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1.Glossari
ABP (Aprenentatge Basat en  Projectes) Metodologia activa d’aprenentatge. «En la metodologia ABP
els alumnes duen a terme un procés d'investigació i  creació que culmina amb la resposta a una
pregunta, la resolució d'un problema o la creació d'un producte.» (¿Qué el ABP?,Intef, 2021)

ActivaFP “programa de la Direcció General  de Formació Professional i  Ensenyaments de Règim
Especial, que des de 2018 ve donant suport i impulsant canvis a metodologies actives d’aula als
centres educatius d’FP d’arreu de Catalunya, per desenvolupar aprenentatges basats en projectes”.

DGFPiERE Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial,
del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

FP (Formació Professional)  «La formació professional capacita per a l’exercici qualificat de diverses
professions  i  proporciona  la  formació  necessària  per  adquirir  la  competència  professional  i  el
coneixement propis de cada sector». (Estudiar a Catalunya, Generalitat de Catalunya, 2021)

FCT  (Formació  en  centres  de  treball)  «Són  pràctiques  formatives  no  laborals  que  realitzen  els
alumnes  d'ensenyaments  postobligatoris  en  centres  de  treball  situats  a  l'entorn  dels  centres  on
cursen els seus estudis, mitjançant un acord de col·laboració que subscriuen l'escola i l'empresa.
Aquestes  pràctiques  formen  part  del  programa  formatiu  (curricular)  d'aquests  ensenyaments.»
(Estudiar a Catalunya, Generalitat de Catalunya, 2021)

INTEF (Instituto  nacional  de  tecnologías  educativas  y  de  formación  del  profesorado).  Entitat
pertanyent al Ministerio d’Educación y Formación Profesional que té com a missió “impulsar el canvi
metodològic  en les aules i  fomentar  la  integració  de les tecnologies digitals  en l’àmbit  educatiu”
(Quines somos -Intef)

SMIX (Sistemes Microinformàtics i  Xarxes) Cicle formatiu de grau mig de la família Informàtica i
comunicacions.

ONU (Organització mundial de les Nacions Unides)

TIC (Tecnologies de la Informació i de la Comunicació)

UOC (Universitat Oberta de Catalunya)

2.Introducció 
La pandèmia originada per la irrupció del virus COVID-19 a principis de l’any 2020 ha provocat que la
comunitat educativa de la FP s’hagi vist obligada a reinventar-se i adaptar-se a un nou escenari
educatiu, havent de cercar i incorporar ràpidament noves eines TIC a la seva la docència, que s’ha
tornat híbrida, combinant classes presencials amb classes telemàtiques. Davant l’elevada probabilitat
de  confinaments  dels  grup-classes  i  la  impossibilitat  de  preveure  quan  es  produiran,  l’ús  de
tecnologies per  a  la  impartició  de classes  a  distància,  per  al  treball  en equip  en remot  i  per  al
seguiment i l’avaluació d’alumnat no presencial s’ha tornat imprescindible. En el moment actual les
metodologies  actives com l’aprenentatge basat  en  projectes i  el  treball  col·laboratiu  i  cooperatiu
s’estan impulsant i implementant cada vegada més en les aules de formació professional. Per aquest
motiu molts docents ja tenien experiència treballant amb eines TIC per a la gestió de projectes com
eines  de  gestió  del  temps,  de  creació  de  contingut  de  forma  col·laborativa  i  cooperativa,  i  de
planificació i seguiment de tasques, i han pogut adaptar-se de manera ràpida a la nova situació. 

Les majors dificultats han aparegut en la formació en centres de treball (FCT). Les pràctiques en
empreses tenen com a objectiu completar els aprenentatges i les competències adquirides en l’àmbit
acadèmic,  apropar  l’alumnat  a  la  realitat  del  món  empresarial  i  millorar  les  seves  possibilitats
d’inserció laboral. Per a la majoria és el primer cop que ha de col·laborar i treballar en equip amb
companys que no pertanyen al seu grup classe i que és tutoritzat per algú que no és un dels seus
professors.  És també el moment de participar en les relacions socials i laborals que tenen lloc a
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l’empresa, utilitzar  tecnologies d’ús habitual en l’entorn laboral i adquirir competències clau com la
capacitat de planificació, de treballar en equip, d’autonomia i la responsabilitat de dur a terme les
tasques que se li encomanen.

La situació econòmica desfavorable i les restriccions de mobilitat han causat que les empreses siguin
més reticents a incorporar alumnat de FP en pràctiques, i per aquest motiu els centres docents no
trobin suficients empreses on el seu alumnat les pugui fer. Aquesta problemàtica s’està produint en
tots els països, i és una de les conseqüències de la pandèmia que recull la ONU (2020) en el seu
informe  Education  during  COVID-19  and  beyond.   En  el  nostre  sistema  educatiu  la  FCT  és
imprescindible per a obtenir un títol de formació professional, motiu pel que la Direcció General de
Formació  Professional  Inicial  i  Ensenyaments de Règim Especial  (DGFPiERE,  2020) en la  seva
resolució de mesures especials,  estableix la possibilitat de substituir la FCT per la realització d’un
projecte que integri el mòdul d’FCT i el mòdul de síntesi. 

Donada la importància que té per a la formació de l’alumnat d’FP la experiència de fer les pràctiques
en empreses i motivats per la voluntat que adquireixi les mateixes capacitats professionals, personals
i  socials  com si  fes  les  pràctiques  en  una  empresa,  dos  instituts  d’ensenyament  secundari  han
dissenyat un projecte col·laboratiu entre alumnes dels dos centres que engloba les competències
generals del cicle i de la FCT. Formaran equips mixtes amb alumnes d’ambdós instituts cotutoritzats
per  tutors  de  pràctiques  d’FCT dels  dos  centres.  En  aquest  projecte  s’enfrontaran  al  disseny  i
implantació i d’una solució informàtica que doni resposta a les necessitats d’una empresa simulada.
Cada  grup  haurà  de  fer  propostes  tecnològiques  directament  lligades  amb  els  continguts  i  les
competències del  cicle  formatiu,  concretament  amb el  muntatge d’un servidor  que centralitzi  els
recursos  de  l’empresa,  la  configuració  d’una  xarxa  local,  la  instal·lació  i  configuració  i
desenvolupament d’un lloc web on ofertar  el  productes/serveis  de l’empresa i  la  securització del
servidor mitjançant tècniques d’encriptació i programació de còpies de seguretat.

3.Proposta de millora
La DGFPiERE (2020) va donar les següents instruccions als centres educatius per al curs 2020-21
en relació al seguiment i avaluació del projecte integrat substitutori de la FCT: “per portar a terme
l’enunciat heu de dotar de recursos a l’alumnat i fer un seguiment de les tasques (...) S’ha de fer els
seguiment  de  les  evidències  amb  dates  d’entrega  concretes  i  fer  el  feedback  adient  a  cada
alumne/a.” 

