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1 Introducció 
El present treball descriu una proposta d'adaptació d'eines de treball en línia per a l’ensenyament. En 

aquesta introducció es descriu la motivació i objectius bàsics del projecte. 

1.1 Motivació 
Tot i el canvi de paradigma produït fa uns anys per la tecnologia encara s’utilitzen tècniques didàctiques 

i eines que no aprofiten el potencial de poder compartir informació d’una manera senzilla i global a 

través d’Internet. 

Un clar exemple de l’adaptació de la població a les noves tecnologies és l’ús del correu. Fins fa 25 

anys, totes les comunicacions amb aquest mitjà es realitzaven amb fulls i paper, però llavors es va 

enviar el primer correu electrònic a l’estat espanyol [RTVE, 2010]. Des de llavors aquesta eina ha anat 

guanyat cada cop més usuaris. Primerament gràcies als clients de correu electrònic que permetien la 

consulta del correu des d’un únic dispositiu. Finalment gràcies al correu web, que permet la consulta 

del correu electrònic a través de qualsevol navegador web o dispositiu. Tal ha estat l’èxit del correu 

electrònic que a finals de l’any 2011 s’han contabilitzat 3100 milions de comptes de correu i s’espera 

que a finals del 2015 aquesta xifra arribi als 4100 milions [Radicati, 2012]. 

És per això que plantejo aquest treball d'investigació: per definir les millores que poden derivar de 

l'aplicació de tècniques i eines didàctiques per a compartir informació a través d'Internet. 

1.2 Objectius del Projecte 
El present treball fi de màster te per objectiu analitzar les eines del paquet de Google Apps for 

Education, disponible tant per ordinadors personals com per telèfons intel·ligents, per: 

1. Introduir noves tècniques d’aprenentatge actiu en l’activitat acadèmica de l’estudiant. 

S’ha demostrat que metodologies actives d’aprenentatge disposen de més taxa de retenció per 

part de l’alumnat que no pas les estàtiques [Wirth, 2008]. S’adaptarà una metodologia basada 

en la resolució de problemes al paquet de Google Apps for Education. 

 

2. Facilitar la participació dels tutors legals en l’aprenentatge de l’estudiant. 

Actualment els tutors legals dels alumnes no disposen d’una manera fluïda i contínua per a 

comunicar-se amb el professorat. A més, si els tutors legals s’impliquen en l’aprenentatge dels 

seus tutoritzats, queda patent que l’alumnat millora el seu rendiment acadèmic [Cassity, 2000], 

sempre que els tutors legals tinguin un nivell d’estudis superior al de l’alumnat [Balli, 97]. 

 

3. Gestionar les diferents tasques per part del personal del centre. 

Gràcies a l’entorn col·laboratiu en xarxa i a la gran varietat d’eines que disposa l’esmentat 

paquet, el personal del centre pot accedir a informació des de qualsevol dispositiu i fins i tot 

automatitzar la correcció de proves, tot millorant la seva eficiència. 

1.3 Estructura de la memòria 
Aquesta memòria està dividida en quatre apartats: Definició i context del problema, Descripció de la 

solució, Resultats i Conclusions 

A la primera part de la memòria, Definició i context del problema, s’enuncien els problemes que es 

pretenen solucionar i s’ofereixen les diferents eines i/o metodologies disponibles per donar-hi solució. 

A la segona, Descripció de la solució, s’escull argumentadament tant la metodologia com l’eina 

escollida, i s’ofereixen diferents solucions als problemes plantejats. 

A la tercera, Resultats, es descriuen breument les solucions plantejades anteriorment i que s’han 

arribat a desenvolupar amb èxit a la realitat. 
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Finalment, a Conclusions, s’extreuen les síntesis d’aquest projecte fi de màster. 

2 Definició i context del problema 

2.1 Definició del problema 
Diversos estudis [Wirth, 2008] [Cherney, 2008] demostren que l’alumnat presenta dificultats per 

transformar en coneixement la informació presentada a classe. Per il·lustrar la magnitud del problema 

als EUA es va realitzar un estudi [Wirth, 2008] on va prendre part l’alumnat que va finalitzar el primer 

curs d’una facultat d’economia, que basava la seva metodologia en classes magistrals, juntament amb 

d’altres persones sense coneixements específics sobre economia. L’estudi va revelar que únicament el 

20% de l’alumnat que va cursar el primer curs disposava de més coneixements que la gent que no el 

va cursar. A més, aquesta diferència es va reduir a menys d’un 10% al cap de 7 anys. Així doncs, els 

resultats d’aquests estudis, mostren d’una manera clara que la metodologia d’ensenyament utilitzada 

no funciona correctament i que la majoria dels estudiants no estan aprenent, o si més no, retenint la 

informació subministrada.  

Un altre aspecte a millorar a l’actual sistema educatiu és la participació dels tutors legals en 

l’aprenentatge de l’alumnat, ja que beneficien la totalitat de la comunitat educativa. Diferents estudis 

[Cassity, 2000] [Balli, 97] han identificat majors taxes d’assistència escolar, menors taxes de deserció 

escolar i diverses millores relacionades amb l’alumnat. Entre aquestes últimes cal destacar: el 

rendiment acadèmic, la motivació, el comportament a l’aula, l’autoestima i l’autoconfiança. Altrament, 

també s’han identificat d’altres progressos relacionats amb els tutors legals i el professorat, com la 

satisfacció dels primers amb l’escola, o les qualificacions més elevades dels tutors legals cap al 

professorat. Així doncs, es pot determinar que la implicació dels tutors legals a l’ensenyament dels 

alumnes és realment important i que, per tant, és necessari una estreta relació amb ells. 

Finalment, en l’actual situació de crisi conjuntural el president del govern espanyol pretén retallar  

10.000 milions d’euros en sanitat i educació [ARA, 2012_a]. Entre les mesures previstes a l’educació 

destaquen: augmentar un 20% el número d’alumnes per classe, augmentar les hores lectives dels 

professors i establir un nou pla de substitucions [ARA, 2012_b]. 

