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Què és? 

 MOOC és un acrònim que significa en anglès massive open online 

course, és a dir, curs en línia massiu i obert: 

 Curs: un MOOC té una estructura i uns continguts determinats 

per persones expertes. Té un principi, un seguit d’avaluacions i un 
final. Aquesta és la principal diferència entre els MOOCs i altres 

nous entorns com els personals d’aprenentatge. 

 En línia: les persones participants estudien a distància a través 

d’Internet i la majoria de materials són accessibles a la Xarxa. 

 Massiu: permet la participació d’un nombre de persones molt més 

gran que un curs presencial. No sol tenir requisits previs de 
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titulació, encara que sí tenen recomanacions de coneixements 
requerits. 

 Obert: la paraula més polisèmica de la definició, se sol interpretar 

en el sentit que els MOOCs són gratuïts (encara que hi ha 
excepcions com els que cobren per consultar el/la docent o per 

l’acreditació obtinguda). Obert també vol dir que s’incentiva la 
participació activa de l’alumnat en un procés d’aprenentatge 

col·laboratiu i que se solen fer servir materials sense llicències 
restrictives. 

 

PRINCIPALS CRÍTIQUES I RÈPLIQUES ALS MOOCs 

CRÍTICA RÈPLICA 

És impossible que el/la 

professor/a respongui als dubtes 
de l’alumnat i en faci un 
seguiment. 

S’usen eines que faciliten la tasca al professorat: 

llistat de preguntes freqüents, fòrums de debats i 
alumnes distingits pels seus condeixebles que 
adopten un rol actiu en la resposta als dubtes. 

No poden garantir una avaluació 
justa i equitativa per a tothom. 

Els MOOCs solen resoldre la qüestió de l’avaluació 
a través de sistemes d’avaluació contínua 
(lliuraments periòdics) i proves que poden ser 
puntuades automàticament o fins i tot mitjançant 

l’avaluació entre condeixebles. Aquesta necessitat 
de quantificació explica en part per què la majoria 
de MOOCs són de temàtica cientificotècnica. 

La taxa d’abandó és elevadíssima, 
superior al 75%. 

És una conseqüència indirecta del seu caràcter 

massiu i gratuït. Es pot mitigar amb una bona 
explicitació dels requisits previs i de la càrrega de 
treball del curs. 

No ofereixen cap certificació ni 
reconeixement. 

En aquest punt hi ha molta diversitat dins els 
MOOCs: n’hi ha que no ofereixen cap certificació, 
d’altres ofereixen un certificat de participació i 
fins i tot als EUA alguns comencen a oferir crèdits 

convalidables (dins el programa National College 
Credit Recommendation Service) o el programa 
MOOCs-for-credit, de la San Jose State University. 

Són una amenaça per a les 
institucions acadèmiques reglades. 
Fomenten la cultura del “tot 
gratis”. 

La majoria d’institucions que hi ha darrere de 

l’oferta actual de MOOCs són universitats. Això 
ens indica que els veuen com una oportunitat de 
donar a conèixer la seva oferta formativa i atreure 
talent. En una època de retallades educatives 
poden ser un vehicle d’igualtat d’oportunitats.  
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 El gran interrogant que es plantegen les persones expertes és si en un 

futur no massa llunyà serà possible rebre una formació equivalent a una 
llicenciatura només amb continguts online gratuïts. És la línea que està 

explorant la Saylor Foundation a través de la contractació de professorat per 
tal que revisin la qualitat i els continguts de l’oferta disponible de cursos i els 
ordenin en un itinerari gradual i estructurat que permeti a l’alumnat rebre 

una formació integral. 

Eines  

Encara que en l’actualitat els MOOCs no han estat adoptats de manera general 

en entorns corporatius, tenen el potencial de convertir-se en una eina que 
revolucioni la formació a les organitzacions. Alguns dels avantatges d’implantar 

els MOOCs a les organitzacions són: 

 Reclutament de talent: una organització pot oferir un MOOC en la seva 

àrea d’expertesa i analitzar els resultats dels/de les estudiants a la recerca 
de talents fora del comú. 

 Economia d’escala: un MOOC redueix la inversió per participant. Poden 
començar com a proves pilot reduïdes i són fàcils d’escalar en organitzacions 

grans. 

 Formació contínua: els MOOCs són reutilitzables i perfectibles en 

successives iteracions, s’adapten molt bé a un model de formació contínua 
basada en el manteniment i actualització de coneixements i actituds. 

 Activació del talent intern: pel seu bon funcionament, un MOOC 

requereix que algunes de les seves persones participants adoptin un rol 

actiu de suport a les persones formadores. Això permet reconèixer el talent 
intern a través d’un sistema de badges o distintius, fomentar la 
companyonia i la fixació de coneixements informals.  