Els tutors i tutores d'ambdós instituts s’enfronten als següents reptes:

 Proporcionar  als seus alumnes una eina adequada per a  planificar de manera col·laborativa
les tasques i lliuraments del seu projecte, gestionar el seu temps i fer seguiment individual i
grupal de la seva feina, tenint en compte que treballaran a distància.

 Disposar  d’una  eina  adequada  per  a  fer  el  seguiment  i  avaluar,  no  només  el  treball
desenvolupat pels seus alumnes de manera telemàtica, sinó també del seu desenvolupament
d’actituds  laborals  pròpies  de  l’activitat  professional,  i  que  recull  el  currículum  del  cicle
formatiu (Departament d’Educació, 2013): 

“Responsabilitat en l’execució de les tasques assignades” 

“Adaptació als canvis de les tasques assignades” 

“Manifestar iniciativa en la resolució de problemes” 

“Establir una comunicació i relació eficaç amb el personal de l’empresa” 

“Coordinació amb els membres del seu equip de treball” 
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4.Objectius del treball
L’objectiu principal d’aquest treball és l’anàlisi de la utilització d’un software de gestió de projectes en
l’execució d’un projecte intercentres que es desenvoluparà amb la metodologia activa ABP, en el que
els participants, estudiants de segon curs del cicle formatiu de grau mig Sistemes Microinformàtics i
Xarxes treballaran de forma online, concretament:

• Analitzar  les  funcionalitats  d‘un  software  de  gestió  de  projecte,  i  avaluar  com s’utilitza  per  a
planificar, organitzar i fer el seguiment d’un projecte entre alumnes del cicle formatiu de grau mitjà
de SMIX de dos centres educatius, que treballaran de manera telemàtica.

• Dissenyar un pla de configuració i  utilització del  software de gestió de projectes i  aplicar-lo al
projecte.

•  Elaborar recursos d’aprenentatge de l’eina destinats a l’alumnat que participarà en  el projecte.

• Analitzar l'ús del software de gestió de projectes durant l’execució del projecte i de l’adequació dels
plans de configuració i utilització proposats.

5.Estat de l’art i justificació del treball
El punt  de partida d’aquest  treball  ha estat  l’anàlisi  dels  requeriments que hauria  de complir  un
software de gestió de projectes per a utilitzar-lo en un projecte intercentres com el que es volia dur a
terme. A partir d’aquí s’ha cercat quines son les eines més utilitzades actualment en l’àmbit educatiu,
i a continuació s’han analitzat les seves funcionalitats i com poden donar resposta als requeriments.

5.1 Anàlisis de requeriments d’un software de gestió de 
projectes per a un projecte intercentres
A l’inici  del  present curs escolar  es va publicar l’obra «Decálogo para la  mejora de la docencia
online», en la que els seus autors presenten propostes per a educar en un context semipresencial i/o
híbrid com l’actual en l’educació secundària. En aquesta obra Guitert (2020) afirma el següent sobre
les eines online que es fan servir en projectes col·laboratius:  

«A més de les evidències dels resultats d'aprenentatge dels i  les estudiants,  en l'entorn en línia
queden  recollides  les  discussions  dels  fòrums,  l'historial  dels  documents,  etc.  Les  eines
col·laboratives, gràcies a les analítiques d'aprenentatge (learning analitics), permeten als docents fer
un seguiment de la feina individual de cada membre en el marc d'un grup de treball. Mentre duri el
procés, el docent ha de donar feedback grupal i individual. La qualificació individual de cada membre
del grup pot variar en funció de les evidències del procés individual de cada estudiant» 

Requeriment nº 1: Facilitar a professorat i alumnat el seguiment del projecte

L’eina de gestió del projecte ha de facilitar  als tutors el seguiment de manera online del treball de
l’alumnat  individual  i  en grup,  l’anàlisi  de l’estat  dels  seus projectes de manera fàcil  intuïtiva,  la
retroacció sobre el seu seguiment i la comunicació. A l’alumnat l’ha de permetre planificar i compartir
les tasques del seu projecte, veure el seu progrés, generar un calendari i un diagrama de Gantt i
comunicar-se amb el seu tutor.

En  el  seu  treball   “Eines  de  gestió  de  projectes  per  a  l’ensenyament”  Viñas(2015)  afirma:  “és
necessari que les persones involucrades puguin saber en qualsevol moment en quin punt del projecte
estan,  quines  tasques s’han  realitzat  i  quines  queden pendents,  els  terminis  de realització  i  les
persones encarregades de cada tasca”(...) Haurà de tenir les següents característiques:”
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“Permetre la classificació de les tasques segons el seu estatus”

“Permetre fer un diagrama de Gantt”

”Permetre afegir dates límit de realització de tasques”

“Tenir un calendari d’esdeveniments”

“Mostrar el temps dedicat a cada tasca”

“Permetre visualitzar el progrés dut a terme en un cert període”

L’Institut  Nacional  de  Tecnologies  i  Formació  del  professorat  (INTEF,  2021),  publica  en  el  seu
repositori  una  llista  d’eines  recomanades  per  a  gestionar  projectes  col·laboratius  en  l'àmbit  de
l’educació. En aquesta llista es troben eines per a organitzar i fer el seguiment de les tasques d’un
projecte, mitjançant la creació i compartició de llistes de tasques, l’assignació de prioritats, el control
del seu percentatge de compliment. 

En  un  projecte  remot  és  indispensable  que  la  documentació  amb  la  que  treballa  l’alumnat  i  la
retroacció del seguiment que els tutors donen als seus alumnes es trobi en un espai centralitzat,
accessible i compartit per tots els membres de l’equip. Cal evitar que els estudiants perdin temps
buscant en el seu correu electrònic els missatges relacionats amb el  projecte, i cal facilitar als tutors
la comunicació amb els seus alumnes. Així ho afirma Mahfoud (2021) “en un projecte d’estudiants
educatiu, especialment en el context actual de confinament, l’equip no està ubicat conjuntament, i
sovint treballa en temps diferents (...) Cada membre de l’equip treballa en documents diferents, pel
que la necessitat principal és ser capaços de recopilar i sincronitzar totes aquestes dades. Per tant no
hi  ha  una  altra  opció  que  centralitzar  la  informació  (comunicacions,  fulls  de  treball,  informes,
documents…)

Aquest espai ha de permetre també recollir les consultes i aclariments que demani l’alumnat. Així ho
destaquen Cabrera i Fernández-Ferrer (2020) en el capítol «Claves para una evaluación en línea» de
l’obra  «Decálogo  para la  mejorar  de la  docencia  online»:«Concretament,  al  planificar  espais  per
proveir aquest feedback efectiu durant el procés, a més d’ordenar el procés i les evidències que han
d’anar  proporcionant els estudiants en cada moment, aconseguirem donar-li pistes sobre com està
evolucionant el seu treball i quins aprenentatges i competències estan aconseguint  desenvolupar i
quins encara no.

