
1 

Enquesta sobre l’ús d’eines TIC a la UdG 2014 
 
Xarxa d’Innovació Docent en TIC i Docència. 
 
Jordi Poch (jordi.poch@udg.edu) Dept. Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estadística. 
Carme Saurina (carme.saurina@udg.edu) Dept. Economia. 
Esteve Acebo (esteve.acebo@udg.edu) Dept. Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estadística. 
Florencio de la Torre (florencio.torre@udg.edu) Dept. Eng. Química Agrària i Tec. Alimentària. 
 
Girona, Octubre 2014 

Índex 
Índex ............................................................................................................................................. 1 

Resum ............................................................................................................................................ 2 

1 Introducció ................................................................................................................................. 2 

2 Dades generals UdG. Comparació de la població amb la mostra ............................................. 3 

3 Resultats de l’enquesta sobre l’ús del Moodle ........................................................................... 5 

3.1 Formació en Moodle ............................................................................................................ 5 

3.2 Dificultat percebuda en l’ús de Moodle ............................................................................... 5 

3.3 Ús docent de Moodle .......................................................................................................... 6 

3.4 Us d’eines Moodle. .............................................................................................................. 7 

3.5 Interpretació de la informació extreta de la base de dades de Moodle ............................. 11 

4 Altres eines TIC ....................................................................................................................... 11 

5 Preguntes de resposta oberta .................................................................................................. 13 

5.1 Si fas ús docent d'alguna de les plataformes o eines TIC anteriors ens pots explicar com?
 ................................................................................................................................................ 14 

5.2 Quins són per tu els principals avantatges de l’ús de la virtualitat en el seguiment de les 
assignatures i en quines situacions penses que val la pena introduir-la com a metodologia 
docent? .................................................................................................................................... 14 

5.3 Quines són per tu les principals dificultats de l’ús de la virtualitat en el seguiment de les 
assignatures i en quines situacions penses que no cal introduir-la com a metodologia docent?
 ................................................................................................................................................ 15 

6 Conclusions ............................................................................................................................. 16 

Referències ................................................................................................................................. 18 

ANNEX 1. Enquesta. .................................................................................................................. 19 



2 

ANNEX 2. Comparativa de les dades de la mostra respecte el total poblacional pel que fa als 
departaments de procedència .................................................................................................... 23 

ANNEX 3.  Breu explicació de eines Moodle esmentades en aquest informe. .......................... 25 

ANNEX 4. Taules estadístiques de les interaccions de les eines Moodle versus edat, facultat, 
grups i gènere dels enquestats. .................................................................................................. 27 

ANNEX 5. Taules resum de la Base de Dades de Moodle. ........................................................ 27 

 
 

Resum 

Aquest document estudia 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. Sempre que parlem de l’existència de diferències 
estadísticament significatives ens referim a treballar amb una confiança 
del 95%. 

 

1 Introducció 
 
Com a principal objectiu de treball durant aquest curs acadèmic ens vàrem plantejar conèixer 
quina és la utilització que el professorat de la Universitat de Girona 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. 
 
Per a això vàrem elaborar el qüestionari que figura a l’annex, 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.  
 
Per tal de situar la mostra en la realitat del context poblacional de la Universitat de Girona 
vàrem contactar amb el Gabinet d’Avaluació i Planificació (GAP) per tal de conèixer les 
principals característiques del PDI pel que fa a sexe, edat i ubicació del centre i del 
departament corresponent. 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 la que procedim 
a analitzar i a valorar en aquest informe. 
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2 Dades generals UdG. Comparació de la població amb la mostra 
 
Per situar correctament les dades que estem analitzant i que corresponen a una mostra del 
professors de la Universitat de Girona farem una comparativa amb la població del professorat 
de la Universitat. Com a referència prenem  la informació que sobre el PDI ens ha subministrat 
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  

  
Com es pot observar a la taula hi ha una representació major de les dones a la mostra 
 
L’anàlisi segons els trams d’edat no és directament comparable atès que els trams utilitzats pel 
GPA no són idèntics als que hem usat en l’enquesta. Tot i això, és clar que hi ha un biaix a la 
mostra envers les edats més joves tal i com es pot comprovar a la Taula 2  
 

Taula 2.- Comparativa segons edat de les dades de la mostra respecte el total poblacional 
 

Edat Dades UdG  Dades mostra  

 Total Total 
% 

Total Total 
% 

<25 anys 
<30 (mostra) 

9 0,76% 57 25,6% 

De 25 a 34 anys 
De 30 a 39 (mostra) 

128 10,89% 88 39,5% 

De 35 a 44 anys 
De 40 a 49 (mostra) 

395 33,62% 64 28,7% 

De 45 a 54 anys 
De 50 a 59 (mostra) 

420 35,74% 7 3,1% 

De 55 a 64 anys 
Més de 60 (mostra) 

190 16,17% 7 3,1% 

>64 anys 33 2,81% - - 

Total 
 

1175 100% 223 100% 
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L’anàlisi per centres docents el podem veure reflectit a la taula 3. Com es pot comprovar a les 
caselles ombrejades, percentualment hi ha una major representació del professorat de les 
Facultats d’Educació i Psicologia i de Ciències Econòmiques i Empresarials a la mostra. 
Per contra a l’Escola Politècnica Superior i a la Facultat de Medicina la representació és menor. 
En el cas de la facultat de Medicina cal tenir en compte que la majoria del seu professorat és 
professorat associat. 
 