Les mesures generaran al personal del centre un volum més elevat de feina i, per tant, caldrà dotar-los 

de les eines necessàries per a que el puguin assumir de la manera més eficient possible. Altrament es 

podrien arribar a donar casos de baixa per estrès, cosa que no faria res més que agreujar el problema. 

2.2 Context del problema 
A continuació s’exposaran les diferents opcions metodològiques i eines que es proposen per afrontar 

els problemes anteriorment exposats. 

2.2.1 Metodologia 

A la gran majoria de centres educatius es formen als estudiants mitjançant la lliçó magistral [Alcober, 

2005], amb el conseqüent estudi posterior per part de l’alumnat i l’avaluació individual dels 

coneixements adquirits en un moment determinat, sense donar importància a si perduraran o no a la 

memòria de l’alumnat [Cherney, 2008]. Tot i que és obvi que cada professor segurament farà servir una 

metodologia diferent basant-se en la seva pròpia experiència, molts cops la manca d’informació sobre 

altres maneres d’exercir l’activitat docent fa que la majoria del professorat únicament utilitzi la lliçó 

magistral. En cap cas s’ha de deixar d’utilitzar, però sí que cal incorporar altres metodologies més 

actives que fomentin la participació de l’estudiant [Rodríguez, 2011] i l’avaluació per competències. 

L’avaluació per competències adquireix una gran importància des de l’any 2006 amb l’entrada en vigor 

de la Llei Orgànica d’Educació [BOE, 2006], on els currículums de les assignatures van  ésser definits a 

partir de les competències bàsiques, és a dir, aquelles competències mínimes pel desenvolupament 

diari. 
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Les metodologies conegudes com actives aconsegueixen la implicació de l’alumnat en el seu procés 

d’aprenentatge utilitzant al professor com a guia, tot millorant la capacitat de retenir el coneixement, és 

a dir, assimilar la informació i fer-la pròpia d’un mateix [Wirth, 2008]. A més a més, les metodologies 

actives afavoreixen el desenvolupament i l’avaluació de competències [Miguel, 2005].  

Entre les metodologies actives més destacades es troben l’aprenentatge basat en problemes i 

l’aprenentatge basat en projectes. Tot seguit es descriu breument cadascuna d’elles. 

2.2.1.1 Aprenentatge basat en problemes 

L’aprenentatge basat en problemes està orientat a desenvolupar un aprenentatge actiu per part de 

l’estudiant a  través de la resolució de problemes. El professor planteja un problema i els estudiants 

l’han de resoldre, tot desenvolupant certes competències. 

Respecte l’avaluació es tenen en compte tres aspectes: 

 El seguiment del treball en grup i la participació dels components. 

 L’anàlisi de la solució generada. 

 La valoració de l’exposició que realitza el grup. 

2.2.1.2 Aprenentatge basat en projectes 

L’aprenentatge basat en projectes està orientat a la realització d’un projecte per a la resolució d’un 

problema, aplicant habilitats i coneixements prèviament adquirits. Es basa en que els estudiants 

realitzin un projecte en un temps determinat per a resoldre un problema mitjançant la planificació, 

disseny i realització d’una sèrie de tasques. 

A diferència de l’aprenentatge basat en problemes, l’aprenentatge basat en projectes tracta sobre 

aspectes o problemes reals que disposen d’una solució oberta i s’acostuma a utilitzar als últims cursos 

amb una duració d’un semestre o un curs sencer.  

Respecte l’avaluació, és semblant a la de l’aprenentatge basat en problemes, però es dóna mes èmfasi 

a la solució final del projecte. Per tant, s’avalua: 

 L’informe escrit del projecte. 

 Presentació del projecte als alumnes i professors per part de l’equip. 

 La defensa individual del projecte davant del professor. 

2.2.2 Eines 

En ple segle XXI, la primera generació d’estudiants nativa digital [Europa Press, 2011] ha arribat als 
centres educatius, utilitzant Internet tant per a la seva vida professional com personal, però no pas per 
l’acadèmica. Tot i que a la majoria de centres s’estan començant a introduir certes innovacions 
didàctiques, encara s’han de superar certes barreres per passar de la teoria a la pràctica. Alguns 
centres educatius argumenten que els estudis que demostren aportar millores significatives a la 
comunitat educativa són estudis irrellevants i massa teòrics, sense possibilitat de posar-ho en pràctica 
[Campaña, 2010], en contraposició d’altres estudis on s’ha dut a la pràctica amb un èxit rotund 
[Schneckenberg, 2011] [Campaña, 2010] [Dong, 2011] [Livingston, 2011]. 
 
Actualment es disposa de diversos paquets d’eines col·laboratius en xarxa, que degudament utilitzats 
poden millorar tan la relació com el rendiment dels 3 rols que interaccionen en l’aprenentatge: 
estudiants, tutors legals i professorat. Entre aquestes eines hi destaquen Google Apps for Education, 
Microsoft 365 for Education, Zoho, Thinkfree i Moodle. Tot seguit s’introdueix breument cadascuna 
d’elles. 
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2.2.2.1 Google Apps for Education 

Google Apps for Education
1
 és un paquet específicament dissenyat per al treball col·laboratiu en xarxa 

als centres educatius. Disposa de correu web, calendari, repositori de documents, editor concurrent de 
documents i editor de pàgines web totalment en línia. El centre educatiu no cal que disposi de 
maquinari per emmagatzemar la solució, sinó que s’emmagatzema directament als servidors de Google 
i, per tant, no cal realitzar tasques de manteniment. Únicament cal disposar d’un domini web, la resta 

és totalment gratuït. 

2.2.2.2 Microsoft Office 365 for Education 

Microsoft Office 365 for Education
2
, disposa de les mateixes funcionalitats que Google Apps for 

Education, però cal pagar una quota mensual per usuari. 

