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1. CONCEPTES INTRODUCTORIS. 
 

1.1. El Programa Educat 1x1. 
 

Aquest programa endegat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya és la concreció del projecte estatal de l’“Escuela 2.0”. Té com a objectiu 
transformar les aules dels centres educatius en “aules virtuals”, i dotar-les d’accés a 
Internet i a Entorns Virtuals d’Aprenentatge (EVA) amb l’ús per part de cada alumne/a 
d’un ordinador portàtil. 
 
El programa ha d’iniciar el procés de canvi cap a un model d’ensenyament basat en 
recursos educatius digitals (llibres de text digitals i altres recursos) com a alternativa al 
llibre de text convencional. El llibre de text digital ha d’entendres com una eina de 
transició amable que permeti fer el canvi a tothom cap al nou model d’ensenyament 
personalitzat basat en els recursos digitals. 
 
Es promou que tant els recursos educatius com els programes que ajuden a gestionar-
los, siguin a Internet. 
 
 
1.1.1. Equipament per l’aula virtual. 
 

• Pissarres digitals interactives (PDI) 
• Canons de projecció. 
• Connexions elèctriques necessàries per als ordinadors dels alumnes. 
• en ambdós casos és el centre que determina les característiques de la 

PDI i la distribució elèctrica. 
• Connectivitat a Internet, amb un ample de banda equivalent a 1 Mbyte 

per cada 10 alumnes. 
 
 

1.1.2. El llibre digital. 
 

Els requeriments que ha de tenir aquest nou material per tal de garantir una 
transició al món digital sense problemes són: 
 

• Han de cobrir tot el currículum de les assignatures. 
• Aprofiten la potència del mitjà digital. 
• S’estructuren en mòduls o seccions equivalents als capítols d’un llibre 

convencional. 
• Els mòduls estan enllaçats d’alguna manera , donant estructura a tota 

l’assignatura. 
• Contenen referències a recursos que es troben a Internet. 
• Disposen d’exercicis d’autoavaluació i avaluació per tal que alumnat i 

professors puguin verificar l’aprenentatge , i tot de la manera més 
automatitzada possible. 

• Estan a disposició del professorat i alumnat, i no són transcripcions de 
llibres de text en paper en format PDF o HTML estàtic. 

• Disposen d’una seqüència didàctica definida. 
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1.1.3. L’Entorn Virtual d’Aprenentatge (EVA) a partir del programa Educat 1x1. 
 

Els EVA són serveis en línia orientats al disseny, realització, seguiment i 
avaluació d’activitats educatives. 
 
Són espais virtuals sempre accessibles a la web, que permeten l’alumnat accedir 
a recursos educatius, comunicar-se i aprendre de forma personalitzada, individual 
o col·lectivament. 
 
Han de permetre: 
 

• un accés segur als recursos educatius, 
• l’organització, seguiment i gestió de les tasques, 
• la presentació de projectes, 
• la comunicació entre participants, 
• i la col·laboració entre els membres de la comunitat educativa. 

 
Cada Centre Educatiu te llibertat per triar l’EVA que satisfaci les seves 
necessitats. El Departament d’Ensenyament establirà mecanismes de 
coordinació amb les empreses prestadores d’aquestos serveis per garantir-ne la 
homogeneïtat , i el correcte funcionament dels materials digitals de les diferents 
editorials. 

 
 

1.1.4. Alexandria. 
 

Alexandria és una biblioteca de recursos desenvolupada pel Departament 
d'Ensenyament que permet emmagatzemar alguns tipus de materials educatius 
digitals, com ara cursos Moodle, per facilitar la seva posterior localització i 
intercanvi. L'accés als recursos d'aquesta biblioteca és obert i, per tant, qualsevol 
pot visualitzar-los i descarregar-los . Ara bé, per valorar els materials existents o 
bé, fins i tot, per compartir recursos nous és necessari disposar de nom 
d'usuari/ària i contrasenya de la XTEC. [ALX] 
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2. ENTORNS VIRTUALS D’ENSENYAMENT I APRENENTATGE. 
 

2.1. Definició. 
 

Un Entorn Virtual d’Ensenyament i Aprenentatge (EVEA) o d’una manera més reduïda 
Entorn Virtual d’Aprenentatge (EVA),  és un espai WEB en el que es poden reproduir 
els mateixos processos i situacions que es donen en un aula en un centre educatiu. Es 
basa en un programari determinat que permet que mestres i alumnat es comuniquin i 
interactuïn de la mateixa manera que ho farien en l’aula presencial. 
 
Aquest entorn es coneixen també per les sigles VLE (Virtual Learning Environment), 
CMS (Course Management System) o LMS (Learning Management System). 
 
 

2.2. Característiques generals. 

Els elements que haurien d’estar presents en tot Entorn Virtual d’Aprenentatge són els 
següents: 

• El programa detallat del curs. 
• Informació administrativa, d’horaris, informació sobre els crèdits. 
• Un lloc on presentar informació actualitzada del curs. 
• Eines de control del curs per part del professorat. 
• Registre de l’estudiant, seguiment i control d’activitats. 
• Els materials didàctics bàsics per seguir el curs. 
• Recursos addicionals, materials de lectura, enllaços a recursos externs. 
• Autoavaluacions, que es guardin automàticament. 
• Procediments formals d’avaluació. 
• Comunicació electrònica via e-mail, fòrums, blocs, i xats. 
• Accés diferenciat per a administradors del lloc, professorat i alumnat. 
• Informació estadística sobre el desenvolupament del curs. 
• Eines per a la creació de documents, inserció d’imatges i hiperlinks. 
• Ha de permetre el desenvolupament de diferents cursos, de manera que 

l’alumnat i el professorat experimenti un entorn comú al canviar de curs. 

Font Wikipedia, Ambiente Educativo Virtual 

Hi han nombrosos EVA disponibles, per poder comparar-los es pot anar directament a 
la pàgina WEB dels desenvolupadors, o recorrer a comparatives de funcionament com 
les que s’ofereixen a Edu Tools . [EDT]  

 
2.3. Alguns exemples. 
 

2.3.1. Moodle. 
 

Popular en el mon educatiu, més de 50.000 llocs web registrats, en 212 països 
amb més de 40 milions d’usuaris. [MDL1]  
 
Disposa d’un lloc de demostració en el que es pot veure el funcionament d’aquest 
entorn des dels rols dels diferents usuaris que existeixen. [MDL2] 
 
Està basat en pàgines web dinàmiques, allotjades en un servidor conjuntament  
amb una base de dades en la que hi han els continguts, que a petició del visitant,  
la pàgina es construirà automàticament usant scripts o petits programes instal·lats 
al servidor. 
 
Disposa d’una amplia comunitat que dona suport al seu desenvolupament donat 
que es tracta d’un programari de codi lliure. 
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Permet als creadors de continguts veure els espais generats tant com a creadors 
i administradors , o bé com a usuaris. D’aquesta manera  es fa mes senzill 
preveure el comportament davant la pàgina dels futurs visitants. 
 
 

2.3.2. WebCT (Blackboard). 
 

Sistema propietari i de codi tancat, la casa mare està a Washington, dóna servei 
a mes de 2000 institucions educatives en  60 països i el fort dels seus clients es 
als Estats Units d’Amèrica. [WBCT]   
 
 

2.3.3. Sakai. 
 

Projecte de codi obert creat per competir amb WebCT i millorar les 
característiques de Moodle. [SK]  Disposa de demo online d’un partner 
 
 

2.3.4. Atutor. 
 

De codi obert , creat al Canada, molt similar al Moodle encara que menys actiu. 
[TTR]    Disposa de demo online. 
 
 

2.3.5. Altres. 
 

Catedr@, eCollege, Dokeos, Claroline, Manhattan Virtual Classroom, Learning 
Space, e-ducativa 
 
 

2.3.6. Les propostes homologades pel Departament d’Ensenyament. 
 

En data 25 de maig de 2011 el Departament d’Ensenyament te homologades un 
total de 15 plataformes virtuals d’aprenentatge,  de 14 empreses diferents. 
D’aquesta relació 10 estan basades en programari Moodle,  1 amb IMS 
Standards i 4 amb un altre tipus no concretat. [LPAH] 
 
D’aquesta relació s’aprecia la forta implantació de Moodle com a base per a 
plataformes EVA. 
 