Taula 3- Comparativa segons centres de les dades de la mostra respecte el total poblacional 
 

Centre docent Dades UdG Dades mostra 

 Dones Homes Total 
Total 

% 
Dones Homes Total 

Total 
% 

F.Educació i 
Psicologia 

100 78 178 15,15% 33 14 47 21,3% 

F.Lletres 34 69 103 8,77% 7 8 15 6,8% 

F. Ciències 60 61 121 10.30% 10 14 24 10,9% 

Escola 
Politècnica 
Superior 

54 172 226 19,23% 16 37 53 5,9% 

F, Ciències 
Econòmiques 
i Empresarials 

37 47 84 7,15% 15 13 28 12,7% 

F. Dret 37 51 88 7,49% 9 4 13 5,9% 

F. Infermeria 68 18 86 7,32% 11 4 15 6,8% 

F. Turisme 24 35 59 5,02 6 4 10 4,5% 

F. Medicina 103 127 230 19,57 5 11 16 7,2% 

Total 517 658 1175 100% 112 109 221 100% 

 
Finalment quan es fa la comparació per departaments l’anàlisi és més complexa. A la taula I de 
l’annex, tal i com es pot veure a les caselles ombrejades, hi ha una sobre representació a la 
mostra dels departaments de: Pedagogia; Psicologia; Economia; Enginyeria Química, Agrària i 
Tecnologia Agroalimentària; Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estadística; Arquitectura i 
tecnologia de Computadors i de Geografia. 
 
Per contra els departaments menys representats a la mostra són els de: Dret Privat;  
Arquitectura i Enginyeria de la Construcció; Ciències Mèdiques; Filologia i Comunicació i 
Història i Història de l’Art.  
  
En resum la nostra mostra presenta un biaix de selecció en el sentit que hi ha més professores, 
persones més joves, més professors i professores de les Facultats d’Educació i Psicologia i de 
Ciències Econòmiques i Empresarials i amb diferències entre departaments. És amb aquesta 
informació que caldrà interpretar les dades de l’estudi 
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3 Resultats de l’enquesta sobre l’ús del Moodle  
 
En aquest apartat analitzarem bàsicament l’eina institucional Moodle tant pel que fa a la 
formació que n’han fet els professors de la Universitat de Girona, com a la dificultat percebuda 
del seu ús. Ens centrarem en la utilització docent que de manera més genèrica vàrem plantejar 
a l’enquesta, per passar a esbrinar quin grau d’ús en fa el professorat de totes les prestacions 
que facilita l’eina. En l’últim punt d’aquest apartat analitzem els registres extrets de la base de 
dades del Moodle, registres efectuats per tot el professorat de la Universitat de Girona durant 
un període concret temps.  
 

3.1 Formació en Moodle 
 
La resposta a la pregunta sobre la realització d’algun curs de formació de Moodle, tal i com es 
pot veure a la taula 4, indica que un 27% de les persones de la mostra no han realitzat cap curs 
mentre que un 72,3% n’han realitzat un o més. És important notar que prop d’un 40% de les 
persones que han contestat l’enquesta diuen haver-ne realitzat dos o més.  
 

Taula 4.- Assistència a cursos de formació Moodle 

 

 Freqüència Percentatge Percentatge acumulat 

,00 62 27,7 27,7 

1,00 71 31,7 59,4 

2,00 62 27,7 87,1 

3,00 23 10,3 97,3 

4,00 2 ,9 98,2 

5,00 4 1,8 100,0 

Total 224 100,0  

 
Quan mirem si hi ha diferències entre sexes, la prova khi quadrat ens mostra diferències 
significatives en el sentit que han fet més formació en Moodle els homes que les dones 
(VCramer=0,172). Per centres les diferències indiquen que Politècnica i Ciències destaquen per 
haver fet més formació (VCramer=0,281). No hi ha diferències respecte la mida del grup classe.  
 

3.2 Dificultat percebuda en l’ús de Moodle 
 
Una pregunta pertinent per intentar esbrinar les possibles causes d’un alt o baix ús del Moodle 
és conèixer el grau de dificultat percebuda en el seu ús. En una escala de l’1 al 5, on 1 indica 
poca o gens dificultat i 5 indica molta dificultat, s’han obtingut les respostes mostrades a la taula 
5. Com es pot veure, un 42% indiquen poca dificultat; un 42,4% dificultat normal i un 15,6% 
força o molta dificultat en l’ús de Moodle. Obtenim també diferències estadísticament 
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significatives segons el sexe, encara que amb poca intensitat  (VCramer =0,178 ). El sentit de 
la diferència mostra que els homes troben més dificultat que les dones. Tampoc s’observen 
diferències pel que fa a la mida del grup classe.  
 

Taula 5.- Grau de dificultat en l’ús del Moodle 

 

 Freqüència Percentatge Percentatge acumulat 

1,00 17 7,6 7,6 

2,00 77 34,4 42,0 

3,00 95 42,4 84,4 

4,00 31 13,8 98,2 

5,00 4 1,8 100,0 

Total 224 100,0  

 

3.3 Ús docent de Moodle 
 
La resposta a la pregunta sobre els usos docents de Moodle que en fa el professorat de la 
mostra, recollits a partir d’una llista de tasques que vàrem considerar com les més habituals,  
es veu reflectida a la taula 6. Cada professor/a podia marcar les categories de resposta que 
indiqués l’ús que en feia a la seva docència. El percentatge més elevat (97,8%) indica que hi 
penja material, seguit per l’ús del fòrum d’avisos i noticies (86,1%). Per contra, l’ús menys 
freqüent és la utilització del fòrum de debat (17%) seguit per l’ús del qualificador per la nota 
final (23,8%). Només un 4% dels professors de la mostra diuen que només l’usen per recollir 
els llistats dels estudiants. També és remarcable citar el 64,6% del professorat que utilitza 
Moodle per recollir entregues dels estudiants. 
 
Aquestes dades les contrastarem amb les que s’analitzen a l’apartat 3.4 on es recull de manera 
molt més específica el coneixement i ús que en fa el professorat de les diferents prestacions 
que permet Moodle. 
 

Taula 6.- Usos docents de Moodle 

 

Usos N % d’ús 

Gens, només útil per llistats d’alumnes 9 4,0% 

Fòrum d’avisos i notícies 192 86,1% 

Penjo material 218 97,8% 

Recullo entregues 144 64,6% 

Uso fòrums de debat amb els estudiants 38 17,0% 

Plantejo exercicis i qüestionaris 89 39,9% 
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Avaluo activitats i tasques 111 49,8% 

Uso qualificador només per nota final 53 23,8% 

Treballs en equip 40 17,9% 

Altres 10 4,5% 

 
En l’apartat d’altres trobem un percentatge petit (4,5%) que representa un total de 10 respostes, 
totes elles diferents (wikis, usar el qualificador per totes les tasques i no només per la nota final, 
calendaris,...) 
 
