com utilitzar
les fitxes
Coneix les funcions de cada
recurs o activitat.
Identifica si la fitxa fa referència
a un recurs o a una activitat de
l’Aula Global.

Identifica el text i la imatge amb
els tipus de recurs o activitat.

Codi QR amb l’enllaç directe
a les guies de La Factoria amb
informació d’ús rellevant.

Coneix les potencialitats que té
cada recurs o activitat i amb quines
metodologies és compatible.

Si necessiteu més informació o teniu qualsevol dubte, podeu adreçar-vos, per
a qüestions tècniques a La Factoria+ (ja sigui presencialment a la Biblioteca/
CRAI de cada campus, electrònicament a través del CAU o bé per telèfon al 93
542 19 59), i, per a temes pedagògics, al CLIK (a través d’un correu a clik@upf.
edu o per telèfon al 93 524 11 20). Teniu a la vostra disposició un equip de
professionals disposats a ajudar-vos i a facilitar l’ús d’aquestes eines docents.

ACTIVITATS

activitat multimèdia kaltura

què és?

com funciona?

Permet al professorat crear un
espai on els estudiants podran
enviar vídeos per ser avaluats i
rebre retroacció.

Activitat multimèdia
Kaltura

AMB QUINES modalitats FUNCIONA?
- Seminaris/tallers
- Estudi i treball autònom, individual
- Aprenentatge cooperatiu

ACTIVITATS

BASE DE DADES
què és?

com funciona?

El mòdul d’activitat de ``Base de
dades´´ permet als participants
crear, mantenir i cercar una
col·lecció d’entrades (per exemple, registres).
L’estructura de les entrades les
defineix el professorat com un
nombre de camps. Els tipus de
camps inclouen caselles de selecció, botons d’opció, menús
desplegables, àrees de text,
URL, imatges i fitxers carregats.

BASE DE dades

AMB QUINES modalitats FUNCIONA?
- Classes teòriques
- Seminaris/tallers
- Classes pràctiques
- Tutories
- Mètode expositiu o classe magistral
- Aprenenatge cooperatiu

ACTIVITATS

CONSULTA
què és?

com funciona?

El mòdul de ``Consulta´´ permet
al professor plantejar una pregunta i especificar un conjunt
de possibles respostes per triar.
Els resultats de la consulta poden fer-se públics una vegada
que l’estudiant ha respost, després d’una certa data, o mai.
Els resultats poden publicar-se
amb els noms dels estudiants o
bé anònimament.

consulta

AMB QUINES modalitats FUNCIONA?
- Estudi i treball en grup

ACTIVITATS

enquesta de valoració
què és?

com funciona?

Permet construir enquestes utilitzant diferents tipologies de
preguntes, amb la finalitat de
recopilar dades dels usuaris.

enquesta de
valoració

AMB QUINES modalitats FUNCIONA?
- Seminaris/tallers
- Tutories
- Estudi i treball en grup
- Ludificació
- Flipped classroom
- Avaluació entre iguals (p2p)

ACTIVITATS

FÒRUM
què és?

com funciona?

Permet que els participants
mantinguin discussions asíncrones, és a dir, discussions que
s’estenen durant un període de
temps llarg.

fòrum

AMB QUINES modalitats FUNCIONA?
- Seminaris/tallers
- Aprenentatge basat en problemes
- Tutories

ACTIVITATS

FÒRUM AVANÇAT
què és?

com funciona?

El fòrum avançat permet les
mateixes opcions que el fòrum
així com una sèrie d’extres com:
qualificar de manera senzilla,
veure detalls de la publicació,
destacar les respostes del professor, entre d’altres.

fòrum avançat

AMB QUINES modalitats FUNCIONA?
- Seminaris/tallers
- Aprenentatge basat en problemes
- Aprenentatge orientat a projectes

ACTIVITATS

GLOSSARI
què és?

com funciona?

El mòdul ``Glossari´´ permet als
participants crear i mantenir
una llista de definicions, com un
diccionari, o recollir i organitzar
els recursos o la informació.

GLOSSARI

AMB QUINES modalitats FUNCIONA?
- Estudi i treball en grup
- Aprenentatge basat en problemes
- Aprenentatge orientat a projectes
- Ludificació
- Flipped classroom

ACTIVITATS

lliçÓ
què és?

com funciona?