S’estableixen per tant els següents requeriments relacionats amb el seguiment del projecte:

1.1 Permetre visualitzar el progrés d’un projecte en un cert període.

1.2 Permetre la creació, planificació i compartició de llistes de tasques.

1.3 Permetre el seguiment d’un projecte.

1.4 Permetre el seguiment individual de cada alumne o alumna participant en el projecte.

1.5 Permetre integrar la retroacció dels tutors amb la resta d’informació del projecte.

1.6 Facilitar la comunicació entre el professorat i tot l’alumnat participant en el projecte.

Requeriment nº2:  Facilitar l’avaluació de l’alumnat

Segons  Viñas  (2015)  una  eina  de  gestió  de  projectes  ha  de  permetre  “fer  el  seguiment  de  la
participació dels alumnes en les activitats, per  a  que  aquesta  pugui  ser  utilitzada  com  a indicador
en l’avaluació  de  dites competències genèriques”. En relació amb l’avaluació, l’eina ha de complir
els següents requisits:

  2.1 Mostrar les tasques realitzades per cada alumne.

  2.2 Mostrar la participació de cada alumne.
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  2.3 Mostrar els percentatges de realització de cada tasca.

  2.4 Mostrar el temps dedicat  a cada tasca.

  2.5 Mostrar el compliment dels timings.

Requeriment nº3  Facilitar la gestió documental del projecte.

És important que l’alumnat tingui un repositori de documents centralitzat. En relació amb la gestió de
documents, l’eina ha de complir els següents requisits (Viñas, 2015):

3.1  Permetre  les  accions  de  gestió  de  documents  com:  penjar  fitxers,  afegir  links,  descarregar
documents, adjuntar imatges...., tant de fitxers emmagatzemats en local com en  sistemes de gestió
de fitxers en el núvol.

3.2  Permetre l’edició de documents des de la pròpia eina.

Requeriment nª4  Usabilitat

Ha de ser possible tant per a professors com als alumnes l’aprenentatge ràpid i intuïtiu del software
de gestió de projectes utilitzat com a eina docent. No seria una eina adequada aquella que requereixi
un  període  relativament  llarg  de  formació  i/  autoaprenentatge,  ja  que  això  restaria  temps  al
desenvolupament del projecte d’aprenentatge. 

Delgado, Mesquida i Mas van exposar en el simposi XX Jornadas de Enseñanza Universitaria de la
Informática (2014):  “L’eina escollida té  un disseny molt intuïtiu que faciliti el seu ús i redueix el temps
d’adaptació. Viñas (2015) afirma: “Serà fàcil d’utilitzar, dissenyada de tal manera que les eines siguin
intuïtives i per tant l’usuari no hagi de rebre una formació específica per a la utilització d’aquesta.
Donats els diferents casos a estudiar és de gran importància que l’usuari sigui capaç d’utilitzar-la amb
el mínim de recursos docents possibles, per tal d’agilitzar el procés d’aprenentatge .

En relació amb la usabilitat, l’eina ha de complir el requeriment:

4. L’eina ha de tenir un disseny intuïtiu que faciliti el seu ús i requereixi un temps d’adaptació curt

Requeriment nº5 Accessibilitat

En la  introducció  d’aquest  treball es  feia  referència  a  la  necessitat  d’estar  preparats  en  l’àmbit
educatiu  per  a  l'elevada  probabilitat  de  confinaments  dels  grup-classes,  que  requereix  l’ús  de
tecnologies per al treball en equip en remot i per al seguiment i l’avaluació d’alumnat de manera no
presencial. Això implica la utilització d’eines online que no cal instal·lar. D’aquesta manera en cas de
necessitat de continuar treballant en un projecte de manera telemàtica no calgui instal·lar i configurar
software  en  els  ordinadors  personals  dels  alumnes,  que  de  ben  segur  disposaran  de  sistemes
operatius diferents.

L’Escola del Treball de Lleida organitza alguns dels cicles que imparteix totalment amb metodologia
ABP.  Ha  elaborat  un  model  d’organització  i  gestió  dels  projectes  d’aquests  cicles  de  manera
totalment online. (Escola del Treball, 2021). Gràcies a aquest model durant el confinament domiciliari
que va tenir lloc en la primavera del 2020 la docència a l’escola va poder continuar sense problemes. 

Delgado, Mesquida i Mas (2014) afirmen: “(...) A més, un altre dels seus principals avantatges és que
compti amb aplicacions per a dispositius mòbils (tauletes i telèfons intel·ligents) permetent la seva
utilització en qualsevol moment i qualsevol lloc, tant per part dels alumnes com dels professors”. 

En relació amb l'accessibilitat, l’eina ha de complir el requeriment: 

5. L’eina ha d’oferir aplicacions web i per a dispositius mòbils per a permetre la seva utilització en
qualsevol moment i qualsevol lloc
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5.2 Estudi de l’eina de gestió de projectes més 
adequada 
Actualment existeix una gran nombre d’eines de gestió de projectes en el mercat. En el món educatiu
ja fa temps que s'utilitzen per  a la  gestió de projectes amb metodologia ABP.  En podem trobar
evidència a repositoris d’eines digitals d'organitzacions de l'àmbit educatiu com instituts de formació
del professorat i universitats, casos de bones pràctiques educatives, articles acadèmics, ponències a
simposis i treballs de finals de grau i màster. 

L’eina Trello es troba molt freqüentment en totes aquestes fonts. Es pot trobar  en els repositoris de
software educatiu Herramientas para la gestión de proyectos colaborativos de l'Instituto nacional de
tecnologías educativas y  de formación del  profesorado  (INTEF, 2021),  i   en el  repositori  d’eines
digitals  (Toolkit) de  la  UOC (Gil,  Romero,  Romeu,  2021).  Apareix  també  en  articles  de  bones
pràctiques publicats en la xarxa ActivaFP (“Com desenvolupar un projecte integrat a distància?” per
la  DGFPiERE, 2021),  per la UOC (“Decálogo para la mejora de la docencia online”  per  Maina,
Raffaghelli, Romero, Romeu,  2020) i  per instituts de formació professional com l’Escola del Treball
de Lleida  (2021).

Un dels dos centres educatius disposava d’una llicència vigent del programari de gestió de projectes
ProofHub, que alguns dels seus docents havien utilitzat ocasionalment. La llicència no tenia limitació
d’usuaris, de manera que se’n podrien crear de nous per a l’alumnat i tutors de l’altre centre. Davant
el  repte del projecte intercentres,  els dos instituts es plantejaven si  seria l’eina adequada. Per a
esbrinar-ho, a partir de l’anàlisi de requeriments realitzat en l’apartat anterior s’ha estudiat les seves
funcionalitats, tot comparant-les amb les de Trello. Aquesta també disposa d’una llicència; si no es té
es pot utilitzar de manera gratuïta però amb la funcionalitat limitada.