No trobem cap diferència significativa ni per sexe, ni per edat ni  per la mida del grup classe ni 
tampoc entre centres. 
 

3.4 Us d’eines Moodle.  
 
En aquest apartat es vol conèixer el grau d’utilització de les diferents eines que permet utilitzar 
Moodle. Per això l‘enquesta contempla un llistat de totes les prestacions de Moodle per tal de 
saber el grau d’ús i de coneixement que el professorat en té de cadascuna d’elles.  
 
Es van fer tres preguntes que separen les Eines Moodle per crear “activitats”, “recursos” i 
“eines generals”. Les primeres permeten desenvolupar diferents metodologies de treball 
individual o per grups d’alumnes, les segones permeten al professorat transmetre informació i 
les últimes son eines de gestió del professor. A l’Annex 3 es llisten aquestes eines amb una 
breu descripció de cadascuna. 
 
En els gràfics següents es recullen les respostes de cada pregunta. 
 

  
 

Fig 1. Ús d’eines moodle per activitats 
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Com es pot veure en el gràfic 1, les eines més utilitzades habitualment  pel professorat per 
plantejar activitats als estudiants són els  Fòrums i les Tasques (40-50% usuaris 
respectivament).  Elaborar qüestionaris, enquestes, consultes i lliçó corresponen com a molt  a 
un 25% d’usuaris esporàdics. És llàstima que les respostes no permetin destriar en l’apartat de 
fòrums (eina genèrica de Moodle) entre el que són fòrums de participació del que són fòrums 
d’avisos i notícies. A l’apartat anterior on la pregunta discriminava entre els dos tipus de fòrums 
hem pogut detectar com l’ús del fòrum d’avisos i notícies, que és una eina de comunicació amb 
els estudiants, tenia un ús força majoritari (86,1%) mentre que el fòrum de debat que és una 
eina més interactiva mostrava un menor ús (17%). La dada obtinguda en aquest apartat  és 
evidentment una barreja de les dues respostes anteriors. 

 

 
 

Fig 2. Ús d’eines moodle per recursos 
 

Entre els recursos més utilitzats destaquen el Fitxer i la Carpeta per penjar arxius (documents, 
imatges, etc.)  Els fitxers és, amb diferencia, el recurs més utilitzat al Moode. La carpeta el 
segueix com a mitjà d’organització de documents. Aquest resultat és també del tot coherent 
amb el resultat obtingut a l’apartat anterior quan s’observava que un 97,8% del professorat 
penja material a Moodle. Destaca també el fet que un terç dels professors de la mostra 
indiquen que penjen links a Webs d’Internet (URLs) 
 

 
 

Fig 3. Ús d’eines del moodle 
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Finalment, a la figura 3 s’observa l’ús de les anomenades eines de Moodle.  Cal destacar que 
un 50% del professorat fa servir el qualificador de Moodle de manera habitual i un 20% de 
manera esporàdica. Lamentablement no podem saber  fins a quin grau l’utilitzen, si es només 
per introduir notes finals o per avaluar activitats durant el curs. Si ho comparem amb els 
resultats obtinguts a la taula 5,  on vèiem que un 23,8% de professorat deia usar el qualificador 
només per la nota final i un 49,8% per activitats i tasques podem associar el 50% d'us habitual 
als professors que fan servir el Qualificador per avaluar tasques i activitats a través de Moodle. 
I el 24% d'us esporàdic als que només posen notes finals. 
 
El gestor de grups és utilitzat de manera habitual pel 20% dels professors que contesten 
l’enquesta i de manera esporàdica per un 20% més mentre que la rúbrica es fa servir molt poc 
(<10% del professorat l’usen habitualment) 
 
En estudiar la interacció de les característiques del professor/assignatura amb la utilització de 
Moodle ens hem centrat en aquelles activitats, recursos i eines on s’ha observat una major 
utilització.: 
 
A fi de poder interpretar correctament les taules de contingència s’han recodificat les variables 
a creuar i la variable d’ús de les diferents eines de la manera següent: 

 Mida del grup: 1 fins a 50 estudiants; 2 de 50 a 80 estudiants i 3 més de 80 estudiants 
per grup 

 Edat: 1 fins a 39 anys; 2 de 40 a 49 anys i 3 més de 50 anys 
 Ús de les eines: 1 Esporàdicament o habitualment; 2 Mai 

 En aquest sentit els principals resultats presentats a la taula 7 són els següents 
 
Gènere:  Les dones fan servir significativament més la tasca, la consulta i marginalment (al 
90%) el qualificador i els homes usen més la URL. Per la resta no s’observen diferències 
significatives.  
 
Edat:  Fins a 39 anys d’edat utilitzen més la carpeta i el gestor de grups mentre que les 
persones més grans de 50 anys usen més la lliçó. Per la resta no s’han observat diferències 
estadísticament significatives. 
 
Facultats:  En la taula resum 7 s’observa com la majoria de les diferències són entre centres. 
Les diferències detectades es refereixen al fòrum, a la tasca, a la consulta, a la lliçó, a la URL i 
al qualificador.  
 
Alumnes per grup:  Només en el cas del gestor de grups s’observa una diferència 
marginalment significativa (90%) de major ús pels grups més grans.  
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Taula 7.- 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% 
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3.5 Interpretació de la informació extreta de la base de dades de Moodle  
 
Per tal d’interpretar correctament la informació obtinguda a partir de l’enquesta, es va sol·licitar 
conèixer els registres que guarda Moodle de totes les entrades que fa el professorat de la UdG. 
La base de dades obtinguda proporciona el registre de treball fet a Moodle des de l’11 
setembre de 2013  fins a l’11 març de 2014 per tot el professorat de la Universitat de Girona. 
Resultats a l’Annex 5. 
 
Aquesta informació és molt complexa i a voltes confusa. Caldrà analitzar-la amb més 
profunditat i amb més rigor establint què signifiquen cada un dels registres. Així i tot podem 
avançar algun dels resultats extrets, resultats que tenen importància en aquest informe atès 
que, al considerar a la totalitat del professorat de la Universitat  de Girona i no només a les 
respostes obtingudes de les persones de la mostra, ens ajudaran a contextualitzar millor els 
resultats presentats fins aquí.  
 