Cal destacar també el treball fet  pel Departament amb aquest mateix programari 
en els espais Àgora, Alexandria... que potencien encara més el futur d’aquesta 
alternativa. 
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3. LA PLATAFORMA ELEVEN.  
 

3.1. Què és? 
 

Eleven es defineix com “una plataforma educativa multieditorial, integral i universal”, 
que permet desenvolupar i gestionar tota l’activitat didàctica de un centre 
centralitzadament en una única aplicació. Les eines que ofereix han de permetre 
realitzar la gestió integral del centre (calendaris, avaluacions, deures) , i l’accés als 
continguts digitals incorporats. 
 
S’anomena “multieditorial” perquè pot fer servir el material digital desenvolupat per 
diferents editorials; “integral” doncs tota l’activitat a realitzar en un aula pot fer-se 
directament des d’aquest entorn; i “universal” perquè pot encabir tota mena de formats 
digitals i recursos. 
 
Permet també la creació de material propi per part del professorat, des de la mateixa 
plataforma o bé importat d’altres fonts. 
 
 

3.2. Com funciona? 
 

El funcionament de la Plataforma Eleven està basat en Internet i no necessita d’un 
servidor específic al centre. Si cal però, que el centre tingui una estructura d’accés a 
Internet. 
 
Eleven intenta oferir , tant a professorat com a l’alumnat l’accés a les seves 
funcionalitats, sense necessitat de disposar d’elevats coneixements informàtics.  
 
 

3.3. Com hi treballa el professor: possibilitats? 
 

L’entrada a la Plataforma Eleven es realitza des de la pàgina WEB de l’empresa 
facilitadora del servei.[ELEV]  
 
Un cop introduït l’usuari i la contrasenya som adreçats a l’apartat de l’Inici o també 
identificat com a “Els meus espais”. [ANNEX 04] 
 

 
3.3.1. Inici. 
 

A la barra de menús hi han els accessos als diferents parts de la plataforma que 
es descriuen en els següents apartats. 
 
Aquesta és la pàgina en la que apareixen tots els espais en els que participa 
l’usuari. La creació d’aquest espais queda en mans de l’administrador de la 
Plataforma Eleven del centre. També està entre les seves funcions la 
personalització de l’espai amb el logo propi de cada centre. 
 
Al calendari es mostren els esdeveniments, que poden ser filtrats, que es 
produiran en els espais als que l’usuari pertany. Ens permet tenir una idea de les 
activitats en les que estan implicats els nostres alumnes. El desplaçament pels 
mesos del calendari es realitza amb les icones de la fletxa a dreta i esquerra. 
 
En l’apartat Agenda es mostren les activitats que corresponen a la setmana en 
curs o bé al total del mes. 
 
Més avall, a Recursos hi han enllaços directes a algunes pàgines de recursos 
educatius promocionades per la plataforma. 
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3.3.2. Espais. 
 

Es presenta la informació bàsica dels diferents espais als que pertany l’usuari. Hi 
trobem el número d’alumnes assignats a cada espai, el Llibre Digital que hi està 
associat i , finalment un conjunt d’icones que enllacen amb els apartats de 
missatgeria interna, blocs, fòrums, arxius, assistència i avaluacions. 
 
La informació es presenta en forma de taula, i cada una de les cel·les actua com 
a enllaç al programari de gestió de cada una de les categories. Per exemple, 
clicant  el nom de l’espai ens porta al l’espai en concret, clicant al nombre 
d’alumnes de l’espai, ens dirigeix al programa de gestió d’alumnes, i fent clic al 
nom del llibre actiu, es va fins la configuració del llibre. 
 
Si entrem en un espai o subespai concret assignat al professor  ens trobem amb 
les icones abans esmentades, i a més a més amb dos botons que enllacem amb 
la gestió de l’assitència i la gestió de les avaluacions. 
 
Com els dos últims no seran tractats individualment més endavant, ho farem des 
d’aquest punt. 
 
 

3.3.2.1. Personalització de l’espai. 
 

El contingut de l’espai o subespai assignat pot ajustar-se als requeriments 
personals mitjançant: [ANNEX 05] 
 

• Edició del taulell de l’espai. El propietari de l’espai pot modificar la 
seva aparença afegint text, imatges, i enllaços usant un petit editor 
html. A partir de l’ús d’aquest editor sorgeix la primera proposta de 
millora: PM01 .-per inserir imatges, cal pujar-les al servidor (o donar 
URL). Fallen jpg generats per programa paint. [ANNEX 06] 

• La carpeta “Seguiment”, funciona com a registre diari de les 
anotacions que s’hi van fent. Pot permetre al professor anotar i 
conservar incidències, comentaris o el punt en el que ha deixat 
l’explicació d’una classe. 

• Des dels controls situat a l’esquerra es poden configurar els llibres 
digitals assignats a l’espai en concret. 

• De la mateixa manera, es poden assignar exercicis i crear-ne de 
nous.  A partir d’assignar exercicis a l’alumnat , es va apreciar una 
possibilitat d’error i es proposa la següent millora : PM02 .- 
Supervisar la data d’entrega de l’exercici proposat i la d’assignació 
també quan es modifiquen les assignacions, per evitar que es pugui 
modificar la data de lliurament fent que sigui anterior en el temps a 
la data d’inici . [ANNEX 07] 

 
 

3.3.2.2. Assistència. 
 

Aquest és el bloc del programa encarregat de gestionar el control de 
l’assistència a la Plataforma Eleven. 
 
En accedir-hi l’usuari es troba amb dues maneres d’operar: 
 

• Passar llista : es desplega una finestra emergent en la que , amb la 
data del moment, es mostra una relació dels alumnes assignats a 
l’espai, amb una anotació a la dreta conforme s’ha assistit a classe. 
Si no hi ha cap falta d’assistència es pot desar la llista tal i com s’ha 
presentat. En cas contrari, cal canviar “’l’assisteix” pel “No assisteix” 
fent clic sobre el primer, per tal de variar l’estat. 
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• Passar llista d’una data anterior: en aquest apartat es desplega una 
finestra emergent , amb la relació d’alumnes amb l’assistència 
assignada per defecte, i el camp que conte la data pot ser modificat, 
directament o a partir d’un calendari que es pot desplegar. Un cop 
escollida la data anterior a la que es vol passar llista, es procedeix 
de la mateixa manera que en el cas de passar llista. 

 
 

3.3.2.2.1. Proposta de millora. 
 
PM03.-  Acotar els dies que es pot passar llista amb l’horari definit a 
l’espai. El més habitual serà que es passi llista en els dies en que està 
programada la classe, per aquest motiu seria recomanable que en 
intentar passar llista en un dia fora d’aquest horari programat, s’avisés 
d’aquesta situació al professor. 
 
PM04.- Evitar que en el mode “Passar llista de data anterior”, es pugui 
passar llista en una data futura. Fent ús d’aquest avantatge, es pot 
produir la situació de que passem llista de dates posteriors a l’actual. 
Malgrat la utilitat que es pogués trobar a aquest fet, seria convenient 
canviar-li el nom a la funcionalitat, i avisar de la situació quan es 
produeixi. 
 
PM05.- En cas de ser convenient crear un mode “Passar llista de 
dates futures.”, seria convenient limitar-lo al calendari en curs dins de 
la Plataforma Eleven, que té una durada d’un any acadèmic. 
 
La documentació gràfica es troba en [ANNEX 08] 

 
 

3.3.2.3. Avaluacions. 
 

El bloc d’avaluacions vol dotar  d’una eina potent a la plataforma convertir-la 
en el nucli de l’activitat diària de l’aula. Si ja s’ha pogut recollir el 
funcionament de l’activitat a l’aula, a la carpeta de “Seguiment” de l’espai, i 
ha quedat actualitzada l’assistència de l’alumnat a les classes amb l’eina 
“passar llista”, amb aquest mòdul es podra fer el seguiment de l’evolució de 
l’alumnat en el seu procés d’aprenentatge. 
 
Es permet dividir la durada del curs en tants rangs temporals com es cregui 
oportú. Es pot assignar a aquests rangs temporals la durada corresponent a 
una unitat didàctica, per exemple. També es pot definir per cada rang 
temporal la ponderació dels diferents conceptes que conformaran la nota 
d’aquella unitat didàctica, o període educatiu. 
 