 Partnerships entre organitzacions i institucions educatives: oferir 
un curs adaptat a les necessitats de l’organització amb el segell de qualitat 

d’una institució educativa. 

 

PLATAFORMES 
MOOC GLOBALS 

UDACITY COURSERA edX 

VINCLE ACADÈMIC Fundat per dos 

professors de la 
Universitat 
d’Stanford. 

+ de 85 institucions 

acadèmiques 
(Stanford, 
Princeton, Duke...) 

Fundat per Harvard i 

el MIT 

http://www.saylor.org/
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Nº DE CURSOS 28 433 63 

IDIOMES Anglès amb 
alguns cursos 

subtitulats 

Anglès, castellà, 
xinès, francès i 

alemany 

Anglès i xinès 

ADREÇA WEB www.udacity.com www.coursera.org  www.edx.org 

 

PLATAFORMES 

MOOC 
IBEROAMERICANES 

MÍRIADA X UNED COMA UnX 

VINCLE ACADÈMIC 20 universitats 
iberoamericanes 
(Complutense, 
Pompeu Fabra, 
Girona...). Iniciativa 

de Banco Santander i 
Telefónica. 

Universidad 
Nacional de 
Educación a 
distancia 

MIT, Uned i CSEV 
(Centro Superior 
para la Enseñanza 
Virtual) 

Nº DE CURSOS 57 19 5 

IDIOMES Castellà Castellà Castellà i portuguès 

ADREÇA WEB www.miriadax.net www.unedcoma.es   www.redunx.org 

 

La dada 

El primer MOOC d’èxit global fou el curs Introduction to Artificial Intelligence 

organitzat la tardor de 2011 per Sebastian Thrun, professor de la Universitat 
d’Stanford i Peter Norvig, director d’investigació de Google: 160.000 persones 
es van apuntar a aquell curs. Segons un estudi de Coursera sobre el perfil dels 

participants en MOOCs, més d’un 50% de les persones inscrites té un títol de 
màster o doctorat i la seva edat mitjana és de 35 anys.  

http://www.udacity.com/
http://www.coursera.org/
http://www.edx.org/
http://www.miriadax.net/
http://www.unedcoma.es/
http://www.redunx.org/
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IMPLEMENTACIÓ TÈCNICA 

 Tria d’una plataforma: hi ha dues plataformes 

obertes que podem adoptar per al nostre MOOC 

(Google Course Builder i OpenMooc). Requereixen 
una persona informàtica amb coneixements 
d’HTML i JavaScript. 

 Estructuració del curs: 

o Unitats: contingut i periodització. 

o Qüestionaris d’autoavaluació i 
qüestionaris avaluables al final de cada 

unitat. 

o Activitats extra centrades en 
l’acompliment. 

DISSENY D’UN MOOC PER A ORGANITZACIONS 

 Si la nostra organització té centres de treball 

dispersos o necessitem fer una formació massiva, 
un MOOC pot ser una bona eina. 

 Tasques individuals i col·lectives: el nostre MOOC 

farà més equip si alternem les tasques individuals 
amb els treballs col·lectius en el disseny 

d’activitats i lliuraments periòdics. 

 Centrar-se en l’acompliment: incentivar 
l’aplicació pràctica dels coneixements en l’entorn 
laboral o en simulacions. 

http://code.google.com/p/course-builder/
http://openmooc.org/
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L’experiència 

 

 A partir del setembre de 2013, la Universitat Autònoma de Barcelona 

oferirà tres cursos gratuïts per Internet, impartits per professorat propi, a 
través de la plataforma Coursera: Egiptologia, Càlcul matemàtic i Histologia 

bàsica. 

 Coursera va néixer l'abril de 2012 per iniciativa de dos professors de la 

Universitat d’Standford i ja té més de 4,5 milions d’usuaris inscrits en algun 
dels 433 cursos de totes les àrees del coneixement oferts per 85 institucions 
educatives col·laboradores. 

 Es tracta d’una iniciativa pionera l’Estat que permetrà oferir el contingut 

d’aquests cursos a una audiència internacional potencial de milions 
d’usuaris. Els cursos s’impartiran inicialment en castellà. 

 Els cursos tenen una duració de 8 setmanes amb una càrrega de treball 

de 4 a 6 hores setmanals.  

 Els/les estudiants que superin els testos parcials i la prova final, rebran 

un certificat signat pel professorat del curs. El curs no genera crèdits 
convalidables en programes acadèmics de la UAB. 

 

  

 El març de 2013 la Universitat Pompeu Fabra començà a oferir els seus 

dos primer MOOCs. Els cursos foren Innotools: Transforma tu idea de 
negocio i Descodificando Álgebra. El primer registrà més de 5.600 inscrits i 

el segon més de 2.000. Els cursos tenen una duració de 6 setmanes i una 
càrrega de treball al voltant de les 20 hores. 