Així doncs destaquem els aspectes següents ordenats de més a menys utilització:  

● El 99% del professorat entra alguna vegada a Moodle 
● Un 70% afegeixen o modifiquen  algun element a Moodle (tasca, activitat, recurs, etc.). 
● Aproximadament un 65% dels professors consulten o afegeixen informació al fòrum de 

Moodle. Aquesta dada es enganyosa ja que hi ha un fòrum d’avisos creat per defecte en 
cada assignatura i s’usa com a manera de connectar amb el grup i no com a mitjà de 
debat, que és la utilitat original dels fòrums. 

● Un 30% dels professorat utilitza el qualificador de Moodle, però no podem detallar en 
quines tasques. Aquesta baixa utilització contrasta amb el 70% obtingut en l’enquesta al 
professorat (veure fig. 3). 

● Un 30% del professorat de tota la universitat fa us de folders (carpetes). 
● Un 20% fa servir els Missatges de Moodle. 
● Un 25% penjen URL’s a Moodle. 

 
En resum els resultats obtinguts indiquen el següent:  
Només un terç del professorat utilitza amb freqüència els diferents recursos de Moodle, un altre 
terç fa servir algun recurs molt esporàdicament i un altre terç no els fa servir.  Els recursos més 
utilitzats concorden amb les respostes obtingudes en la enquesta i mostrats en l’apartat 3.4. 
Principalment són l’ús de carpetes, qualificador, els fòrums, missatges i publicació de URLs.  
En aquesta base de dades es difícil interpretar alguna informació (algunes activitats i recursos 
no estan identificats amb claredat), i s’hauria de consultar amb els programadors. 
 

4 Altres eines TIC 
 
En aquest apartat procedim a l’anàlisi d’una altra de les preguntes contingudes en el 
qüestionari. En concret ens referim a la pregunta de l’enquesta  “Indica si fas ús docent d'altres 
plataformes o eines TIC i el seu grau d'utilització”,  on es mostraven 12 possibilitats d’eines amb 
tres nivells d’ús tal i com s’observa a la taula 8. Els resultats obtinguts han estat  els següents: 
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Taula 8.-  Nombre de professors que fan servir cadascuna de les eines. 

 

  Mai Esporàdicament Habitualment 

  N % N % N % 

Email 15 6,7 29 12,9 180 80,4 

Power Point/ Prezzi 27 12,1 28 12,5 169 75,4 

Vídeos 85 37,9 76 33,9 63 28,1 

Dropbox 86 38,4 69 30,8 69 30,8 

Viquipèdia 130 58,0 71 31,7 23 10,3 

Google Drive 140 62,5 44 19,6 40 17,9 

Skype 149 66,5 53 23,7 22 9,8 

Facebook 161 71,9 40 17,9 23 10,3 

Smartphones 170 75,9 18 8,0 36 16,1 

Twiter 184 82,1 30 13,4 10 4,5 

MOOCS 200 89,3 23 10,3 1 0,4 

Wikispaces 210 93,8 10 4,5 4 1,8 

 

Les eines més usades habitualment són l’Email i el Power Point/Prezzi en un 80% i 75% 
respectivament, seguides dels Vídeos i el Dropbox amb un 30 %. A continuació trobem Google 
Drive i els Smartphones amb un 16%, Viquipèdia, Skype i Facebook amb un 10% i Twiter, 
Wikispaces i MOOCS amb percentatges inferiors al 5%. 
 
De l’anàlisi dels resultats per sexes és desprèn que les dones fan servir més habitualment 
l’Email. Amb el Power Point/Prezzi passa una cosa similar, les dones el fan servir més 
habitualment tot i que no queda corroborat pel test khi-quadrat.  
 
Si agrupem els que responen esporàdicament i els que responen habitualment observem que 
els homes fan servir twiter més que les dones, mentre que Skype i Facebook el fan servir més 
les dones. A la resta no hi ha diferències. Tampoc s’han trobat diferències respecte de la edat o 
de la mida dels grups. 
  
Analitzem ara quantes de les eines esmentades fa servir un mateix professor, si comptem les 
que fa servir habitualment i les que fa servir esporàdicament. A la figura 4 podem veure les 
freqüències, és a dir el nombre de professors que diuen que fan servir 0, 1, 2, o més eines.   
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Figura 4: Nombre d’eines TIC que fan servir els professors 

 

Si observem la figura 4 veiem que la moda és 4, és a dir que el grup més nombrós de 
professors fan servir 4 de les 12 eines esmentades a la seva docència. S’observa també com  
hi ha alguns professors que fan servir 11 de les 12 eines i també que n’hi ha alguns que en fan 
servir cap o com a molt una. 
 

5 Preguntes de resposta oberta 
 
L’enquesta conté tres preguntes de resposta oberta per tal de recollir els matisos i les opinions 
del professorat. 
 
La primera pregunta està pensada per conèixer quin és el principal ús docent de les diferents 
eines TIC emprades a la docència mentre que les altres dues volen recollir els avantatges i els 
inconvenients que detecta  el professorat quan utilitza aquestes eines a la seva tasca docent, 
així com saber quan creuen que és convenient introduir-les com a metodologia docent. En 
aquest apartat procedirem a l’anàlisi de cada una d’elles.  
 
Per tal d’aconseguir una primera impressió visual sobre el contingut de les respostes a 
aquestes preguntes, inclourem a l’anàlisi de cada pregunta un núvol de paraules [1] que 
condensa les respostes rebudes dibuixant les paraules que apareixen més sovint a les 
respostes amb una mida proporcional a la seva freqüència.  
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5.1 Si fas ús docent d'alguna de les plataformes o eines TIC anteriors ens 
pots explicar com? 
 
