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Resum 

 
En aquest treball es presenten els resultats de l’enquesta sobre l’ús de les tecnologies 

de la informació i la comunicació (TIC) a la Universitat de Girona, enquesta duta a terme durant 
el segon semestre de l’any acadèmic 2013/2014. A l’enquesta es preguntava sobre l’ús del 
Moodle, donat que és la plataforma institucional i sobre l’ús d’altres tecnologies. Un 20% del 
professorat va respondre l’enquesta. Els resultats van posar de manifest que el Moodle es fa 
servir principalment per subministrar materials als estudiants i en menor mesura per recollir 
treballs. El principal avantatge de l’ús de les TIC, segons el professorat, és que faciliten la 
comunicació i la principal dificultat és l’esforç que representa fer-ne ús. 

 
 

Objectius 
 
El principal objectiu del treball dut a terme durant l’any 2014 és conèixer quina és la 

utilització que el professorat de la Universitat de Girona (UdG) fa de les diferents eines TIC com 
a suport a la seva docència, tot fent un èmfasi especial en la utilització de les diferents 
possibilitats que ofereix el Moodle, que és l’eina institucional.  
 
L’entorn d’aprenentatge Moodle 
 
Moodle és una plataforma d’aprenentatge dissenyada per proporcionar a educadors, 
administradors i alumnes un sistema únic, segur i integrat de creació d’entorns d’aprenentatge 
personalitzats. La plataforma Moodle s’ha construït dins del projecte Moodle, dirigida i 
coordinada per la companyia australiana Moodle HQ i amb el suport econòmic d’una xarxa de 
més de 60 Moodle Partners de tot el món. La plataforma Moodle és gratuïta i de codi obert, 
distribuïda sota la GNU General Public License i en la actualitat és utilitzada per més de 65 
millions de persones a tot el món dins de desenes de milers d’entorns d’aprenentatge 
(https://moodle.net/stats/ ) 
 
Desenvolupament 
 

Per tal de conèixer l’ús de les TIC per part del professorat de la UdG es va elaborar un 
qüestionari amb 11 preguntes tancades i 4 preguntes obertes, qüestionari que amb el suport de 
l’Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach (ICE) va ser tramés via on-line a tot el 
professorat i se’n varen fer diferents recordatoris per tal d’ampliar al màxim la recollida de les 
dades. 
 

Per tal de situar la mostra en la realitat del context poblacional de la UdG es va 
contactar amb el Gabinet d’Avaluació i Planificació (GAP) per tal de conèixer les principals 
característiques del PDI pel que fa a sexe, edat, centre on imparteix la major part de la 

https://moodle.net/stats/
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docència i departament al qual pertany. Per altra banda, i per tant de contextualitzar les 
respostes de les persones que van contestar l’enquesta es va aconseguir el registre de totes 
les entrades a Moodle per part de tot el professorat de la UdG durant un temps determinat amb 
el suport del Servei de Gestió Acadèmica i del Servei Informàtic de la UdG.  
 

Tota aquesta informació, junt amb les respostes vàlides de 223 qüestionaris, és va 
analitzar i a continuació se n’exposen el principals resultats. 

 
Per situar correctament les dades proporcionades per la mostra de professors que van 

contestar el qüestionari es va fer una comparació amb la població del professorat de la UdG 
prenent com a referència la informació que sobre el PDI ens va subministrar el gabinet de 
Planificació i Avaluació (GAP) de la Universitat de Girona i que correspon a la informació 
disponible del curs 2013-14 fins a 31 de desembre de 2013. 
 
  

Taula 1.- Comparativa segons sexe de les dades de la mostra respecte al total poblacional 
 

Sexe Dades UdG 
(N) 

UdG 
% 

Dades mostra 
(N) 

Mostra 
% 

Dones 517 44% 113 50,7% 

Homes 658 56% 110 49,3% 

Total 1175  223  
               Font: Elaboració pròpia 
 
 

Com es pot observar a la taula 1 hi ha una representació major de les dones a la mostra. 
També es va observar un biaix de selecció en el sentit que hi ha més persones joves. Quan es 
fa l’anàlisi per centres s’observa també una major representació a la mostra de professors i 
professores de les Facultats d’Educació i Psicologia i de Ciències Econòmiques i Empresarials. 
 
 
Principals resultats, conclusions i prospectiva 
 

Exposarem els principals resultats obtinguts en aquest treball, tot distingint la informació 
proporcionada per l’anàlisi dels resultats de l’enquesta, de l’anàlisi de la informació 
proporcionada directament des de la base de dades del Moodle.  
 

Amb les precaucions indicades a l’anàlisi de la mostra podem indicar el següent pel que 
fa a les dades proporcionades pel conjunt de professors que han respost el qüestionari  

 
• La gran majoria dels professors ha fet algun curs de formació de Moodle (més d’un 83%). 

 
• Només un 15,6% dels professors diuen trobar molta dificultat en l’ús de Moodle. No obstant 

això, a bona part de les respostes a la tercera pregunta de resposta oberta es considera que 
és una eina feixuga de fer servir, lenta i poc intuïtiva. 
 

