
Plataforma ATENEA 

Historia  

Canvi de plataforma del Campus Virtual ATENEA realitzat a l'any 2004. Criteris per 
estriar Moodle: 

 adaptació a les necessitats docents i de gestió plantejades pel PDI de la UPC,  

 usabilitat,  

 possibilitat d'integració en la resta de sistemes d'informació de la UPC (Gestió 
Acadèmica, Bibliotècnica, etc.),  

 qualitat i seguretat tecnològiques  

 i tecnologia basada en programari lliure. 
 
A continuació es va crear un grup de treball amb l'objectiu de dur a terme una prova 
pilot a les unitats bàsiques següents:  
 

 ICE (coordinació),  

 UPCnet (instal•lació, manteniment i desenvolupament),  

 Càtedra de Programari Lliure de la UPC (desenvolupament),  

 Servei de Gestió Acadèmica (adaptació a les estructures docents i integració 
amb PRISMA),  

 Servei de Biblioteques i Documentació (integració a Bibliotècnica),  

 Servei de Comunicació Institucional (disseny gràfic del nou campus). 
 
La prova pilot es va fer durant el primer quadrimestre del curs 2005-2006 i la 
participació va ser la següent 
 

Centros  Asignatures 
Cursos 
Moodle  Professorat  Estudiantat  

 FME  2 6 3 6 
 FIB  1 1 1 63 
 EPSC  14 65 40 662 
 ETSEIB  2 8 5 12 
 ETSEIAT  16 80 29 758 
 ETSETB  23 48 31 370 
 EUPM  46 78 56 690 
 ICE  27 32 46 295 
 OFA  1 2 5 52 
Totals  132 320 216 2.908 

 
 
El gener de 2006, una vegada finalitzada la fase de proves, el Consell de Govern de 
la UPC va aprovar la implantació de Moodle com a base tecnològica del campus 
virtual ATENEA per a l'inici del curs 2006-2007.  
 
Dades actuals (maig 2009): 
 
21.948 cursos 
70.474 usuaris 
És la comunitat Moodle més gran desprès de moodle.org  
(http://moodle.org/stats/) 
 

http://moodle.org/stats/


 

SERVEI ATENEA 2009 
1. Coordinació  

2. Dinamització  

3. Formació  

4. Suport  

 

1. Coordinació  

Model de coordinació entre les diferents unitats bàsiques de la UPC amb tres nivells 
de coordinació, que són:  

 L'equip de treball del Servei ATENEA està constituït pel personal de l'ICE 
assignat a la Sotsdirecció de Coordinació de Recursos Tecnològics per a 
l'Aprenentatge i Personal d’UPCnet, que és el proveïdor tecnològic del campus 
i es reuneix amb una periodicitat quinzenal 
 

 El Comitè de Seguiment es reuneix quadrimestralment i està constituït per 
representants de l'equip de treball de l'ICE i d’UPCnet i el coordinador 
d'Informàtica de la UPC. 
 

 El Comitè de Direcció es reuneix com a mínim una vegada l'any i s'encarrega 
de ratificar les línies estratègiques de l'evolució futura del servei ATENEA. Està 
constituït pels vicerectorats relacionats amb la docència i la informàtica, a més 
de representants de la direcció de l'ICE i d’UPCnet.  
 

 
 

http://genweb.upc.edu/atenea/servei-atenea/coordinacio
http://genweb.upc.edu/atenea/servei-atenea/coordinacio
http://genweb.upc.edu/atenea/servei-atenea/dinamitzacio
http://genweb.upc.edu/atenea/servei-atenea/dinamitzacio
http://genweb.upc.edu/atenea/servei-atenea/formacio
http://genweb.upc.edu/atenea/servei-atenea/formacio
http://genweb.upc.edu/atenea/servei-atenea/suport
http://genweb.upc.edu/atenea/servei-atenea/suport


2. Dinamització 

 

 
Un dels objectius d'aquesta fase de consolidació del campus ATENEA és aconseguir 
augmentar-ne la utilització passant de la implantació generalitzada a la utilització 
generalitzada. Per aconseguir aquest objectiu és necessari comptar amb la implicació 
dels centres docents, sobretot dels equips directius. 
 
D'altra banda, és necessari reforçar el que anomenem la xarxa ATENEA de 
proximitat, amb l'objectiu que el professorat trobi en el seu lloc de treball el suport 
necessari per resoldre les dificultats d’una manera àgil i ràpida. Un element clau en 
aquesta xarxa de proximitat és el dinamitzador ATENEA del centre docent. Es tracta 
d'un professor o una professora que no necessàriament ha de formar part de l'equip 
directiu del centre i que és un usuari avançat del campus. 

 Funcions del dinamitzador ATENEA   

 Vehicular la veu de l'usuari a l'equip de treball ATENEA de la Universitat 

 Organitzar la formació ATENEA d'acord amb les necessitats del centre 

 Organitzar activitats relacionades amb ATENEA en el centre 

 Conèixer l'experiència del professorat del centre en relació amb la utilització 
d'ATENEA 

 Detectar usuaris avançats de les noves funcionalitats i versions del campus 

 Participar en els grups de treball relacionats amb els usuaris d'ATENEA 

Aquesta xarxa de dinamitzadors complementa la xarxa de gestors ATENEA de 
centres ja existent. Els gestors ATENEA solen ser personal dels serveis informàtics 
dels centres que s'encarreguen de la gestió informàtica local d'ATENEA, com per 
exemple la càrrega quadrimestral de les assignatures, la gestió dels canvis de 
professorat o estudiantat, etc. 