2.2.2.3 Zoho 

Zoho
3
, com Google Apps for Education i Microsoft Office 365 for Education, també disposa de correu 

web, calendari, repositori de documents, editor concurrent de documents i editor de pàgines web. 
També disposa de moltes més eines, però dissenyades específicament per a l’empesa i cal pagar-les. 
Com Google, emmagatzemen la solució als seus servidors i per tant no cal realitzar tasques de 
manteniment. 

2.2.2.4 Thinkfree 

Thinkfree
4
 és un software que únicament possibilita l’edició concurrent de documents en un núvol 

privat, però no ofereix ni calendari, ni correu web, ni editor de pàgines web. A diferència de Google 
Apps for Education i Zoho, per utilitzar Thinkfree cal disposar d’un servidor propi per instal·lar el 
programari que prèviament s’ha hagut de comprar. Per tant cal realitzar tasques de manteniment 
periòdicament. 

2.2.2.5 Moodle 

Moodle
5
 és un programari de codi lliure per crear entorns  virtuals d’ensenyament i aprenentatge. A 

diferència de les plataformes esmentades anteriorment, no disposa d’edició concurrent de documents. 
En canvi disposa d’un gestor d’entregues, l’opció de penjar documents i correu electrònic, però 
únicament es pot utilitzar entre els membres donats d’alta a la plataforma. Per utilitzar Moodle cal 
disposar d’un servidor propi per instal·lar el programari i, per tant, cal realitzar tasques de manteniment 
periòdicament. 
 
A la següent taula és pot observar una comparativa de les funcionalitats anteriorment citades als 

productes. 

Taula 1: Comparativa de diferents eines col·laboratives a través d'Internet 

 Google Apps 
for Education 

Microsoft 
Office 365 for 
Education 

Zoho Thinkfree Moodle 

Gratuït      
Correu web      
Videoconferència      

Calendari      
Repositori de 
documents 

     

Editor 
concurrent de 
documents 

     

Editor de 
pàgines web  

     

                                                      
1
http://www.google.com/apps/intl/en/edu/ 

2
http://www.microsoft.com/en-us/office365/education/school-services.aspx#fbid=PTqYPKhUeED 

3
http://www.zoho.com/ 

4
http://www.thinkfree.com/main.jsp 

5
http://moodle.org/?lang=en 
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Creació de grups      

Servei 
externalitzat 

     

Taula 2: Comparativa de diferents eines col·laboratives a través d'Internet 

3 Descripció de la solució 
Aquesta secció descriu tant la metodologia com l’eina escollida per donar solució als problemes 
anteriorment exposats, diferents solucions proposades als problemes i, finalment, un disseny d’una 
activitat d’aprenentatge basada en alguna d’aquestes idees. 

3.1 Metodologia i eina escollida 
A l’hora d’adoptar una metodologia, s’adopta l’aprenentatge basat en problemes. S’ha optat per 
l’aprenentatge basat en problemes perquè, a part de què és fàcilment compatible amb d’altres 
metodologies, apropa als estudiants a les situacions que hauran d’afrontar en un futur professional i 
alhora facilita l’aprenentatge de competències complexes associades a la resolució de problemes, al 
treball en equip i a la presa de decisions. A més, a diferència de l’aprenentatge basat en projectes, la 
duració de l’activitat és menor. 
 

Tot i això, l’aprenentatge basat en problemes és una metodologia que té el seu origen al segle XX 
[Alcober, 2005] i no està adaptada a l’era digital. Això implica que, tot i estar globalment reconeguda la 
seva millora en els processos d’ensenyament i aprenentatge, aquesta es pot incrementar si s’aplica 
mitjançant eines col·laboratives en xarxa. A més, el fet d’haver escollit una eina de treball col·laboratiu 
en xarxa també resol els problemes identificats prèviament amb els tutors legals i el professorat: 
facilitar la participació dels tutors legals en l’aprenentatge de l’estudiantat i gestionar les diferents 
tasques per part del professorat, veure secció1.2. 
 
De les eines exposades anteriorment s’ha escollit Google Apps for Education com a eina col·laborativa 
en xarxa pels següents motius: 

 És gratuït. 

 Assistència 24/7. 

 Disposa d’una interfície amigable. 

 Garantia d’operativitat el 99,9% del temps. 

 Alguns professors i estudiants ja l’utilitzen, almenys en la seva versió estàndard. 

 No requereix recursos humans al centre educatiu per realitzar tasques de manteniment. 

 Disposa d’una plataforma en línia perquè els usuaris es puguin autoformar en l’ús de les eines 
que formen el paquet. 

 

Tot i això, cal tenir en compte que no tot són avantatges. Diferents Governs d’arreu del món, així com la 
Comissió Europea, argumenten que com Google opera al seu territori ha de respectar la seva 
jurisdicció. Contràriament, Google afirma que com la seu central està als Estats Units únicament han de 
respectar aquesta última. Aquest fet genera greus contraposicions amb les polítiques de privacitat de 
cada país donat que la política de privacitat dels Estats Units és gairebé nul·la. A més, aquest fet s’ha 
agreujat encara més després de l’última actualització de la política de privacitat de Google, sotmesa a 
investigació per la Comissió Europea des de març del 2012 [RTVE, 2012]. 
 
L’anterior fet, en part, també està lligat amb el seu model de negoci. Google pot oferir una gran 
quantitat de serveis gratuïts als seus usuaris perquè gràcies a l’emmagatzematge de dades als seus 
servidors, poden analitzar la informació i segmentar la publicitat que ofereixen a l’usuari, que és 
exactament el que volen els anunciants. De fet, el 95% de la facturació de Google prové d’aquest 
servei [Suárez, 2012]. 
 
Tot i que Google assegura que no és el propietari de les dades, quan es vol anular un compte és 
gairebé impossible esborrar la informació emmagatzemada [Suárez, 2012].  
 

Deixant de banda el costat fosc de Google, les eines al paquet Google Apps for Education corresponen 
a: 
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 Gmail: és un dels millors correus web existents al món. A més, es poden integrar funcions de 
missatgeria instantània i videoconferència, a part d’incloure un gestor de tasques i contactes. 
Per defecte, l’espai d’emmagatzematge és de 25GB.  

