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Presentació general de les plataformes 
 
L’octubre de 2005, l’ICE de la UAB va decidir implantar la plataforma moodle 
com a suport per a les seves activitats de formació permanent del professorat. 
En primer lloc, es va organitzar un espai moodle per a la coordinació dels seus 
equips de personal formador i per a la seva formació interna. Paral·lelament es 
va crear una aula virtual per a les activitats de formació, tant en format 
presencial, semipresencial i virtual que va resultar especialment útil i reeixida 
en el pla de formació del personal interí novell impulsat pel Departament 
d’Educació i que tot just començava a preparar i impartir l’ICE de la UAB. A 
més a més, aquell mateix curs escolar, 2005-2006 es va començar a utilitzar 
progressivament en activitats de formació, especialment per a professorat 
d’educació de secundària i de cicles formatius. L’èxit de la iniciativa va fer que 
l’ús de la plataforma moodle s’estengués molt ràpidament i que es consolidés al 
llarg del curs 2006-2007. Com exemple de la progressió en la seva implantació,   
cal assenyalar que l’aula virtual, http://aulaice.uab.cat,des de la utilització inicial 
el primer any en una trentena d’activitats de formació, ha passat a més de 250 
en tres anys i ja compta amb més de 2450 usuaris.  
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Així mateix l’espai dels formadors, http://equipsice.uab.cat,  que permet la 
comunicació, coordinació, cooperació i formació interna del personal formador 
de l’ICE ha arribat als 409 usuaris i 53 grups. 
 

 
 
Aquest darrer curs, hem creat dos espais moodle nous  com a suport de la 
feina de l’ICE: un per a projectes i experiències d’innovació 
http://projectes.uab.cat i un segon per a recerca http://recercaice.uab.cat  
D’aquesta manera tenim constituïdes quatre plataformes diferenciades segons 
l’ús i als usuaris als que van dirigides.  
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Malgrat que la UAB ja comptava amb una plataforma pròpia, vam escollir el 
moodle per les seves excel·lents característiques, per la possibilitat de 
participació de persones no necessàriament matriculades en la comunitat 
universitària i per l’aprenentatge indirecte que suposa la seva utilització i que 
pot facilitat la seva utilització i extensió en escoles i instituts al ser la plataforma 
en la que el professorat rep la formació. 
 
En aquests tres anys hem augmentat quantitativament el seu ús, però també 
creiem que ha millorat qualitativament molt,  ja que l’experiència ens ha permès 
provar noves estratègies i utilitzar molt més adequadament les possibilitats de 
la plataforma per a la formació permanent del professorat. 
 
En aquest sentit, cal destacar la millora en la utilització de la plataforma en la 
formació del professorat interí novell, com hem assenyalat anteriorment. 
 
En la presentació de la ponència ampliarem i actualitzarem les dades i us 
presentarem amb detall un exemple d’utilització de les plataformes en 
l’esmentat pla de formació del professorat novell de secundària. 
 
Un exemple de formació 
 
L’activitat de formació del personal interí que presentem consisteix en un curs 
de 30 hores presencials i la realització d’un treball no presencial tutoritzat 
obligatori que equival a 15 hores de certificació i que és imprescindible per a 
l’obtenció de la certificació de 45 hores. El curs és desenvolupa paral·lelament 
al curs lectiu i s’acostuma a organitzar en sessions presencials cada quinze 
dies, en sessions de tres hores, el divendres o els dimecres a la tarda. 
 
Donat que hi ha professors interins que, per raons de feina, no podien assistir 
en aquest horari es va crear un curs especial que recollia aquests casos. El 
curs té lloc en sis sessions intensives de cinc hores durant sis dissabtes al matí 
en trobades més espaiades en el temps, gairebé mensuals, sota la 
responsabilitat i docència de Victòria Ibáñez, professora de lESM Juan  Manuel 
Zafra de Barcelona i Boris Mir, professor de l’IES Arraona de Sabadell. 
 
Des del primer any es va adoptar l’entorn virtual moodle com a suport a les 
sessions presencials i per a les nos presencials i elaboració del projecte per 
part del professorat assistent.  
 
Els dos formadors esmentats han dut a terme els següents cursos: 
 

 Curs 2005-2006 Formació del personal interí d'Educació Secundària. 
Grup Barcelona 5  

 
 Curs 2005-2006 Formació del personal interí d'Educació Secundària. 

Grup Juliol 2006. (Bellaterra) 
 

 Curs 2006-2007 Formació del personal interí d'Educació Secundària. 
Grup Barcelona 4 

 
 Curs 2007-2008 Formació del professorat interí d'Educació 

Secundària. Grup Barcelona 3 
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Seguidament, presentem molt esquemàticament els diferents usos que s’han 
fet d’algunes de les eines que proporciona moodle. 
 
Els fòrums han estat especialment útils per a mantenir una via de contacte 
permanent amb els nostres alumnes durant l’espaiament de les sessions. Els 
fòrums ens permetien adreçar i rebre comunicacions generals. Ha estat difícil 
en aquest aspecte separar les comunicacions estrictament personals de les 
col·lectives.  
 