Amb l’objectiu de prendre la decisió de quina eina escollir per al projecte, i donada la circumstància
que ja es disposava d’una llicència de ProofHub, la comparació es va fer amb la versió gratuïta de
Trello.

Per valorar el grau  de  compliment dels requeriments s’ha seguit el model emprat per Viñas el seu
treball Eines de gestió de projectes per a l’ensenyament (Viñas, 2015): s’han establert cinc ítems que
es valoren amb una puntuació.  Cada ítem està relacionat amb un dels requeriments.  Per tal  de
valorar-los  i  comparar-los  amb  més  precisió  s’han  subdividit  en  subrequeriments  als  que  s’ha
assignat una puntuació de 1 o 0, en funció de si l’eina analitzada el compleix o no. 

1.Facilitar el seguiment del projecte

Per  valorar  la  facilitat  de  seguiment  de  cadascuna  de  les  eines  s’han  establert  sis ítems  o
característiques que ha de tenir l’aplicació per a facilitar el seguiment:

1.1 Permetre visualitzar el progrés  d’un projecte en un cert període

1.1.1 Genera gràfiques i mètriques dels projectes que un tutor gestiona

1.1.2 Genera gràfiques i mètriques del progrés d’un projecte concret

1.1.3  Genera gràfiques i mètriques del progrés d’un alumne concret

1.1.4 Mostra el percentatge de compleció de les tasques d’un projecte

1.2 Permetre la creació, planificació i compartició  de llistes de tasques

 1.2.1 Permet la creació i compartició de llistes de tasques 

              1.2.2 Permet la planificació de les tasques

1.3 Permetre el seguiment d’un projecte
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      1.3.1 Mostra les tasques d’un projecte i el seu estat en vista de tauler Kanban

      1.3.2 Mostra les tasques d’un projecte i el seu estat en vista de taula

1.3.3 Genera un diagrama de Gantt del projecte

1.3.4 Genera un calendari del projecte

1.4 Permetre el seguiment individual de cada alumne o alumna participant en el projecte.

1.4.1 Mostra les tasques que un alumne té assignades

1.4.2 Mostra el temps dedicat per l’alumne a les tasques que té  assignades

1.5 Permetre integrar la retroacció dels tutors amb  la resta d’informació del projecte

1.5.1  Disposa  d’un  fòrum  on  el  tutor  pot  donar  retroacció  del  seguiment  del  projecte  i
l’alumnat pot demanar dubtes i/o aclariments

1.6 Facilitar la comunicació entre el professorat i  l’alumnat participant en el projecte

1.6.1 Disposa de xat per a que els tutors puguin comunicar-se amb l’alumnat

Per avaluar la resta de requeriments s’han analitzat els subrequeriments obtinguts en l’anàlisi  realitzat
en el punt 5.1 d’aquesta memòria:

2.Facilitar l’avaluació de l’alumnat

2.1 Mostrar les tasques realitzades per cada alumne

2.2 Mostrar la participació de cada alumne

2.3 Mostrar els percentatges de realització de  cada tasca

2.4 Mostrar el temps dedicat  a cada tasca

2.5 Mostrar el compliment dels timings

3. Facilitar la gestió documental del projecte

3.1  Permetre  les  accions  de  gestió  de  documents   com:  penjar  fitxers,  afegir  links,  descarregar
documents, adjuntar imatges....”, tant de fitxers  emmagatzemats en local com en  sistemes de gestió  De
fitxers en el núvol.

3.2 Permetre l’edició de documents des de la pròpia eina

4. Usabilitat

4.1 Té un disseny intuïtiu que facilita el seu ús i  requereix un temps d’adaptació curt

5. Accessibilitat

5.1 Té una interfície web i app per a Android i IOS
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En la taula anterior es pot observar la qualificació en una escala sobre 10 de cada requeriment per
les dues eines. ProofHub satisfà en major grau que Trello en la seva versió gratuïta els requeriments
del  projecte  relacionats  amb  el  seguiment  i  l’avaluació,  mentre  que  els  requeriments  de  gestió
documental, usabilitat i accessibilitat els compleixen les dues eines per igual. Per tant es va concloure
que ProofHub era l’eina més adequada. Desprès de l’anàlisi es va determinar també que, de cara a
futurs projectes una llicència de Trello satisfaria els requeriments amb el mateix grau de compliment
que ProofHub.
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Taula 1: Puntuacions dels requeriments



6.Desenvolupament del treball 

6.1 Pla de configuració de l’eina
El tutor del centre que disposava de la llicència de ProofHub configurarà l’eina per a posar-la  a punt
per a utilitzar-la en el projecte integrat. Haurà de fer les següents tasques:

1. Creació dels usuaris dels tutors de l’altre centre i per a tot l’alumnat participant en el projecte.

2. Creació dels projectes de l’alumnat

3. Creació d’un grup  de contactes de tot l’alumnat per a  poder  comunicar-se amb ells a través de
l’eina.

6.1.1 Alta dels usuaris i del grup del projecte
Calia donar d’alta nous usuaris en l’aplicació, on ja n’hi havia molts creats en projectes anteriors. Per
tal de mantenir organitzada la gestió d’usuaris en l’eina, es crearà un nou grup on s’afegiran els nous
usuaris dels tutors i els alumnes participants en el projecte.

A la part esquerra de la finestra principal de l’aplicació es troba una barra d’eines vertical que inclou
el menú People, on es troben les opcions per a dur a terme la gestió dels usuaris i grups:

Figura 1: creació d’un nou usuari

             

(ProofHub+ Help & Support, 2021)

En primer lloc es crearà el grup projecte integrat 2SMIX.
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Figura 2: accés a la creació d'un grup d'usuaris del projecte

        (ProofHub+ Help & Support, 2021)

A continuació es donaran d’alta els usuaris dels tutors de l’altre centre, des del mateix menú People.

Figura 3: accés a la creació d'un nou usuari

        (ProofHub+ Help & Support, 2021)

En la pantalla d’alta d’usuari s’ introduiran totes les dades tenint en compte:

• El rol d’accés (Access role) serà el de administrador (Admin). Tots els tutors del projectes
seran administradors.

• L’usuari s’afegirà al grup recent creat projecte integrat 2SMIX

• No s’assignarà  a  cap  projecte,  ja  que  encara  no  s’han  creat  els  projectes  de  l’alumnat.
Aquesta assignació es farà posteriorment.

• No s’introduirà la seva foto de perfil, això ho farà posteriorment el propi tutor
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Figura 4: introducció de les dades d’un nou usuari  per a un alumne 

     (ProofHub+ Help & Support, 2021)

La creació dels usuaris de l’alumnat es farà mitjançant una càrrega des d’un fitxer en format CSV. Els
tutors de cada centre emplenaran les dades dels noms i cognoms i correu electrònic corporatiu del
seu alumnat, el grup creat anteriorment  projecte integrat 2SMIX i  el rol d’accés  Normal User.  No
incorporaran fotografies. 