 Google Docs: és un editor de documents en línia que permet l’edició concurrent amb altres 
usuaris de documents de text -Google Documents-, fulls de càlcul -Google Spreadsheets-, 
presentacions -Google Presentations-, formularis -Google Forms- i dibuixos -Google Drawing-. 
També permet la creació de carpetes i no cal desar els fitxers, ja que aquesta funció està 
automatitzada i sempre hi ha disponible l’última versió. 

 Google Calendar: és l’agenda que permet als usuaris programar reunions, compartir 
calendaris i tasques. 

 Google Groups: permet establir grups d’usuaris amb permisos comuns i compartir fàcilment 
correus, documents i calendaris. 

 Google Sites: permet crear pàgines web i intranets alhora que es pot controlar fàcilment la 
privacitat del contingut. 

3.2 Cas d’estudi 
Per aconseguir els objectius anteriorment citats (Introduir noves tècniques d’aprenentatge actiu en 
l’activitat acadèmica de l’estudiant, Facilitar la participació dels tutors legals en l’aprenentatge de 
l’estudiant i Gestionar les diferents tasques per part del personal del centre), s’esmentarà com es pot 
utilitzar Google Apps for Education, eina a eina [Google Apps, 2011_a] [Google Apps, 2012]. 
A més, dins de cada eina s’ha diferenciat si la solució s’aplica a dins un mateix rol, intra-rol, o pel 
contrari hi es recomanable utilitzar-la entre diferents rols, inter-rol. 

3.2.1 Gmail 

3.2.1.1 Intra-rol 

 Comunicació: tant alumnes, com tutors legals com personal del centre poden utilitzar aquesta 
eina per a comunicar-se entre ells. A més, no únicament ho podran realitzar mitjançant el 
correu electrònic. També disposaran al seu abast d’una eina de missatgeria instantània 
integrada al correu, anomenada Gtalk, i també podran realitzar videoconferències, sempre que 
sigui necessari, gràcies a l’eina Google Voice, també integrada amb el correu. 
Així doncs, per exemple, els estudiants podran estar en contacte permanentment durant les 
hores no lectives, el professorat podria realitzar reunions internes a nivell de departament 
remotament, amb o sense videoconferència. 

 

 Tasques: Gmail també disposa d’un gestor de tasques anomenat Google Tasks que permet 
crear, editar i eliminar qualsevol tipus de tasca amb tota la informació necessària. A més a més, 
quan una tasca es crea aquesta és automàticament visualitzada sota el calendari de Tasques 
al Google Calendar, de tal manera que els usuaris, ja siguin estudiants o personal docent, 
poden, mitjançant un únic cop d’ull, visualitzar totes les tasques que han de realitzar, i al mateix 
temps, saber per quan les han de fer. 

 

 Autenticació: Gmail permet la verificació en dos passos. D’aquesta manera aquella persona 
que aconsegueixi la contrasenya d’un altre usuari, no podrà accedir sense introduir els codis de 
verificació. Els codi de verificació és una seqüència numèrica que s’envia al telèfon de l’usuari, 
de manera gratuïta, per evitar la suplantació d’identitat. Així doncs, si algun alumne, per 
exemple, aconsegueix la contrasenya d’un professor, no podrà accedir al seu compte. A més, 
el professor es donarà compte que un altre usuari està intentant accedir al seu compte de 
correu perquè ha rebut un codi de verificació al telèfon quan ell no està intentant accedir. 

3.2.1.2 Inter-rol 

 Comunicació: els tutors legals poden utilitzar correus electrònics per posar-se en contacte 
amb el personal docent del centre. A més, aquest en concret ofereix la possibilitat de 
comunicar-se a través de xat o videoconferència. Per tant, si els tutors legals no poden assistir 
presencialment alguna reunió, és possible fer-la remotament gràcies a les videoconferències. 
Una altra aplicació de la videoconferència és la gestió de baixes mèdiques. Els alumnes que 
per algun motiu no pugin assistir a classe, per exemple degut a un constipat, gràcies a la 
videoconferència podran assistir virtualment a classe. 
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 Traducció: Gmail disposa d’un “lab”, nom que reben les diferents utilitats que poden ésser 
activades/desactivades a voluntat de l’usuari, que permet traduir el text escrit/rebut a més de 
70 idiomes. D’aquesta manera, si disposem d’alguns tutors legals nouvinguts que encara no 
parlin l’idioma local, es pot escriure el missatge de correu en l’idioma local, traduir-ho al seu 
idioma polsant únicament un botó, i enviar el correu. 

3.2.2 Google Docs 

3.2.2.1 Intra-rol 

 Edició concurrent de documents: els documents, presentacions i fulls de càlcul es poden 
editar concurrentment, és a dir, varis usuaris poden escriure en un document al mateix temps. 
Aquesta eina també possibilita la inserció de comentaris i habilita un xat a la dreta de la 
pantalla. D’aquesta manera quan diversos usuaris estan editant un document, poden parlar 
amb els usuaris que l’estan editant en aquell moment. Això possibilita la resolució de dubtes 
d’una manera instantània. 
 
Una altra manera d’utilitzar-ho és creant un únic document amb tots els apunts de 
l’assignatura, d’aquesta manera es fomentaria el treball col·laboratiu i s’obtindria una document 
d’alta qualitat, ja que seria editat per tots els alumnes sota la supervisió del professor. 
 
Una altra explotació d’aquest servei és la redacció d’actes. A les reunions on cal lliurar una 
acta, es pot prendre nota directament sobre un Google Docs per després compartir-ho amb les 
persones que desitgem, ja que aquesta eina permet compartir el document amb diversos 
permisos, en aquest cas si es vol que no modifiquin el contingut, s’hauria de convidar a la gent 
amb permisos de només lectura. Així s’estalvia fotocopiar l’acta, gastar paper i haver-la de 
penjar al taulell d’anuncis, per exemple a les reunions de departaments o d’AMPA. 
 