Durant les proves ens hem centrat en l’avaluació d’un rang temporal 
corresponent a la unitat didàctica d’electricitat. S’han assignat un conjunt 
d’exercicis del llibre digital associat, una avaluació, i la presentació i entrega 
d’un projecte de l’aula de tecnologia i la seva memòria. Les ponderacions 
assignades a cadascun d’aquests apartats he estat del 25/100 del pes total. 
 
La sorpresa ha estat en observar les notes finals de la unitat didàctica que 
la Plataforma Eleven ha assignat. 
 
 

3.3.2.3.1. Proposta de millora. 
 
En base al punt anterior es proposen els següents punts de millora per 
a la Plataforma Eleven [ANNEX 09] : 
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PM06.- Revisar el funcionament del càlcul de les mitges ponderades 
per determinar la nota final del rang temporal assignat. Per una banda 
s’informa que es realitzen a partir d’un pes total en base 100, però en 
aplicar la fórmula això no es manté. 
 
PM07.- Relacionat amb les mitges ponderades d’un rang, verificar que 
la nota mitja total del curs respecta les ponderacions assignades al 
rang temporal global, que poden ser diferents de les ponderacions 
dels altres rangs. 
 
PM08.- Verificar el funcionament de l’opció Autocompletar en el 
moment de definir els diferents pesos de les ponderacions en un rang. 
En modificar una de les ponderacions, sempre recalcula totes les 
altres, variant pesos ja establerts. 

 
 

3.3.3. Calendari. 
 

En aquest apartat es visualitza un calendari anual en el que estan anotats els 
esdeveniment que tindran lloc a tots i cadascun dels espais assignats.  
 
La informació a presentar es pot filtrar pel tipus d’esdeveniment, per l’espai que 
es vol consultar. O bé també es poden veure els esdeveniments dels quals 
l’usuari és el creador. 
 
Des d’aquesta pantalla es poden crear nous esdeveniments. 
 
 

3.3.4. Alumnes. 
 

En Gestió d’alumnes es mostra una relació de tots els alumnes que pertanyen als 
espais assignats a l’usuari. 
 
La relació pot filtrar-se pels diferents espais i subespais assignats a l’usuari. 
 
També és possible fer una cerca d’un alumne en concret, per exemple a partir del 
nom. 
 
 

3.3.4.1.  Proposta de millora. 
 

PM09.- La cerca d’alumnes hauria de realitzar-se tenint present el criteri de 
filtre establert en la mateixa pantalla de gestió d’alumnes. Actualment si 
estic treballant amb un conjunt d’alumnes d’un dels meus espais, quan 
realitzo una cerca aquesta s’efectua per tots els meus alumnes, i pot donar 
un resultat que no estava inclòs en el filtre inicial. Un cop feta la cerca, si 
vull tornar a veure la totalitat dels meus alumnes, el filtre no funciona. Cal 
aplicar-ne un altre de diferent i tornar al global, o fer una cerca sense 
contingut. Així es tornen a mostrar tots els alumnes. [ANNEX 10] 
 
PM10.- Si es fa doble clic sobre el nom de l’alumne/a, es apareix la 
informació pública del seu perfil, sobre la que en principi no tenim 
autorització per modificar. Malgrat això, l’encapçalament de la finestra 
emergent mostra “Editar perfil – nom alumne”.  Hi ha el botó “Eliminar 
avatar”, sota la imatge que l’alumne a escollit pel seu perfil. Si l’edició es 
refereix a suprimir aquesta imatge,  seria convenient especificar-ho duna 
altra manera. [ANNEX 11] 
 
PM11.- Si volem enviar un missatge a un alumne/a en concret, clicant a la 
icona de correu s’obre la finestra de Missatgeria per iniciar la redacció. Si en 
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acabar volem sortir emprant el botó “<<Tornar” que apareix a la pantalla, en 
lloc de tornar al programa de Gestió D’Alumnes, anirem a la safata 
d’entrada de Missatgeria. 
 
PM12.- En les finestres emergents que apareixen en clicar al nombre 
d’espais i subespais que té assignats cada alumne/a, hi ha un error en el 
títol respecte a la concordança de gènere del contingut mostrat (usa el 
femení, enlloc del masculí que caldria emprar per espais i subespais). 
[ANNEX 12] 

 
 

3.3.5. Missatgeria. 
 

En aquest mòdul es disposa d’un gestor de missatgeria interna a la Plataforma 
Eleven.  
 
Permet crear missatges nous, o esborrar missatges existents. 
 
Es poden filtrar els missatges pels criteris “Safata d’entrada” i “Enviats”.  
 
També es poden buscar missatges que continguin certa informació, amb l’opció 
de “Cerca”. Aquesta funcionalitat presenta àrees de millora similars a les 
comentades en l’apartat anterior. 
 
 

3.3.5.1. Proposta de millora. 
 

PM13.- Es podrien reenviar els correus interns a l’adreça de correu personal 
definida al perfil de l’usuari, per tal de garantir que la informació arribi al 
destinatari en aquells casos que l’ús de la plataforma no sigui massa 
intensiu. 

 
 

3.3.6. Blocs. 
 

La Gestió de Blocs presenta un aspecte senzill i força intuïtiu. Permet filtrar el 
contingut segons els espais assignats, i es pot centrar les accions en un d’ells a 
partir de clicar en l’enllaç de “llegir-ne més”. 
 
Els articles nous poden ser creats a partir del botó que hi ha a la dreta de la 
pantalla, i es configuren de forma senzilla amb l’editor que es desplega 
seguidament. 
 
Amb l’opció de “Cerca” i “Cerca avançada” es poden buscar noticies als blocs 
especificant criteris concrets. 
 
 

3.3.6.1. Proposta de millora. 
 

PM14.- En la informació facilitada no es fa referència en cap apartat que els 
blocs poguessin ser consultats o vistos des de fora els espais del propi 
centre. Es més , en la documentació es fa entendre que el bloc es crea per 
un espai, encara que podrà assignar-se, si el professor o considera oportú, 
en més d’un espai del mateix centre. [ANNEX 12] 
 
És un error molt greu que es pugui entrar en un bloc alié, i sense ser-ne el 
creador, modificar comentaris allí expressats. Es posa en coneixement dels 
desenvolupadors de la Plataforma Eleven en data 29/05/2011. Des de la 
Plataforma es reconeix l’error i es modifica la funcionalitat el 31/05/2011. 
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3.3.7. Fòrums. 
 

“Aquesta és una eina potent per fomentar el debat i la comunicació entre els 
integrants d’un espai.” Guia de l’usuari Eleven. 
 
Igual que en el cas dels blocs, es tracta d’una eina molt intuïtiva per crear fòrums. 
Disposa d’un editor html de fàcil ús.  
 
 

3.3.7.1. Proposta de millora. 
 
PM15.- Presenta el mateix problema de seguretat que el bloc, com a 
professor puc entrar i modificar comentaris d’alumnes d’altres espais , 
d’altres centres al meu. Resolt en la mateixa data que la PM14. 

 
 

3.3.8. Arxius. 
 

Espai per compartir arxius i documents amb els integrants d’un espai.  
 
Funcionament molt intuïtiu  a partir d’un únic botó. 
 
 

3.3.8.1. Proposta de millora. 
 

PM16.- Presenta el mateix problema de seguretat que el bloc i el fòrum, 
com a professor puc accedir al contingut d’altres espais , d’altres centres al 
meu. Resolt en la mateixa data que la PM14. 
 
 

3.3.9. Recursos. 
 

En aquesta pàgina es presenten els enllaços a diferents webs de proveïdors de 
recursos didàctics. 

 
 

3.3.10. Ajuda. 
 

A partir d’aquest enllaç s’accedeix als manuals d’ajuda que la plataforma té a 
disposició dels usuaris. Es diferencien els manuals d’ajuda de la pròpia 
plataforma i el que fan referència a les editorials. 
 
 

3.3.10.1. Proposta de millora. 
 

PM17.- Indicar la versió dels diferents manuals que hi han penjats, per 
saber si hi han novetats o no. 
 
