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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l’un en anglès i l’altre en la llengua del document,  on  
a més s’esmenti les dades següents: les dades del lloc on s’ha fet l’estada i la durada del projecte. 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
 
Tota implementació d’un nou sistema de treball ha de ser revisada, avaluada i millorada perquè compleixi amb els seus 
objectius. Des que al curs 2004 (Ajut AGAUR 2004) vam dur a terme la implantació de la plataforma a les assignatures 
de la Facultat de Psicologia, estem treballant en les assignatures de l’àmbit de Psicologia social i, més concretament, 
Psicologia de les Organitzacions, amb uns materials originals, creatius i innovadors que no solament són fàcils d’utilitzar 
pel professor sinó que permeten la interacció entre docents de diferents facultats i estudiants, amb l’objectiu d’aprendre 
conjuntament. L’aplicació telemàtica per analitzar casos complexos va ser introduïda en una assignatura amb resultats 
significatius i és, a partir d’aquest projecte, que s’ha pogut treballar en altres assignatures amb iguals resultats d’èxit. 
 
L'informe que es presenta recull les millores establertes a partir de l’avaluació efectuada de l’experiència anterior i els 
resultats analitzats de la primera experiència. Les millores introduïdes no solament fan referència als materials 
(imatges, textos, relacions entre ells) sinó també a l’avaluació dels estudiants. Tenir uns criteris clars de què se li està 
demanant a l’estudiant que faci quan interactua amb la plataforma, l’amplitud del ventall de comportaments esperats 
(plantilla d’avaluació), i el feedback que ha de donar-se a cada estudiant, és una eina necessària per a poder avaluar 
amb garanties de qualitat. D’altra banda que el professor tingui un material elaborat en forma de graella, li facilita 
aquesta avaluació. 
 
Podem concloure amb aquest informe que la plataforma és capaç d’avaluar les competències que ens havíem proposat 
i, alhora, ser una bona eina per a treballar l’autonomia de l’estudiant i motivar-lo per a seguir aprofundint en l’àmbit dels 
RRHH en les organitzacions, objectiu que, des del principi, ens havíem proposat. 
 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
 
Every implementation of a new system of work has to be reviewed, assessed and improved in 
order to agree with their aims. Since the course of 2004 (AGAUR 2004 prime) in which we 
carried out the platform implementation in the Faculty of Psychology, we are working on the 
subjects of the Social Psychology area, specifically, on Organizational Psychology subject. It 
has been carried out with some innovative materials not easy to use for the teacher but it can 
allow the interaction between teachers and students from different faculties, with the aim of 
learning together. A telematic application was introduced to analyze complex cases in that 
subject and, in consequence, we get significant outcomes. As a result of this project we were 
able to work on other subjects with the same success on the results. The report presented 
here shows the improvements established after the evaluation of the former experience and 
the analisys of the first experience results.  
The introduced improvements not only make reference to the materials (images, texts, 
relations between them) but also to the evaluation of the students. Providing clear criteria of 
what the students are expected to do when they are interacting with the platform, the range of 
expected behaviors (evaluation check list) and the feedback that has to be given to each 
student, are necessary tools for elaborating quality assessments. Besides, having a clear and 
specified check lists makes easier the evaluation for the teachers. 
 

 
 



 
 

 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació- 
As a conclusion, we can affirm that the platform allows a meaningful evaluation of the set of competences that 
we had proposed at the beginning. This platform is also an effective tool to foster the autonomy of the students 
and to motivate them to continue in the area of the Human Resources in organizations, which are, so far, the 
original purposes of the platform.  
 

 
 
 
2.- Memòria del treball .  Redacteu el document en base a una estructura lògica d’ introducció, 
metodologia, pla de treball i conclusions. L’informe ha de tenir una extensió màxima de 30 pàgines.  
Trobareu informació més detallada per a la redacció de l’informe al document Instruccions per al lliurament de 
les memòries a RECERCAT a l’apartat de recursos de la convocatòria MQD. 
 

