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Comparativa aules virtuals 
Aquest document continua la comparativa d’aules virtuals que es va començar a la tardor de 
2013 i que hem ampliat aquest mes de març. En primer lloc presentem les conclusions a les 
que hem arribat i després la comparativa de les diferents plataformes que amplia el document 
anterior. 

Conclusions 

Els elements que poden trobarse en tots els entorn ssón molt similars, malgrat puguin 
presentarse amb noms o formats diferents. Són els següents: 

1. Activitats 
2. Avaluació 
3. Calendari / Planificació 
4. Discussió 
5. Materials 
6. Notes (Anotacions) 
7. Pla docent 
8. Progrés 

Aquests elements poden presentarse de diferents maneres, però es troben en tots els entorns. 
Els entorns poden situarse en una línia amb dos extrems segons la manera de presentar 
aquests elements: 

1. En un extrem els elements es troben visibles i a primer nivell. 
2. En l’altre extrem, tots els elements estan dissolts en la navegació del curs. 

Des del punt de vista de l’arquitectura de la informació, podríem dir que els primers tenen una 
arquitectura plana, mentre que els segons tenen una estructura amb més profunditat. 

Posarem dos exemples, un per a cada extrem. En el primer exemple, els elements es 
presenten cadascun d’ells com un ítem en un menú de navegació. És el model tradicional, per 
exemple el d’edX. 
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Pàgina d’edX 

En el segon exemple, els elements no es presenten com a tals, si no que estan camuflats en la 
navegació. És el cas, per exemple de Future Learn. 
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Pàgina principal de l’aula (amunt) 
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4 



Serveis per a l’aprenentatge  Àrea de Tecnologia Educativa  UOC / Març 2014 

 

 

Pàgina d’un material (dues imatges superiors) 

Els elements són els mateixos en tots dos casos, però estan distribuïts de forma diferent. Les 
plataformes se situen entre aquests dos extrems. 

● Model de menú 
○ Aula Calendari UOC 
○ edX 
○ Blackboard 
○ edX 
○ Moodle 
○ Sakai 
○ Claroline 
○ Udacity 

● Model de navegació 
○ Aula Centrada en l’Activitat UOC 
○ Wemooc 
○ Future Learn 
○ Udemy 

Elements destacats 

En aquesta taula marquem els trets distintius de les diferents plataformes. No tenim en compte 
els elements que es troben en totes elles, com són el pla docent, un calendari, recursos, etc. 
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  Activitats  Eines  Progrés  Anotacions  Xat  Navegació 

edX  x  x  v  v  v  Menú 

desire2Learn  x  x  v  x  v  Menú/Nav 

Moodle  v  v  x  x  v  Menú 

Blackboard  v  v  x  x  v  Menú 

Sakai  v  v  x  x  v  Menú 

Claroline  v  v  x  x  v  Menú 

Wemooc  v  v  x  x  x  ? 

Coursera  v  x  x  x  x  Menú 

FutureLearn  x  x  v  x  v  Nav 

Udacity  x  x  x  v  v  Nav 

Udemy  x  x  v  x  x  Menú 

 

Els punts de la taula són els següents: 

● Activitats: la possibilitat de realitzar activitats dins de la pròpia plataforma, habitualment 
quizzes, tests i polls. 

● Eines: possibilitat d’incloure eines de suport a l’aprenentatge com blogs, wikis, etc. dins 
de la pròpia plataforma. 

● Progrés: un marcador de progrés, que simplifica l’avaluació i la converteix en un 
indicador únic. 

● Anotacions: possibilitat per l’estudiant per prendre notes dins de la pròpia plataforma. 
● Xat: possibilitat de xatejar, de manera síncrona, dins de la plataforma. 
● Navegació: ressaltem el què hem comentat en el punt anterior sobre la modalitat de 

navegació dins de l’aula. 

Plataformes (Març 2014) 

Coursera 

Hem analitzat el curs Introduction to Public Speaking. 
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La navegació és estàndard, amb un menú a l’esquerra i el contingut al centre. La home conté el 
tauler d’anuncis del curs en format blog. 

 

El menú conté els elements comuns a la majoria de plataformes: activitats, avaluació, calendari, 
etc. 
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Crida l’atenció que tenen un diagrama per cadascuna de les activitats. 

 

Collaborize 

Collaborize és una plataforma que ofereix aules virtuals en línia per als professors. Està 
pensada com una extensió de l’aprenentatge presencial. 

