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en Líni@ (ARC@): la 

gestió dels materials docents a la 
UOC
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Objectiu ARC@

Crear un sistema de Gestió del Coneixement de la 
Universitat a partir dels continguts docents i del 
coneixement generat a les Aules, en els espais de 
recerca i en altres àmbits estratègics de la institució.  



  

INPUTS OUTPUTS

Materials 
didàctics

Activitat docent: 
Fòrums, debats, 

exàmens, ..

Campus virtual

Aplicacions de 
gestió

Intranet 
corporativa

Biblioteca virtual

Edició en 
múltiples 
formats

Arc@
Treballs de 

recerca

Portal, Arxiu 
digital, etc.

Diverses 
formes d’ accés

Conceptualizació



  

Objetius docents

• Millorar el procés d’aprenentatge de l‘estudiant facilitant 
la cerca, la localització, i l’ actualizació dels continguts 
didàctics

• Millorar l’eficiència en els processos de gestió docent: 
autoria, encàrrec i reutilització de materials

CMS
Creació del sistema

Millora de 
processos existents

ARC
@ 

<



  

Fases del projecte

• Estudi de requerimients

• Anàlisi d’eines

• Esquema d’integració

• Fases i calendari

<



  

Estudi de requerimients: Entrevistes

• Entrevistes de requeriments previs sobre com ha 
de ser un CMS a la UOC i com s’ha de  plantejar 
(Estudis, Àrees, Operatius, Empreses FUOC).

• Factors crítics:
• Modularitat dels materials
• Explotació multiformat
• Control de fluxes
• Sistema d’ explotació lligat a la contractació i als drets d’autor
• Estandarització
• Sistemes d’actualització dels materials
• Realimentació per a l’ exercici de l’ acció docent
• Rol dels diferents agents implicats
• Definició del concepte “objectes d’aprenentatge”



  

• Adequar els procediments relacionats amb l’elaboració 
de materials i recursos didàctics (encàrrec, edició i 
producció dels materials) a l’existència d’un “repositori 
de continguts”.

• Determinar les característiques i requeriments 
necessaris del “repositori de continguts” en relació als 
procediments relacionats amb els materials didàctics.

Estudi de requerimients 
Conclusions



  

Anàlisi d’eines

• Eines de mercat: valoració d’eines comercials existents al 
mercat. 

• Eines internes: desenvolupament d’eines existents: DIMAX, 
GEPP, LRC – MetaCampus, etc.

 

• Eines de codi obert: estudi de diferents eines disponibles, i 
el desenvolupament necessari per a la seva adaptació i 
integració al Campus Virtual. 



  

Eines de Mercat

• Jupiter Content Management Server www.avaltus.com

• Saba Content www.saba.com

• Aspen Content Development Server    www.click2learn.com

• content@XML www.xyenterprise.com

• Documentum 4i, WCM Edition www.documentum.com

• V/6 Content Management Suite www.vignette.com

• Entrepid www.ebt.com

• Team Site 5.5.1 www.interwoven.com

• iENGINE www.lspeed.com

• life*CMD www.corena.de

• Vasont formely Target 2000 www.pit-magnus.com

• AssetHouse v5 www.assethouse.com

• Content Server 4.0 www.divine.com



  

•  Dinaweb Gestor de recursos electrònics

•  GEPP Gestor dels plans de publicacions

•  LRC Catàleg de recursos educatius 

Eines internes



  

•  Zope www.zope.org 

•  ArsDigita www.arsdigita.com 

•  cofax www.cofax.org 

•  Drillbit www.drillbitonline.com 

•  OmegaCMS www.omegacms.com 

•  OpenCMS www.opencms.com 

•  Opensource www.opensource.go.com/tea 

•  OpenSymphony www.opensymphony.com 

•  Typo3 cms www.typo3.com   

Eines codi obert



  

Comparativa



  

Comparativa



  