El gràfic generat amb wordle ens detecta, les paraules més repetides del text que recull les 
opinions de tots els professors. Podem veure com ressalten de manera clara els conceptes  
“comunicar”, “presentacions”, “informació” i “compartir”. També queda clar, com s’ha vist en 
l’anàlisi de les dades quantitatives de l’enquesta l’ús majoritari del correu, del Power Point i del 
Dropbox.  De les 96 respostes a aquesta pregunta l’e-mail apareix en 36 d’elles. En la majoria 
d’elles es diu que s’usa per informar i/o comunicar amb els alumnes. Power Point amb 30 
aparicions i Prezzi amb 10 es fan servir per fer presentacions de suport a les classes 
presencials. Dropbox amb 24 aparicions i Google Drive amb 6 es fan servir per compartir 
materials.    
 

 

Fig. 5. “Word map” de les respostes a la primera pregunta de resposta oberta 

 
Amb molta menys freqüència apareixen Skype (9), bàsicament per fer tutories de pràctiques en 
empresa, practicum o treballs final de grau. Twiter (5) i Facebook (4) amb usos diversos com 
pot ser incentivar la participació o fer difusió d’activitats.  
 

5.2 Quins són per tu els principals avantatges de l’ús de la virtualitat en el 
seguiment de les assignatures i en quines situacions penses que val la pena 
introduir-la com a metodologia docent? 
 
De les respostes a aquesta pregunta es desprèn que existeix entre la gran majoria de 
professors l’opinió que el principal avantatge que ofereix l’ús de la virtualitat consisteix en  que 
facilita la comunicació i la interacció amb els estudiants i el  seguiment del progrés d’aquests en 
les tasques d’aprenentatge. Això és ben visible al núvol de paraules, on es pot veure que les 
paraules més representades a les respostes a la pregunta són “estudiants/alumnes”, 
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“informació” i “comunicació”. Més concretament, entre el professorat es valora molt 
positivament, en general, la possibilitat de: 

● Fer fàcilment accessible als estudiants tot tipus de material docent 
● Tenir un registre automàtic de tot el que es tramet i es corregeix, facilitant l’avaluació 

continuada, sobre tot en assignatures amb molts alumnes. 
● Fer tutories i debats on-line. 

 

 
Fig. 6. “Word map” de les respostes a la segona pregunta de resposta oberta 

 
Quant a les situacions en que val la pena introduir la virtualitat com a metodologia docent, les 
opinions a l’enquesta destaquen aquelles en que l’assignatura tingui un nombre elevat de 
alumnes o professors o en les que es vulgui reduir el nombre de classes magistrals per tal 
d’afavorir les sessions de resolució de problemes i consultes. En tot cas, és una opinió força 
representada la de que la virtualitat ha de servir com a suport a la docència presencial i a les 
tasques d’estudi, però no les ha de substituir. 
 

5.3 Quines són per tu les principals dificultats de l’ús de la virtualitat en el 
seguiment de les assignatures i en quines situacions penses que no cal 
introduir-la com a metodologia docent? 
 
La majoria dels enquestats estan d'acord en que la virtualització de la docència comporta un 
increment de l'esforç que ha de realitzar el professor, tant de preparació de material com de 
familiarització amb les diferents eines i de seguiment dels estudiants (e-mails, fòrums de 
discussió,...). Diverses respostes apunten que aquest esforç no és degudament reconegut 
institucionalment i pot resultar estèril i fins i tot contraproduent en la mesura que pot 
desincentivar  l'esforç personal dels alumnes. Tenir un repositori de material "mastegat", fa que 
l'alumne no es molesti en cercar altres fonts d'informació, i fins i tot no vegi la necessitat 
d'assistir a classe. D’altra banda, la sensació de que el professor esta disponible les 24 hores fa 
que els alumnes s'estimin més, quan es troben amb alguna dificultat, consultar directament al 
professor que dedicar temps i esforç a resoldre-la. 
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Una altra qüestió que preocupa a varis dels enquestats és la dificultat de assegurar que sigui 
l’estudiant el qui realitzi la part virtual pel seu compte sense haver de recórrer a una prova 
d’avaluació que ho corrobori. Així alguns professors pensen que la virtualitat  no permet avaluar 
realment el coneixement final assolit per l alumne i que cal fer un examen tradicional que 
permeti descartar entre els alumnes que realment saben l’assignatura dels que no.   
 

 
Fig.7. “Word map” de les respostes a la tercera pregunta de resposta oberta 

 
Pel que fa a Moodle, que és la plataforma de docència virtual amb la que la gran majoria dels 
enquestats tenen familiaritat, existeix una opinió molt majoritària que la considera feixuga de fer 
servir, lenta i poc intuïtiva. La seva eina de qualificació ha sigut la que ha rebut més crítiques ja 
que la consideren en general complicada i poc flexible en comparació amb, per exemple, 
l’Excel. D’altra banda, nombroses respostes reconeixen falta de formació i coneixement sobre 
la plataforma. 
 
Les consideracions anteriors queden en gran part reflectides en el núvol de paraules 
corresponent a aquesta pregunta, on es pot veure com destaquen clarament paraules com 
“Moodle”, “eines” , “ dificultat” i “temps”. 
  
En tot cas, sembla existir l'opinió generalitzada de que les eines per a la docència virtual,  tot i 
ser molt útils i quasi imprescindibles en alguns casos, han de fer-se servir de suport a la 
docència presencial i no poden substituir-la, ja que aquesta incorpora uns valors afegits en 
aspectes d’immediatesa, contacte directe i seguiment personalitzat. També en aquest sentit 
varis professors de pràctiques assenyalen els grans avantatges de la presencialitat i el 
seguiment de la pràctica "in situ" per part del professor, que pot anar ajudant als alumnes a 
mesura que van trobant dificultats. 

6 Conclusions 
 
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%).  
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 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%). 

 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 pel 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 de 
l’aprenentatge dels estudiants. Per altra banda 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.  

 
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 ens permet aportar el següent: 
 
 Un terç de tot el professorat de la universitat fa servir el qualificador de Moodle 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.  

 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.  

 
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 
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pel que fa al sexe, a l’edat i als diferents centres 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.  
 

Qüestions obertes 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 se entreguen via Moodle i que es fan en una quantitat 
considerable (70% en enquesta i 30% en base de dades Moodle). 

