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• Massive Open Online Course
− Curs obert en línia massiu (COLAU?)
− Curso en Línea Masivo y Abierto

(CEMA)
• Característiques:

– Massiu: el número de places es il·limitat i estan 
dirigits a estudiants de diferents interessos i 
aspiracions.

– Obert i gratuït: materials disponibles de forma 
totalment gratuïta ≠ Curs en línia.

– En línia: el curs és a distància, es pot cursar de 
manera flexible i al ritme de l’estudiant. Només 
cal: PC + Internet.

– Autònom: l’estructura promou l’aprenentatge 
autònom dels estudiants, amb nombrosos 
recursos (vídeos, enllaços, documents i espais 
de debat i comunicació).

– Col·laboratiu, distribuït, participatiu 

, què és?

What is a MOOC?
https://www.youtube.com/watc
h?v=eW3gMGqcZQc



: pioners i antecedents
• Antecedents:

− 2007: D. Wiley (Univ. Utah): curs 
d’educació oberta

− 2008: D. Cormier, B. Alexander  nom
– 2011: curs sobre IA (Univ Stanford): 

160.000 inscrits!

− Aquí: 2013 UAB. “Coherència pla director: 
voluntat de transferència de coneixements 
científics, tecnològics, culturals i formatius 
mitjançant una docència de qualitat i amb una 
clara vocació internacional.” 

• Actius  Interessats: ≈ 100.000

− Egiptologia
− Precàlcul
− Sistemes Digitals: de les portes lògiques 

al processador
− Corrección y estilo en español 
− Olympic games and media
− Com crear la teva empresa
− El lenguaje de la ingeniería (UPC)

• Pioners:
− Asimov (1988): “Su visión hacia el 

futuro” https://youtu.be/qLEBAPA7yqo 
https://youtu.be/qLEBAPA7yqo

− 1990: OpenCourseWare (OCW)(MIT)
− Recursos Educatius Oberts (OER): 

UNESCO 



L’any del 



Hysteria



: pros i contres
Avantatges

• Facilita l’accés a continguts actualitzats, pràcticament sense 
límit de temps ni espai.

• Es pot accedir a una gran quantitat de cursos oferts per 
institucions i docents reconeguts mundialment.

• Dóna accés a tothom a l’educació, no només a nivell local o 
regional, sinó global.

• Els estudiants poden comparar materials i sistemes educatius 
a través dels MOOCs i això obliga a que els cursos i els 
continguts s’hagin de millorar de manera continuada, 
augmentant la generació de recursos i millorant-ne la seva 
qualitat.

• Accés lliure a continguts.

• Augmenta l’aprenentatge no formal a la seva màxima 
expressió.

• Permet construir coneixement a través de l’experiència 
col·lectiva

• La formació s’adapta als coneixements, interessos i 
disponibilitat de l’estudiant.

• Reforça la imatge de les institucions i les permet arribar a un 
públic molt més ampli.

Inconvenients
• Falta contextualització, el que provoca la falta d’aplicació real 

dels aprenentatges.

• L’abandonament d’aquests cursos és molt alt.

• Els estudiants no saben amb antelació la quantitat de temps 
que necessitaran per a realitzar el curs.

• No hi ha atenció a la diversitat.

• Normalment, els cursos són molt bàsics.

• Dissenys pobres dels cursos.

• Comunitats inexpertes en la utilització de les TIC.

• És difícil realitzar coevaluacions

• Sorpreses per preus ocults, com certificats o adquisició de 
materials didàctics.

• No s’obté una credencial.
• No posseeixen mecanismes de detecció de necessitats 

d’estudi autònom.
• S’ha de fer una gran inversió econòmica (i de temps) al 

crear-lo, que pocs cops es veu retribuïda.

• És necessari fixar un nivell de coneixements previs abans de 
fer el curs, que no tothom que s’inscriu té.

• És difícil valorar i avaluar els resultats obtinguts del MOOC.

Font: T. Soler (TFM, 2015)



UPC 
• 2013: 1ª Convocatòria AGAUR (2·105

€, 14 atorgades):
− Approaches to Machine Translation: Rule-

based, Statistical and Hybrid (TSC)
− Waves and Systems (TSC)
− 3D Entre-printing-ship. Aprender conceptos de 

creación y gestión empresarial mediante casos 
de 3Dprinting (OE)

• 2014: 2ª Convocatòria AGAUR 
(2,54·105 €, 76 sol·licituds, 32 
atorgades, 14/6 UPC)
− Introducció a la programació en Python
− Zero Living: un curs living lab virtual per a un 

habitatge
− De la realidad al proyecto
− Tecnociència i ciència-ficció: De King Kong 

a Einstein
− Intellectual Property Awareness
− El lenguaje de la ingeniería

Portal institucional: http://www.ucatx.cat
http://www.ucatx.cat/ 
/

: ara i aquí



Estructura:
• Fil conductor: ciència-ficció
• 9 mòduls
• Vídeos (de curta durada) amb 

explicacions teòriques + exercicis + 
materials (documentals, articles) + 
experiments senzills

• Sistema d’avaluació senzill i ràpid. 
Autoavaluació. 