6.1.2 Creació dels projectes
El projecte serà l’espai de treball on l’alumnat gestionarà les seves tasques, planificarà el seu treball,
es comunicarà amb el seu tutor i els altres membres de l’equip i on gestionarà la documentació i
fitxers del projecte. L’eina ofereix una sèrie d’estratègies per a agilitzar la creació i la posterior cerca
dels projectes, com la creació de plantilles i de categories de projectes.

6.1.2.1 Creació d’una plantilla de projecte
En el projecte integrat hi participaven nou grups d’estudiants. El tutor havia de crear per a cada grup
un projecte en l’aplicació. Per a agilitzar aquesta tasca es crearà una plantilla, on es configurarà els
paràmetres comuns als projectes de tots els alumnes.
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Figura 5: creació de la plantilla per a la generació de projectes

                      

(1) Part comú del títol que tindran tots els projectes

(2)  La descripció  del  projecte  es deixarà en blanc.  S’emplenarà en el  moment de la creació del
projecte amb la que proporcioni l’equip d’alumnes.

(3) Es configurarà els usuaris de tots els tutors a Project manager.

(4) No afegirà cap altre usuari (Asignees)

(5) Data d’inici i data final

6.1.2.2 Creació de la categoria dels projectes
L’eina permet la creació de categories de projectes, per tal de facilitar als usuaris la seva cerca i la
generació d’informes tot filtrant a través de la seva categoria.

El tutor crearà una nova categoria anomenada Projectes 2n SMIX Híbrids, des del menú Manage de
l’aplicació.
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Figura 6: creació d'una nova categoria de projectes

                (ProofHub+ Help & Support, 2021)

6.1.2.3 Creació dels projectes dels alumnes 
Els tutors generarà els projectes partir de la plantilla creada. Des la barra d’eines  s'accedeix a  la 
opció Project i des d’aquesta a Add project.

 

Figura 7: creació d’un projecte a partir d’una plantilla

En la  pantalla que es mostra en la figura anterior, en seleccionar l’opció Use template  i escollir  la
plantilla  automàticament s’emplenen les dades del títol, Project manager i data d’inici i data final. El
tutor farà les següents modificacions:

 Personalitzar el títol afegint el número o nom del grup

 Introduir una descripció en el quadre Description 

 Assignar els usuaris dels alumnes que hi participen.
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 Assignar la categoria Projectes 2nSMIX Híbrids creada per a poder classificar els projectes
participants en el projecte, atès que actualment en l’eina hi ha projectes creats en cursos
anteriors.

 L’estat del projecte el deixarà com actiu (Active)

Un cop creat cada projecte es crearà un full de control de temps o timesheet per a cada membre del
projecte, per tal  que  l’alumnat pugui registrar en l’aplicació el temps dedicat a cada tasca. El tutor
accedirà  a  la  vista  Time del  projecte  i  mitjançant  el  botó  +Add crearà un  timesheet  per a  cada
membre de l’equip.

                          

6.1.3 Creació d’un grup de contactes per a les comunicacions 
generals
Per tal  de poder comunicar-se de manera fàcil i ràpida amb tot l’alumnat participant en el projecte
integrat, el tutor es crearan un grup amb els seus contactes.
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Figura 8: vista Time d’un projecte



Figura 9: creació d’un grup de xat

6.2 Pla d’utilització de l’eina per al professorat
Els  tutors  utilitzaran  l’eina  per  a  fer  el  seguiment  dels  seus  alumnes,  així  com per  a  extreure
informació rellevant per a la seva avaluació, com el grau de participació i el temps dedicat  a cada
tasca, i l’acompliment de la planificació.

6.2.1 Actualització del perfil d’usuari en l’eina
Cada tutor editarà el seu perfil per a posar una fotografia de perfil, que seran visibles per l’alumnat.

6.2.2 Seguiment i avaluació del treball de l’alumnat
Per  fer el seguiment del seu alumnat els tutors necessitaran obtenir de l’eina la següent informació:

• Planificació de les tasques.

• Progrés de cada projecte en un moment determinat: tasques programades i completades i
tasques programades però no assolides.

• Temps dedicat pels alumnes a la realització de cada tasca

També necessitaran donar la retroacció del seu seguiment a l’alumnat, i comunicar-se amb ells per
donar explicacions i aclarir dubtes.

L’eina ofereix als tutors una instantània molt completa de l’estat dels projectes dels seus alumnes, a
nivell global de tots els projectes, de cada projecte  individualment i de cada alumne en particular.
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En el projecte integrat participen tres tutors, un d’un centre i dos de l’altre. Cada projecte dut a terme
per un grup d’alumnes serà tutoritzat per un dels tutors. En la opció Projects  de la barra lateral, el
tutor accedirà  a la llista dels seus projectes en la pestanya Managed by me. 

En la figura anterior es pot veure que la opció Projects en la barra lateral està ressaltada en blau i en
la part superior de la pantalla està seleccionada la pestanya Managed by me. En la part central es
troba la llista de projectes. Fent clic sobre un projecte accedirà a les diferents vistes on trobarà tota la
informació que necessita per a fer-ne el seu seguiment i avaluació.
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Figura 11: accés a les diferents vistes d’un projecte

Figura 10: accés als projectes assignats a un tutor 



6.2.2.1 Veure la planificació de les tasques d’un projecte
A l’inici del projecte l’alumnat haurà de definir les tasques del seu projecte, assignar-les entre els
diferents membres de l’equip i planificar les seves dates d’inici i fi. El tutor comprovarà que han creat
totes les tasques necessàries per a cobrir  els objectius del projecte, que han fet una planificació
realista i que s’han repartit la feina equitativament. Aquesta informació la pot trobar a la vista Tasks.
Aquesta vista mostra diferents dades sobre les tasques en funció del mode de visualització escollit:
mode Board  i Table. 

Figura 12: selecció del mode de la vista Tasks

Per a revisar la planificació de les tasques d’un projecte, el tutor tindrà dues possibilitats:

1. Accedir a la vista Tasks mode Table View, on podrà veure les dates d’inici i fi de cada tasca, l’es-
tat, quin membre de l’equip la té assignada, i el seu progrés.

En la columna de l’esquerra es mostren les llistes de tasques del projecte. Sota el nom de cada llista
hi ha una petita llegenda on es mostra el número de tasques completades sobre el total de la llista i
una barra de progrés que indica el progrés de la llista.
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Figura 13: vista Tasks en mode de visualització de taula



                                        

Figura 14: llista de tasques d’un projecte en la vista Tasks 

En seleccionar una llista es mostraran les seves tasques, amb la informació sobre la data d’inici, de fi,
el  seu estat,  l’alumne que la té  assignada,  el  temps estimat de duració  i  el  temps reportat  pels
alumnes.

