
� Virtualitzar una activitat presencial adreçada a estudiants de 1r i 2n cicle 

� Elaborar el material didàctic InForma’t i la seva adaptació a l’entorn virtual    
d’aprenentatge de la UPC: Atenea.

� Realitzar una prova pilot que ha permès validar la qualitat del producte final.

� Adaptar el material didàctic a d’altres activitats formatives de l’SBD, de l’SLT 
i  l’OOIL.

Virtualització de l'activitat formativa:

Accés i ús de la informació en el treball científic

Per a què? Qui som?

L’activitat formativa virtualitzada va adreçada a
estudiants de 1r i 2n cicle. ddddddddddddddddd

Part del material didàctic i organització del curs a
Atenea ha permès l’adaptació a diverses
col·laboracions en assignatures de màsters i

A qui va adreçat?

Què?

Un mapa conceptual per a cada mòdul

Simulació del mòdul “Mercat 
de  treball i recerca de feina”

Estructura d’un mòdul

Programa

col·laboracions en assignatures de màsters i
programes de doctorat.

Elaboració de rúbriques

I ara?

Curs 2006-2007

� 9 activitats amb reconeixement de crèdits “Cerca d'informació i metodologia per al
teu treball acadèmic (PFC, TFC, etc.), amb 180 estudiants de 1r i 2n cicle inscrits

� 21 col·laboracions en assignatures de màster o programes de doctorat amb un total
de 314 estudiants assistents

Ús de l’opció Diari per a recollir  la temporalització real

de  treball i recerca de feina”

Creació de 74 qüestionaris   
i 13 tasques

I després?

Com?

�Material didàctic en accés obert

�Traducció de tot el material (català, castellà i anglès)

�Reutilització del material

InForma’t és el material didàctic
elaborat per a assolir els objectius
de l’activitat virtualitzada

Avaluació de la prova pilot juny-juliol 2006

�Una enquesta breu de valoració per a cada mòdul

�Una enquesta diagnòstica d’habilitats informacionals

�Un qüestionari de valoració de l’assignatura (SEEQ)

Valoració global el curs

El material didàctic (InForma’t), elaborat per la prova pilot, ha servit tant per activitats
formatives adreçades a estudiants de 1r i 2n cicle com per col·laboracions en
assignatures de màsters o programes de doctorat.


