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Per què un OpenCourseWare?
●

Complementen els campus virtuals com Atenea que enllaça els recursos necessaris de l'OCW

●

Faciliten la coordinació entre assignatures: l'equip docent té accés al contingut detallat de les assignatures

●

Donen un millor servei a l'estudiantat: accés simple i directe a la informació abans, durant i un cop finalitzat el curs

●

Fomenten la col·laboració entre titulacions, escoles i universitats: uns poden reaprofitar la feina dels altres

Accessos: 45% des de la Xarxa UPC

30.266 Visites
30.266 és el nombre total de visites al dipòsit de
material enregistrades durant el període que va
de l'1 d'octubre de 2011 fins el 31 de desembre
de 2012

Quasi la meitat dels alumnes accedeixen a
l'OCW des de la xarxa de la UPC tant en
horari lectiu (classe o laboratori) com no
lectiu (aules d'estudi). La resta d'accessos es
produeixen possiblement durant el treball a
casa des de xarxes com Telefonica, Jazztel...

113.817 Pàgines consultades
Els visitants del dipòsit han consultat un total de
113.817 pàgines durant el mateix període

Mitjana de visites: per dies i hores

3,76 Pàgines per visita
Es consulten una mitjana de 3,76 pàgines per visita

Les visites durant els dies lectius
(85%) presenten un pic el dijous i
una davallada el divendres que
s'accentua durant el cap de
setmana (15%).
Les hores de més visites són les
10h i les 12h durant el matí i les
17h durant la tarda.

Xarxes socials
315 Visites a través de xarxes socials, la quasi
totalitat a través de facebook

Sistema operatiu:
50,22% Linux

Fonts de trànsit
De la totalitat de visites, un
70% prové d'una referència (un
enllaç en una altra pàgina
web), la quasi totalitat
d'ATENEA. La resta de visites
són accessos directes o
provenen d'un cercador com
Google.

Més de la meitat de visitants de la
pàgina utilitzen el sistema operatiu
Linux. La resta usen Windows,
Macintosh, Android, iPad, IOS,
iPhone, iPod...
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Resultats
●

S'ha publicat el material docent d'11 assignatures de Q1, Q2 i Q3 del grau en Enginyeria de Sistemes TIC

●

El PDI ha usat l'OCW per coordinar-se consultant amb detall el contingut de les altres assignatures

●

Un estudi estadístic dels accessos informa sobre els hàbits d'estudi de l'estudiantat

●

L'estudiantat accedeix a la documentació d'un curs independentment del seu estat administratiu (matriculat o no)
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