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Context



Abast de la iniciativa

Projecte 2020
1. Selecció d’una eina que dona resposta a les necessitats identificades (anàlisi del 2019): MSTeams

Cobertura funcional: 100 % dels requeriments de prioritat 1, 92% dels requeriments de prioritat 2.
2. Pilot amb l’eina (semestre 20201)
3. Conclusions del pilot (març 2021)
4. Anàlisi de l’ús potencial de l’eina (març 2021)
+ Informe d’escenaris de pràctiques virtuals a la UOC (eLearn Center)

Projecte 2021
1. Definició i configuració dels escenaris de pràctiques a MSTeams.
2. Guies d’autoformació i configuració de l’eina per als docents.
3. Integració a l’entorn d’aprenentatge i del procés de gestió docent
4. Acompanyament als docents per implementar l’eina a les seves assignatures.

>> Validació de la iniciativa (equip de la iniciativa + Programa d’Aprenentatge) >>

https://docs.google.com/presentation/d/186zB1IlvgwxQ1QOvyIcX7gIvZ2m6lGGRuYMSIlhAq0w/edit#slide=id.p4


Valor de la iniciativa

● Solució institucional per a les pràctiques virtuals en assignatures que requereixen o 
desitgen d’un complement a l’aula de docència.

● Solució potencial per a iniciatives docents que requereixen dinàmiques de col·laboració i 
gestió professional de projectes.

Formacions

Formacions pels 
docents 
interessats a usar 
l’eina.

2021, maig-juny

Participants

Recollida dels 
docents interessats 
pel 20211.

2021, maig

Difusió als 
estudis

2 sessions 
obertes

2021, abril



Presentació de l’eina
Funcionalitats bàsiques i distintives



● Entorn amb les funcionalitats totes integrades

● Eines de comunicació síncrona i asíncrona

● Espais d’edició col·laboratiu

● Traçabilitat de les evidències i interaccions

● Avisos i notificacions

● Permet incorporar el GDrive

● Eina pròpia i completa per a gestionar projectes

● Capacitat d’integració d’eines terceres

● Incorpora una multitud d’integracions, a 
destacar les de gestió de projectes: 
Trello i Asana, també GitHub, …

● Gamificació (via Badgets)

● Eina multidispositiu

● Interfície en català, castellà i anglès

● Analítica d’ús

● Sistema de traducció automàtica dels 
comentaris

Punts forts de l’eina



Demostració



Experiències
Ús que s’ha fet de l’eina i valoracions



4 Journalism: Pràctiques virtuals en periodisme. 
Simula la dinàmica de la redacció d’un mitjà de 
comunicació on els estudiantes publiquen articles 
i reportatges periodistics. 

● 6 estudiants del Grau de Comunicació
● 2 estudiants del MU Periodisme i 

Comunicació Digital

L’Agència: Pràctiques virtuals en comunicació 
corporativa i relacions públiques. Simula una 
agència de comunicació on els estudiants 
desenvolupen projectes reals per a entitats del 
tercer sector. 

● 19 estudiants del grau de Comunicació
● 2 estudiants de MU Estratègia i Creativitat 

en Publicitat

Experiència del pilot



Requeriments clau: 
● Immersió en un un entorn 

professional. 
● Treball per projectes i tasques.
● Entorn orientat a la col·laboració i 

la comunicació.
● Integració en el mateix entorn de 

diferents eines i espais de 
col·laboració. 

● Possibilitat d’acollir en un únic 
espai estudiants de campus i /  o 
titulacions diferents. 

Experiència del pilot



● Les funcionalitats de Teams + eines integrades donen resposta als requeriments de 
aquestes pràctiques (dinàmiques de col·laboració, comunicació síncrona i 
asíncrona, gestió documental, publicació de continguts web, etc.).

● Possibilitat d’integrar estudiants de diferents aules i titulacions (potencial per 
projectes docents multi i transdisciplinars)  

● Estudiants i PDC van utilitzar les funcionalitats bàsiques de Teams de manera 
intuitiva, sense necessitat de tutorials. 

● La valoració que fan docents i estudiants de Teams, en tant que eina de treball 
col·laboratiu, és, en termes generals, molt positiva. 

● En la majoria dels casos es va aconseguir que l’activitat de les pràctiques quedés 
reflectida en Teams (amb ús residual de WhatsApp i altres eines de comunicació). 