  

Referències 
 
[1]  www.wordle.com 
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ANNEX 1. Enquesta. 
 
Sexe 

o  Home 

o  Dona 

Edat  Assenyala la franja corresponent 

o  menys de 30 

o  de 30 a 39 

o  de 40 a 49 

o  de 50 a 59 

o  més de 60 

Departament                        

 
Facultat o Centre on imparteixes la major part de la docència 

 
Indica el nombre d'estudiants que tens en els teus grups classe 

Si tens grups de mides diferents escull un grup i contesta la resta del qüestionari en relació al que fas 
en aquest grup 

o  Menys de 20 estudiants 

o  Entre 20 i 50 estudiants 

o  Entre 50 i 80 estudiants 

o  Més de 80 estudiants 

Quins usos docents fas de Moodle? 
Pots marcar tantes opcions com calgui 

o  Gens, només m’és útil pel llistat d’alumnes 

o  Uso el fòrum d'avisos i notícies per penjar noticies 

o  Hi penjo el material docent (documents,  vídeos, enllaços webs, ...)   

o  Recullo entregues d’exercicis i/o treballs 

o  Uso els fòrums de debat amb els estudiants 

o  Plantejo exercicis i qüestionaris 

o  Uso moodle per avaluar les activitats i tasques  

o  Uso el qualificador només per posar la nota final 

o  Organitzo activitats de treball en equip 

o  Altres 
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Si en la pregunta anterior has marcat "Altres", indica quin és l'ús que en fas 

 
Has assistit a algun curs de formació de Moodle? Indica quants 

 0 1 2 3 4 5  

      o més

En una escala de l’1 al 5 indica el grau de dificultat que suposa per tu l’ús de Moodle 
Pensa en general, la dificultat que suposa per tu subministrar materials docents als teus estudiants, 
crear activitats, avaluar les activitats, comunicar-te amb els estudiants etc. a través de Moodle 

 1 2 3 4 5  

Molt fàcil    Molt difícil

Indica en quin grau uses cadascuna de les eines de Moodle per crear activitats 

 Mai Esporàdicament  Habitualment 

ACME 

Base de dades 

Consulta 

Eina externa 

Enquesta 

Fòrum 

Glossari 

Group self-selection 

Lliçó 

Paquet SCORM 

Qüestionari 

Qüestionari Hot 
Potatoes    

Realimentació 

Taller 

Tasca 

Wiki 

Xat 

Indica en quin grau uses cadascuna de les eines de Moodle per subministrar recursos 
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 Mai Esporàdicament  Habitualment  

Carpeta 

Etiqueta 

Fitxer 

Llibre 

Pàgina 

Paquet de contingut 
IMS    

Publica el document al 
DUGiDocs    

URL 

Indica en quin grau uses cadascuna de les eines de Moodle següents: 

 Mai Esporàdicament  Habitualment 

Gestor de grups i 
agrupaments    

Ús de rúbriques 

Qualificador 

Altres 

Si en la pregunta anterior has marcat "Altres", indica quines són 

 
Indica si fas ús docent d'altres plataformes o eines TIC i el seu grau d'utilització 

pots marcar totes les opcions que calgui 

 Mai Esporàdicament  Habitualment  

Email  

Power Point/ Prezzi  

Google Drive  

Twiter  

Skype  

Facebook  

Dropbox  

Wikispaces  
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 Mai Esporàdicament  Habitualment  

Vídeos  

MOOCS   

Viquipèdia  

Smartophones   

Altres  
Si en la pregunta anterior has marcat "Altres", indica quines són 

 
Si fas ús docent d'alguna de les plataformes o eines TIC anteriors ens pots explicar com? 

(quin tipus d'activitats fas, quin tipus de millora suposa envers no usar-la,...) 

 
Quins són per tu els principals avantatges de l’ús de la virtualitat en el seguiment de les assignatures i 
en quines situacions penses que val la pena introduir-la com a metodologia docent? 

 
Quines són per tu les principals dificultats de l’ús de la virtualitat en el seguiment de les assignatures i 
en quines situacions penses que no cal introduir-la com a metodologia docent? 

 
Si no tens inconvenient en que ens posem en contacte amb tu per parlar sobre les teves experiències 
amb TIC aplicades a la docència, deixa'ns el teu e-mail 

 

 
 

Envia
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ANNEX 2. Comparativa de les dades de la mostra respecte el 
total poblacional pel que fa als departaments de procedència 
 

Taula A2 .- Comparativa de les dades de la mostra respecte el total poblacional pel que fa als 
departaments de procedència 

 

 
Departament 

Dades 
UdG 

   Dades 
mostra 

   

 Dones Homes Total Total
% 

Dones Homes Total Total
% 

Pedagogia 36 33 69 5,8% 13 7 20 9,2%
Psicologia 
  

34 17 51 4,3% 14 4 18 8,3%

Didàctiques 
Específiques 
  

29 20 49 4,2% 5 3 8 3,7%

Dret Públic 24 34 58 4,9% 7 3 10 4,6%
Dret Privat 15 20 35 3,0% 3 1 4 1,8%
Economia 
  

26 31 57 4,8% 12 11 23 10,6%

Empresa 10 18 28 2,4% 3 4 7 3,2%
Química 
  

16 15 31 2,6% 4 4 8 3,7%

Biologia 
  

27 18 45 3,8% 4 3 7 3,2%

Ciències 
Ambientals 

13 16 29 2,4% 2 2 4 1,8%

Infermeria 66 18 84 7,1% 10 4 14 6,4%
Enginyeria 
Industrial 

11 30 41 3,5% 2 7 9 4,1%

Enginyeria 
Química, Agrària 
i Tecnologia 
Agroalimentària 

8 30 52 4,4% 5 8 13 6,0%

Informàtica 
,Matemàtica 
Aplicada i 
Estadística 

11 33 44 3,7% 3 10 13 6,0%

Organització, 
Gestió 
Empresarial i 
Disseny del 
Producte 

10 35 45 3,8% 4 4 8 3,7%

Arquitectura i 
Enginyeria de la 
Construcció 

22 27 35 3,0% 1 1 2 0,9%

Física 6 15 21 1,8% 0 4 4 1,8%
Enginyeria 
Elèctrica, 
Electrónica i 
Automàtica 

3 15 18 1,5% 1 3 4 1,8%

Arquitectura i 1 22 15 1,3% 0 8 8 3,7%
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tecnologia de 
computadors 
Ciències 
Mèdiques 

98 125 223 18,9% 5 9 14 6,4%

Filosofia 3 12 15 1,3% - - - -
Filologia i 
Comunicació 

23 33 56 4,7% 4 2 6 2,8%

Geografia 7 12 19 1,6% 5 4 9 4,1%
Història i Història 
de l’Art 

18 29 47 4,0% 2 3 5 2,3%

Total 
  

517 658 1175 100% 109 109 218 100%

  



25 

ANNEX 3.  Breu explicació de eines Moodle esmentades en 
aquest informe. 
 