La navegació és el forma de menú personalitzable, però al centre de la pàgina hi ha activitats. 
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A la part esquerra permet posarhi widgets personalitzats, d’una manera semblant a com 
permet ferho el campus de la UOC. En aquest cas però és el professor qui posa el widget dins 
de l’aula. 
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Hi ha un aspecte que crida l’atenció d’aquesta plataforma, i és que facilita el reaprofitament de 
continguts. A l’aula, tal com es mostra a l’inici, a la part central s’hi mostren activitats que han fet 
altres professors i que poden reutilitzarse. 
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A més, hi ha una biblioteca de recursos organitzats per tema, i que es poden consultar com a 
més votats, més recents, etc. 

 

Future Learn 

Hem analitzat el curs How to read a mind. 

El disseny d’aquesta plataforma és minimalista: només hi ha a la part superior unes pestanyes 
per cada setmana de curs, i dins de cada pestanya els continguts del curs organitzats en 
unitats. 
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En vermell es marca la setmana i l’activitat que ens toca fer. En blau es marquen les activitats 
que ja hem fet. 

Navegació 

A la part superior esquerra hi ha una icona que obre el menú de navegació. Es divideix en tres 
apartats: 

● To do: sumari d’activitats pendents i ja realitzades. Vegeu la imatge anterior. 
● Activity: activitats dels estudiants. Es pot filtrar per: 

○ Tota l’activitat. 
○ Només l’activitat d’aquells estudiants que seguim. 
○ Respostes. 

● Progress: desa el progrés que hem fet al curs (vegeu la imatge següent) 
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Recursos 

Els recursos s’obren en una pàgina nova. Van acompanyats de comentaris, i així que els hem 
llegit / visualitzat els podem marcar com a completats, i passar al següent recurs. 

 

Els vídeos Tenen subtítols, que poden activarse o desactivarse, i van acompanyats d’un fitxer 
de text amb la transcripció del vídeo. Es poden descarregar, tant els vídeos com la transcripció. 
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Les lectures es donen en PDF, i van acompanyades d’una explicació de l’activitat en la mateixa 
web. 
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Feedback 

A la part esquerra del curs hi ha una pestanya de feedback, que permet fer comentaris al curs i 
consultar una secció de Preguntes Més Freqüents. 

Udemy 

Hem analitzat el curs Marketing on Instagram. És estrany que el curs tingui més de 400 
estudiants però no hi ha ni una sola discussió en marxa. 

Aula 

L’aula és molt simple: 

● Llista d’activitats a la part esquerra, indicant les que s’han fet i les que no i el progrés del 
curs. 

● Interacció a la part dreta: 
○ Discussions 
○ Anuncis 
○ Estudiants 
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Als estudiants se’ls pot seguir. 
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A la part superior dreta hi ha una part d’administració, amb accés al perfil propi, suport de la 
plataforma, configuració de notificacions per correu, i informació sobre la institució que imparteix 
aquest curs. 

 

Els recursos s’obren en una pàgina nova, i permeten, a la part dreta de la pàgina: 

● Situarlos en la llista de recursos 
● Descarregarlos 
● Encetar discussions sobre el recurs 
● Prendre notes 
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A més, permeten: 

● Compartir el recurs via Twitter o Facebook 
● Anar al recurs anterior / següent 
● Marcarlo com a completat 

Udacity 

Hem analitzat el curs Mobile Web Development. 

Aula 

L’aula té un menú de navegació a l’esquerra que dóna accés a: 

● Classroom: L’espai on es poden veure els materials i un accés ràpid a les discussions. 
● Progrés: una secció on es pot veure una llista amb els materials del curs, però no es fa 

un seguiment real del progrés. 
● Materials: un accés al pla docent, bibliografia, horaris d’atenció i la possibilitat de 

baixarse els vídeos del curs. 
● Discussions / Fòrums 
● Informació del curs 

20 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.udacity.com%2Fcourse%2Fcs256&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE27qcGo99di9n93yMStySdzYAgvg


Serveis per a l’aprenentatge  Àrea de Tecnologia Educativa  UOC / Març 2014 

 

 

Coursera 

 

 

Plataformes (Novembre 2013) 

edX 

https://www.edx.org/ 

  

"L'aula" d'EDX s'organitza en més pestanyes que la de la UOC, tot i que en funció del curs hi                   
pot haver diferències, però en general aquests són els apartats que s'observen. 
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Course info: sol ser la pantalla a la que sempre s'accedeix en primer lloc i que aglutina les                  
informacions actualitzades de l'assignatura 

Schedule: Espai on s’organitzen en el calendari els diferents temes i activitats 
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Discussion: tota la part d'interacció s'organitza en un àrea concreta 
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Advice for participants: recullen tots els consells en una pestanya. 

