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CONTEXTUALITZACIÓ DELS MOOC-UPF

“Una aposta institucional per la qualitat i la innovació”



UNA FOTOGRAFÍA DELS MOOC-UPF

• Inici al 2013

• Un catàleg de 15 cursos MOOC (107% de nous 

cursos al 2015-2016)

• Dos anys amb ajuts AGAUR que han permès la 

creació de 8 nous MOOC amb finançament

• Actualment, un ajut del CEI per al curs 2016-2017



LA WEB DE MOOC 

• www.upf.edu/mooc 



TRÀILER MOOC UPF
“Parla’m amb les mans i escolta’m amb els ulls”

Més vídeos a: Canal MOOC UPF -YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCwetqomeAMoTlmc9I_FZJDA


L’EQUIP DELS MOOC-UPF

“ Una visió multidisciplinar per donar suport al professorat”



L’EQUIP

La Factoria

Visió tecnològica (1-5)

Producció Multimèdia

Visió audiovisual (3-5)

CLIK

Visió pedagògica (1-2)



L’EQUIPAMENT



DONAR RESPOSTA A LES PROPOSTES

Propostes del professorat

Professors que a títol 
personal tenen una 

idea per fer un MOOC

Propostes de l’equip MOOC

L’ equip multidisciplinar
detecta els MOOC

d’interès a la societat o 
a la comunitat MOOC

Propostes institucionals

Des del Rectorat es 
decideix apostar per un 
MOOC que ofereixi a 

la universitat algun 
tipus de visibilització

específica



EL PROCÈS DELS MOOC UPF

Rebem la proposta/idea

L’equip MOOC elabora 
una proposta en format 

MOOC de la idea i 
planteja un calendari

Es comença a treballar 
en tot el material del 

MOOC: guions, articles, 
quiz i es signa conveni 

amb la plataforma

Inici dels enregistraments 

Revisió de tot el material 
i inici de la pujada a la 

plataforma

Formació del 
dinamitzador i inici de la 

difusió del curs

Implementació del 
MOOC

Anàlisi i elaboració de 
l’informe final per 

properes edicions i 
cursos



IMPACTE A NIVEL DE SUPORT AL PROFESSORAT

• El professorat està acompanyat, durant tot el MOOC, d’un 

especialista en cada cas: creació del material, selecció de la plataforma, 

elaboració de videos...

• Permet arribar a un nivell de qualitat i profunditat òptims amb la 

integració de visionats.  I també a aspectes que podrien passar per 

alt i són importants: drets d’autor, dinamització, relació entre el 

material...

• S'agiliten els temps de cada fase del MOOC: hi ha menys dubtes, es 

coneixen els processos, diverses persones treballen en el projecte de 

forma paral·lela... 



IMPACTE A NIVEL INSTITUCIONAL

• Visibilitat de la institució a nivell nacional i internacional

• Reconeixement de professionals i de la seva docència

• Transferència social “real”

• Aprofitar el coneixement i el contacte entre estudiants 

d’altres universitats o professionals en el camp del MOOC



IMPACTE SOBRE LA DOCÈNCIA EN LÍNIA

• Creació de processos sistematitzats per estructurar 

“plans docents” o fragments del temari

• Experimentació d’instruments d’avaluació en línia

• Coneixement sobre la importància de la participació i 

dinamització en processos d’ensenyament-aprenentatge 

en línia

• Estudi de “Learning analytics” o indicadors de qualitat 

de la docència en línia



IMPACTE QUALITAT DEL MOOC

• Integració de visionats a cada fase: disseny, elaboració, 

implementació i avaluació

• Especialment, des dels itineraris d’ensenyament-

aprenentatge amb el millor de la tecnologia, de 

l’audiovisual i de la pedagogia.

• Elaboració d’un dossier per acompanyar el professorat i 

homogeneïtzació dels cursos



IMPACTE ECONÒMIC

• Ara mateix en termes econòmics és una despesa 

que va més enllà dels ajuts externs per finançar 

MOOC: despesa en personal i material (cost d’un 

curs aprox. 25.000-40.000€)



NOUS REPTES FUTURS

Definir què és un MOOC i la seva utilitat en el context 

universitari

Com aprofitar els MOOC a la docència UPF: en assignatures 

concretes i en l’experiència de blendeed learning

Fomentar el cofinançament intern i extern dels MOOC

Més transferència social



GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ!

Per més informació: vanessa.soria@upf.edu

mailto:vanessa.soria@upf.edu