Activitats 
Paquet Scorm:  Es un format en que es guarden diferents elements que permet 

la inter-operativitat, accessibilitat i reutilització de continguts 
d’aprenentatge basats en la Web. 

Qüestionari Hot Potatoes:  Programari per elaborar i gestionar qüestionaris. 
Group self-selection:  Aplicació per la creació de grups d’alumnes. 
Xat:  Xat per discussions entre alumnes i professor. 
Taller:  Permet la presentació de treballs dels alumnes i diferents 

mètodes d’avaluació entre els alumnes. 
Glossari:  Definició de termes. Amb diferents opcions d’edició. 
Wiki:  Introducció, emmagatzematge i consulta d’informació en format 

Wiki, amb registre temporal de les modificacions. 
ACME:  Plataforma per la correcció automàtica de diferents tipus 

d’exercicis. 
Base de dades:  Introducció, emmagatzematge i consulta d’informació en format 

Base de Dades 
Realimentació:   Enquestes per recollir la realimentació dels alumnes. 
Enquesta:  Diferents tipus d’enquestes i qüestionaris. 
Eina externa:  Interacció amb elements d’aprenentatge exteriors a Moodle. 
Lliçó:  Format d’aprenentatge adaptatiu basat en pàgines que 

contenen diferents tipus de preguntes. 
Consulta:  Es planteja una pregunta amb diferents respostes.  Enquesta 

ràpida o mètode de votació. 
Qüestionari:  El mateix que enquesta. 
Tasca:  Permet comunicar instruccions, recollir treballs, avaluar i 

retroacció de l’alumne. 
Fòrum:  Permet debats sense estar connectats al mateix temps. Les 

intervencions son breus. 
 

Recursos 
Paquet de continguts IMS:   Es un paquet de material docent en un format concret per 

mostrar la informació. 
DUGiDOCs:  Documents publicats a la plataforma DUGiDOCs de Catalunya. 
Llibre:  Presenta el material en format de llibre.  Permet crear portafolis 

dels alumnes. 
Pàgina:  Habilita un espai per veure i editar pàgina Web a Moodle. 
Etiqueta:   Permet inserir textos i imatges en la pàgina de l’assignatura de 

Moodle. 
URL:  Permet inserir links a pàgines web en la pàgina de l’assignatura 

de Moodle. 
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Carpeta:  Permet agrupar fitxers en una carpeta.  
Fitxer:   Insereix un fitxer de qualsevol tipus en la pàgina de 

l’assignatura de Moodle. Permet veure el contingut directament 
o baixar-ho al ordinador. 

 

Eines generals. 
Rúbriques:  Sistema d’avaluació d’una activitat mitjançant la ponderació 

dels diferents aspectes que es valoren.  Permet la qualificació 
de cadascun dels aspectes i el càlcul final de la nota de 
l’activitat en base a la ponderació predefinida. 

Gestor de grups:  Creació, gestió i avaluació de grups d’alumnes dins un curs. 
Qualificador:  Sistema de gestió de notes de totes les activitats del curs i 

càlcul de notes finals en base a la ponderació predefinida. 
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ANNEX 4. Taules estadístiques de les interaccions de les eines 
Moodle versus edat, facultat, grups i gènere dels enquestats.  
 
No s’inclou per la seva extensió, es pot consultar en aquest link: 
 
https://drive.google.com/file/d/0B7QhhbddrC5zOGFhcGVjUm5kbjg/view?usp=sharing 
 
Document:   resum interaccions.docx 
 

ANNEX 5. Taules resum de la Base de Dades de Moodle. 
 
Aquestes dades han estat enviades pel servei informàtic.  
 
En groc estan ressaltades les eines més utilitzades i en verd les accions més realitzades amb 
aquelles eines. 
 
 

Cuenta de username   
prof q utilitzen al 
menys 1 vegada   

Etiquetas de fila 
Total 
general  1183      

acme  218  32  3%  

add  178  32  3% el add ens indica quan s'ha afegit una tasca o activitat 

update  37  13  1%  

view all  3  1  0%  

assign  177693  593  50% assignar qualsevol tasca 

add  1604  354  30%  
download all 
submissions  954  137  12%  

grade submission  61008  240  20% posar notes al qualificador ‐  

grant extension  303  27  2%
no tenim clar si es tracta de posar notes directament en tasques o 
en categories o al final o tot plegat 

lock submission  539  22  2%  

reveal identities  1  1  0%  
revert submission to 
draft  56  13  1%  
submission statement 
accepted  1  1  0%  

submit  19  14  1%  

submit for grading  3  3  0%  

unlock submission  697  19  2%  

update  4581  306  26%  

view  20361  585  49%  

view all  70  15  1%  
view confirm submit 
assignment form  4  3  0%  

view feedback  43  9  1%  

view grading form  33529  272  23%  

view submission  184  19  2%  

view submission  53637  485  41%  
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grading table 

view submit assignment 
form  99  43  4%  

assignment  2183  28  2%  

update  115  16  1%  

update grades  546  2  0%  

view  301  27  2%  

view submission  1221  17  1%  

book  364  26  2%  

add  14  7  1%  

add chapter  16  2  0%  

print  2  1  0%  

print chapter  3  1  0%  

update  25  5  0%  

update chapter  17  2  0%  

view  74  6  1%  

view all  24  16  1%  

view chapter  189  6  1%  

calendar  6981  425  36%
calendari, suposem que el % es de tasques que apareixen al 
calendari automàticament 