La missatgeria interna de moodle no ha estat utilitzada pels temes personals i 
per això hem combinat el correu electrònic personal dels formadors amb el 
fòrum del moodle. 
 
L’ús dels fòrums com a canal de comunicació sempre té el dilema de la 
naturalesa pública o privada de les comunicacions. Les qüestions s’adrecen 
principalment als professors i no a la comunitat de companys. Així que, en 
realitat esdevé una conversa personal que és pública, una correspondència 
electrònica sense privacitat entre els formadors i determinats alumnes. 
 
En el millor dels casos, es considera el debat com un complement al 
desenvolupament normal dels cursos, a diferencia dels debats presencials que 
poden constituir espais de reflexió i de contrast enriquidors. En aquest sentit, el 
debat a través del fòrum sempre és menys dinàmic, ja que la interacció té un 
ritme necessàriament més lent que el de la conversa en viu i la mediació de 
l’escriptura marca una dinàmica molt diferent. 
 
En el darrer curs es va oferir un fòrum per a cada grup de treball, de manera 
que els professors poguessin seguir l’intercanvi de qüestions i documents entre 
els quatre o cinc components de cada grup. La idea era que els professors 
poguessin contribuir al desenvolupament del treball entre les sessions 
presencials. La majoria, però, va fer aquest debat a partir del seu correu 
electrònic i no a l’aula virtual. 
 
Naturalment, s’han usat els recursos per aportar-hi tot el material ofert en les 
sessions presencials, de manera que quedés recollida tota la informació i fos 
accessible a les persones que no haguéssim pogut assistir a algunes de les 
sessions. Són la versió electrònica dels documents aportats en els sessions. La 
majoria en pdf i presentacions de diapositives electròniques. 
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Curs 2006-2007 Formació del personal interí d'Educació Secundària. Grup Barcelona 4 
 
 
Com que en cada curs es negocia el seu temari en funció dels assistents, hi ha 
aspectes que queden exclosos de les sessions presencials o no poden ser 
abordats amb profunditat. Per tal de poder complir també amb els “temaris 
oficials” del curs, hi afegim els enllaços, documents, etc. necessaris. També 
hem inclòs, en la mesura de les nostres possibilitats, aquelles peticions 
personals que no formaven part dels interessos de la majoria o del contingut 
prescriptiu del curs. 
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Per a millorar la interfície s’han utilitzat les etiquetes. És el mitjà que tenim per a 
personalitzar la plataforma que sempre ens ha semblat molt pobre i d’una 
interfície molt poc àgil per a l’usuari. Millorar el perfil i el disseny de l’aula no és, 
per a nosaltres, una qüestió menor. Sempre l’hem volgut fer una mica més 
acollidor i més confortable que la visualització simple de recursos i activitats. 
 

 

 
 
 

Curs 2007-2008 Formació del professorat interí d'Educació Secundària. Grup Barcelona 3 
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Per a contextualitzar els recursos també s’han fet servir les etiquetes. Un seguit 
d’enllaços a webs, documents, etc. és molt poc significatiu per als alumnes. Un 
títol descriptiu és imprescindible, però no és suficient. Amb les etiquetes es 
contextualitzen el recursos, malgrat que això porta molta feina de “disseny” 
amb les eines disponibles. 
 
 

 
 

Curs 2005-2006 Formació del personal interí d'Educació Secundària. Grup Barcelona 5  
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La relació pedagògica és essencial per a nosaltres. El tracte que apareix en les 
etiquetes es vol que reflecteixi el to i la relació pedagògica que s’estableix en 
les sessions de formació. Les sessions presencials volem que estiguin sempre 
en el “primer nivell”. El desenvolupament del curs presencial és sempre per a 
nosaltres una prioritat davant de l’accés a documents, activitats, etc. Ens 
sembla que aquest primer nivell és el que més s’aproxima a la sensació de 
presencialitat, molt necessària per a persones que no estan acostumades a 
treballar en entorns virtuals. El curs és real, malgrat que part del treball es 
desenvolupi a la xarxa. 
 
 

 
 
 

Curs 2005-2006 Formació del personal interí d'Educació Secundària. 
Grup Juliol 2006. (Bellaterra) 
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S’han fet servir les etiquetes, fins i tot, per a fer un diari de les sessions. És a 
dir, abans de les sessions (“De què parlarem”), després de les sessions (“De 
què hem parlat”) i qüestions sorgides que demanaven altres recursos (“Per 
anar més enllà”). 
 

 
 

S’han utilitzat les consultes per a fer la introducció inicial als cursos. Preguntes 
descriptives sobre els usos de la xarxa i les eines que podien servir i, sobretot,  
per a introduir l’aula virtual: per a respondre una simple consulta cal accedir, 
moure’s per l’entorn i començar a familiaritzar-te amb la plataforma.  