• Els principals usos docents de Moodle són per subministrar materials i recollir treballs dels 
estudiants: penjar material (97,8%), fòrum d’avisos i notícies (86,1%) i recollir entregues 
(64,6%). 
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• L’ús del qualificador per la nota final és usat per un 23,8% del professorat mentre que 
l’avaluació d’activitats i tasques la realitza gairebé un 50% del professorat. 
 

• Només un 4% indica que Moodle no li és útil i que només l’utilitza per recollir el llistat dels 
estudiants. 
 

• En analitzar amb més profunditat l’ús de les diferents prestacions de Moodle trobem que les 
activitats més utilitzades són el fòrum i les tasques (60-70%); que els recursos més usats 
són el fitxer i la carpeta per penjar arxius (95% i 75% respectivament) i que les eines més 
usades són el qualificador, tant per qualificar activitats i tasques com per posar només la 
qualificació final (75%) i el gestor de grups (40%). 
 

• Pel que fa a l’ús habitual d’eines TIC diferents de Moodle destaquen el correu (80,4%) i el 
power point (75,4%), seguides de lluny per dropbox (30,8%) i els vídeos (28,1%).  
 

• La informació qualitativa rellevant proporcionada per les preguntes de resposta oberta indica 
que els principals avantatges de l’ús de la virtualitat són el fet de facilitar la comunicació i la 
interacció amb els estudiants, així com facilitar el seguiment i el progrés del seu 
aprenentatge. En el “word map” de les respostes obtingudes observem com les paraules 
més repetides fan referència a aquests aspectes 
 
Gràfic 1:”word map” de les respostes a la pregunta oberta sobre els principals avantatges de l’ús de la virtualitat 

 
 

                                 Font: Elaboració pròpia 
 

• Per altra banda i com a principals inconvenients destaquen l’esforç poc reconegut 
institucionalment que ha de fer el professor, el perill de desincentivar l’esforç personal dels 
estudiants i la dificultat de controlar quina és la persona que fa realment les tasques 
entregades virtualment. 

 
• Una opinió molt majoritària és que les eines de docència virtual han de servir per donar 

suport a les classes presencials i que en cap cas poden substituir-les.  
 

Per aprofundir en el coneixement de les diferents eines que permet utilitzar Moodle, el 
qüestionari contempla tres preguntes que les classifiquen en tres apartats:  per crear activitats, 
com a recursos i un últim apartat d’eines generals. Les primeres permeten desenvolupar 
diferents metodologies de treball individual o per grups d’alumnes, les segones possibiliten 
transmetre informació i les últimes són eines de gestió del professor/a 
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A la Taula 2 es poden veure les diferències significatives al 95% de confiança segons la mida 
dels grups, el sexe i l’edat del professor o professora i el centre en el que s’imparteix 
majoritàriament la docència  
 
 

 Taula 2.- Diferències en l’ús de les eines del Moodle segons mida dels grups, sexe, edat i centres 
 

Tipus d’eine 
Moodle 

Nom de 
l’eina Diferències detectades al 95% de confiança 

  Mida grups Sexe Edat Centres (Més) 

Activitats Fòrum - - - Facultat d’Educació i Psicologia 
Escola Politècnica Superior 
Facultat de Lletres 

 Tasca - Dones més -  Facultat d’Educació i Psicologia 
Facultat de Ciències 
Facultat de Turisme 
Escola Politècnica Superior 

 Qüestionari - - - - 

 Consulta - Dones mes - Facultat d’Infermeria 
Facultat de Turisme 
Facultat de Lletres 
Facultat d’Educació i Psicologia 

  

 Lliçó - - Més grans de 
50 anys més 

Facultat de Lletres 
Facultat de Dret 
Facultat de Turisme Facultat d’Educació i 
Psicologia 
Facultat de Ciències 

 Enquesta - - - - 

 Base de 
dades 

- - - - 

Recursos Fitxer - - - No interpretable 

 Carpeta - - Fins a 39 
anys menys* 

- 

 URL - Homes més - Escola Politècnica Superior 
Facultat de Lletres Facultat d’Educació i 
Psicologia 
Facultat de Turisme 

Eines 
generals 

Qualificador - Dones més* - Facultat d’Educació i Psicologia 
Facultat de Ciències 
Escola Politècnica Superior 
Facultat d’Infermeria Facultat de Lletres 

 Gestor de 
grups 

Una mica 
més els 

grups més 
grans* 

- Fins a 39 
anys més* 

- 

*significació al 90%  Font: Elaboració pròpia 
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Els principals resultats mostrats a la taula permeten concloure que: 
 

• Les dones fan sevir més la tasca, la consulta i marginalment (al 90%) el qualificador i els 
homes usen més la URL. 
 

• Fins a 39 anys utilitzen més la carpeta i el gestor de grups mentre que les persones més 
grans de 50 anys usen més la lliçó. 
 
 

• La majoria de les diferències entre centres es refereixen al fòrum, a la tasca, a la 
consulta, a la lliçó, a la URL i al qualificador.  
 