Aquest mòdul permet al professorat oferir material i/o activitats
pràctiques de maneres diverses i
flexibles. Amb aquest material es
poden crear itineraris pedagògics
segons les respostes de l’estudiant.
En funció de la resposta escollida
per l’estudiant i de la manera com
el professor hagi configurat la lliçó,
els estudiants poden passar a la pàgina següent, retrocedir a la pàgina
anterior o bé ser redirigits a un itinerari completament diferent. Una
lliçó pot ser avaluada, i la puntuació
obtinguda es pot registrar al full de
qualificacions.

lliçó

AMB QUINES modalitats FUNCIONA?
- Estudi i treball en grup
- Ludificació
- Estudi i treball autònom, individual
- Resolució d’exercicis i problemes

ACTIVITATS

paquet scorm
què és?

com funciona?

Un paquet SCORM (de l’anglès,
Sharable Content Object Reference Model) és un conjunt de
fitxers empaquetats segons un
estàndard consensuat d’objectes d’aprenentatge.
El mòdul d’activitat SCORM permet pujar i afegir al curs fitxers
zip que continguin paquets en
format SCORM o AICC.

paquet scorm

AMB QUINES modalitats FUNCIONA?
- Estudi i treball autònom, individual

ACTIVITATS

qüestionARI D’AVALUACIÓ
què és?

com funciona?

Aquest mòdul permet al professor
crear qüestionaris amb preguntes
de diversos tipus, com ara d’opció
múltiple, vertader/fals, aparellament, resposta breu i numèrica. El
professor pot permetre múltiples
intents, amb les preguntes barrejades o escollides a l’atzar d’entre
un banc de preguntes. Es pot establir un límit de temps. Cada intent
es puntua automàticament, amb
l’excepció de les preguntes de tipus ‘‘resposta oberta’’, i la nota es
registra al llibre de qualificacions.

qüestionARI
D’AVALUACIÓ

AMB QUINES modalitats FUNCIONA?
- Pràctiques externes
- Estudi i treball autònom, individual
- Resolució d’exercicis i problemes
- Ludificació
- Flipped classroom
- Avaluació per rúbriques
- Examen
- Autoavaluació
- Avaluació entre iguals (p2p)

ACTIVITATS

sondeig
què és?

com funciona?

Permet al professorat crear una
enquesta personalitzada per
recollir la retroacció dels participants utilitzant diversos tipus de
preguntes que inclouen opcions
múltiples, de sí/no o d’introducció de text. Les respostes poden
ser anònimes, si es vol, i els resultats es poden mostrar a tots els
participants o es poden restringir
només al professorat. Qualsevol
activitat de sondeig en la pàgina
principal del lloc podran completar-la també els usuaris no autenticats.

sondeig

AMB QUINES modalitats FUNCIONA?
- Estudi i treball en grup
- Ludificació
- Flipped classroom
- Autoavaluació
- Avaluaciço entre iguals (p2p)

ACTIVITATS

taller
què és?

com funciona?

Aquest mòdul permet la recollida, l’anàlisi i l’avaluació entre
iguals del treball dels estudiants
que poden presentar qualsevol
contingut digital (fitxers), com
ara documents de processador de textos o fulls de càlcul,
i també poden escriure text directament en un camp utilitzant
l’editor de text.
Les contribucions seran avaluades mitjançant un formulari
d’avaluació de múltiples criteris
definits pel professor.

taller

AMB QUINES modalitats FUNCIONA?
- Estudi i treball en grup
- Estudi i treball individual
- Resolució d’exercicis i problemes

ACTIVITATS

tasca
què és?

com funciona?

El mòdul d’activitat ‘‘tasca’’ permet al professor comunicar les
instruccions, recollir els treballs
i proporcionar qualificacions i
retroacció.
Els estudiants poden trametre
qualsevol contingut digital (fitxers), com ara documents de
processador de textos, fulls de
càlcul, imatges o clips d’àudio i
vídeo.

tasca

AMB QUINES modalitats FUNCIONA?
- Pràctiques externes
- Aprenentatge basat en problemes
- Aprenentatge orientat a projectes
- Contracte d’aprenentatge
- Aprenentatge per servei
- Avaluació per rúbriques
- Portafoli electrònic
- Exposició oral
- Examen

ACTIVITATS

tasca de turnitin
què és?

com funciona?

Permet el mateix que la “tasca”
però a més ofereix consultar el
grau d’autoria del treball i fer un
feedback amb una rúbrica.

tasca de turnitin

AMB QUINES modalitats FUNCIONA?
- Aprenentatge cooperatiu
- Pràctiques externes
- Portafoli electrònic
- Aprenentatge basat en problemes
- Aprenentatge orientat a projectes
- Contracte d’aprenentatge
- Aprenentatge per servei
- Examen

VIDEOCONFERÈNCIA
(EINA EXTERNA - collaborate)

ACTIVITATS
què és?

com funciona?