 Substitucions: el professor de baixa únicament amb un clic podrà compartir tot el material 
necessari al professor substitut per a que pugi desenvolupar les tasques com si fos el mateix 
professor i els alumnes no notin pràcticament la diferència de continguts. 

 

 Formularis d’expulsió: la documentació a omplir quan s’expulsa a un alumne de classe també 
es pot fer amb Google Forms. D’aquesta manera podem tenir tota la informació centralitzada a 
un full de càlcul, cosa que posteriorment permetrà el seu anàlisi d’acord diferents opcions. 

3.2.2.2 Inter-rol 

 Repositori compartit: Google Docs també es pot utilitzar com a un repositori de documents 
compartit, de tal manera que qualsevol persona autoritzada a la carpeta pot accedir d’acord 
amb els permisos atorgats. També es poden crear carpetes, i a dins incloure documents o 
d’altres carpetes. D’aquesta manera s’aconsegueix simular una “intranet” virtual que poden fer 
us, per exemple, tant estudiants com professors. 

 

 Donar “feedback”: una altra manera d’utilitzar Google Docs es per a millorar els processos 
d’escriptura i/o redacció. Al model tradicional els estudiants escriuen una redacció, se la lliuren 
al professor i posteriorment li torna corregida, l’alumne implementa els canvis i així 
successivament. Amb aquesta eina se li pot anar donant “feedback” a l’estudiant a mesura  que 
va avançant amb el projecte gràcies a l’eina dels comentaris. A més els comentaris es poden 
contestar, i com està directament integrat amb Gmail, quan algú crea, contesta, edita, o dona 
per finalitzat un comentari arriba una notificació al correu a totes les persones subscrites al 
document, d’aquesta manera sempre s’està informat dels canvis al document. 

 

 Publicació treballs: un cop la tasca s’ha finalitzat a través de Google Docs el fet de publicar-la 
a la resta de la classe també involucrarà encara més al redactor. El document es pot compartir 
fàcilment amb la classe, i podran disposar, per exemple, d’un històric de treballs mostrats, per 
exemple, en funció d’un rànquing. 

 

 Recol·lecció dades: mitjançant Google Forms el professorat pot crear exercicis que els 
alumnes han de resoldre i guardar totes les dades, tant les preguntes com les respostes de 
cada alumne a una base de dades on després se li poden aplicar tota mena d’estadístiques. 
Tant Google Forms com Google Spreadsheets admeten les fórmules de cel·la que es troben a 
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la majoria dels paquets de fulls de càlcul per a equips d’escriptori. Les fórmules, per tant, es 
poden utilitzar per crear diferents funcions que manipulin dades i càlculs de cadenes de 
caràcters i números. 
 

 Creació d’exercicis en funció del nivell: amb Google Forms es pot crear un test de nivell 
inicial a l’inici de cada classe. Posteriorment, d’acord amb el resultat del test i automàticament, 
el mateix formulari assignarà una tasca diferent d’acord el nivell obtingut al test. D’aquesta 
manera es poden aconseguir aprenentatges personalitzats d’acord al nivell de l’alumnat. Per a 
la realització d’aquesta tasca calen coneixements bàsics de JavaScript. 
Conscients de que la majoria del professorat no en disposa d’aquest tipus de coneixements, 
Google ha preparat diversos cursos en línia d’una durada no superior a una hora perquè el 
professorat adquireixi els coneixements necessaris per aplicar aquesta eina [Google Apps, 
2011_b] [Google Apps, 2011_c] [Google Apps, 2011_d]. 
 

 Posar nota als tests automàticament: amb Google Forms, el personal docent pot 
automatitzar formularis per crear fulls de resposta que avaluen automàticament els 
coneixements de l’alumnat. Com a l’anterior cas, també calen coneixements de JavaScript. 
 

 Creació d’exercicis: amb Google Forms, a part de les respostes test, també es poden crear 
exercicis amb format de resposta obert. 

 

 Captar els interessos dels estudiants: a l’inici del curs, es pot passar una enquesta als 
estudiants mitjançant l’eina Google Forms que recull i processa automàticament els resultats, 
per captar quins són els interessos i les motivacions del grup classe. Malauradament, encara 
no existeix cap mena d’integració amb l’eina de de Google “+1”, que és com un “Like!” del 
Facebook. Si existís aquesta integració, es podrien captar els interessos del l’alumnat per les 
matèries que imparteix el professorat molt més fàcilment. 

 

 Observacions per professorat i/o estudiants: una altra tasca que pot facilitar Google Forms 
és l’avaluació del professorat/estudiantat per part de l’estudiantat/professorat. Les dades es 
guardaran automàticament al full de càlcul per al seu posterior anàlisi. 

 

 Control d’autoria: els documents que redactin els estudiants col·laborativament també es 
poden compartir amb els tutors legals, preferiblement només amb permisos de lectura, per a 
que tinguin cura de la qualitat del treball i volum desenvolupat per l’alumnat. Amb Google Docs 
es pot revisar l’historial del document i veure quins canvis ha fet cadascú, on i quan. Així es pot 
saber quan de temps s’ha dedicat, quan es va començar, quan es va acabar, entre d’altres. 
 

 Traducció documents: la presencia de famílies nouvingudes, així com d’alumnes immigrants 
a les aules, molts cops sense que sàpiga parlar la llengua local és una realitat avui en dia. 
L’opció de traducció de Google Docs possibilita la traducció del document en més de 70 
idiomes, tot facilitant la lectura a l’alumnat nouvingut, com les comunicacions de documents 
oficials als tutors legals. La traducció no serà perfecta, però serà suficient per a comunicar-se. 

 

 Control deures: mitjançant fulls de càlcul es pot controlar si l’alumne fa els deures, o no. 
D’aquesta manera el professor tindrà centralitzat en un fitxer tota la informació sobre els 
deures, i els tutors legals, podran saber si el seu tutoritzat ha fet veritablement els deures 
sense necessitat de preguntar-li. Seria necessari donar un codi o un nom anònim a cadascun 
dels alumnes per a protegir la seva privacitat abans de compartir aquest document amb els 
tutors legals. 
 