2.1. Antecedents  

El projecte al que es refereix aquesta memòria ha permès donar continuïtat a una 

línia de treball que sorgí a principis del 2004, en resposta a la  necessitat de 

potenciar les nostres activitats docents amb instàncies educatives que afavoreixin un 

aprenentatge autònom i reflexiu. Als inicis d’aquesta línia de treball, l’equip de 

professors de les assignatures incloses en l’itinerari d’Organitzacions i Recursos 

Humans, ens varem proposar emprendre un procés d’actualització de les nostres 

metodologies d’ensenyament/aprenentatge. Per això, varem decidir replantejar-nos 

els objectius docents a partir d’una orientació més àmplia i enriquidora, capaç 

d’orientar les nostres propostes metodològiques. Varem recórrer a una aproximació 

basada en les premisses de la formació per competències i, a través d’aquesta, 

definírem el marc de competències que guiaria les nostres activitats. Juntament amb 

això, optàrem per redissenyar una instància d’aprenentatge de la que no s’aprofitava 

de tot el seu potencial: la docència tutoritzada. Amb el mètode de casos com a 

metodologia per a aquesta instància i amb les avantatges que suposa l’ús de les 

tecnologies de la informació i la comunicació, els primers fruïts d’aquesta línia de 

treball es concretaren en una plataforma digital destinada a la millora dels 

aprenentatges dels estudiants.  



 
 

 
 

La plataforma digital resultant d’aquells primers esforços, aleshores anomenada SOE 

(Simulant Organitzacions i Empreses), és la combinació d’un LMS (Learning 

Management System/ Gestor d'aprenentatge) i un CMS (Content Management 

System/ gestor de continguts).  

Per a la part del LMS s’optà pel Moodle, una eina de gestió d’aprenentatges 

(aleshores poc coneguda), que tractant-se d’un software lliure, es basa en els 

postulats del construccionisme social. El LMS s’encarrega de gestionar els cursos, 

permet donar d’alta unitats educatives, assessorar i gestionar als estudiants i 

emmagatzemar les seves aportacions. En l’elecció del CMS (o la part del simulador) 

es va descartar qualsevol desenvolupament propietari, enlloc d’això es va buscar un 

CMS amb suport per a multiespais ja que necessitàvem simular vàries empreses 

com entitats diferenciades, mantenir usuaris i altres dades entre elles. Per això, el 

gestor de continguts havia de ser segur, basat en estàndards i amb un bon repositori 

de mòduls que permetessin ampliar l’eina segons les necessitats del moment. En 

aquest segon cas, l’elecció va ser Drupal ja que compleix tots els requisits esmentats 

i a més a més gestiona multiespais de forma relativament simple.  

En la combinació resultant, el SOE incloïa un simulador de web sites 

d’organitzacions diverses en un espai virtual per a la gestió d’aprenentatges. Amb la 

finalitat de promoure el desenvolupament de competències, el SOE es caracteritzava 

per oferir als estudiants una sèrie d’activitats, les resolucions de les quals implicaven 

l’anàlisi i la presa de decisions a partir de la informació disponible als web sites de les 

organitzacions simulades.  

Durant el curs 2005-2006, l’anomenat SOE començà a utilitzar-se de forma 

generalitzada en la docència tutoritzada de les assignatures: Psicologia de les 

Organitzacions i Planificació i Gestió dels Recursos Humans. De forma restringida, la 

plataforma també es va utilitzar en la modalitat pilot dels dos grups (240 estudiants) 

de Psicologia del Treball II de la titulació de Relacions Laborals. Fruït d’aquesta 

experiència, l’equip de docents es plantejà la pertinença de realitzar una avaluació 

sistemàtica de l’ús de la plataforma, de cara a la seva millora i posterior expansió a 

altres assignatures vinculades a l’àmbit de la psicologia de les organitzacions.  

El projecte al qual es refereix aquesta memòria és producte de l’aprenentatge i la 

renovació que les nostres activitats docents han anat tenint en els últims anys. El 

resultat del treball realitzat és una nova versió de la plataforma d’aprenentatge. Els 

canvis més importants s’han produït al nivell de l’estructura de les activitats 

d’aprenentatge i dels recursos multimèdia disponibles per a tals activitats. La millora i 

expansió de la plataforma constitueixen un esforç destinat a generar dinàmiques 

d’ensenyament-aprenentatge acords amb el nou Espai Europeu d'Educació Superior, 



 
 

 
 

emfatitzant la necessitat de fomentar l’autonomia i el desenvolupament de les 

competències dels estudiants.  