2. Una altra possibilitat per a veure la planificació d’un projecte és accedir a la vista Gantt.

Figura 16: vista Gantt d'un projecte

L’eina genera un diagrama de Gantt a partir de les tasques. En aquesta vista es mostra la data d’inici
i de fi de cada tasca, i el seu progrés.
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Figura 15: detall de la vista Tasks en mode Table View



6.2.2.2 Seguiment del progrés dels projectes de l’alumnat
Periòdicament  els  tutors  faran  un  seguiment  del  progrés dels  projectes  de l’alumnat  que  tenen
assignats,  per  a  saber  si  s’estan  produint  retards,  si  s’estan  trobant  dificultats de  manera
generalitzada i  d’aquesta  planificar mesures  correctives.  En accedir  a l’informe  All  projects  report
trobaran aquesta informació presentada de manera gràfica e intuïtiva.

Figura 17: accés als informes predeterminats 

                                   (ProofHub+ Help & Support, 2021)

En una  sola  pàgina  visualitzarà el  percentatge  de  compleció de les  tasques dels  projectes  que
tutoritza.

Figura 18: informe de l'estat de tots els projectes d’un tutor
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6.2.2.3 Seguiment d’un projecte concret
Per a conèixer l’estat d’un projecte en concret amb més detall, els tutors consultaran l’informe Project
report.

En la  capçalera de l’informe veuran el  percentatge de compleció,  el  número de tasques encara
obertes i  el  total  de tasques del  projecte,  el  número de participants i  la  quantitat  de temps total
reportat pels alumnes.

En la part central veuran en forma de gràfic el progrés del projecte en termes de tasques planificades
(de color blau clar) i tasques acabades (de color blau fosc).

Figura 20: detall de l’informe de projecte: gràfic del progrés d'un projecte

En situar el cursor sobre un punt del gràfic apareix una llegenda on s’informa del nombre de tasques
completades del total en aquell moment.

A continuació  l’informe  mostra una llista de les tasques del projecte que han sobrepassat la seva
planificació i encara estan pendents, i qui és el responsable de dur-les a terme.
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Figura 19: detall de l’informe de projecte: resum de l'estat del projecte



Figura 21: detall de l’informe de projecte: llista de tasques pendents d'un projecte

La informació anterior també la podran visualitzar en forma de gràfic de barres.

Figura 22: detall de l’informe de projecte: gràfic de tasques pendents d'un projecte

Al final de l’informe un gràfic mostrarà  la repartició de tasques entre els membres de l’equip:

Figura 23: detall de l’informe de projecte: repartició de tasques entre els membres de l'equip
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6.2.2.4 Seguiment del progrés de l’alumnat
L’eina ofereix també un informe individualitzat de cada alumne, o  Resource Report, en el que es
mostra les tasques en les que està treballant, la seva data final, el seu estat i el temps reportat per
l’alumne en cada tasca.

Figura 24: detall de l’informe de l'alumne: tasques que realitza i el seu estat

Figura 25: detall de l’informe de l'alumne: temps dedicat a cada tasca
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6.2.2.5 Donar retroacció del seguiment
Els  tutors  donaran  retroacció  del  seguiment  del  treball  dels  seus  alumnes  publicant  les  seves
observacions i  comentaris  en l’eina i  actualitzant  el  progrés de les tasques per tal  que l’alumnat
conegui el seu progrés i quins son els punts que ha de millorar. 

Actualització del progrés de les tasques

L’única modificació que farà el tutor sobre les tasques planificades per l’alumnat serà l’actualització
del seu progrés, una vegada ha fet el seguiment. Els informes només permeten visualitzar informació,
no modificar-ne.  La vista  Tasks (veure  apartat  6.2.2.1  Veure la  planificació  de les  tasques d’un
projecte)  sí  permet  l’actualització  de  les  dades  que  mostra.  És  en  aquesta  vista  on  el  tutor
actualitzarà el progrés de les tasques.

Figura 26: actualització del progrés de les tasques d'un projecte

Publicació de la retroacció del seguiment

El tutor o la tutora crearà una discussió nova en la vista Discussions. Una discussió funciona com un
fòrum: el professorat l’obrirà amb un comentari sobre els seguiment d’una tasca concreta, l’alumnat
podrà  contestar  fent  preguntes  sobre  els  comentaris  del  professor  i  el  professor  els  respondrà.
D’aquesta  manera  tota  la  comunicació  relacionada  amb  el  seguiment  d’una  tasca  es  trobarà
centralitzada en el mateix lloc.
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Per a rebre notificacions automàtiques cada vegada que un tutor  o tutora  afegeixi  un comentari
relacionat  amb  la  retroacció  d’alguna  tasca  caldrà  que  els  alumnes  tinguin  configurada  en  les
preferències de les notificacions  la recepció d’un correu electrònic cada vegada que s’afegeixi un
comentari a les discussions del seu projecte.

A través de l’eina els tutors mantindran informats al seu alumnat del percentatge d’assoliment de les
seves tasques. Una vegada el tutor hagi comprovat la realització.

6.2.3 Comunicacions a tot l’alumnat participant en el projecte 
integrat
Quan  un  tutor  vulgui  enviar  un  missatge a  tot  l’alumnat  participant en  un  projecte,  enviarà  un
missatge a través del xat de l’aplicació. 

                             

Figura 28: accés al xat de l'aplicació des de la pantalla principal

                              (ProofHub+ Help & Support, 2021)

En cas que vulgui que el missatge arribi a tots els grups d’alumnes, seleccionarà el grup amb els
contactes de tot l’alumnat que es va crear en la fase de configuració (veure l’apartat  6.1.3 Creació
d’un grup de contactes per a les comunicacions generals).
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Figura 27: ús d'una "discussion" per a donar retroacció del seguiment d'una tasca del projecte



6.2.4 Modificació d’un projecte
En cas que es produeixin canvis, (per exemple, abandonaments o reagrupació d’alumnes en altres
grups, o ajornaments de la data de finalització del projecte o que un tutor es doni de baixa i un altre
l’hagi de reemplaçar), en tot moment el professorat podrà modificar les dades dels projectes.

La vista Overview mostra les seves propietats i permet modificar les dades d’un projecte:

Figura 29: vista «overview» d’un projecte i accés a les seves propietats

      

    

(1) Accés a les propietats del projecte
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6.2.5 Gestió documental
Cada centre  tenia una  plataforma d’aprenentatge o  campus virtual  pròpia.  El  professorat  estava
habituat a pujar la documentació dels seus mòduls i projectes en el seu campus virtual o en una
carpeta compartida en el servei d'emmagatzematge de fitxers en el núvol del seu centre.  En treballar
en equips mixtes es volia evitar la situació que dintre d’un mateix grup els alumnes haguessin d’anar
a buscar l’enunciat i la documentació del projecte en diferents repositoris, depenent del centre al que
pertanyen. Per aquest motiu el  tutors  utilitzaran  ProofHub com a repositori  de la documentació del
projecte.