 Recol·lecció d’informació: amb Google Forms és possible recol·lectar informació tant 
d’estudiants com de tutors legals d’una manera senzilla i entenedora, tot desant-la 
automàticament a un full de càlcul per al seu posterior anàlisi. 
 

 Notes d’avaluació: també es pot crear un document compartit entre alumnes, tutors legals i 
professorat, o qualsevol combinació entre aquests, perquè sàpiguen en qualsevol moment la 
nota que disposen sobre les diferents activitats que han realitzat i/o els pares estiguin al corrent 
del rendiment acadèmic de l’alumne. 
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 Control d’assistència: entre els tutors legals i el personal docent es pot compartir un 
document per seguir l’assistència dels diferents alumnes. Així, tant el professorat com els tutors 
legals podrien saber en qualsevol moment si l’alumne no s’ha presentat classe. 

3.2.3 Google Calendar 

3.2.3.1 Intra-rol 

 Gestió del temps: l’eina de calendari de Google permetrà tant a estudiants, representants 
legals i personal docent, acordar el dia i hora de reunions, siguin presencials o no. Cal tenir en 
compte que aquest procés es pot automatitzar ja que Google Calendar disposa d’una eina que 
proposa el primer temps lliure comú per a tots els assistents a la reunió. 

 

 Esdeveniments: l’AMPA podrà disposar d’un calendari per estar al dia dels esdeveniments 
que tenen lloc a l’institut, com reunions del Consell Escolar, reunions de comissions, 
vacances... 

 

 Reserva de recursos: una altra utilitat és la de reservar les diferents aules de conferència, o 
espais buits si calen per alguna activitat, com podria ésser una conferència. 

3.2.3.2 Inter-rol 

 Reserva de cites: gràcies al calendari, els tutors legals poden conèixer en qualsevol moment 
l’horari dels seus tutoritzats. Per tant, podran demanar hora, per exemple,  al dentista fora de 
l’horari lectiu fàcilment. 
 

 Compartir calendari. una bona planificació no assegura l’èxit, però una planificació dolenta 
assegura el fracàs. És per això, que un calendari compartit entre alumnes i professors cal que 
sigui el més detallat possible, ja que és el que servirà d’agenda als estudiants. 
 
A més, per a cada assignatura es poden arribar a detallar els continguts que s’impartiran per 
classe dins del mateix calendari. 
 
Pels tutors legals i professorat es pot crear un altre calendari per inserir els esdeveniments que 
tinguin lloc entre ells, de tal manera que ambdues parts poden estar informades només donant 
un cop d’ull al calendari. 
 
També cal valorar l’opció de compartir un calendari entre la totalitat dels diferents membres de 
la comunitat educativa per així estar al dia de quins són els dies de festa del centre educatiu, 
quan algun grup té planificada una excursió, el període d’exàmens... A més també es poden 
mostrar als calendaris els horaris d’obertura i tancament dels diferents recursos dels que 
disposa el centre, com cafeteria, llibreria, pistes de futbol.. o si estan ocupats i/o reservats. 
 

 Programar cites: una bona manera de programar cites amb els tutors legals de l’alumnat és a 
través d’un calendari compartit entre tutors legals i professorat. Gràcies a l’eina que troba 
automàticament un espai temporal on ambdós rols estan disponibles, s’estalviaria temps a 
tothom per decidir l’hora i data i al centre despeses per la realització de trucades. 
 

 Delegar tasques: totes les tasques pendents i reunions amb els tutors legals del calendari d’un 
professor de baixa, es poden compartir amb el professor substitut amb un únic clic. 

3.2.4 Google Sites 

3.2.4.1 Intra-rol 

 Crear ePortafolis: amb Google Sites es poden crear pàgines web d’una manera molt fàcil i 
intuïtiva. Per exemple, els alumnes podrien realitzar un ePortafoli. 

 

 Creació pagina web: ja que és molt senzill fer una pàgina web amb Google Sites, l’AMPA 
podria crear una pàgina web on posar tota la informació relacionada amb la seva activitat. 
D’aquesta manera s’ajudaria a aconseguir la plena transparència en les tasques 
desenvolupades. Aquesta mateixa activitat també és extrapolable al centre. 
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3.2.4.2 Inter-rol 

 Wiki: també es pot utilitzar Google Sites per a crear una wiki per a centralitzar tota la 
documentació, i fer-la accessible sense necessitat d’estar identificat a cap compte, sempre que 
la pàgina web no es generi com a privada o restringida. De fet inclús es pot arribar a incloure 
informació sobre el currículum de les diferents assignatures, o fins i tot informació de contacte 
amb el professorat.  

3.2.5 Google Groups 

3.2.5.1 Intra-rol 

 Creació de grups: els usuaris poden crear grups i autogestionar-los. Aquesta opció pot ésser 
útil quan per escriure un correu s’han d’incloure molts destinataris. D’aquesta manera, per a 
referir-se a tots els membres del grup, en comptes d’enviar un correu a tots els destinataris, 
s’haurà d’escriure una única adreça de correu, la del grup. 
D’aquesta manera es pot crear, per exemple, un grup per l’AMPA, o un altre grup per a tots els 
estudiants, o per tots els professors, o únicament pels professors d’un departament... 

3.2.5.2 Inter-rol 

 Creació de grups: extrapolant els grups intra-rol, també es poden crear grups a nivell inter-rol. 
D’aquesta manera es poden crear grups formats per tots els rols dins un mateix nivell educatiu. 
Malauradament, tant per l’intra-rol com per l’inter-rol aquest procés no està automatitzat ni es 
pot integrar amb cap altre procés, com per exemple el de matrícula. Per tant, el personal del 
centre, per exemple, s’hauria d’encarregar d’anar assignant l’alumnat als diferents grups. 

