» univer-
sitàries.

 • El model convencional d’universitat pot entrar en una certa crisi 
(bombolla + crisi de model), de la qual cosa es dedueix la necessi-
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tat de reinventar i d’especialitzar les universitats i de crear plata-
formes que les coordinin i que defineixin productes atractius.

 • Necessitem experimentar i donar respostes ràpides, des de la res-
ta del món, a un fenomen que neix als EUA. Fins i tot, el MIT en 
la seva revista electrònica Technology Review parla de «the crisis of 
Higher Education».

 • Especialment important seria emprendre una estratègia global en 
un àmbit cultural i lingüístic com l’iberoamericà.

Finalment, i com a resum, sintetitzarem en nou punts els aspectes més 
rellevants i els reptes del moviment MOOC.

1. Un MOOC és una oportunitat d’aprenentatge més que no una opor-
tunitat per acumular títols de formació contínua (cursos). L’alumne 
hauria d’acostar-se a aquests cursos amb aquesta primera intenció: 
aprendre. 

2. El camí que enceten els MOOC encara ha de ser millorat i, a poc a poc, 
ha d’integrar, de forma cooperativa i col·laborativa, la participació de 
l’alumnat tant en el desenvolupament del curs com en l’avaluació con-
tínua i final.

3. Un MOOC ha de basar-se en la impartició d’uns bons continguts que 
es desenvolupen, s’assimilen, es reestructuren i s’apliquen a través 
d’una plataforma tecnològica, capaç d’integrar eines de gestió, de se-
guiment, d’interactivitat, de validació dels continguts, de certificació, 
etc.

4. La tendència ha d’orientar-se cap a un MOOC més sostenible. 
Aquest tipus de MOOC demana encara un procés d’aprenentatge glo-
bal en què l’alumnat, el professorat, els tutors i els gestors adquireixin 
un nivell de competència teòrica i pràctica sobre el procés d’ensenya-
ment-aprenentatge en xarxa. Aquest aprenentatge en xarxa massiu re-
quereix dinàmiques i competències noves dels participants en la xarxa. 
No sols cal un domini bàsic de la competència digital, sinó també de 
l’ús aplicat i didàctic de les eines digitals en els processos de creació 
de continguts. 

5. Un MOOC té actualment una taxa altíssima d’abandonament 
(prop o superior al 85%). La selecció d’un curs adequat als interessos 
del participant i el disseny de cursos cada vegada més interactius, par-
ticipatius i menys mecànics fomentarà un acostament i una finalitza-
ció majors d’aquest tipus de cursos. 

6. Els MOOC poden ser un punt d’inflexió en el panorama forma-
tiu mundial; per a això, cal optar per l’alfabetització digital i per la 
dotació d’infraestructures que permetin els països més pobres i sense 
recursos accedir a aquest tipus de formació. 
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7. Els processos de monetització dels cursos són un repte per a les em-
preses i els gestors que han d’arbitrar els sistemes amigables per a 
l’usuari; en el sentit de no trencar el principi fonamental d’aquest 
model: «un ensenyament de qualitat, gratuït i massiu». D’una altra 
manera, el moviment derivarà en un negoci comercial de formació i, 
d’aquests, el món en va ple. 

8. Podrem en el futur estudiar una carrera universitària dins d’aquest 
model? Possiblement sí; però probablement no serà gratuïta.

9. El model MOOC és exportable a tots els tipus d’ensenyament: un 
MOOC pot ser realitzat per docents d’infantil, de primària i de secun-
dària a fi que el seu alumnat hi interaccioni i desenvolupi les compe-
tències; i alhora el pot experimentar i aplicar a l’aula un altre profes-
sorat en una altra banda del món.

En última instància, com hem exposat recentment:

[…] el nostre desig és participar en aquest 
moviment socioeducatiu en alça amb moltes 
potencialitats i possibilitats formatives però 
també amb uns reptes i unes dificultats que 
han d’afrontar-se amb reflexió i recerca cien-
tífica a fi de no esdevenir una mercantilitza-
ció de títols orfes de progrés intel·lectual, 
sinó llavors veritables per a la formació 
global de l’Homo Digitalis. 

VázquEz Cano, MéndEz, roMán  
y lópEz MEnEsEs, 2013: 62
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Annex

Webgrafia interesant

Breu explicació sobre MOOC
 • <https://www.youtube.com/watch?v=7w32R_APQmI (Unimooc)>.
 • <https://www.youtube.com/watch?v=_vNWI2Ta0Kk>.
 • SCOPEO Focus Group MOOC: Estat de la situació actual, pos-

sibilitats, reptes i futur, <http://www.youtube.com/watch?v=c0v-
VAF1BaPU>.