Materials: organitzats també en un apartat amb link a cadascun dels mòduls i recursos varis               
a la xarxa. En alguns casos hi ha un material principal "Sourcebook" que també té entitat                
pròpia en un àrea concreta. Sovint en els continguts trobem intercalats qüestionaris o             
“surveys”. 
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Progress: en una línia de temps mostra de manera gràfica el lloc de l'assignatura on es troba,                 
així com la unitat i mòdul actual i tots els que s'han treballat. Sota la línia de temps apareixen                   
totes aquestes unitats que acostumen a ser enllaços que permeten accedir als continguts. 
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My notes: espai on els estudiants poden incloure les seves pròpies anotacions 

Normalment tenen una secció de FAQs sobre tots els aspectes del curs, tant de continguts,               
com metodologia, avaluació, funcionament de la tecnologia, etc. 

L'accés al curs situa a l'estudiant en el punt actual de la línia de temps en que es troba el                    
curs, incloent-hi els últims avisos i informacions relacionades amb l'activitat. 

La majoria dels cursos però, mostren en format blog (cronològic invers) les informacions             
destacades de l'assignatura com a contingut principal. En aquest sentit, tot i que depèn una               
mica del curs, sol fomentar que tot es centri en l'activitat, ja que les informacions principals                
solen anar relacionades amb el plantejament d'activitats, vídeos dels facilitadors respecte a            
les mateixes, algunes aportacions dels estudiants recollides pels formadors, etc. 

La part de discussió sol ser molt rica, i barreja les aportacions de docents i estudiants. L'eina                 
de fòrums té moltes possibilitats, tals com integració de multimèdia, cerques més o menys              
complexes, votacions, enregistrament de nombre de persones que visualitzen i responen els            
missatges, etiquetatge, comentaris adjunts, etc. Visualment està molt treballada i en la            
pràctica és el lloc principal on es treballa l'assignatura. 
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El concepte de pla docent queda disgregat entre la pàgina on es defineix el programa, el                
'course info' i el 'advice for participants'. 

Desire2learn 

http://www.desire2learn.com 

Aquesta tecnologia podríem dir que està centrada en els continguts. Ho veiem a continuació.  

Presentació del contingut 

 

El centre de l’activitat dels cursos són els continguts. Els continguts es presenten de forma               
seqüencial de manera que l’estudiant pot saber què ha consultat i què no a través de les                 
icones de vist que hi ha al costat de cada unitat. A cada unitat de contingut ens trobem el                   
material acompanyat, al final, d’una activitat. L’estudiant te la possibilitat de marcar una part              
del material per destacar-lo com a bookmark. 

L’indicador de “fet” es basa només en la consulta no en la realització de les activitats. 
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Dropbox 

 

El dropbox és l’espai d’entrega de les activitats. El profes organitzen l’espai segons necessitin              
i generen un àrea d’entrega per a cada activitat de manera que l’estudiant pugui fer               
l’entrega. 

L’estudiant pot veure aquí les notes i el feedback per a les seves activitats. El feedback pot                 
ser en forma de comentaris textuals, rúbriques, fitxers comentats o comentaris gravats.            
L’estudiant por enviar comentaris al seu tutor. 

Notes 
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L’estudiant te un àrea de notes on pot veure totes les avaluacions que ha rebut del curs. Pot                  
consultar els comentaris rebuts del consultor per a cada activitat. Pot veure també el total               
de la seva avaluació sobre la resta d’estudiants del curs. 

Progrés 
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L’estudiant també pot veure el seu progrés per a cada un dels mòduls. 

Es poden veure els vídeos sobre cada una de les opcions presentades a             
http://www.desire2learn.com/try/ 

Moodle 

https://moodle.org/?lang=es 

El Moodle és un LMS que permet configurar els cursos segons el format social (basat en els                 
fòrums de conversa), setmanal o per tema. Aquesta configuració només afecta com es             
visualitza l’espai, no implica però grans canvis d’un a l’altre. 
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El Moodle permet incloure per un curs concret activitats i recursos. Les activitats són eines               
que permeten a l’estudiant i als professors desenvolupar l’activitat de l’aula virtual, els             
recursos es refereixen als continguts del curs ja sigui en format web, document, carpeta amb               
arxius, etc. 
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Activitats 
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Recursos 

 

El Moodle permet crear grups i agrupament per poder establir els accessos grupals a les eines                
i als recursos. 