• Només en el cas  del gestor de grups s’observa una diferència marginalment 
significativa (90%) de major ús pels grups més grans.  

 
 
La informació de l’anàlisi de la base de dades dels registres de Moodle des de l’11 de 

setembre de 2013 al 11 de març de 2014 i que fa referència a la utilització de Moodle per part 
del tot el professorat de la UdG és molt complexa i a voltes confusa. Tot i això és important  
tenir-la en compte atès que representa a la totalitat del professorat de la Universitat de Girona.  

 
Si ordenem els aspectes de més a menys utilització obtenim el següent: 
 

• El 99% del professorat ha entrat alguna vegada al Moodle 
 

• Un 70% del professorat afegeix o modifica algun element a Moodle (tasca, activitat, 
recurs, ...) 

 
• Aproximadament un 65% dels professors consulten o afegeixen informació al fòrum del 

Moodle. En aquest cas la dada és confusa doncs no hi ha manera d’esbrinar si s’està 
parlant del fòrum d’avisos, creat per defecte dins el marc de cada assignatura, o del 
fòrum de debat 

• Un 30% del professorat utilitza el qualificador de Moodle. Altra vegada és impossible 
distingir en quines tasques s’utilitza (posar notes finals, qualificació de treballs i 
exercicis,...) 
 

• Un 30% del professorat de la UdG fa us de folders (carpetes) 
 

• Un 25% penja URL’s a Moodle 
 

• Un 20% fa servir els missatges de Moodle 
 
 
En resum podem dir que només un terç del professorat utilitza amb freqüència els 

diferents recursos de Moodle, un altre terç fa servir algun recurs esporàdicament i un altre terç 
no els fa servir. Els recursos de Moodle més utilitzats concorden amb les respostes obtingudes 
en la enquesta, tot i que el percentatge d’ús és molt inferior.  Cal destacar la utilització del 
Moodle com a repositori de material pels alumnes (Recurs-fitxer) i el Fòrum com a mitja de 
comunicació amb els alumnes (a nivell de grup).  Aquest resultats concorden amb els de 
l’estudi fet per (Costa et al. 2012) en un Universitat portuguesa. 



                                           Girona, Juliol de 2015 
 
 
 
 
 

Pel que fa al qualificador, un terç de tot el professorat de la universitat l’utilitza amb més o 
menys freqüència i aproximadament un 10% només per posar notes finals. L’altre 20% qualifica 
tasques, treballs i exercicis mitjançant aquesta eina.  
 

 
Com podem observar hi ha diferències importants entre la informació obtinguda amb les 

dades de l’enquesta i la informació que hem extret directament dels registres de Moodle. Tot i 
que ambdues fonts d’informació ens proporcionen resultats del tot coherents, és evident que, 
tal i com ja hem observat al començament d’aquest informe, la mostra sobre la que treballem i 
que recull les respostes d’aproximadament un 20% del professorat de la UdG, presenta un 
biaix clar pel que fa al sexe, a l’edat i als diferents centres i departaments de la Universitat. En 
resum, cal tenir present que els professors que han respost l’enquesta són els més actius i 
segurament els més interessats en l’ús docent d’eines TIC i això implica que els resultats 
obtinguts amb l’enquesta no es puguin extrapolar al conjunt dels professorat de la Universitat 
de Girona.  

 
El fet que només 1/3 del professorat faci servir els diferents recursos del Moodle, i que 

no trobin difícil la utilització de la plataforma creiem que dona una gran potencialitat d’ús per a 
la resta de docents.  Per estendre l’ús, serà necessari fer actuacions que augmentin la 
percepció de la utilitat i la facilitat d’ús de la plataforma, com ha estat indicat pels estudis de 
(Šumak et al. 2011).  Per altra banda, (Islam 2013) en un estudi sobre uns 300 estudiants 
universitaris, conclou que el factor més crític per assolir un bon rendiment acadèmic es la 
percepció d’una bona assistència durant l’aprenentatge.  En aquest sentit la utilització de 
plataformes de e-learning es una contribució positiva a l’assistència docent requerida. 

 
 
 
Qüestions obertes, consideracions pel debat i propostes de recerca. 
 

• No es coneix amb certesa la utilització que es fa del qualificador Moodle. En quin grau 
s’avaluen tasques i entregues de treballs o només es posen notes finals. 
 

• Seria interessant estudiar les eines TIC que fan servir els estudiants, per veure si son molt 
diferents a les que utilitzen els professors i per si hi ha o hi pot haver complementarietat. 
 

• Sorprèn la no utilització de la Rúbrica com a eina d’avaluació o com a complement de 
l’avaluació de tasques o treballs que s’entreguen via Moodle i que es fan en una quantitat 
considerable (70% en enquesta i 30% en base de dades Moodle). 

 
• Disposa el Moodle de les eines adequades i és suficientment flexible per cobrir un 

percentatge suficientment important de les “necessitats” que podem tenir com a professors 
o estudiants. 
 

• Quin sobreesforç addicional representa la incorporació de les TIC en la nostra docència?  
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