• Utilitzar eines internes (UOC) en fases inicials del 
projecte

• Valorar la necessitat d’eines comercials en fases 
posteriors

Anàlisi d’eines: Conclusions



  

Eines UOC 
Interfície de consulta (Verity)

Altres

Formats

XML

HTML

PDF

Word

Standards

Metadades

Dublin Core

IMS i 
SCORM

Fonts

Taxonomia

Subjects 
headings

Altres

  ARC@

 

Magic

(Procés 
d’edició)

Dimax

(Col. Digital)
VTLS

(Catàleg)

CV 
(MD)

Datawarehouse

(Dades)

Artic

(Portal)

ARM

GEP

(Pla 
publicacions

)

GERDS

(Sumaris 
revistes)



  

Descriptors Dinaweb vs. IMS Metadata

Elements 
IMS Metadata



  

Esquema d’ integració

DIMAX



  

• Fase prèvia Curs 2002-2003:
• Prototipus amb diferents materials (arxiu audiovisual, OPAC, 

DINAWEB, exàmens, aules, materials didàctics, .. )

• 1a fase: Curs 2003-2004
• Materials docents titulacions homologades

• 2a fase: Curs 2004-2005
• Altres materials docents: formació continuada, màsters, 

postgraus, etc.  i altres continguts docents a definir

• 3a fase: Curs 2005-2006
• Altres continguts estratègics

Fases i calendari



  



  



  



  

• Material didàctic web i paper 
(PDFs)

• Plans de l’assignatura
• Fe d’errades
• Lectures obligatòries
• Exàmens
• Pla docent
• Programaris
• Exercicis
• PAC’s

Continguts docents

• E-Practicums
• Fòrums/Debats
• Base de dades de 

preguntes
• Sistema d’avaluació
• Enquestes qualitat
• Rendiment acadèmic
• Seguiment de l’estudiant
• Seguiment de consultors
• Etc.

<



  

• Definició i identificació dels materials didàctics

• Desenvolupament de la connexió entre els aplicatius 
UOC que contenen els materials objecte de la 1a 
fase

• Establiment dels circuits de treball

• Creació d’un Grup de treball de seguiment 
interdisciplinari 

• Consensuar un model de taxonomia i metadades  
comú:  Arc@, Biblioteca, Portal, Editorial UOC, etc.

1a fase: prova pilot, curs 2003-2004
Materials didàctics



  

• Identificació i recopilació dels materials docents, ubicats 
en diferents espais del Campus virtual

• Enllaç de les diferents informacions aportades pels 
proveïdors dels continguts, en una base de dades comú

• Creació d’ un arxiu XML que incorpora la informació 
anterior com a “metadades” i la URL del material per a 
ser indexada

• Processament de l’ XML i dels materials mitjançant el 
motor de cerca

Metodologia



  

Continguts incorporats

Entorn Total HTMLs i PDFs

Materials Mòduls Pàgines Volum d’ 
informació

Català 509 2.078 113.633 11.69 GB

Espanyol 429 1.867 57.789 10.03 GB

Total 938 3.945 171.422 21.72 GB



  



  



  



  



  



  



  



  

1. Presentació i explotació de la 1a fase 

2. Aprovació de la 2a fase: actualització del software

3. Creació de grups de treball interdisciplinaris

• metodologia
• tecnologia
• taxonomia

1. Traspàs de la informació al nou software

2. Concreció fases següents i calendari

Línies d’ actuació
Curs 2004-2005



  

1. Grup metodològic:
• definició de continguts a incloure i unitats de continguts
• usos dels continguts
• tipus de recuperació

1. Grup tecnològic
• implementació nou software
• definició d’estàndars
• estudi d’ aplicacions especials

1. Grup de taxonomia
• consensuar Estudis i altres parts implicades
• implementació

Grups de treball interdisciplinaris



  

http://xina.uoc.es/search97/samples/forms/arc@.htm
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