PM18.- Indicar quin són els requeriments mínims i recomanats pel que fa 
referència a maquinari i programari a emprar. Sembla que la plataforma no 
és 100% multinavegador. [ANNEX 13] 
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4. LLIBRES DIGITALS. 
 
A partir de la relació d’editorials  que presenten llibres en format digital, i de la taula de 
comptaibilitat amb els diferents entorns virtuals d’aprenentatge [LCEE] , es realitza una 
cerca per Internet per esbrinar si existeixen unitats de demostració per poder valorar el 
contingut i format dels nous llibres digitals. Es centrarà la cerca en aquelles editorials que 
presentin material  de tecnologia. 
 
 
4.1. Les alternatives comercials. 

 
Des de les editorial hi ha iniciat un procés de digitalització de continguts. L’adaptació al 
nou format digital esdevindrà un requisit gairebé indispensable a partir de la implantació 
massiva del programa Educat 1x1. Malgrat que canvis en el programa en les darreres 
setmanes semblen deixar la decisió de la convivència de llibres de text en paper i en 
format digital als centres. 
 
La forma d’adaptar els continguts es diversa en funció de la tradició de la pròpia 
editorial. D’aquesta manera podem trobar editorials que presenten uns material pensats 
expressament per oferir els continguts i activitats directament en el nou format, com 
poden ser Digital Text [DGTL], Saganet Multimedia [SGNT], Text-La Galera [TXT].  
 
D’altres però, han fet un pas intermig, com es presentar els seus continguts en format 
llibre convencional, via pagines web com a llibreries [VRTBK] en format digitalitzat. 
Considerem aquest un pas intermedi, doncs en les especificacions del programa 
Educat 1x1 no s’accepten com a llibres digitals les simples transcripcions de llibres 
convencionals a format pdf, o html estàtic. En alguns casos hi apareixen enllaços cap a 
recursos de vídeo i/o àudio, per enriquir el contingut, però el seu aspecte és el d’un 
llibre en format paper. 
 
Una alternativa menys estesa és la de presentar el llibre com un curs dins d’un entorn 
virtual d’aprenentatge, com es el cas de l’Editorial Vicens Vives Digital, que empra 
Moodle per oferir els seus llibres digitals. [VCNS] 
 
Un dels aspectes que pot presentar més conflicte, és el d’associar inicialment (o de 
forma permanent) un llibre digital amb una EVA determinada. Aquest decisió inicial pot 
semblar poc important, doncs es valora més el contingut del material digital que no pas 
la forma com s’hi accedeix, però pot condicionar el funcionament futur, si l’EVA no és 
l’adequat pel centre ni cerca una amplia compatibilitat en els formats .   

 
  

 
4.2. Creació de material propi. 

 
La creació del material pel mateix professor és una qüestió que queda com a objectiu 
per a un mitja o llarg termini dins dels programa Educat 1x1.   
 
Els beneficis que aportaria  serien altament positius, tant des del punt de vista de 
personalització de continguts com del de la participació i difusió entre el col·lectiu de 
professors del material creat. D’altra banda, això representa un esforç i dedicació 
considerable, i uns coneixements que actualment potser no estan a l’abast de tot el 
professorat. 
 
És important considerar, en el moment inicial d’escollir el llibre digital, que el centre no 
quedi lligat a un EVA concret. Caldrà tenir presents les possibilitats que aquest 
presenta per introduir continguts de diverses  editorials o formats, i si permet crear, i de 
quina manera, contingut propi. El temps i esforços personals dedicats en la creació d’un 
material es una variable molt important a tenir present, si es vol que el procés creatiu 
no sigui puntual i esdevingui un hàbit del professorat. 
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5. EL JCLIC. 
 

La font d’informació principal d’aquest programa es pot trobar directament a la seva pàgina 
WEB. [JCLIC] 
 
 
5.1. Què és? 
 

Es defineix al Jclic com “un conjunt d’aplicacions informàtiques que serveixen per a 
realitzar diversos tipus d’activitats educatives.” 
 
Aquest programari està desenvolupat en la plataforma Java, i pot funcionar en diferents 
entorns i sistemes operatius. A més a més  es tracta d’un projecte de codi obert. 
 
La presentació d’aquestes activitats s’acostuma a fer en forma de projecte, reunint 
activitats sobre un mateix tema, i presentant-les en algun dels diversos formats que 
permet el Jclic. 
 
 

5.2. Models d’instal·lació. 
 

El programari pot instal·lar-se de dues maneres.  
 
La més còmoda és emprant el sistema Java WebStart, amb el què els programes 
s’instal·len i actualitzen  quan hi ha alguna millora disponible sense necessitar la 
intervenció directa de l’usuari. 
 
El procediment manual d’instal·lació és el que cal fer servir per aquells ordinadors que 
no disposen de connexió a Internet, i és necessari disposar de l’instal·lador executable 
adequat al sistema operatiu sota el que haurà de treballar. 

 
 

5.3. Components. 
 

5.3.1. JClic Player. 
 

És un programa independent que després de la seva instal·lació en un ordinador 
permet  realitzar les activitats emmagatzemades al seu propi disc dur (o en 
xarxa), per tant , sense necessitar la connexió a Internet. 
 

5.3.2. JClic Author. 
 

Aquest és el programa que permet la creació, edició i publicació d’activitats JClic. 
És el programa que s’ha fet servir per desenvolupar la unitat didàctica. 
 

5.3.3. JClic Applet. 
 

Aquest és un component de l’aplicació que permet executar el JClic des d’una 
pàgina WEB, sense necessitar la instal·lació en l’ordinador del programa JClic 
Player. 
 

5.3.4. JClic Reports. 
 

Aquest programa és el que pertmet la recollida de les dades que pot generar 
l’activitat JClic, i presenta els resultats com a informes de les activitats fetes pels 
usuaris. 
 
Les dades es guarden en una base de dades, a partir de la qual es generen els 
informes esmentats. 
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6. DEFINICIÓ I CONTEXT. 
 

 
En el marc iniciat de la digitalització de les aules i el canvi en les dinàmiques 
d’ensenyament  aprenentatge  que  han  tingut lloc amb la implantació del programa  
Educat 1x1, es promou l’ús dels Entorns Virtuals d’Aprenentatge com a via d’accés als 
nous continguts digitals i com a forma de relació i comunicació entre tots els membres de la 
comunitat educativa.  
 
Aquestes noves eines aporten un conjunt de recursos i funcionalitats que s’aparten de les 
dinàmiques d’ensenyament-aprenentatge establertes actualment, i que per tant, precisen 
d’una formació inicial per tal que siguin integrades en l’activitat del dia a dia a l’aula. 
 
L’EVA del que se n’estudiarà el funcionament s’anomena Plataforma Eleven, i és el que ha 
estat escollit per l’institut en el que he  realitzat l’estada de l’assignatura Pràcticum d’aquest 
màster. 
 
En un primer apartat, el que fa referència a la Plataforma Eleven, es revisaran les eines 
que s’ofereixen, des del punt de vista d’un professor  sense experiència prèvia. Es 
determinarà si procés d’adaptació pot representar un problema en la feina del dia a dia, o 
contràriament i com seria desitjable les noves eines facilitaran la tasca a l’aula i la gestió de 
la mateixa. 
 
En el segon apartat del TFM s’estudiarà la viabilitat de la creació d’una unitat didàctica a 
partir dels coneixements que el propi professor/a disposa i/o pot recopilar, fent servir un 
programari d’ús lliure i amplia difusió en el món educatiu com és el JClic.  
 
Aquest segon apartat implica de nou al professorat, com a creador d’aquest contingut 
digital, i es va un pas més enllà del projecte Educat 1x1, que té plantejat com un dels 
objectius principals facilitar la migració a la major part del membres del col·lectiu educatiu 
des del continguts tradicionals als digitals. Aquest fet no es surt del projecte, que ho 
contempla , però ho veu com un objectiu a mig o llarg termini.  
 
El contingut digital creat, per poder ser considerat com un llibre digital haurà d’estar a 
disposició de l’alumnat en qualsevol moment i a qualsevol lloc. Es planteja doncs, la 
importància que el lloc on s’allotgi aquest contingut pugui satisfer aquest requeriment.  
 
Finalment, i des del punt vista de l’aplicació pràctica, es necessitarà la col·laboració d’un 
grup classe amb el que es treballarà la unitat didàctica preparada.  
 