Els estudiants poden consultar les notes de les seves activitats accedint a les             
“qualificacions”. 
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Alguns dels aspectes més rellevants del Moodle per a la creació dels cursos són les               
possibilitats de configuració tant de les activitats com dels recursos. Per cada un d’ells es               
pot configurar les dates de publicació i de tancament així com qüestions concretes per a               
cada recurs: subscripció, permisos dels estudiants per accedir-hi i editar etc. 

Blackboard 

http://www.blackboard.com 

En aquest vídeo podem veure una vista general de l’eina de blacboard: 

http://www.blackboard.com/Sites/International/EMEA/Platforms/Blackboard-Learn.html#activ
e-collaboration 

A continuació però destaquem algunes de les funcionalitats que presenta aquesta tecnologia:  
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Editor d’activitats 

Per crear una activitat, existeix una eina que permet seleccionar el tipus d’activitat que es               
vol activar a l’aula: quizz, test, poll.... Les activitats poden integrar àudio enregistrat pel              
professor. 

 

Post tool 

Aquesta eina permet gestionar tots els missatges de l’aula ja siguin d’un fòrum, d’una wiki,               
d’un blog, etc. 
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Eines de col.laboració 

Algunes de les eines de col.laboració que fan servir són el wiki, el blog, revista digital i                 
videoconferències. 
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Grades 

L’estudiant te un apartat de notes que pot consultar sense haver d’anar al curs concret. En                
aquest apartat veu totes les avaluacions de tots els cursos que està fent. 
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Sakai 

http://www.sakaiproject.org/ 

Pàgina principal 

A la pàgina principal es troben els accessos a tots els cursos. 
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Cada curs pot presentar un configuració diferent. En aquest cas veiem un curs on el               
calendari es mostra com un aspecte rellevant: 
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 Al menú de l’esquerra pots accedir a les diferents eines disponibles per a cada curs: 

Course Content 
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Calendari 
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 Fòrum 
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 Anuncis 

44 



Serveis per a l’aprenentatge  Àrea de Tecnologia Educativa  UOC / Març 2014 

 

 

 Tasques 
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 Grade Book 
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 Recursos 
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 Exàmens 
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 Xat 
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 Enquestes 

50 



Serveis per a l’aprenentatge  Àrea de Tecnologia Educativa  UOC / Març 2014 

 

 

51 



Serveis per a l’aprenentatge  Àrea de Tecnologia Educativa  UOC / Març 2014 

 

 

Carpeta personal 
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 Podcast 
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Kaltura media gallery 
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 Informació de grups 
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Claroline 

www.claroline.net/?lang=en 

Vídeo demo disponible a: http://www.claroline.net/demo-2/?lang=en 

La vista inicial és la següent: 
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La vista dels cursos són molt similars al Moodle. Per a la creació de les activitats utilitzem la                  
següent pantalla: 
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Des d’aquí podem activar activitats o recursos, de forma molt similar a com ho fem al Moodle.                 
En funció de quines activitats activem i quins recursos publiquem configurarem el nostre curs. 

Veient el vídeo tutorial, diria que aquesta plataforma està basada totalment en el Moodle. 

Exploros 

http://www.exploros.com 

Collaborative, student-centric, teacher-driven 

D’aquest sistema és important destacar la rellevància que prenen les experiències           
col·laboratives d’aprenentatge. En aquest cas l’anomenen Exploros Marketplace. En aquest          
vídeo podem veure com aquest sistema permet transformar una activitat en pdf en una              
activitat col·laborativa, audiovisual i hipertextual. Els professors alhora poden veure el           
progrés i la participació dels estudiants en aquesta activitat: 

http://www.exploros.com/index.php/videos/?___store=default 
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Wemooc 

http://www.wemooc.com/web/guest/home 

Principals característiques: 

§  Entorn formatiu autogestionat obert i massiu 

§  Permet la creació d'un catàleg de cursos per categories temàtiques 

§ Permet la creació de cinc tipus d'activitats dins de l'estructura modular d'un curs: Recurs                
(vídeo i pdf), Test, Tasca p2p, Enquesta i Tasca Offline 

§  Incorpora eines col·laboratives com ara: fòrum, blog i wiki per curs 

§  Incorpora eines de comunicació com el mailing massiu 

§ Inclou diferent tipus de rols i perfils: creador de cursos, editor de mòduls, professor o                 
facilitador, validador i alumne 

§  Mòduls que formen wemooc 

§  Moocs configuration: LMS no SCORM, per creació d'estructura de MOOC on pujar els 
materials lectius i continguts audiovisuals, avaluatius i contextuals, prèviament creats. 