add  3386  416  35%  

edit  3569  313  26%  

edit all  26  5  0%  

course  385506  1177  99% qualsevol entrada a moodle 

add mod  27047  842  71%  

completion updated  14  6  1%  

delete mod  9266  703  59%  

editsection  7066  519  44%  

enrol  19  11  1%  

recent  675  219  19%  

report live  265  16  1%  

report log  1547  82  7%  

report outline  245  58  5%  

report participation  257  45  4%  

unenrol  2  2  0%  

update  733  196  17%  

update mod  16189  589  50%  

view  318473  1177  99%  

view section  3708  112  9%  

chat  9  1  0%  

report  2  1  0%  

view  7  1  0%  

choice  919  32  3%  

add  29  14  1%  

choose  11  4  0%  

report  252  17  1%  

update  154  16  1%  

view  473  32  3%  

data  1904  15  1% activitat base dades 

add  49  12  1%  

fields add  81  8  1%  

fields delete  5  3  0%  

fields update  20  7  1%  

record delete  28  5  0%  

templates saved  80  7  1%  

templates view  229  9  1%  
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update  91  10  1%  

view  1320  13  1%  

view all  1  1  0%  

discussion  9  5  0%  

mark read  9  5  0%  

dugidoc  24  16  1%  

view all  24  16  1%  

feedback  219  20  2%  

add  7  6  1%  

delete  9  2  0%  

update  61  8  1%  

view  140  16  1%  

view all  2  2  0%  

folder  21231  602  51%  

add  1431  350  30%  

edit  2593  297  25%  

update  1034  137  12%  

view  16149  585  49%  

view all  24  16  1%  

forum  54231  960  81% no se sap si correspon al fòrum de noticies i el d’activitats junts 

add  187  70  6%  

add discussion  8601  723  61%  

add post  1047  111  9%  

delete discussion  258  104  9%  

delete post  23  13  1%  

move discussion  5  5  0%  

prune post  4  3  0%  

search  120  66  6%  

subscribe  7  4  0%  

unsubscribe  7  4  0%  

update  377  89  8%  

update post  1439  312  26%  

user report  38  23  2%  

view discussion  14948  782  66%  

view forum  27051  917  78%  

view forums  40  30  3%  

view subscribers  79  25  2%  

glossary  448  15  1%  

add  7  5  0%  

add category  2  1  0%  

add entry  40  7  1%  

delete entry  3  2  0%  

update  37  4  0%  

update entry  18  3  0%  

view  339  15  1%  

view all  1  1  0%  

view entry  1  1  0%  

grade  85213  372  31% el mateix que amb assing grade  

update  85213  372  31%  

groupselect  1295  82  7%  

add  49  22  2%  

select  17  14  1%  

update  119  19  2%  

view  1106  81  7%  

view all  4  2  0%  

hotpot  227  2  0%  
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add  1  1  0%  

attempt  27  2  0%  

report  110  2  0%  

submit  15  2  0%  

update  20  2  0%  

view  54  1  0%  

imscp  24  16  1%  

view all  24  16  1%  

label  3489  301  25%  

add  1330  233  20%  

update  2135  239  20%  

view all  24  16  1%  

lesson  23  4  0%  

add  10  4  0%  

start  6  2  0%  

update  7  2  0%  

library  56  22  2%  

mailer  56  22  2%  

lti  53  6  1%  

add  5  4  0%  

launch  23  5  0%  

view  25  5  0%  

message  1635  225  19%  

add contact  33  24  2%  

block contact  21  18  2%  

remove contact  11  9  1%  

unblock contact  6  5  0%  

write  1564  203  17%  

notes  176  80  7%  

add  24  3  0%  

delete  1  1  0%  

update  7  1  0%  

view  144  79  7%  

page  3929  293  25%  

add  228  92  8%  

update  655  65  5%  

view  3022  279  24%  

view all  24  16  1%  

quiz  19603  142  12%  

add  183  68  6%  

attempt  22  12  1%  

close attempt  182  55  5%  

continue attempt  2767  104  9%  

delete attempt  32  6  1%  

delete override  1  1  0%  

edit override  37  2  0%  

editquestions  5557  77  7%  

manualgrade  2118  10  1%  

preview  505  99  8%  

report  2806  67  6%  

review  1304  64  5%  

update  736  62  5%  

view  2988  136  11%  

view all  65  16  1%  

view summary  300  70  6%  

resource  84860  1040  88%  
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add  19915  809  68%  

update  5325  461  39%  

view  59596  1035  87%  

view all  24  16  1%  

role  13  6  1%  

assign  12  5  0%  

override  1  1  0%  

scorm  9  1  0%  

launch  3  1  0%  

pre‐view  3  1  0%  

view  3  1  0%  

survey  59  9  1%  

add  10  9  1%  

submit  3  3  0%  

update  11  4  0%  

view form  16  7  1%  

view graph  5  2  0%  

view report  14  2  0%  

url  9041  555  47%  

add  1827  294  25%  

update  569  136  11%  

view  6621  535  45%  

view all  24  16  1%  

user  45813  991  84%  

logout  8648  641  54%  

update  145  85  7%  

view  18015  808  68%  

view all  19005  610  52%  

wiki  2347  26  2%  

add  9  8  1%  

add page  64  12  1%  

admin  15  3  0%  

comment  5  2  0%  

comments  29  10  1%  

diff  123  5  0%  

edit  199  10  1%  

history  176  12  1%  

map  79  9  1%  

update  56  3  0%  

view  1592  25  2%  

workshop  357  16  1%  

add  6  5  0%  

add assessment  35  10  1%  

add submission  10  10  1%  

update  14  5  0%  
update aggregate 
grades  4  1  0%  

update assessment  11  7  1%  

update submission  4  3  0%  

update switch phase  8  1  0%  

view  226  16  1%  

view submission  39  11  1%  

Total general  910161       

 