Les activitats que desenvolupi l’alumnat amb aquesta unitat, seran recollides en una base 
de dades que gestiona directament el Jclic Reports. El funcionament d’aquest programa 
exigeix els mateixos requeriments pel que fa a accessibilitat i disponibilitat plantejats  
anteriorment. 
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7. DESENVOLUPAMENT DE LA PROPOSTA. 
 
 

7.1. Condicionants del Centre. 
 

El centre en el que es porta a terme aquest TFM, és l’I.E.S. I.B.., que s’ha adherit al 
projecte Educat 1x1 aquest curs 2010/2011.  
 
El grup que serà el centre de treball és el de segon d’ESO -  C. 
 
El ordinadors portàtils no van estar en disposició de tots els alumnes fins els darrers 
mesos de l’any 2010. Per aquest motiu la introducció del llibre digital a l’aula s’ha anat 
fent de forma esglaonada. Durant aquest període inicial s’ha continuat fent servir el 
llibre de text del curs anterior , de l’editorial Santillana. 
 
A partir del mes de gener de 2011, la totalitat d’alumnes que participen al projecte 
Educat 1x1 ja disposa del seu ordinador portàtil personal. 
 
Durant el primer trimestre del curs, el funcionament de la xarxa wifi que ha d’emprar 
l’alumnat no és estable. L’accés a Internet no queda garantit, i de vegades les sessions 
s’interrompen bruscament per manca de servei. Aquest problemes queden resolts 
majoritàriament a principis del segon trimestre. 
 
Al mal funcionament inicial de la infraestructura del centre s’ha de sumar la nova forma 
de treballar per l’alumnat, que malgrat la il·lusió que tenen per l’ús dels seus ordinadors 
portàtils, tenen dificultats per fer-los servir i mantenir-los correctament. És habitual no 
portar l’ordinador amb la bateria carregada, haver-se descuidat de la contrasenya, i fins 
i tot, no recordar el nom d’usuari. L’ús privat dels portàtils afecta també al funcionament 
de l’activitat al centre, i cal formatar  i reinstal·lar sistemes operatius amb bastanta 
freqüència.  
 
 

7.2. Implementació de la proposta del TFM. 
 

Hi han dues parts ben diferenciades a tenir presents: 
 

• La Plataforma Eleven, nucli de l’activitat digital a l’aula. 
• El programari JClic, per desenvolupar la unitat didàctica. 

 
Les tasques fetes en cadascuna de les dues parts han pogut realitzar-se de manera 
paral·lela fins el moment en què la unitat didàctica s’ha integrat a la Plataforma per 
poder  ser usada per l’alumnat. 
 
 
7.2.1. Requeriments per la Plataforma Eleven. 

 
Per accedir i treballar amb la Plataforma Eleven, l’únic requeriment és disposar 
d’un usuari identificat al sistema , amb atribucions o rol de docent. 
 
És el mateix coordinador d’informàtica del centre, qui actua com a administrador 
de la Plataforma Eleven a l’institut. Crea un usuari, de nom “pmaster”, amb 
atribucions de “docent” i amb una contrasenya vàlida per accedir a la Plataforma. 
Al moment de donar-lo d’alta, s’assignen a aquest nou usuari tres espais de 
Tecnologies, els corresponents als grups 2ESO-A, 2ESO-B i 2ESO-C. Recordem 
que per a la Plataforma Eleven l’espai és un lloc on el professorat realitza la seva 
tasca docent, i és on tots els membres del mateix es relacionen segons les 
atribucions que té cada usuari. 
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Donades les característiques de disponibilitat que es demanen a tots els 
proveïdors d’Espais Virtuals d’Aprenentatge, l’accés a la Plataforma Eleven 
queda garantida en qualsevol moment i des de qualsevol lloc, única i 
exclusivament amb l’existència d’aquest usuari acreditat. 
 
 

7.2.2. Requeriments pel JClic. 
 

7.2.2.1. Creació de l’activitats. 
 

Per confeccionar l’activitat és necessari disposar d’un ordinador que tingui 
instal·lat el programari JClic Author. La tasca es pot realitzar de forma 
aïllada . 
 
L’activitat realitzada s’instal·larà o emmagatzemarà en una xarxa a la que 
tot l’alumnat hi tingui accés. 
 
 

7.2.2.2. Realització de l’activitat per l’alumnat. 
 

Cada alumne que realitzi l’activitat ho farà amb el seu propi ordinador 
personal accedint a l’activitat JClic preparada. 
 
Haurà d’identificar-se de manera inequívoca per relacionar correctament el 
resultat de l’activitat amb el/la alumne/a que l’ha feta. 
 

 
7.2.2.3. Recollida de dades pels informes. 

 
Es disposarà d’un ordinador que recollirà les dades de forma centralitzada, i 
al qual es podrà accedir per elaborar els informes o consultes sobre les 
activitats realitzades. 
 
Aquest ordinador haurà d’estar en una xarxa accessible des del portàtils de 
l’alumnat. 
 
 

7.2.3. Possibilitats estudiades per a l’execució de l’activitat JClic per l’alumnat. 
 
El programa JClic presenta una doble possibilitat a l’hora de determinar com 
s’executaran les activitats. Es pot fer amb l’aplicació JClic Player instal·lat 
localment en l’ordinador, o bé fent servir el navegador i executar online l’activitat , 
de la mateixa manera que es visita un lloc WEB. 
 
Es van estudiar les dues possibilitats, en el context del grup classe que faria la 
prova. 
 
 

7.2.3.1. Instal·lació i configuració del programari JClic en cada ordinador. 
 

Amb aquest mètode es necessari instal·lar a cada ordinador personal el 
programari corresponent al JClic Player, i configurar-lo individualment per 
que es connecti amb la base de dades en la que s’enregistraran els 
resultats de les activitats fetes. 
 
Els portàtils de l’alumnat tenen preinstal·lats dos sistemes operatius: 
 

• Windows que és el que majoritàriament es fa servir a l’aula. 
• Linkat, que ja té preinstal·lat el JClic. 
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Es descarta aquesta alternativa pels següents motius: 
 

• L’entorn Linkat, que porta preinstal·lat el Jclic, no es fa servir per 
part de l’alumnat. 

• Cal configurar i mantenir individualment cada ordinador. 
• En aquest grup classe, en els primers trimestres de curs hi va haver 

un elevat nombre d’incidències informàtiques que van obligar a 
formatar i instal·lar de nou el programari de molts dels portàtils. 

 
 

7.2.3.2. Execució online de l’activitat : JClic Applet. 
 
L’ús del Jclic Applet, permet executar aplicacions JClic a partir de pàgines 
WEB, usant el navegador per defecte, sense la necessitat de tenir instal·lat 
a l’ordinador el programa Jclic Player. Queda simplificat el 
desenvolupament de les activitats, doncs no necessita de cap altre 
programa instal·lat als ordinadors dels/les  alumnes. 
 
Únicament cal verificar que els ordinadors tenen actiu i actualitzat el motor 
JAVA. Cosa que es realitza automàticament la primera vegada que s’intenta 
realitzar una activitat basada en JClic.  
 
En cas de no disposar d’aquest motor JAVA, apareixen el missatges 
d’actualització dels sistema corresponents. I la posada al dia de l’ordinador 
es pot fer ràpidament. 
 
El creador de l’activitat JClic és el responsable de preparar i modificar la 
pagina WEB que executarà l’activitat , de manera que es facilitin els 
paràmetres adequats per accedir a la base de dades i es pugui realitzar la 
connexió correctament a partir del JClic Reports. 
 
Finalment aquesta és l’alternativa escollida pels següents motius: 
 

• No necessita instal·lar cap programari addicional als ordinadors de 
l’alumnat. 

• L’alumnat no ha d’aprendre el funcionament de cap programa nou, 
doncs usarà el mateix navegador que empra habitualment. 

• Modificant la pàgina WEB que dona accés a l’activitat JClic, es pot 
modificar/canviar la base de dades que emmagatzemarà les dades 
recollides. No cal modificar la configuració individual de cada 
portàtil. 