Aquesta eina de videoconferència permet crear un entorn
d’aprenentatge en línia i la comunicació amb els estudiants
en temps real.

VIDEOCONFERÈNCIA
(EINA EXTERNA collaborate)

AMB QUINES modalitats FUNCIONA?
- Classes teòriques
- Seminaris/tallers
- Classes pràctiques
- Tutories
- Mètode expositiu o classe magistral
- Aprenenatge cooperatiu

ACTIVITATS

wiki
què és?

com funciona?

Permet als participants afegir i
editar una col·lecció de pàgines
web.
Un wiki pot ser de col·laboració, on tothom té la possibilitat
d’editar, o individual, on cadascú té el seu propi wiki que
només ell pot editar.
Es manté un historial de les versions anteriors de cada pàgina
en el wiki, que enumera les edicions fetes per cada participant.

wiki

AMB QUINES modalitats FUNCIONA?
- Tutories
- Aprenentatge basat en problemes
- Apenentatge orientat a projectes
- Aprenentatge cooperatiu
- Contracte d’aprenentatge
- Gamificació
- Flipped classroom
- Avaluació entre iguals (p2p)

ACTIVITATS

xat
què és?

com funciona?

El mòdul d’activitat ‘‘xat’’ permet
que els participants mantinguin
una conversa escrita sincrònica,
en temps real.

xat

AMB QUINES modalitats FUNCIONA?
- Ludificació
- Flipped Classroom
- Seminaris/tallers
- Estudi i treball en grup
- Avaluació entre iguals (p2p)

recursos

carpeta
què és?

com funciona?

Aquest mòdul permet al professorat mostrar un nombre de
fitxers relacionats dins d’una
sola carpeta, cosa que redueix el
desplaçament per la pàgina del
curs.

AMB QUINES modalitats FUNCIONA?

carpeta

- Estudi i treball en grup
- Ludificació
- Flipped classroom

recursos

etiqueta
què és?

com funciona?

Permet inserir textos i imatges
entre els enllaços a les activitats
en la pàgina d’un curs.

AMB QUINES modalitats FUNCIONA?

etiqueta

- Lliçó magistral
- Treball en grup

recursos

fitxer
què és?

com funciona?

El mòdul de ``Fitxer´´ permet a
un professor proporcionar un
material com un recurs del curs.
Sempre que sigui possible, es
mostrarà el material en la interfície del curs; en cas contrari, es
donarà als estudiants l’opció de
baixar-lo.

AMB QUINES modalitats FUNCIONA?

fitxer

- Seminaris/tallers
- Tutories
- Estudi i treball en grup
- Ludificació
- Flipped classroom

recursos

llibre
què és?

com funciona?

Aquest mòdul permet al professor crear un recurs de diverses
pàgines en un format de llibre,
amb capítols i subcapítols.
Els llibres poden contenir fitxers
multimèdia, així com text, i són
útils per mostrar llargs passatges d’informació que es poden
dividir en seccions.

AMB QUINES modalitats FUNCIONA?

llibre

- Ludificació
- Flipped Classroom
- Seminaris/tallers
- Estudi i treball en grup
- Avaluació entre iguals (p2p)

recursos

pàgina
què és?

com funciona?

Una pàgina que habilita una pàgina web per ser vista i editada
dins del curs.

AMB QUINES modalitats FUNCIONA?

pàgina

- Ludificació
- Flipped Classroom
- Seminaris/tallers
- Estudi i treball en grup
- Avaluació entre iguals (p2p)

recursos

PUJAR un video
què és?

com funciona?

Permet crear, carregar, comprimir, administrar, transcodificar,
publicar i lliurar vídeos d’alta
qualitat a qualsevol dispositiu.
Aquest complement, integra
perfectament el vídeo en el teu
entorn Moodle per a classes
invertides (flipped classroom),
conferències, assignacions de
vídeo i d’altres per millorar el
compromís estudiantil, la creativitat, el sentit de comunitat i els
resultats de l’aprenentatge.

AMB QUINES modalitats FUNCIONA?

pujar un vídeo

- Classes teóriques
- Seminaris/tallers
- Classes pràctiques
- Estudi i treball autònom, individual
- Classe magistral
- Estudi de casos
- Aprenentatge cooperatiu
- Flipped classroom
- Exposició oral

recursos

url
què és?

com funciona?