• Tots els continguts en suport digital 
en línia.

• Accés gratuït a tot el material per 
Internet.

• Públic potencial: estudiants d’últims 
cicles primària, ESO i Batxillerat. 
Professorat de Primària i 
Secundària  Universitat, ciutadans

Un de Física

Tecnociència i Ciència-
ficció: de King Kong a 
Einstein 

– M. Alier (ICE, ESSI)
– M. Barceló (ESSI)
– J. José (FIS)
– M. Moreno (FIS)(coord.)
– S. Perucho, E. Suñol 

(becaris del projecte)
– Suport: La Pelu, ICE



Objectius genèrics:

• Proporcionar recursos i materials atractius i 
engrescadors per a l’ensenyament i l’aprenentatge de 
la ciència i la tecnologia.

• Elaborar i comparar metodologies per a l’ensenyament de 
la tecnociència a través de la CF.

• Establir ponts i nexes d’unió amb els docents de les 
matèries humanístiques.

• Fomentar el plaer per la lectura.
• Mostrar el potencial de la CF, en les seves diferents 

manifestacions (cinema, literatura i còmic), per a motivar, 
interessar i capgirar actituds negatives vers la ciència.

• Fomentar la reflexió al voltant del progrés 
tecnocientífic.

• Crear interès per la ciència i la tecnologia.
• Aplicar el mètode científic.
• Desenvolupar un saludable esperit crític i escèptic, 

base del mateix mètode científic.

Un de Física



Videoclip promocional



On es troba?

/ Portal institucional (UCATx) 
http://ucatx.cat/



Un              de Física



Conclusions (preliminars) I
• Dificultats tècniques que s’han trobat (degut a la natura del curs):

– muntatge i edició dels vídeos enregistrats. Feina que ha recaigut exclusivament en 
el (pobre) becari contractat

– control del curs per part del professorat: UCATx no és una plataforma coneguda i 
habitual de treball com Atenea

– problemes plantejats pels estudiants: dificultats d'accés als fòrums

• Debilitats i fortaleses de l’entorn d’acompanyament UPC i/o UCATx.
− Debilitats:

• manca de promoció institucional del curs  tot i així: ≈ 100 inscrits
– Fortaleses:

• únic curs de ciència i tecnologia de la mà de la ciència-ficció
• potencial enorme per explorar i explotar. El cinema, la literatura i el còmic 

aporten contínuament novetats, aprofitables pel curs
• Idioma (català): debilitat / fortalesa (tendir ponts amb les matèries humanístiques). 

Properes edicions: versió en castellà (i anglès). Col·legues de la resta d'Espanya ja ho 
han demanat



Conclusions (preliminars) II
• Coses que s’han fet bé (i recomanem): 

– disposar d'una programació ben detallada de realització de les diferents 
fases del curs (tot i que vam haver de demanar una pròrroga)

– aconseguir gent entusiasta que s'impliqui (becari del curs, becari de La 
Pelu, personal de l'ICE)

• Encara per resoldre:
– ús legal dels fragments dels films emprats (durada < 2 min)

• A explotar: 
– UCATx disposa d’eines i personal expert en anàlisi de cursos d’aquesta 

natura: per millorar, per fer recerca en innovació educativa...
– aprofitament dels recursos: biblioteques UPC (llibres: 7332, films: 456, 

còmics: 345) i públiques  lligam UPC – ciència-ficció

• A considerar: 
– compaginar la feina extra que suposa la creació del curs amb l'activitat 

habitual. Es feina, però agraïda.



Comprovi els seus coneixements de física

• Guerra de les galàxies  Guerra de les estrelles:
– distàncies intergalàctiques

• comunicacions instantànies per ones ràdio o TV:
– limitació: velocitat ones electromagnètiques (llum)

• làser:
– invisible; v = velocitat de la llum

• explosions:
– insonores

• naus en flames:
– combustió

• gravetat:
– diferent

• acrobàcies naus espacials:
– aire

• disseny aerodinàmic naus:
– no cal 

• cinturons d’asteroides:
– distàncies típiques 

 Nova unitat física: nº errors/minut

Star Wars (The Empire Strikes Back, 1980)
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