 

3.3 Disseny d’una activitat d’aprenentatge 
A continuació es detalla una activitat d’aprenentatge dissenyada específicament per a ésser realitzada 
a través d’una metodologia basada en problemes amb una eina col·laborativa en xarxa, per exemple 
Google Apps for Education. 
 

L’activitat està dissenyada per a impartir-la a un Cicle Formatiu de Grau Mig d’informàtica, a 
l’assignatura de Serveis de Xarxa, on s’adquireixen coneixements d’accés remot a sistemes. 
 

Durant l’execució de l’activitat s’han diferenciat 7 fases: Preparació, Presentació del problema, 
Coneixements previs, Què cal aprendre, Llistat d’accions, Desenvolupament de la solució i finalment 
Presentació i defensa de la solució, que s’expliquen a continuació. 

3.3.1 Preparació 

A la preparació, el professor ha de crear l’entorn d’aprenentatge en xarxa perquè tant els alumnes com 
els tutors legals tinguin accés als documents. Per aquest motiu, amb Google Docs, es crea una carpeta 
per aquesta activitat i al mateix temps una subcarpeta on l’alumnat i els tutors legals disposen de lliure 
accés amb permisos de lectura. Dins d’aquesta subcarpeta es desa el fitxer d’assistència a classe i les 
notes d’avaluació, perquè pugin ésser consultades en tot moment.  

 

Figura 1: Contingut de la carpeta de l’activitat a Google Docs 

A més a més, dins d’aquesta subcarpeta també hi han d’altres subcarpetes, una per cada grup de 
l’aprenentatge basat en problemes. A cada subcarpeta únicament poden accedir els tutors legals de 
l’alumnat i l’alumnat que forma part del grup, ambdós amb permisos d’escriptura, mentre que el 
professor serà el propietari dels documents. 
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Figura 2: La carpeta pública per alumnes i tutors legals a Google Docs 

Cal dir, però, que tot i que en un principi es tracta d’estudiants menors d’edat, també és possible trobar-
se amb algun que no ho és pas. En aquest cas caldrà demanar permís a l’alumne perquè els seus 
pares pugin accedir lliurement. 

3.3.2 Presentació del problema 

En aquesta fase es presenta el problema al que han de donar solució els alumnes. El problema serveix 
com a punt focal per a l’adquisició del coneixement i és vital definir-ho d’una mara clara i entenedora 
per captar l’atenció dels alumnes i motivar-los. 
Com que l’activitat a la que han de donar solució els alumnes és molt tècnica, és possible que alguns 
no disposin dels coneixements necessaris per a entendre el repte, per tant  cal realitzar una petita 
introducció al problema perquè el pugin entendre. El contingut d’aquesta introducció es penja 
posteriorment a la carpeta pública per alumnes i tutors legals perquè la pugin consultar en qualsevol 
moment. 
 
Un cop feta la introducció, ja es pot definir el problema al que han de donar solució els alumnes. En 
aquest cas consisteix a possibilitar a un usuari d’un entorn Linux l’accés remot a un ordinador Windows 
a través d’Internet. 
 
Així doncs, arribats a aquest punt s’entén que els alumnes tenen suficient coneixement com per a 
entendre el problema que se’ls demana solucionar, però no pas per desenvolupar la solució. 

3.3.3 Coneixements previs 

Ara, doncs, és el moment de que els alumnes posin fil a l’agulla i comencin a treballar. Primerament, 
per grups, llisten els coneixements de que disposen i necessiten per a solucionar el problema plantejat, 
tot responent a les següents preguntes: 

 Què sabem? 

 Què és el que hem d’aprendre? 
Les respostes a les preguntes anteriors cal redactar-les en dos documents diferents dins la subcarpeta 
del grup. D’aquesta manera, es facilita el treball col·laboratiu en xarxa pels alumnes, la col·laboració 
amb els pares en el procés d’aprenentatge de l’alumnat i la gestió de les tasques per part del 
professorat. A més, gràcies als alumnes i a la retroalimentació del professor, aquestes respostes 
ajuden a definir les tasques a desenvolupar per cada grup a la següent fase. 

 
Figura 3: Contingut de la carpeta del grup 1 

3.3.4 Què cal aprendre? 

Ara que s’ha definit clarament el que s’ha d’aprendre per solucionar el problema gràcies a la guia del 
professor, és el moment de cercar la informació i completar el document. 
Després de varis cicles de recollida i anàlisi d’informació per aprendre els coneixements necessaris, es 
dóna per tancada aquesta fase gràcies a la supervisió i vist-i-plau del professor. 
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3.3.5 Llistat d’accions 

Després d’haver recopilat tota la informació necessària per a donar una solució al problema proposat, 
cal que els alumnes realitzin una pluja d’idees sobre com aconseguir el repte proposat. 
Entre totes les opcions, cal que l’alumnat esculli una opció i la proposi al professor, perquè doni el seu 
vist-i-plau abans d’implementar-la d’una manera pràctica. 

3.3.6 Desenvolupament de la solució 

Un cop ha estat escollida la opció a implementar cal que l’alumnat  la desenvolupi fins que 
aconsegueixi resoldre el problema proposat. Paral·lelament, és necessari que es redacti una memòria 
entre els membres del grup, que tant els tutors legals com el professor poden consultar en qualsevol 
moment, ja que es desa la carpeta del grup. 

3.3.7 Presentació i defensa de la solució 

Per a finalitzar el procés, els alumnes presenten i defensen la seva solució davant de la classe 
mitjançant una presentació que s’haurà realitzat col·laborativament, com els altres documents, a través 
de Google Apps for Education i sota la supervisió tant del professorat com els tutors legals. 

4 Resultats 
Malauradament no s’ha pogut posar en pràctica la totalitat de les idees exposades anteriorment ja que 
no s’ha disposat d’un grup testimoni que englobés tots tres rols: alumnat, tutors legals i personal del 
centre. 
 

Tot i això, en certes ocasions, algunes de les solucions exposades anteriorment s’han pogut realitzar al 
pràcticum o al treball fi de màster. En aquests casos no s’ha utilitzat amb una metodologia basada en 
problemes, doncs no s’ha aplicat de cara a l’alumnat, sinó cap al professorat, per facilitar la gestió. 
 

