
El fòrum és un bon lloc per a facilitar informa-
ció diversa als estudiants.La possibilitat de 
crear diferents fòrums, així com l’etiquetatge 
permet l’organització de tota la informació que 
s’hi posa. També permet compartir arxius, 
links, vídeos de diferents canals i altres.

Els nous fòrums faciliten la valoració dels 
missatges així com poder fer cerques 
avançades. Tanmateix, és una eina poc adient  
per a l’avaluació ja que hi acostuma a haver 
molta quantitat d’informació.

Ara amb la nova eina de fòrum pots enllaçar 
missatges de diferents línies de discussió 
facilitant així la interrelació entre temes.
La funcionalitat de "cita" permet contestar a 
missatges previs.

Tot i que el fòrum és una gran eina de 
comunicació a l’aula, potser no és la més 
adequada per fer treball en petits grups.
El wiki és una bona alternativa.

Sempre que vulguem aclarir algun concepte o 
alguna qüestió de l’assignatura de forma breu
i en format vídeo o àudio. No és recomanable 
per grans quantitats d’informació.

Perfecte per avaluar l’expressió oral o la 
comunicació a partir d' àudios o vídeos curts. 

Facilita la comunicació asíncrona en vídeo i 
àudio. Dissenyat per a la producció oral en 
llengües estrangeres.

Ofereix poques opcions pel treball grupal. 
Permet però que tota la classe pugui fer 
comentaris dels vídeos i àudios publicats.

Pot ser adient per publicar vídeotutorials, 
explicació de conceptes clau o aclariment de 
dubtes. Permet pujar vídeos de forma fàcil. 

Perfecte per avaluar l’expressió oral. S’utilitza 
per a la defensa de treballs finals d’estudis. És 
una sala de graus virtual.

L’espai de comentaris permet comentar 
qüestions concretes dels vídeos publicats.

Poc adient pel treball grupal.

El wiki és una eina de treball col.laboratiu tant 
a nivell d'aula com per petits grups de treball a 
través de l’opció de projectes.

Cada pàgina porta associat un espai de 
discussió així com la possibilitat de fer 
comentaris a una part concreta de la pàgina.

L’historial associat a les diferents pàgines web 
permet conèixer els canvis fets al document, 
qui i quan els ha fet.

És una eina que permet la creació de pàgines 
web amb contingut molt divers de forma fàcil 
i col.laborativa.

* vídeo

El microblog et pot ajudar a fer seguiment de 
com van els estudiants a l’assignatura. Tot i 
així no et serà possible fer una avaluació 
massa exhaustiva de l'aprenentatge amb 
aquesta eina.

Una molt bona eina per a la comunicació àgil i 
informal de l’aula. 

Eina poc adequada per a la co-creació tot i 
que és un espai perfecte per compartir 
informació general de l’assignatura de forma 
fàcil i ràpida.

Només si es tracta d’informació molt concreta 
i breu així com titulars de notícies o enllaços. 
Recorda que únicament permet escriure 145 
caràcters!

L’opció de multiblog permet la creació de 
blogs per a cada un dels teus estudiants. En 
aquest blog els estudiants poden reflexionar 
sobre el seu procés d'aprenentatge.

Els comentaris dels blogs són un bon recurs 
per a la comunicació i la interacció sobre la 
informació publicada a les entrades o posts.

El blog pot ser un espai de l'aula on tots els 
estudiants hi puguin entrar per a publicar 
informació.

El blog publica les entrades de forma 
cronòlogica inversa. És una bona manera de 
compartir informació d'actualitat. Les etiquetes 
i les categories faciliten  l'accés a la informació.

La nova aula situa al centre l’activitat d’ensenyament i 
aprenentatge, facilitant l’organització de la informació i 

dels recursos necessaris per a dur-la a terme.
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Aula centrada en l’activitat
Els multiformats és el nom del conjunt de formats en 

què es publiquen els recursos docents de la UOC. 
Actualment els formats en els que pots trobar el teu 

material són web, web html5, PDF, EPUB, mobipocket, 
audiollibre i vídeollibre.

Tecnologia de materials
El registre d’avaluació continuada facilita el retorn 

personalitzat o grupal als estudiants i pot incorporar el 
component d’efeedback (retorn en àudio i vídeo). També 
a nivell de suport a l’avaluació, hi ha l’eina de PACplagi.
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