 

2.2. Finalitat del projecte 

La finalitat d’aquest projecte ha estat la revisió de les activitats existents donat que es 

tracta d’un material complex que recull les diferents organitzacions existents. 

Igualment era el nostre objectiu, a llarg termini, reforçar l’espai multidisciplinar 

extrapolable a la realitat en la que l’estudiant hauria d’enfrontar-se el dia de demà en 

l’exercici de la seva professió. 

 

2.3. Objectius 

L’objectiu general del projecte “La metodologia del cas en un espai 
d’aprenentatge interactiu” ha estat l’avaluació i expansió de la plataforma 

multimèdia existent, i alhora una reflexió i sistematització de l’experiència docent en 

l’ús de l’estratègia didàctica del cas en entorns virtuals. Com a mitjà per potenciar el 

seguiment dels aprenentatges dels estudiants, millorar els materials de docència i 

promoure l’autorresponsabilitat i l’autoaprenentatge cap a l’adquisició i el 

desenvolupament de competències. 

 

Els objectius específics del projecte són: 

 Millorar el rendiment dels estudiants del perfil d’intervenció en els estudis de 

Psicologia, Relacions laborals i Ciències del Treball. 

 Augmentar els nivells de comprensió de la complexa realitat organitzacional. 

 Augmentar l’interès i la motivació dels estudiants per les assignatures. 

 Desenvolupar competències d’intervenció social que els hi permetin aplicar els 

aprenentatges en noves tecnologies en la seva activitat professional. 

 Incrementar la interacció entre els estudiants per potenciar la seva 

competència de treball en equip. 

 Fomentar l'autoaprenentatge en temes d’interès per a l’estudiant.  



 
 

 
 

2.4. Metodologia 

La metodologia de treball mitjançant el qual es va realitzar el projecte partia de la 

base del treball conjunt de tots els professors, dels que estaven implicats en la gestió 

d’aquesta eina d’aprenentatge i dels que ho estarien com a resultat de l’expansió del 

seu ús a altres assignatures. L’estratègia de treball conjunt, amb totes les dificultats 

que això suposa, responia a la necessitat d’aprofitar l’experiència i el coneixement 

dels docents sobre cada un dels contexts d’aprenentatge on ja s’utilitzava o es 

començaria a utilitzar l’eina. A més, la constant implicació de tots els docents va 

suposar, de forma simultània, la seva familiarització amb els canvis produïts en 

l’eina, així doncs, la seva col·laboració al llarg del projecte funcionà com una 

instància de formació.  

Una altra avantatge important de la implicació generalitzada de tot l’equip docent 

residia en la garantia d’un desenvolupament basat en decisions preses per consens. 

D’aquesta forma, es feia possible garantir un acord general i informat en les 

propostes de millora, a més del enriquiment de tot el procés amb l’experiència i els 

coneixements dels professors involucrats. 

El disseny metodològic del projecte va preveure 7 fases progressives que van anar 

des d’un procés d’avaluació sistemàtica i global de l’ús i els resultats de la primera 

versió de l’eina, fins al seu posterior redisseny i expansió. La Figura 1 mostra un 

diagrama amb les 7 fases seguides. 

L’abast i la descripció de cada una d’aquestes fases es descriuen a l’apartat següent. 

Pel que fa als eixos metodològics-conceptuals del projecte, aquests es defineixen per 

les següents premisses:  

a) Una avaluació flexible, pràctica i de caràcter formatiu, com a base per definir les 

millores i les condicions a tenir en compte en l’expansió de la plataforma. Dita 

modalitat d’avaluació troba el seu valor en el seu potencial per constituir-se en 

espai d’aprenentatge, proveint als actors de la possibilitat de millorar a partir de la 

reflexió entorn al mode en que es plantegen i executen les accions.    

b) Una concepció del treball mitjançant el mètode del cas que pretén oferir a 

l’estudiant un entorn realista per fomentar l’ús creatiu i rigorós, dels conceptes i 

models propis de les disciplines abordades. D’acord amb dita concepció, el 

docent no ha de pretendre oferir respostes úniques o correctes a les situacions 

plantejades, però tampoc fomentar una visió particularista i, per tant, 

desconnectada de l’exercici interpretatiu orientat pels conceptes clau de la 

disciplina. Des d’aquesta aproximació al mètode del cas, el treball amb casos es 

concep com un context per a la reflexió, discussió i presa de decisions. Els marcs 



 
 

 
 

conceptuals permeten a l’estudiant interpretar i donar sentit a les situacions 

descrites, com base per a la presa de decisions sota condicions d’incertesa.  