Al pràcticum el meu tutor i jo vam compartir una carpeta a Google Docs per anar desant tota la 
informació relacionada amb la impartició de les activitats lectives. Entre la informació, es va crear un 
formulari, diverses presentacions i documents escrits. 
L’avantatge de realitzar un formulari va ésser que vam tenir informació sobre els coneixements inicials 
que disposava l’alumnat un cop responien el formulari, gràcies a que Google Forms va extreure tots els 
resultats per nosaltres. D’aquesta manera vam poder adaptar la programació inicial a les necessitats 
reals dels alumnes sense perdre cap instant analitzant les respostes dels estudiants. 
Tot i que el professorat del centre utilitza Moodle es va mirar d’integrar la major part dels documents 
utilitzant Google Docs. Així doncs, es van crear les presentacions per impartir les classes i es van 
compartir amb tots els estudiants a través d’un enllaç electrònic a l’apartat de Moodle corresponent. 
D’aquesta manera, quan els estudiants ens donaven retroacció sobre el que calia explicar més 
detalladament, o no el que no els quedava gaire clar, s’actualitzaven les presentacions. Les 
presentacions en cap moment deixaven d’estar disponibles, ja que tant el professorat com l’alumnat 
podien accedir directament i veure els canvis implementats en temps real. 
La preparació dels exàmens també es va realitzar mitjançant Google Docs. D’aquesta manera es va 
aconseguir treballar a distància ja que per motius de feina em va tocar desplaçar-me a Turquia durant 
uns dies. 
Respecte a les notes de les activitats, com es va compartir la docència de classes, es va crear un 
Google Spreadsheet, compartit amb el tutor i jo mateix, ambdós amb permisos d’edició, per anar 
actualitzant les notes que havien obtingut tant a les pràctiques que van realitzar durant tota la unitat 
formativa, com als exàmens parcials i finals. D’aquesta manera tant el tutor com jo sabíem en tot 
moment el rendiment dels alumnes a les diferents activitats realitzades. 
 

Per a la realització del treball fi de màster es va seguir una metodologia semblant: es va compartir una 
carpeta on es desaven tots els documents d’interès. Per a la redacció de la memòria, es va utilitzar un 
Google Document que es va compartir amb el tutor per revisar periòdicament les noves incorporacions. 
Si calia, s’utilitzava l’eina de comentaris per aclarir dubtes sorgits durant la redacció i/o lectura del 
document. 
A diferència del pràcticum en aquest cas també es va utilitzar Google Calendar, per la complexitat de la 
gestió de les nostres agendes. D’aquesta manera es proposaven les trobades i finalment s’acceptaven 
o es posposaven a través del Calendari. 
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5 Conclusions 
Gràcies a la realització d’aquest treball fi de màster s’ha aconseguit solucionar, almenys teòricament, 
diferents reptes de l’ensenyament contemporani, relacionats tant amb l’alumnat, tutors legals i personal 
del centre, els tres elements que formen part del triangle de l’ensenyament. Aquestes solucions s’han 
aconseguit basant-se en una metodologia fonamentada en l’aprenentatge basat en problemes i un 
paquet d’eines web: Google Apps for Education. 
 

Gràcies a Google Apps for Education s’ha trobat una eina web que permet l’ús de la metodologia 
basada en problemes remotament. Així, els estudiants poden treballar col·laborativament en l’edició 
concurrent de qualsevol tipus de document, comunicar-se instantàniament i fins i tot compartir un 
calendari a mode d’agenda. 
 

Els tutors legals no són una excepció i també disposen de noves eines gràcies a l’esmentat paquet. Per 
tant, podran estar a l’aguait, en qualsevol moment, del rendiment acadèmic i l’assistència dels seus 
tutoritzats d’una manera objectiva, alhora que podran col·laborar amb ells per resoldre part de les 
tasques. A més, gràcies diverses eines de comunicació podran disposar d’una comunicació més fluida 
amb el personal del centre. 
 

Respecte al personal del centre, també es pot millorar l’eficiència en la seva gestió, ja que amb una 
sola eina és possible de controlar qualsevol aspecte administratiu i/o didàctic: des de l’assistència a 
classe, fins a l’avaluació, passant per les tutories amb els tutors legals. A més a més, amb 
coneixements de programació en JavaScript és possible l’automatització de les correccions i la 
realització d’exercicis amb correccions automàtiques. 
 

Tot i això, com a bon treball d’investigació, falta la realització total de la part pràctica que no ha sigut 
possible dur-la a terme amb tots els rols per falta de disponibilitat de recursos, tant humans com 
temporals. Cal dir, però, que algunes de les solucions esmentades van ésser utilitzades amb èxit durant 
el pràcticum i el treball fi de màster. 
 

Respecte a l’opció de dur a terme aquesta nova metodologia amb origen en l’aprenentatge basat en 
problemes i Google Apps for Education cal tenir en compte que, si més no, caldrà demanar permís als 
majors d’edat per a que els seus pares es puguin implicar i evitar així possibles problemes legals. 
A més, cal tenir en compte que poden existir problemes relacionats amb les suplantacions d’identitat, 
doncs és relativament fàcil deixar-se un compte obert. Es podria donar el cas, per exemple, que un 
estudiant suplantés als seus tutors legals o fins i tot a un professor. Per tant tots els actors han d’estar 
al corrent d’aquests riscos a l’hora d’utilitzar aquestes eines telemàtiques i com minimitzar-los. 
 

Relacionat amb aspectes legals, cal recordar que Google farà l’ús que desitgi de les dades 
emmagatzemades als seus servidors d’acord la legislació dels Estats Units. Tot i que el servei s’hagi 
contractat fora d’aquell país, asseguren que únicament estan sotmesos aquella jurisdicció i que, per 
tant, la jurisdicció Europea, molt més rigorosa en temes de privacitat no els hi aplica. 
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