§  Funcionalitats: 

o    Creació d’un catàleg de cursos amb organització per temes 

o    Donar d’alta i de baixa cursos en entorn privat 

o    Publicar cursos en el catàleg 

o    Assignació d’usuaris i perfils (donar d’alta professors, autors, alumnes) 

o Creació d’estructura de mooc (mòduls) on pujar els materials lectius i els continguts               
prèviament preparats 

o    Crear el plan de formació i la creació de 4 tipus d’activitats 

o    Facilita l’autoinscripció dels estudiants en els cursos 

§  Eines de seguiment: 

o My Course Stats: mòdul d'informe bàsic amb l'activitat dels alumnes pels diferents              
mòduls que formen un curs i per a cadascuna de les activitats del mòdul. 
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§  My Gradebook: quadrant d'activitats i alumnes per mòdul. 

 

§  Student Manage: mostra l’informe bàsic de l’activitat formativa de l’estudiant. 

Eines de comunicació i treball col·laboratiu: 

§  Course mailing tool: eina de mailing massius per curs. 

60 



Serveis per a l’aprenentatge  Àrea de Tecnologia Educativa  UOC / Març 2014 

 

§ Eines col·laboratives: fòrum, blog i wiki. wemooc inclou dins de la plantilla de curs una                 
sèrie d'eines orientades a les activitats col · laboratives de la comunitat d'estudiants d'un              
curs, que poden ser habilitades pel mateix professor. 

 

 

Conclusions Novembre 2013 

A continuació destaquem els aspectes més rellevants de tots aquests sistemes com a punts              
rellevants a tenir en compte a les nostres aules. La majoria però els tenim contemplats a les                 
nostres aules. 

Totes les eines estudiades ofereixen un apartat de seguiment de l’activitat a part de l’espai               
concret per a consultar les activitats fetes i avaluables. L’estudiant en aquest espai pot              
veure quins continguts de l’assignatura ha treballat i quines activitats a fet tenint així una               
visió general de tota la seva activitat al curs. à SEGUIMENT/PROGRÉS 

Per altra banda, un aspecte que en general prioritzen tots els entorns estudiants són les               
novetats o avisos. Molts mostren els avisos en una pàgina inicial o diferenciada on els               
estudiants poden veure totes les novetats des de l’última vegada que ha entrat al curs en                
concret tant en eines comunicatives com eines de treball col.laboratiu com el wiki o el blog                
per exemple à AVISOS 

Els sistemes ofereixen la possibilitat d’incloure de forma fàcil recursos audiovisuals a les             
activitats i també a altres espais com per exemple les eines de comunicació à RECURSOS               
AUDIOVISUALS 
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La majoria dels entorns faciliten el treball al núvol (fora dels serveis propis de cada               
plataforma) o amb eines web 2.0, bàsicament el blog i el wiki. Alguns com per exemple l’edX                 
promouen l’ús d’eines externes més enllà d’aquelles incloses al seu sistema à WEB 2.0 

Una eina molt utilitzada en aquests entorns per a l’aprenentatge són els quizzes sovint              
directament relacionats amb els continguts del curs à QUIZZES 

Alguns dels sistemes permeten configurar activitats flexibles, podent establir la data de            
publicació i de tancament dels recursos o de les activitats. De manera que facilita la gestió                
de l’aula des del principi. à EINES PER A LA CONFIGURACIÓ DE LES ACTIVITATS 

Moltes de les eines estudiades permeten crear espais pel treball grupal ja sigui a través               
d’eines pròpies de l’entorn o amb eines externes a la plataforma à ESPAI GRUPAL. 

Per altra banda destacar que les eines de comunicació sincrònica no són habituals en              
aquestes eines. Blackboard te desenvolupada una eina de videoconferència però no la trobem             
en els altres sistemes. És més habitual trobar vídeos del professor de diferents tipologia per a                
la seva consulta de forma asincrònica. 
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