En la vista File podran pujar fitxers directament o crear accessos directes a la seva ubicació en el seu
servei d'emmagatzematge de fitxers. Es poden afegir documents emmagatzemats en els serveis de
Google Drive, Dropbox, One Drive i Box.
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Figura 30: modificació de les dades d'un projecte



Figura 31: vista File d'un projecte

6.2.6 Arxiu dels projectes
Quan  acabi el  projecte  integrat,  els  tutors  arxivaran  els  projectes  de  l’alumnat  dintre  de  l’eina.
D’aquesta manera deixaran d’estar en estat «Actiu» i passaran a estat «Arxivat».

Figura 32: arxiu dels projectes dels estudiants un cop acabats

(ProofHub+ Help & Support, 2021)

6.3 Pla d’utilització de l’eina per l’alumnat

6.3.1 Planificació de les tasques del projecte 
A  l’inici  del  projecte  els  tutors  presentaran  als  alumnes  els  objectius  del  projecte.  Cada  grup
d’estudiants haurà de planificar les tasques necessàries per a assolir els objectius, fer una estimació
de la seva durada i assignar un membre de l’equip que la durà a terme.

El primer que farà cada grup serà introduir les tasques  que ha planificat.  Un cop creades, podrà
imputar les hores dedicades a cadascuna, i fer-ne el seguiment. 

Des de la vista  Tasks del seu projecte introduiran les  seves llistes de tasques. En crear una llista
configuraran els següents paràmetres:
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1. El títol de la llista

2. El flux de treball o workflow . En aquest projecte es farà servir el  Basic Workflow. És un dels 
predeterminats  en l’aplicació, i consta de només dos estats: pendent o fet.  L’eina ofereix la 
possibilitat de crear fluxos de treball específics per a un projecte, però en aquest no es 
contemplava aquesta possibilitat.

3. El o els membres de l’equip als que s’assignen les tasques de la llista (subscribers). 

4. Incloure les tasques de la llista en el diagrama de Gantt del projecte

5. Permetre el seguiment del temps dedicat a cada tasca (time tracking)

En la part esquerra de la vista Tasks es podran veure les llistes creades. Des d’aquí es podran editar 
i afegir-hi tasques.

Utilització d’un software de gestió de projectes per a la planificació i seguiment d'un projecte entre alumnes  dos 
centres de formació professional                                                                                             28 de 44

          



Figura 33: creació d’una llista de tasques des de la vista Tasks

En la mateixa vista es poden veure les tasques en cada llista:

Un cop creades les tasques se les assignaran entre els diferents membres de l’equip del projecte.
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Figura 34: consulta de la llista de tasques des de la vista Tasks



6.3.2 Seguiment que fa l’alumnat del seu projecte 
L’alumnat podrà veure la planificació de les tasques del seu projecte de la mateixa manera que el seu
tutor: en les vistes  Tasks i Gantt (veure apartat 6.2.2.1  Veure la planificació de les tasques d’un
projecte).

A partir de les dates d’inici i finalització de les tasques l’eina genera un calendari que es mostra a la
vista  Calendar.  D’aquesta  manera  no  haurà  d’actualitzar  manualment  un  calendari  en  una  altra
aplicació. En la part superior de la dreta de la vista es pot escollir si es vol veure les tasques de tot el
projecte, o només les que un alumne o alumna té assignades.
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Figura 35: assignació d'una tasca a un membre de l'equip de projecte des de la vista Tasks



En la  pantalla  principal  de  l’aplicació  trobarà  accessos  directes  a  les  tasques  en  les  que  està
treballant, i al full de control de temps on està imputant el temps dedicat a cada tasca.

 Periòdicament  cada  alumne  introduirà  el  temps  dedicat  a  cadascuna  de  les  tasques  que  té
assignades. A la vista Tasks en visualització Table seleccionarà la tasca en la que ha treballat, i fent
clic sobre el camp s’obrirà la següent finestra on podrà introduir el temps destinat:
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Figura 37:  accesos directes  al seguiment del projecte en la pantalla principal

      
Figura 36: vista de calendari d'un projecte



Figura 38: imputació d'hores a les tasques d'un projecte

6.3.2.4 Veure la retroacció donada pel tutor o tutora
En la vista  Discussions  l’alumnat podrà veure la retroacció donada pel seu tutor, que crearà una
discussió per a cada tasca, i des d’aquí podrà enviar-li missatges per a demanar-li més informació o
aclarir dubtes.

Per a rebre notificacions automàtiques cada vegada que el tutor o tutora afegeixi algun comentari
relacionat amb la retroacció d’alguna tasca caldrà que els alumnes tinguin configurat que rebin un
correu electrònic cada vegada que s’afegeixi un comentari a les discussions del seu projecte.

Figura 39: configuració de les notificacions

6.3.3 Comunicació entre els membres de l’equip
La comunicació entre els membres d’un equip es farà a través dels fòrums de l’eina, de manera que
totes els decisions que prenguin els estudiants en el seu dia a dia quedin registrades, i facilitar així el
seguiment tant per part dels alumnes com dels tutors.

6.3.4 Gestió documental
L’alumnat utilitzarà l’eina també com a repositori de les actes de les reunions que mantindran al llarg
del projecte. Un alumne o alumna de cada equip, la crearà en el seu servei d’allotjament d’arxius en
el núvol associat al seu compte de correu corporatiu, que en ambdós centres és Google Drive, i
assignarà permisos de visualització i d’edició a tots els membres del seu equip i al seu tutor o tutora.
A ProofHub, en la vista File «afegirà» l’acta. El que es crearà serà un enllaç al document de l’acta.
D’aquesta manera tothom, el tutor i els seus companys podran accedir de forma centralitzada a tots
els documents.
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6.4 Creació de material didàctic per a l’alumnat
Es va crear un material  didàctic per a l’alumnat per a ajudar a l’aprenentatge de l’eina ProofHub.
S’ha dissenyat en forma de presentació interactiva amb l’eina H5P. Aquesta aplicació de codi obert
permet crear  contingut  interactiu i  “responsive”,  que es pot  visualitzar  des de qualsevol tipus de
dispositiu. Inclou vídeos, i elements interactius com preguntes de diferent tipus:  emplenar la paraula
que falta, verdader o fals, o tipus test, per a que l’alumnat pugui comprovar els seus coneixements.
La presentació  s’integrarà en el  campus virtual  o LMS (Learning Management  System) de cada
centre. Es pot accedir a: https://h5p.org/node/1167548

6.5 Anàlisi de l’adequació dels plans de configuració i 
utilització
En el projecte han participat trenta-quatre alumnes agrupats en nou  equips. Set d’ells estaven for-
mats per quatre alumnes, dos d’un centre i dos de l’altre, excepte dos grups que estaven formats per
tres alumnes, un d’un centre i dos de l’altre.