Les figures dels gestors i dinamitzadors ATENEA conjuntament formen l'estructura 
d'INTERLOCUTORS ATENEA entre els centres i l'ICE 



3. Formació  

Un dels objectius és apropar la formació ATENEA als centres o campus amb la finalitat 
de contribuir a fomentar la xarxa de proximitat. L'Institut de Ciències de l'Educació de 
la Universitat Politècnica de Catalunya (ICE) ha dissenyat un pla de formació ATENEA 
adreçat al professorat de la UPC 

Pla de formació adreçat al professorat 

Consta de 3 nivells: 

 un primer nivell inicial  

 un segon nivell en què s'aprofundeix més en els aspectes pedagògics 
d'ATENEA com a eina al servei d'un model pedagògic  

 un tercer nivell més avançat, que consisteix d’una banda en tallers 
específics de funcionalitats avançades i de l'altra en el disseny de mòduls 
de formació ATENEA a mida de les necessitats dels centres  

 



4. Suport  

El suport ATENEA es va crear per ajudar al professorat i l’estudiantat en els dubtes 
que poguessin tenir sobre el campus virtual. 

Actualment els integrants en un primer nivell són  
 

 l'ICE, que dóna el suport de les funcionalitats del campus, mitjançant tres 
mecanismes: 

o Fórums a ATENEA  
o Correu electrònic (suport.atenea@upc.edu )  
o Atenció telefònica (només professorat) 

 

 i UPCnet, que per mitjà del centre d'atenció (ATIC) resol les consultes 
relacionades amb la connectivitat al campus (contrasenyes, comprovació 
dades d'accés...) mitjançant tres mecanismes: 

o Correu electrònic   ( atic@upcnet.es )  

o Atenció telefònica  ( 934016213 )  

o Via web                 ( http://www.upcnet.es/atic ) 

 
 

 L'objectiu per al curs 2009 -2010 és unificar el servei de suport ATENEA de manera 
que els usuaris d'ATENEA (tant professorat com estudiantat) vegin un sol punt 
d'atenció quan tenen dificultats relacionades amb ATENEA. 

  

mailto:suport.atenea@upc.edu
mailto:atic@upcnet.es
http://www.upcnet.es/atic


Àmbits d'actuació  

Les actuacions de l'equip de treball ATENEA es poden agrupar en els àmbits 
següents: 

 Organitzatiu: s'ha definit un nou protocol de notificacions i un calendari de 
períodes crítics per a la gestió de les incidències relacionades amb el campus. 
També s'ha elaborat una aplicació informàtica que permet explotar més 
fàcilment els indicadors d'ús del campus. 

 Tecnològic: s'ha millorat la plataforma tecnològica que proporciona el servei 
ATENEA i s'han creat unes plataformes addicionals per a rendiment, proves, 
formació, desenvolupament i accés als indicadors. 

 Funcional: s'han definit una sèrie de mesures autoadaptatives amb l'objectiu 
de respondre de forma automàtica als problemes de saturació i càrrega del 
campus amb l'objectiu que afecti el servei als usuaris el mínim possible. S'ha 
planificat la migració a ATENEA 5.0 (basada en la versió 1.9 de Moodle), que 
es va dur a terme el juliol de 2008. 

 Innovació i proves 

   
   

Difusió  

Un dels aspectes que cal incentivar des de la institució és donar visibilitat, tant interna 
com externa, a totes les actuacions relacionades amb ATENEA que fa tota la 
comunitat universitària de la UPC. 

Dins d'aquest àmbit de difusió interna a la UPC s'emmarquen diversos tipus 
d'activitats, com ara l'organització de jornades d'intercanvi d'experiències, seminaris 
especialitzats o tallers de formació, o la creació de grups de treball en les quals la 
relació amb ATENEA és l'eix central. 

Però també és necessari donar visibilitat fora de la UPC a totes les activitats que fa la 
comunitat universitària de la UPC relacionades amb ATENEA. En aquest sentit, cal 
fomentar la participació dels membres de la UPC en tots els esdeveniments, tant 
nacionals com internacionals, relacionats amb l'aprenentatge i la tecnologia. 
 
Al  llarg del curs 2007-2008 es van presentar ponències a: 

 Moodlemoot '08 BCN  

 ITworldEdu '08  

 ExpoElearning '08  
 

 
La participació del professorat de la UPC en congressos recents relacionats amb 
l'educació universitària, sobretot en l'àmbit cientificotecnològic (com ara el CIDUI, les 
JENUI o el CUIETT), amb treballs que d'una manera o altra tenen relació amb la 
utilització del campus ATENEA ha estat significativa. 
 

 

http://genweb.upc.edu/atenea/difusio/moodlemoot-08-bcn
http://genweb.upc.edu/atenea/difusio/moodlemoot-08-bcn
http://genweb.upc.edu/atenea/difusio/itworldedu-08
http://genweb.upc.edu/atenea/difusio/itworldedu-08
http://genweb.upc.edu/atenea/difusio/expoelearning-08
http://genweb.upc.edu/atenea/difusio/expoelearning-08