 
 

7.2.4. Possibilitats d’allotjament de l’activitat JClic i del JClic Reports. 
 

7.2.4.1. Instal·lació en una de les xarxes del centre. 
 

L’alumnat té a la seva disposició dues xarxes wifi a les que pot connectar-se 
per realitzar la seva feina diària. Aquestes dues xarxes són anomenades 
com a “Docent” i “Educat1x1”.  
 
La primera està gestionada per un servidor, i a la segona s’hi accedeix 
directament pel router, motiu pel qual no s’hi poden instal·lar les activitats 
JClic. 
 
En la xarxa “Docent”, amb un servidor que la gestiona des del Centre, degut 
als problemes d’estabilitat en el funcionament durant l’inici del curs, el 
Coordinador d’Informàtica no considera que sigui recomanable fer 
instal·lacions de programari per realitzar proves. Podria afectar al 
funcionament del Centre. [ANNEX14]   
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7.2.4.2. Instal·lació en un servidor extern. 
 

7.2.4.2.1. Allotjament de l’activitat JClic. 
 

Es cerca un servidor gratuït extern que pugui allotjar continguts i al 
mateix temps la base de dades. 
Pel que fa a l’allotjament de l’activitat en JClic es troben dos servidor 
que ho permeten: 
 

• http://alerce.pntic.mec.es/esao0004/portal/Clau03.htm primeres 
versions de la unitat didàctica. Degut a problemes en la no 
possibilitat de treballar amb bases de dades es descarta 
aquesta opció. 

• www.tecnoblanxart.comyr.com/Electricitat.html  , aquest 
servidor a més a més de permetre allotjament de continguts 
web, també permet el treball amb bases de dades. El tipus de 
base de dades ha de ser mySQL.  

 
Tots dos servidor permeten que l’alumnat pugui accedir a l’activitat 
JClic i de forma individual puguin veure els seus resultats en acabar 
l’activitat. 

 
 

7.2.4.2.2. Allotjament del JClic Reports. 
 

L’altre aspecte clau en el TFM és la possibilitat de recollir en una base 
de dades tota l’activitat desenvolupada per l’alumnat amb la unitat 
didàctica en JClic. 
 
Pels coneixements previs i pel baix nombre inicial d’usuaris que 
accediran a l’activitat (22  que es el número d’alumnes del grup de 
2ESO-C) s’ha considerat que la instal·lació a realitzar del JClic Reports 
és suficient amb l’anomenada modalitat estàndard . [RPTS] 
 
Les proves realitzades en una petita xarxa interna local, demostren la 
viabilitat de la instal·lació i el correcte funcionament de la mateixa. Les 
dades del funcionament de l’activitat Jclic allotjada en qualsevol dels 
dos servidors externs escollits, es recollida i emmagatzemada en la 
base de dades ubicada dins aquesta xarxa local, en un segon 
ordinador. Les dades recollides després poden ser tractades 
separadament per presentar els informes oportuns. 
 
En el primer dels servidor extern no està permès l’ús i consulta de 
bases de dades des de l’exterior. Per tant queda descartat per allotjar 
el JClic Reports i la seva base de dades. 
 
En el segon sí que es contempla l’ús de fins a dues bases de dades 
que poden ser consultades i modificades però es requereix que el 
format sigui mySQL.  
 
Cal replantejar la instal·lació inicial de la base de dades del tipus 
Windows per la requerida en el servidor. Es manté però la mateixa 
modalitat estàndard d’instal·lació del Jclic, amb un tipus de base de 
dades diferent.  
 
El següent pas consisteix en la instal·lació i execució del programari 
JClic Reports en aquest servidor. Aquest procés falla per no disposar 
dels permisos necessàries dins del servidor. 
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7.2.4.2.3. Alternativa final. 
 
Queda  comprovat que no es pot disposar d’un servidor extern per 
allotjar l’aplicació JClic Reports correctament, fet que posa de manifest 
que el seguiment del treball dels alumnes no podrà fer-se a qualsevol 
moment com s’havia plantejat inicialment. 
 
Es replanteja la recollida de dades en un context més acotat: el de la 
realització de les activitats a la classe. 
 
El funcionament  en aquestes condicions quedarà garantit si: 
 

• Tots els alumnes es connecten a la mateixa xarxa WIFI, al 
moment d’accedir a l’activitat JClic preparada. 

• Es fa servir un ordinador portàtil, connectat a aquesta xarxa, 
amb el programa JClic Reports instal·lat i actiu durant la classe. 

• Es modifica la pàgina web per la que s’accedirà a l’activitat 
Jclic, un cop es coneix l’adreça IP de l’ordinador que recollirà 
les dades de l’activitat. 

 
 

7.2.5. Configuració final pel desenvolupament de l’activitat. 
 
L’activitat es realitzarà amb les consideracions següents: 
 

• L’activitat JClic preparada s’allotjarà en un servidor extern, i tindrà el 
format d’una pàgina WEB, configurada específicament per què els 
resultats siguin recollits per la base de dades . 

• Per fer l’activitat, l’alumnat accedirà a Internet a través de la mateixa 
xarxa WIFI (“Educat”). 

• El link que es farà servir per accedir a la pàgina WEB, es penjarà a 
l’apartat “Arxius” de l’espai de la Plataforma Eleven d’el grup de 2ESO-C. 

• Es connectarà un portàtil a aquesta xarxa WIFI (“Educat”) amb la base de 
dades on es recollirà la informació del desenvolupament de les diferents 
activitats. Aquest ordinador estarà executant el programa JClic Reports, 
encarregat de gestionar les dades amb la base de dades. 

• Les dades només es recolliran durant les sessions que es realitzin a 
l’aula. 

 
 
7.3. Unitat Didàctica preparada. 

 
No es l’objectiu d’aquest TFM elaborar una programació detallada d’una unitat 
didàctica, sinó preparar un material d’una matèria que pugui ser emprat per 
desenvolupar una unitat, en aquest cas el tema és l’Electricitat. 
 
A més a més l’objectiu és encabir la unitat dins un projecte de JClic. Des de JClic 
s’entén el “projecte” com un conjunt d’activitats sobre una mateixa temàtica. 
 
És pot accedir a la unitat didàctica en JClic a partir de l’enllaç [UD] 
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7.3.1. Estructura. 
 

El projecte intenta reproduir l’estructura d’una unitat didàctica en format 
tradicional, i s’incorporen característiques pròpies del medi digital, que facilita el 
programa JClic. 
 
Es disposarà de: 
 

• una pantalla inicial que actuarà de portada, 
• una pantalla que incorpora les competències  
• un índex interactiu par anar als diferents capítols. 
 

El projecte girarà al voltant de dos grans blocs, el d’informació i el d’activitats. 
 
 

7.3.1.1. Informació. 
 
En aquest apartat queda recollit el nucli de continguts teòrics de la unitat 
didàctica. 
 
S’organitza al voltant d’un índex interactiu que permet anar d’un capítol a un 
altre usant  enllaços. 
 
 

7.3.1.2. Activitats. 
 
Com a capítol final, l’apartat d’exercicis. Basats en el contingut de la matèria 
i presentats en els diferents formats que disposa JClic , permeten resoldre a 
l’alumnat d’una manera dinàmica un seguit d’exercicis per treballar els 
continguts teòrics estudiats a l’aula. 
 
 

7.4. La sessió pràctica: activitats. 
 

El desenvolupament de l’activitat a l’aula es va realitzar en dues sessions. 
 
En la primera es va procedir a: 
 

• presentar la proposta a l’alumnat, 
• explicar les pautes de realització. 
• verificar que tothom tingues accés al projecte JClic 
• comprovar que tothom tingues el motor Java instal·lat i actualitzat 
• verificar que tothom entengués el funcionament bàsic de l’entorn del JClic. 
• realitzar dos activitats, de continguts ja treballats a l’aula, per “adaptar-se” al 

nou medi. 
 
En la segona les tasques desenvolupades foren: 
 

• presentar l’objectiu del dia a l’alumnat. 
• donar indicacions de com actuar davant possibles missatges d’error en la 

connexió a la base de dades. 
• recordar que en el projecte JClic hi han dues parts, la teòrica i la d’exercicis.  
• remarcar que els possibles dubtes davant els exercicis es podien resoldre 

consultant la teoria de la unitat. 
• treball d’uns 40 minuts per la pràctica. 
• demanar la opinió personal a l’alumnat de com havien vist l’activitat. 
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Des del punt de vista de la supervisió de l’activitat cal destacar: 
 

• Lentitud en el punt de posada a punt de tots el portàtil, i això tenint present 
que l’opció escollida (funcionament via JClic Applets) es la que necessita 
menys programari instal·lat. 