El mòdul ‘‘URL’’ permet al professor subministrar un enllaç
web com a recurs docent.
Es pot enllaçar a qualsevol material que estigui disponible
lliurement en línia, com ara documents o imatges.

AMB QUINES modalitats FUNCIONA?

url

- Ludificació
- Flipped classroom
- Seminaris/tallers
- Estudi i treball en grup
- Avaluació entre iguals (p2p)

EPA (ENTORN PERSONAL
D’APRENENTATGE)

altres complements
què és?

com funciona?

Permet configurar i definir un
recorregut per les activitats i els
recursos de l’Aula Global.
Es pot definir de manera que
l’estudiant tingui una experiència d’aprenentatge adaptada als
seus coneixements.

AMB QUINES modalitats FUNCIONA?

EPA
(ENTORN PERSONAL
D’APRENENTATGE)

- Seminaris/tallers
- Tutories
- Estudi i treball en grup
- Ludificació
- Flipped classroom

rúbriques

altres complements
què és?

com funciona?

És un mètode de qualificació
avançat que consisteix en un
conjunt de criteris. Per a cada
criteri, es proporcionen diversos
nivells descriptius, a cadascun
se li assigna una qualificació
numèrica. El professor decideix
quin nivell respon millor al criteri en concret o el descriu més bé.

AMB QUINES modalitats FUNCIONA?

rúbriques

- Seminaris/tallers
- Tutories
- Estudi i treball en grup
- Ludificació
- Flipped classroom

restriccions d’accés i
seguiment de compleció

altres complements
què és?

com funciona?

Permeten als professors restringir la disponibilitat de qualsevol
activitat o recurs, fins i tot d’una
secció del curs, d’acord a certes
condicions: una data, una qualificació obtinguda, la pertinença a
un grup i/o una compleció d’activitat.

AMB QUINES modalitats FUNCIONA?

Restriccions d’accés
i seguiment
de compleció

- Seminaris/tallers
- Tutories
- Estudi i treball en grup
- Ludificació
- Flipped classroom

mahara

altres complements
què és?

com funciona?

És una carpeta electrònica que
serveix per adjuntar evidències
de l’evolució de les competències amb característiques que
permeten el treball en xarxa i
la creació de comunitats d’aprenentatge en línia.

AMB QUINES modalitats FUNCIONA?

mahara

- Aprenentatge basat en problemes
- Aprenentatge orientat a problemes
- Aprenentatge cooperatiu
- Flipped classroom
- Aprenentatge per servei
- Estudi i treball en grup

clik
què és?
El CLIK és el Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement (Center for Learning Innovation and Knowledge) de la Universitat Pompeu Fabra, un centre integrat a la Universitat que treballa
de manera multidisciplinària i transversal per inspirar i motivar els
professors en la seva tasca docent.
El CLIK té com a missió la definició i actualització del model educatiu
integral de la Universitat Pompeu Fabra, dotant-lo de personalitat i
singularitzant-lo per mitjà de l’impuls de la innovació de la docència, la promoció de la transformació dels processos de docència i
aprenentatge, i de la incorporació de les eines, recursos i tendències que han de suposar una optimització pedagògica.

contacte

CLIK
clik

Edifici Jaume I (Campus de la Ciutadella)
Ramon Trias Fargas, 25-27
08005 Barcelona
(+34) 93 542 24 27
clik@upf.edu

la factoria+
què és?
La Factoria+ de la Biblioteca/CRAI és un servei de producció digital
que dona suport a professorat, estudiants i personal d’administració
i servei de la UPF.
- Atenem les vostres consultes i incidències relacionades amb l’AG.
- Us formem, juntament amb el CLIK, en l’ús d’activitats i recursos
de l’Aula Global.
- Produïm, en col·laboració amb el CLIK, materials audiovisuals per
blended learning, cursos en línia o MOOC.
- Publiquem materials a les plataformes MOOC.
- Publiquem materials multimèdia a les plataformes UPF.
- Donem suport a la creació de pàgines web UPF, ja siguin per a
recerca, docència o gestió.
- Atenem consultes i incidències relacionades amb les pàgines web
UPF.
-Us oferim un recull d’eines 2.0 per crear, compartir informació i
treballar de manera col·laborativa.

contacte

la factoria+

Biblioteca/CRAI de la Ciutadella
C/Ramon Trias Fargas, 25-27
Biblioteca/CRAI del Poblenou
C/Roc Boronat, 138
Biblioteca del Campus Univesitari Mar
C/Doctor Aiguader, 80
Tel. d’atenció: 93 542 19 59