Mooc Bibliografia
 • <http://allmoocs.wordpress.com/bibliography-organized/>.
 • <http://bit.ly/12I7xbr>.
 • <http://www.downes.ca/me/articles.htm>.

Directori de Cursos Mooc (Mooc Courses Directory)
Espai per trobar cursos en línia i MOOC. Realitza cerques en les platafor-
mes d’educació en línia més populars (Coursera, edX, Udacity, Canvas, 
MIT, Class2GO…).

 • <http://myeducationpath.com/courses/>.
 • <http://www.class-central.com/>.
 • <http://www.mooc.es/>.
 • <http://noexcuselist.com/>.

Aprendre sobre MOOC…
TUTELLUS. Es tracta d’una plataforma col·laborativa espanyola que 
agrega més de 4.000 videocursos i MOOC d’universitats, d’escoles de ne-
goci i d’usuaris d’Espanya i Llatinoamèrica. Hi podem assistir a qualsevol 
dels MOOC recomanats o impartir videocursos, webinaris o classes en la 
nostra ciutat; tenim sempre accés a un gran nombre de cursos gratuïts 
enregistrats en la plataforma. 

https://www.youtube.com/watch?v=7w32R_APQmI (Unimooc)
https://www.youtube.com/watch?v=_vNWI2Ta0Kk
http://www.youtube.com/watch?v=c0vVAF1BaPU
http://www.youtube.com/watch?v=c0vVAF1BaPU
http://allmoocs.wordpress.com/bibliography-organized/
http://bit.ly/12I7xbr
http://www.downes.ca/me/articles.htm
http://myeducationpath.com/courses/
http://www.class-central.com/
http://www.mooc.es/
http://noexcuselist.com/
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 • <http://www.tutellus.com/aprende>.
 • <http://www.tutellus.com/universities/home/>.

MOOC_internacionals
 • <http://miriadax.net/es/home>.
 • <https://www.coursera.org>.
 • <https://www.edx.org>.
 • <http://www.openuped.eu/courses>.
 • <http://www.mooc2degree.com/>.
 • <http://www.udacity.com>.
 • <http://www.udemy.com>.
 • <http://www.iversity.org>.
 • <http://bit.ly/17ghmPg>.
 • <https://www.open2study.com>.
 • <http://futurelearn.com>.
 • <http://www.redunx.org/web/general-navigation/aprende>.
 • Llista de MOOC…: <http://bit.ly/11m6sQL>.

Agregadors de MOOC
 • <http://www.class-central.com>.
 • <http://www.openculture.com/free_certificate_courses>.
 • <http://infinitasdimensiones.blogspot.com.es>.

http://www.tutellus.com/aprende
http://www.tutellus.com/universities/home/
http://miriadax.net/es/home
https://www.coursera.org
https://www.edx.org
http://www.openuped.eu/courses
http://www.mooc2degree.com/
http://www.udacity.com
http://www.udemy.com
http://www.iversity.org
http://bit.ly/17ghmPg
https://www.open2study.com
http://futurelearn.com
http://www.redunx.org/web/general-navigation/aprende
http://bit.ly/11m6sQL
http://www.class-central.com
http://www.openculture.com/free_certificate_courses
http://infinitasdimensiones.blogspot.com.es
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L’expansió del coneixement en obert: 
els MOOC

Des dels inicis dels cursos massius en obert (MOOC) l’any 
2008, han passat set anys engrescadors en el món de la 
formació. El panorama ja està iniciat i sembla relativament 
consolidat, per la qual cosa seria pertinent abordar-ne 
les característiques definitòries més rellevants fins al 
moment. 

Presentem en aquest llibre unes claus senzilles per a 
la comprensió del moviment MOOC i pretenem fornir 
un marc contextual clar i precís on es pugui ubicar la 
formació i difusió del coneixement en obert. No hem 
volgut presentar un panorama idealitzat i adjectivat de 
«bonisme» del moviment; com qualsevol altra innovació 
que ha captat l’atenció del món formatiu i universitari 
mundial i passat ja el «xarampió inicial», ha generat 
controvèrsies que no hem volgut obviar. Per tant, el lector 
trobarà els pros i els contres del moviment de manera que 
es pugui formar una opinió pròpia i fonamentada sobre 
els principis de massivitat i gratuïtat aplicats a la formació 
general i universitària. 
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