• Dificultat per atendre individualment a cada alumne/a durant els processos de 
verificació de funcionament inicial. 

• Poc seguiment de les indicacions per part de l’alumnat davant els missatges 
d’error en la connexió amb la base de dades. Aquest fet ha implicat una 
recollida d’informació parcial de l’activitat realitzada. 

• El format del exercicis fa que l’alumnat més que resoldre exercicis, jugui amb 
l’entorn que presenta l’activitat. 

 
 
7.5. Les dades recollides. 

 
La informació de l’activitat desenvolupada va quedar recollida en la base de dades  
(BD) especificada en el projecte Jclic de la unitat didàctica. Ha quedat constància 
dels/les alumnes que van realitzar l’activitat, quines parts van realitzar, en quines hi van 
dedicar més temps, i quines no es van fer. També queda registre de la qualificació que 
s’assigna des del mateix Jclic. 
 
Un cop les dades estan en la base de dades aquesta informació pot ser tractada 
segons els interessos del propi professor: 
 

• Comprovar els resultats obtinguts en els diferents exercicis. 
• Verificar el temps dedicat a la resolució de les activitats. 
• Verificar el temps dedicat a la lectura dels continguts teòrics. 

 
Aquesta és una informació que es pot consultar directament a partir del propi JClic 
Reports, sense necessitat de crear una base de dades nova associada ni de preparar 
cap mena d’informe. 
 
Si per exemple volem conèixer el mode en que s’han respost les activitats, seria 
necessari poder consultar directament la base de dades. 
 
 
7.5.1. Modificacions a la BD. 

 
A partir del plantejament anterior s’ha considerat realitzar les modificacions 
necessàries per obtenir informació sobre quines activitats realitza cada alumne/a i 
presentar-les en una mena d’informe resum de com ha treballat la unitat 
didàctica. 
 
Per una altra banda, i amb la informació que conté la base de dades s’ha 
considerat fer una proposta al que podria esdevenir un sistema autònom per 
passar llista a classe. 
 
 

7.5.1.1. La Base de Dades:Estructura.  
 

Trobem Informació detallada de l’estructura de la base de dades a l’enllaç 
de la pròpia pagina del programa Jclic [IBD]. Una altra manera és estudiar 
l’estructura de les taules, i extreure’n directament la informació. 
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Les taules de la base de dades que recullen la informació són: 
 
 
JCLIC_ACTIONS 

 
En aquesta taula queden recollides les accions (clics) que fa l’alumnat 
en una activitat.  Cada acció va associada a una qüestió i una resposta.  
 
Recull informació sobre la Sessió, l’activitat a realitzar, el tipus 
d’activitat (relacions, escriptura…), l’enunciat i la resposta, i si el 
resultat és correcte o no. 

 
 
JCLIC_ACTIVITIES 

 
S’identifica la sessió, el nom de l’activitat, si ha quedat resolta o no, les 
accions que han estat necessàries per acabar-la, i el resultat obtingut a 
partir de la relació respostes correctes sobre accions realitzades per 
aconseguir-les. 
 
 

JCLIC_GROUPS 
 
Si es defineixen grups d’usuaris que poden accedir als diferents 
projectes, aquí és on queda guardada aquesta informació. 
Es pot reproduir l’estructura del centre per nivells i grups classe. 
 
 

JCLIC_SESSIONS 
 
Es aquesta taula queden enregistrades totes les sessions que es 
realitzen, i s’identifica l’usuari, el projecte sobre el que treballa,i l’hora 
en que inicia la connexió. 
 
 

JCLIC_SETTINGS 
 
Una petita taula amb la configuració bàsica de la base de dades que 
s’ha fet amb el Jclic Reports. 
 
 

JCLIC_USERS 
 
Informació dels usuaris de la base de dades, amb la seva identificació i 
la informació del grup al que pertanyen si es el cas. 
 

 
7.5.1.2. Gestió de l’assistència / Passar llista. 

 
El control de l’assistència que es proposa no vol eliminar la tasca del 
professor de supervisió directa de l’assistència de l’alumnat a classe , però 
si pot permetre un primer control que pot ser contrastat a posteriori de 
manera ràpida pel professor. 
 
La idea original consisteix en recollir informació dels usuaris que estan fent 
una activitat de la unitat didàctica preparada en Jclic. Aquesta informació 
esta formada bàsicament per l’usuari i la data en la que ha iniciat la sessió.  
 
D’aquesta manera, si tot l’alumnat està realitzant una activitat, ja sigui 
teòrica o bé pràctica sobre el projecte JClic, existira un registre que ho 
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constati en la base de dades gestionada pel Jclic Reports. Per saber 
quins/es alumnes assisteixen a classe, només cal preparar una consulta 
sobre la base de dades que determini l’alumnat que està treballant en la 
unitat didàctica en un moment determinat. 
 
En veure el desenvolupament pràctic de les activitat amb el grup classe, 
s’ha considerat que basar el control de l’assistència a partir de l’ús de la 
unitat didàctica, no és el suficientment àgil, i distreu a l’alumnat al haver 
d’entrar al llibre digital sense cap objectiu concret. 
 
Tenint present aquest condicionant s’ha proposat elaborar un projecte Jclic, 
basat en nomes dues pantalles, i associat a la base de dades, de manera 
que l’alumnat només ha d’entrar i sortir de l’activitat [ANNEX03]. Amb 
aquestes senzilles accions, queda emmagatzemada en la BD una sessió en 
el projecte de control d’assistència, amb una hora i data associada. A partir 
d’aquest informació es pot passar llista via una consulta a la BD, i en funció 
del resultat mostrat, el professor por determinar si li cal passar llista 
personalment i repassar les dades (per exemple en el cas que en el llistat 
apareguessin més assistents que alumnes a l’aula, cosa que podria implicar 
que algun usuari s’ha connectat dues vegades, usant l’usuari i contrasenya 
d’un/a altre/a alumne/a.) [ANNEX02] 
 
 

7.5.1.3. Seguiment d’activitats. 
 
La proposta que es realitza es poder recollir informació agrupada del 
desenvolupament dels continguts per part d’un/a alumne/a corresponent a 
la unitat didàctica preparada sobre Electricitat.  
 
Es pot consultar l’informe generat a [ANNEX01] 
 
En aquest informació hi podem trobar: 
 

• Temps total dedicat al treball de la unitat. 
• Temps dedicat a resoldre les activitats. 
• Evolució dels resultats en diferents sessions sobre la mateixa 

activitat. 
• Distribució del temps de treball dins la durada assignada a la Unitat 

Didàctica. 
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8. CONCLUSIONS I VALORACIONS. 
 
El recull final d’idees sobre el treball realitzat quedarà dividit en els tres pilars que el 
formen: Plataforma Eleven, programari JClic, i el grup classe on s’ha portat a la pràctica. 
 
 
8.1. Sobre la Plataforma Eleven. 
 

Des d’un primer moment el fet d’allotjar informació privada i del funcionament acadèmic 
d’un centre, en un servidor extern a aquest , no m’ha agradat. No ha de ser 
necessàriament dolent ni insegur, però queda a l’abast de tothom.  
 
I això és el que he pogut anar verificant i comprovant amb l’ús de la Plataforma Eleven. 
Es pot accedir a informació de persones alienes al centre propi (28/05/2011), i fins i tot, 
modificar comentaris d’alumnes d’altres professors.  Això és una greu errada en la 
seguretat de la Plataforma Eleven.  
 
Després del contactes mantinguts amb els gestors de la Plataforma Eleven, amb data 
31/05/2011, el problema sembla resolt. Es dona resposta per part de les persones de la 
Plataforma amb les que he tingut contacte, via correu electrònic un dia més tard, el 
dijous 01/06/2011. 
 