 
Curs 2006-2007 Formació del personal interí d'Educació Secundària. Grup Barcelona 4 
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S’han usat les wikis per a tres aspectes: 
 
Wiki d’avaluació inicial, per a que els professors incorporessin les seves 
demandes inicials, les seves peticions per elaborar el contingut del curs. La wiki 
tenia una data d’obertura i un altra de tancament. En la trobada es discutia la 
demanda en relació a les propostes oficials del curs i es negociava un 
programa “ad hoc” en resposta a les necessitats reals dels assistents i a les 
necessitats de la formació. 
 
 

 
 

Curs 2006-2007 Formació del personal interí d'Educació Secundària. 
Grup Barcelona 4 

 
En algun dels cursos, després de les sessions de treball i de les discussions 
presencials, els formadors presentàvem una mena de “diari de camp” a manera 
de resum informal que recollia el desenvolupament del curs. Les trobades de 
cinc hores de treball donen per a molt i sovint és necessari donar cos a moltes 
de les coses que succeeixen. El format wiki ens permetia, a més a més, que el 
professorat assistent pogués afegir la seva visió o complementar la nostra. Això 
es feia immediatament després de la sessió presencial. També servia perquè 
les persones absents poguessin tenir constància de la feina feta.  
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Curs 2005-2006 Formació del personal interí d'Educació Secundària. Grup Barcelona 5  
 
 
Wiki d’aportació de recursos per part dels assistents. En algun dels cursos s’ha 
ofert la possibilitat d’oferir informació, enllaços, recomanacions per part dels 
assistents. Aquesta part ha quedat sovint al marge del desenvolupament del 
curs i ha estat només una possibilitat. No s’ha concretat amb gaires 
aportacions. 
 
Les tasques ens han servit per a “recollir” els treballs, rebre articles 
recomanats. És a dir que, en realitat, hem traslladat a la plataforma aquelles 
funcions que, anys enrere, realitzàvem a través del nostre correu electrònic. La 
millora ha estat sobretot en l’aspecte pràctic més que no pas en una ampliació 
de les possibilitats didàctiques. 
 
Valoració d’aquesta utilització en el pla de formació 
 
Potser caldria fer una primera observació general: l’administració i gestió de 
l’aula virtual necessita de molta feina complementària. La gestió d’una aula 
virtual no ha de ser un traspàs a la web dels materials d’aula. Un aula virtual és 
un “espai d’aprenentatge” amb unes característiques pròpies i, per tant, cal, 
com ja hem explicat, construir-lo. Això ens ha significat un sobreesforç que, 
potser, donada la brevetat dels cursos, responia més a un propòsit personal 
que no pas a una raonada consideració sobre l’eficiència real. L’equilibri entre 
temps i esforços esmerçats i la seva utilitat real molts cops era francament 
qüestionable. 
 
A aquesta tasca de construcció de l’espai d’aprenentatge adequat, cal afegir 
una variable determinant en la nostra manera d’entendre els cursos: els cursos 
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es construeixen a mesura que es desenvolupen. No hi ha aprofitament dels 
cursos -ni reiniciar, ni restaurar- degut a la nostra manera de treballar a mida. 
No fem cursos prêt-à-porter. Els negociem amb els alumnes a partir d’un temari 
imposat. I això significa, també, molta feina afegida. 
 
Així mateix, documentar tot el curs i afegir-hi recursos complementaris també 
esdevé una tasca feixuga, sobretot atenent a que molts pocs alumnes es 
beneficiaran de la informació aportada: només els vint assistents al curs. La 
necessària privacitat de les dades personals està en contradicció amb la 
llibertat d’accés als materials i als recursos per part persones no inscrites al 
curs. Uns materials que queden desats i sense ús en acabar els cursos i que 
podrien estar a disposició de qualsevol persona interessada. 
 
En el balanç positiu, hem notat una millora progressiva en el coneixement de 
l’eina per part dels assistents al curs de fa tres anys fins ara. No tant pel 
coneixement específic del moodle com per l’augment de les competències 
digitals del professorat i la progressiva familiaritat amb entorns de treball a la 
xarxa.  
 
Podem concloure que nosaltres hem usat el moodle bàsicament en la seva 
dimensió d’eina comunicativa i de repertori per a complementar el treball a 
l’aula. En aquest sentit l’ús de moodle com a plataforma no ha estat tant un 
espai de treball basat en activitats com una plataforma de comunicació. 
 
No hem fet mai cap de les opcions dels qüestionaris, ni exercicis tancats amb 
respostes predeterminades (Hot potatoes, SCORM, etc.), ni cap de les opcions 
que condueixen a qualificar els alumnes. Probablement perquè la nostra 
concepció de l’aprenentatge no s’adequa a aquestes eines. És per això que 
podem cloure afirmant que moodle ens ha donat un bon servei, però sempre a 
condició de subordinar-lo a la nostra concepció de l’ensenyament i de 
l’aprenentatge. 
 
Comentaris addicionals 
 
En la sessió de presentació en MoodleMoot 2008 s’ampliarà i detallarà l’ús de 
les diferents plataformes de l’ICE i es farà una valoració global en la que es 
destacarà el profit que representa l’ús de la plataforma en el pla de formació 
esmentat i es discutirà sobre el seu cost/benefici. 
 


