
Utilització l’eina de Lliçó per la creació de Webquest en l’aula de

        L’eina de LLIÇÓ de Moodle per les seves oportunitats d’ interactivitat,  d’itineraris diferents i per permetre l’avaluació, es pre-
senta com una eina interessant per la introducció de nous temes o repàs en l’aula virtual.

La utilització de recursos web i vídeos de la lliçó dóna la possibilitat de creació de “pràctiques virtuals” i algoritmes d’actuacions interes-
sants en diferents formacions, en el nostre cas d’infermeria, concretament en Nutrició i Dietètica.

Els continguts de Dietètica suposen 3 crèdits dins d’una assignatura el 12 crèdits, on s’avaluen els seminaris i activitats, així com 
proves escrites sobre resolució de casos.

Alguns temes es treballaven amb materials administrats que els estudiants no sempre llegeixen i/o utilitzen i sobre els quals pos-
teriorment es realitzen els exercicis pràctics. En conseqüència, les activitats proposades provocaven més dubtes dels esperats i no 
se solucionaven amb l’eficàcia esperada.

L’eina lliçó tot i les possibilitats que ofereix no és utilitzada majoritàriament amb totes les possibilitats que té.

En el curs acadèmic 2012-2013, el 92.31% dels recursos utilitzats en el Campus Virtual Moodle de la UB, van ser arxius (un total 
de 286 945), seguits d’un 4.74% d’enllaços a pàgines web (14 734 en total).

En el mateix curs acadèmic, l’activitat “Lliçó” de Moodle es va utilitzar en 0.08% dels casos que correspon a 328 lliçons del total de 
411.192 activitats creades. (Dades suministrades per Ana Maria Berruecos Vila - ICE-CRAI)

                                 Aplicar l’eina lliçó en format Webquest per realitzar activitat d’autoaprenentatge en forma de pràctiques i 
en aquelles que requereixen algoritmes d’actuació per potenciar el treball autoaprenentatge dels estudiants.

                                                 S’utilitza la Lliçó de Moodle per treballar, l’aplicació pràctica dels continguts teòrics.  L’estudiant ha de superar 
una part per tenir accés la següent. La superació de cada part es realitza a traves de preguntes  amb retroacció o en casos pràctics. 

• Després de resoldre la comprensió de la part teòrica, a traves de les preguntes,  es presenta un cas d’actuació que te múltiples solucions. 
D’aquestes diferents solucions es deriven  algorismes d’actuació que  formen part de l’avaluació. La webquest permet el treball guiat d’au-
toaprenentatge de forma interactiva al ritme marcat per el cada alumne.

            No tenim coneixement de l’existència d’evidències sobre la utilització en casos similars d’aquesta eina, però el treba-
ll d’aula inversa base teòrica en la qual es basa aquesta metodologia sí que ha demostrat la incentivació de l’aprenentatge actiu per part de 
l’estudiant des de la visió constructivista.

Entre els resultats d’investigació, encara actuals, es cita com a text fonamental del model el llibre ‘Flip Your Classroom: Reach Every Student 
in Every Class Every Day’(Bergmann i Sams, 2012); i els articles ‘Gathering Evidence that Flipping the Classroom can Enhance Learning Out-
comes’(Walsh, 2013b) i ‘Measured Results Demonstrate Enhanced Learning Outcomes in the Flipped Classroom’ (Szoka, 2013). 

Tots aquests recullen evidència empírica sobre el potencial del model de ‘flipped classroom’ per millorar tant la motivació, com el rendiment 
dels estudiants, en educació secundària i en educació universitària.

              En aquest moment estem realitzant l’experiència i tenim la possibilitat de comparar els resultats obtinguts el curs 
2013-14 amb l’actual 2014-15.  Per avaluar l’adquisició de coneixements, comprarem les qualificacions dels estudiants en els dos cursos. 
Per avaluar la utilització i efectivitat de l’eina valorarem, el nombre de visites del material, els dubtes i requeriments,  informació obtinguda 
a traves dels informes de l’aula virtual i el grau de satisfacció a traves d’un qüestionari.

            La utilització de l’eina lliçó té un potencial per l’autoaprenentatge guiat no explotada per la majoria de docents 
que permet una adaptació a tot tipus de temes i d’ensenyaments. Que com que no és una eina gaire intuïtiva fa que la utilització per part 
dels docents sigui molt baixa com ho demostren les dades del campus UB.-
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