El que també és sorprenent és que ningú ho hagués posat en coneixement de la 
Plataforma abans d’aquest TFM. El motiu crec que és clar: la Plataforma no és usada 
en totes les seves capacitats, molt probablement es faci servir només com a pont per 
accedir als llibres digitals de l’editorial Digital-Text, que només reconeix compatibilitat 
amb aquest entorn virtual (Darrera actualització 25/05/2011). Veure matriu 
compatibilitats EVA-Editorials.[LCEE] 
 
Si és aquest l’ús final que es farà d’aquest EVA no és recomanable invertir ni temps ni 
esforços en aprendre el seu funcionament, doncs aquesta manera d’actuar implica una 
duplicitat en les eines de gestió de l’aula, que la Plataforma Eleven intenta gestionar 
completament. 
 
És important fer notar que, des del mateix Departament d’Ensenyament s’està 
treballant amb força, vers recursos basats en Moodle, donant suport a la formació del 
professorat amb cursos per conèixer-ne la funcionalitat i dinamitzar-ne l’ús, amb la 
creació de la plataforma Alexandria on compartir recursos,i amb el servidor Àgora per 
oferir a tots els centres el seu propi espai Moodle. 
 
Un altre punt a tenir en compte es que de les 15 plataformes virtuals d’aprenentatge 
homologades a data 25/05/2011,  10 ho fan basant-se en Moodle. Totes aquestes 
dades semblen donar una major projecció de futur a aquells entorns que facin servir 
Moodle davant d’aquells que es basin en solucions propietàries. 
 
 
8.1.1. Propostes de millora. 

 
Les accions de millora suggerides en els diferents apartats del treball, referides al 
funcionament de la Plataforma Eleven i fetes des del punt de vista d’una persona 
amb poca experiència informàtica, seran recollides en un document apart, per fer-
les arribar al Departament d’Atenció a l’Usuari de l’empresa que n’és propietària. 
Pel tipus d’afectació que es derivava de les propostes de millora PM12, PM13 i 
PM14, aquestes van ser comunicades amb més immediatesa. 
 
  

8.1.2. Contacte amb el personal de suport. 
 
Per contactar amb el personal de suport s’han seguit tres vies: el formulari de la 
pàgina inicial de la Plataforma Eleven, l’adreça de correu per demanar informació 
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general a la mateixa Plataforma, i a través del comercial assignat al centre on 
s’han realitzat les pràctiques. Les dues darreres vies s’han demostrat ràpides i 
efectives, al menys pel que fa a la primera incidència reportada (PM12).  
Respecte a la incidència amb el mòdul d’avaluacions, formulada en paral·lel a 
l’anterior, encara no hi ha resposta (05-06-2011). 

 
 

8.2. Sobre el JClic. 
 
El motiu d’escollir el JClic com a base per a la construcció d’un “llibre digital” sorgeix 
d’una activitat desenvolupada en aquest mateix màster en l’assignatura “Aprenentatge i 
Ensenyament de la Tecnologia a Secundària II”, que l’anomena en el capítol que fa 
referència a Recursos Didàctics. Així aquest TFM vol anar una mica més enllà, i 
aprofundir en l’ús d’aquest programari. 
 
Darrera la imatge senzilla dels projectes JClic, hi ha un eina amb una gran projecció, i 
potencialitat. No està dissenyat per crear llibres digitals, però el resultat final reuneix els 
requisits i característiques que es demana a aquesta mena de material. 
 
La configuració de treball finalment escollida per desenvolupar aquest TFM, no ha estat 
la més idònia. La major part dels problemes de funcionament trobats en la base de 
dades, i per tant  en les dades recollides i les incidències produïdes  durant el 
funcionament, són degudes a aquesta configuració, mancada de potència i solidesa. 

 
 

8.2.1. Contacte amb el personal de suport. 
 
L’assessoria tècnica rebuda per part del personal que desenvolupa i dona suport 
amb el JClic he estat exquisida en tot moment. Han mostrat amplia disponibilitat, 
fins i tot quan m’he identificat com a estudiant, i no com a professor. 
 
La persona de contacte ha buscat en tot moment l’interlocutor més adequat per 
resoldre els dubtes plantejats. Inicialment, quan les incidències estaven 
relacionades amb el programa, amb el propi creador del JClic, i seguidament amb 
la creadora del mòdul de JClic per Moodle, quan s’estudiava el funcionament dins 
d’aquest entorn 
 
 

8.3. Sobre l’activitat realitzada amb el grup classe. 
 

La participació i interès mostrat per l’alumnat de la classe en el moment de realitzar 
l’actualització dels portàtils, i la verificació del correcte funcionament del sistema definit 
per dur a la pràctica la proposta d’aquest TFM, em feia sentir optimista respecte als 
resultat que es podrien obtenir. 
 
El tractament a posteriori de les dades obtingudes a posat de manifest que la sensació 
de participació a l’aula davant de l’activitat proposada per part de l’alumnat, era errònia.  
 
Aquest fet queda lleugerament matisat per l’elevat nombre d’errors en la connexió amb 
la base de dades, produïdes per la configuració final escollida. 
 
De tota manera, i a partir de les dades de la sessió emmagatzemades en la base de 
dades,  es pot verificar que el període més llarg de treball va ser de 13 minuts. En 
aquestes mesures queda inclòs també els períodes d’inactivitat dins les activitats del 
projecte. 
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8.4. Valoració Final. 

 
Després del treball realitzat amb la Plataforma Eleven resumiria l’experiència en els 
següents punts: 
 

• És la via d’accés natural als llibres de Digital Text. 
• Les característiques de funcionament són clarament millorables. 
• Les funcionalitats presenten limitacions i en algun cas s’han detectat errades 

greus que afectaven a la seguretat i privadesa de la informació continguda al 
lloc. 

• La documentació d’ajuda, poc rigorosa. 
• S’han detallat un seguit de Punts de Millora basats en aquest treball que seran 

comunicats a la Plataforma Eleven. 
• La necessària corba d’aprenentatge, juntament amb les deficiències detectades 

pot desmotivar l’usuari final (professorat i/o alumnat) 
• La seva projecció de futur, en clara competència amb Moodle, quedarà 

marcada per com es solucionin les deficiències presents actualment,  
• L’ús que en fa el professorat (experiència limitada a l’àmbit del Pràcticum) no 

abasta tot l’espectre que vol cobrir la Plataforma. 
 
 

D’altra banda, les activitats realitzades, reafirmen l’aposta pels EVA: 
 

• Basats en software lliure, amb una àmplia comunitat participativa. 
• Que tenen difusió en l’entorn educatiu proper, i busquen una màxima 

universalitat. 
• Que són capaços de suportat el major nombre de formats i recursos educatius, 

en l’ampli ventall de formats existents. 
• Que implementin les seves funcionalitats pensant en el treball  del dia a dia del 

professorat. 
• Que disposin d’ampli recolzament formatiu, en  recursos i de la comunitat 

educativa. 
• Que facilitin l’accés a la informació creada,per l’usuari, així com la seva difusió. 
• Que garanteixin la seguretat de la informació i generin confiança en el seu ús. 

 
 

Respecte als llibres de text digitals destacar: 
 

• L’existència de solucions comercials innovadores, que han estat pensades i 
creades per al nou medi en que han de ser treballades. 

• Les adaptacions de diversa mena del llibre en paper tradicional al format digital 
també són molt abundants. 

• La creació d’un llibre digital propi pel professorat, queda emmarcada per a un 
termini mig o llarg, que ha de passar prèviament per la creació d’activitats 
curtes integrades dins un entorn d’aprenentatge virtual. 

 
 

Del treball amb el JClic ressaltar: 
 

• S’han cobert les expectatives bàsiques inicials d’incloure en un mateix projecte 
els continguts teòrics i les activitats i exercicis associades. 

• El treball pràctic amb el grup classe, malgrat no descartar la seva viabilitat, ha 
presentat dificultats amb la connexió amb la base de dades i el posterior 
emmagatzemament de les dades. La configuració treballada no era prou 
robusta. 
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D’altres observacions sorgides durant el desenvolupament de l’activitat són: 
 

• Conveniència de desar informació confidencial sota el control de terceres 
persones (empreses homologades). 

• Necessitat d’instruir tant professorat com alumnat de conèixer i saber conviure 
amb el riscos de la seguretat informàtica. 

• Els entorns virtuals d’aprenentatge necessitaran una forta empenta per tal 
d’esdevenir una eina de treball i no una eina de moda. 
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