Durant l’execució del projecte s’ha analitzat l'ús de l’eina de gestió de projectes, tot comparant-lo amb
amb els plans de configuració i utilització proposats. Han participat 

6.5.1 Anàlisi de l’adequació del pla de configuració
El pla de configuració de l’eina es va dur a terme amb algunes modificacions:

• en el punt 6.1.1 finalment els tutors no van incloure una fotografia en el seu perfil. Aquesta
tasca corresponia a cada tutor, una vegada disposava del seu usuari en l’aplicació. És molt
recomanable però incloure una fotografia de perfil en un projecte com aquest, en el que hi
havia alumnat que no coneixia al seu tutor. 

• en el punt 6.1.2 es va descartar la creació d’una plantilla de projecte, atès que es va decidir
que el títol de cada projecte fos el nom de l’empresa simulada que s’havia inventat cada
grup.  També  es  va  considerar  més  convenient que  cada  projecte  tingués  només  un
manager, de manera que cada tutor pogués accedir de forma ràpida als que gestionava.
L’eina ofereix una vista que mostra tots els projectes en què es participa, i una altra que
mostra només els que l’usuari gestiona.

Figura 40: detall de la vista de projectes en els que es participa
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Figura 41: detall de la vista de projectes gestionats

Donat que llavors les úniques dades comuns a tots els projectes eren les dates d’inici i de fi, es va
prescindir de crear una plantilla.

Com a resultat de l’anàlisi realitzada s’incorporarien les següents modificacions al pla de configuració:

• en el pas1 el tutor responsable de donar d’alta els usuaris dels altres tutors els demanaria les
seves fotografies, per a assegurar que tots la tenen posada en el seu perfil.

• en el pas 2 la creació de la plantilla de projecte només s’indicaria en el cas que tots els projectes
tinguessin una part del títol comuna i tots els tutors en fossin gestors.

6.5.2 Anàlisi de l’adequació del pla d’utilització pel professorat

El pla de configuració de l’eina  es va dur a terme amb algunes modificacions en els apartats de
seguiment de les tasques i de gestió documental.

Seguiment i avaluació del treball de l’alumnat

En fer el seguiment de la planificació de les tasques en les primeres setmanes del projecte els tutors
van detectar que molts grups d’alumnes tenien dificultats a l’hora de descomposar la feina que havien
de fer en tasques i planificar-les correctament. Per això van decidir crear llistes de tasques comunes
per a tots i les van importar en l’eina a partir d’un fitxer en format CSV en cada projecte.
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En el fitxer es van introduir les dades del nom, descripció, data d’inici i data final de cada tasca. 

La creació de les tasques per part dels tutors d’aquesta manera s’incorporaria en el pla d’utilització
del professorat de futurs projectes 

Gestió documental

Finalment  els  tutors  no van  utilitzar ProofHub com a repositori  documental.  Els  va  resultar  més
còmode crear i compartir una carpeta amb  el seu alumnat  en el sistema d’emmagatzemament de
dades en el núvol Google Drive, que era el mateix que s’utilitzava en els dos centres.  L’alumnat  ja
havia treballat en projectes d’altres mòduls d’aquesta  forma i els va semblar més fàcil gestionar la
documentació del projecte d’igual manera.   

En el futur es mantindria però, en el pla d’utilització del professorat, l’ús de ProofHub com a eina de
gestió documental, ja que d’aquesta manera0% tota la informació del projecte es trobaria en una
única plataforma.

6.5.3 Anàlisi de l’adequació del pla d’utilització per a l’alumnat

Creació de les tasques del projecte

L’alumnat no va crear les llistes de tasques del seu projecte. Tal com es descriu en l’apartat anterior
finalment van ser els tutors els que ho van fer, tot carregant-les d’un fitxer CSV. Sí que van assignar-
les a cada membre de l’equip, van anar actualitzant el seu estat i  van imputar el temps dedicat a
cadascuna.

Comunicació entre els membres del projecte

A l’inici  del  projecte es va detectar que la majoria de l’alumnat  no estava utilitzant  els fòrums o
«discussions» de l’eina per a comunicar-se amb el seus companys i companyes, de manera que els
tutors  no  tenien  clar  fins  a  quin  punt  estava funcionant  el   treball  en equip,  especialment  entre
l’alumnat dels dos centres. Quan es va demanar als estudiants fessin servir   aquests fòrums, molts
responien que s’estaven comunicant   a través de l’eina de missatgeria instantània  Discord.  Molts
d’ells estaven habituats a fer-la servir en el seu temps d’oci. Els tutors ho van acceptar, però els van
emplaçar a que comuniquessin en el fòrum de ProofHub, esdeveniments importants com quan havien
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Figura 42: importació de tasques a un projecte des d'un fitxer CSV



acabat  una  tasca  o  dubtes  o  problemes  que  pensaven  que  era  important  compartir  amb  els
companys. 

Per a propers cursos els tutors es plantegen no obligar a l’alumnat a que es comuniquin mitjançant
l’eina de gestió de projectes, sinó amb una amb que ells estiguin familiaritzats.

7.Conclusions
En acabar el  projecte intercentres integrador de la FCT i el mòdul de síntesi, es pot concloure que
l’eina  de  gestió  de  projectes  escollida,  ProofHub,  ha  donat  resposta  als  reptes  que  el  projecte
plantejava: 

• que l’alumnat pogués treballar de manera col·laborativa en equips mixtes de manera híbrida (amb
companys dels seu centre de manera presencial i  amb  companys de l’altre centre de manera
remota).

• l’adquisició d’habilitats com la gestió del temps, la planificació del treball i l’autonomia. 

L’anàlisi de requeriments del projecte ha permès avaluar fins a quin grau les funcionalitats de l’eina
de gestió de projectes que un dels centres disposava, ProofHub, hi donava resposta, i comparar-les
amb una altra eina, Trello, que era la més utilitzada del moment en el mon educatiu per a gestionar
projectes amb metodologia ABP. El resultat d’aquesta comparativa ha estat que ProofHub era la
millor de les dues opcions, atès que satisfeia tots i cadascun dels requeriments del projecte, mentre
que en el cas de Trello no es satisfeien tots, si s’utilitzava la seva versió gratuïta.

El pla de configuració realitzat ha permès que l’eina de gestió de projectes estigués preparada per a
ser utilitzada pel professorat i alumnat durant tot el projecte,  tot i que s’han realitzat ajustaments
durant la seva execució. El pla d’utilització per al professorat ha ajudat als docents a utilitzar totes les
funcionalitats que ProofHub els oferia i que fins al moment desconeixien, i els ha estat de gran utilitat
tot proporcionant-los una valuosa informació sobre el treball dels seus alumnes. D’altra banda, el pla
d’utilització de l’alumnat els ha facilitat la comprensió de l’ús que en feia l’alumnat de l’aplicació, i els
ha ajudat a donar-los suport i resoldre dubtes sobre la seva utilització.
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