● Molt poques incidències tècniques (alguna incidència puntual a l’inici de semestre).
● Formació i suport generalista de bona qualitat (formacions equip Microsoft)  

Punts forts de l’experiència



● Prova pilot amb nombre molt limitat de participants i modalitats de PV. 

● Impossibilitat de configurar / eliminar alguns literals estandarditzats (notes, canal general, 
avisos, etc.).

● Gran diversitat de funcionalitats i possibilitats de configuració: requereix d’un disseny 
metodològic molt ben definit i prèviament configurat. 

● Alt nivel de manualitat en la configuració de l’entorn (equips i canals). Es detecta la 
necessitat de configuracions prèvies (pre-dissenys en funció de les necessitats 
metodològiques de cada projecte docent).

● Es detecta la necessitat de formació per a que el professorat pugui tenir més autonomía 
en l’ús de l’eina i per fer seguiment qualitatiu (informes de seguiment que proporciona 
l’eina).

Limitacions i punts crítics de l’experiència



Usos potencials



Casos d’ús
CAS D’ÚS 1:
Realització de tasques i 
activitats reals en un 
entorn formatiu.

● Les pràctiques no es donen en un entorn professional sinó en l’àmbit de treball formatiu habitual.
● L’estratègia d’immersió es focalitza en que l’estudiant hagi de realitzar tasques, encàrrecs i activitats reals.
● Es fa ús de documentació, eines i continguts d’aplicació real en els àmbits professionals.

CAS D’ÚS 2:
Aproximació a l’entorn 
real a través de material 
audiovisuals.

● L’estratègia d’immersió es basa en què l’estudiant veu l’entorn professional accedint a diversos materials audiovisuals.
● Les pràctiques no es donen en un entorn real tot i que es pot visualitzar i es focalitzen en que l’estudiant hagi de realitzar tasques, 

encàrrecs i activitats reals. 
● Es fa ús de documentació, eines i continguts d’aplicació real en els àmbits professionals.
● L’apropament al context real es fa mitjançant l’ús de material audiovisual per a presentar situacions reals o mostrar entorns físics.

CAS D’ÚS 3:
Recreació d’un context 
de treball online real.

● Les pràctiques es realitzen a partir de la recreació online d’un entorn de treball real complet. S’utilitzen entorns i paquests d’eines 
professionals configurats per a recrear les condicions de treball professional.

● S’hi planteja la realització de tasques, encàrrecs i activitats reals.
● Es fa ús de documentació, eines i continguts d’aplicació real en els àmbits professionals.
● Pot ser utilitzat material audiovisual per a presentar situacions reals o mostrar entorns físics.

CAS D’ÚS 4:
Recreació virtual d’un 
entorn d’un espai físic 
real de treball 
professional.

● És el cas que més s’apropa a la realitat al tractar-se d’una recreació virtual de l’entorn professional físic. 
● Les pràctiques es realitzen a partir de la recreació online d’un entorn de treball físic real complet generat a través de solucions 

tecnològiques diverses com ara imatges interactives, entorns visuals navegables, mons d’immersió en 3D, Realitat Virtual, etc. 
● S’hi planteja la realització de tasques, encàrrecs i activitats reals.
● Es fa ús de documentació, eines i continguts d’aplicació real en els àmbits professionals.
● És compatible amb l’ús de material audiovisual per a presentar situacions reals o mostrar entorns físics.



Patrons metodològics i funcionals

A/ Modalitats de dinamització i seguiment del Procés d’Aprenentatge (PA)

B/ Seqüències d’activitat de l’estudiant

C/ Processos de Gestió Documental

D/ Patrons de comunicació i interacció



CONTEXTOS

Aplicació en diversos contextos i metodologies docents

METODOLOGIES/ACTIVITATS

● Pràctiques Virtuals (graus d’immersió).

● TFG/TFM (Entorn de treball / Defenses).

● Altres assignatures (metodologies 
col·laboratives i participatives).

● No substitueix l’LMS però permet 
configurar funcionalitats específiques de 
docència-aprenentge.

● Metodologies actives (enfocaments 
socioconstructivistes). Projectes, ABP, 
ABR, ApS (?).

● Treball col·laboratiu.

● Jocs de rol i simulació de processos 
d’interacció complexos (multiplicitat 
d’accions, agents, i documentació).



Torn obert de preguntes



UOC.universitat
@UOCuniversitat
UOCuniversitat