 Segons el parer de Josep Eladi Baños, vicerector de Docència i Ordenació 

Acadèmica de la UPF, els MOOCs no signifiquen una competència per a la 

universitat presencial, sinó una oportunitat per aconseguir projecció 
internacional, explorar models pedagògics a partir de les noves tecnologies 
i atreure futurs/es alumnes. 

 La Universitat de Girona també oferí dos MOOCs a partir del març de 
2013: Descubriendo la química: de la alquimia a las partículas subatómicas i 

Investigación científica 2.0.1: procesos clave en una sociedad digital. 

http://www.coursera.org/uab
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 Segons Martí Casadesús, vicerector de Planificació i Qualitat de la UdG, 

els MOOCs són una aposta innovadora que, encara que de moment no 
reportin beneficis econòmics a la universitat, a la llarga poden suposar un 

guany indirecte. En un futur podrien ser usats com a cursos zero 
preparatoris d’algunes assignatures. 

 Els cursos d’ambdues universitats, s’ofereixen a través de Miríada X, la 

primera plataforma de MOOC en llengua no anglesa que agrupa l’oferta de 

vint universitats espanyoles i sud-americanes que formen part de la xarxa 
Universia. La plataforma permet usar eines com preguntes i respostes, 
fòrums i blogs. 

 A més té un sistema de karma o distinció col·lectiva que permet 
distingir les persones usuàries que realitzen aportacions més valuoses. Així 

s’incentiva que l’alumnat s’ajudin els uns als altres de manera que les 
persones més avançades puguin ajudar els/les seus/ves companys/es.  

 Després del curs, l’alumne/a pot obtenir un certificat de participació si 

ha superat com a mínim el 75% de totes les activitats obligatòries. 

Materials 

BBiibblliiooggrraaffiiaa  bbààssiiccaa  

Bryce McCluskey, Frank. The Idea of the Digital University: Ancient Traditions, 
Disruptive Technologies and the Battle for the Soul of Higher Education. Policy 

Studies Organization, 2012. 

MMaatteerriiaallss  eenn  llíínniiaa  

A.Serra Ramoneda. “¿Una revolució pedagògica?”. El Periódico, 03/02/2013. 

Un gran nombre d'universitats d'arreu del món -incloent Harvard i el MIT- s'han 

sumat a la iniciativa MOOC (Massive Open Online Courses) i han obert cursos 
gratuïts de diferents camps de coneixement. 
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1

0007  

 

openculture.com 

Portal que inventaria les diferents opcions educatives que ofereixen els nous 

suports. A més d’un blog d’actualitat, disposa de llistats actualitzats 

d’audiollibres, cursos online i MOOCs. 

http://www.openculture.com/ 

https://www.miriadax.net/
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10007
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10007
http://www.openculture.com/
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Guia de disseny d’un MOOC 

Guia publicada per la Universitat d’Alacant que explica pas per pas com 
dissenyar un MOOC amb Google Course Builder. 

http://uaedf.ua.es/es/documentos/guias/guia-de-diseno-mooc.pdf 

 

Crea tu propio MOOC 

Un MOOC que ensenya com crear un MOOC i adaptar-lo a la nostra 

organització. Una iniciativa de la Universidad Católica de Murcia. 

http://ucamooc.appspot.com/preview 

 

Breve (muy breve) historia de los MOOCs 

Presentació en vídeo de Sergio Luján, professor de la Universitat d’Alacant, 

sobre els inicis i l’eclosió dels MOOCs. 

http://www.youtube.com/watch?v=sZCyBVEw5Xw 

 

Lo que estamos aprendiendo de la educación en línea  

Presentació de Daphne Koller, membre del Stanford Artificial Intelligence 

Laboratory, dins el marc del programa de TED Talks sobre l’impacte dels cursos 
online i les mètriques que ens ofereixen sobre el procés d’aprenentatge. Té 

subtitulació en castellà. 

http://www.ted.com/talks/daphne_koller_what_we_re_learning_from_online_e

ducation.html 

 

 “Entorns Personals d’Aprenentatge”. Fundació Factor Humà, 01/09/2011.  

En aquesta unitat de coneixement vam explorar un altre model de formació que 
ha canviat el paradigma formatiu gràcies a la interconnexió de diverses 

tecnologies de la informació i el rol actiu que pren l’usuari en la seva formació 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8

930  

http://uaedf.ua.es/es/documentos/guias/guia-de-diseno-mooc.pdf
http://ucamooc.appspot.com/preview
http://www.youtube.com/watch?v=sZCyBVEw5Xw
http://www.ted.com/talks/daphne_koller_what_we_re_learning_from_online_education.html
http://www.ted.com/talks/daphne_koller_what_we_re_learning_from_online_education.html
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8930
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8930