 

 
Figura 1. 

Fases del procés de treball 

 

c) Una aproximació a la funció docent que emfatitza el paper del professor com a 

dissenyador d’activitats d’aprenentatge i com a facilitador de la realització de tals 

activitats per part dels estudiants. Un element crucial en aquesta concepció de la 

funció docent és la necessitat de fer explícits per als estudiants els objectius de 

cada activitat d’aprenentatge, donat que només així es possibilita una reflexió 

deliberada sobre el compliment de tals objectius. 

d) Un altre aspecte a destacar, és el focus d’atenció en l’avaluació dels resultats 

obtinguts per l’estudiant. Més que emetre judicis sumaris sobre el nivell 

d’assoliment real respecte al nivell d’assoliment esperat, el docent ha de proveir 
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d’una retroalimentació quantitativa que a l’estudiant per tal d’aprofitar els seus 

punts forts i atendre a les seves àrees de millora.  

 

Els eixos metodològics-conceptuals del projecte s’establiren a partir de la discussió 

conjunta de l’equip de docents implicats en l’ús de l’eina o pròxim a implicar-se a 

partir de l’expansió de la mateixa a altres assignatures. Preocupats per una 

concreció efectiva, funcional i creativa de les premisses de l’Espai Europeu 

d'Educació Superior, els docents implicats varem intentar assentar les bases per un 

desenvolupament coherent, responsable, formativament pertinent i teòricament 

informat del projecte d’innovació.  

 

 

3. Fases del projecte i activitats realitzades  

 

3.1. Avaluació i diagnòstic de la plataforma multimèdia 

Com a punt de partida del projecte, i reprenent l’experiència i la informació sorgides 

durant l’ús de l’eina, l’equip docent va dissenyar la fase d’avaluació de l’experiència 

amb el propòsit de valorar l’eficàcia de l’eina com a instrument d’aprenentatge. El 

marc des del qual es plantejà l’avaluació inclogué els principis pedagògics 

mencionats, així com qüestions relatives a la funcionalitat de la plataforma.  

Pel que fa als objectius específics de l’avaluació, s’establiren els que apareixen a 

continuació:  

 Analitzar detalladament els continguts, temporalitat, format i estructura de les 

activitats en funció del seu valor didàctic. 

 Identificar dificultats recurrents en l’ús de l’eina, tenint en compte tres nivells:  

a) el nivell tècnic-funcional, centrat en les propietats de l’eina; b) el nivell 

informatiu o de continguts, especialment en quant als materials multimèdia 

consultats pels estudiantes i c) el nivell de les dinàmiques en la relació 

estudiant -docent.  



 
 

 
 

 Identificar pràctiques i condicions que afavoreixen un ús efectiu de l’eina, tant 

des del punt de vista del rol de docent – administrador o no administrador de la 

plataforma –, com des del rol d’estudiant. 

 Definir i ordenar per prioritat  un conjunt de propostes de millora perquè siguin 

aplicades en l’eina general, en les activitats ja existents, i en el disseny de 

noves activitats de cara a l’expansió d’aquesta.  

 Identificar i ordenar per prioritat els aspectes a incloure en un conjunt d’ 

aliniaments que permetin a docents i estudiants fer un ús efectiu de l’eina. 

 

3.1.1. Disseny  

L’avaluació està plantejada a partir de l’establiment d’una categorització dels actors 

implicats en l’ús de la plataforma. D’acord amb dita categorització, l’avaluació ha 

d’incloure les perspectives de: a) els membres de l’equip que han dut a terme el 

desenvolupament de la primera versió de l’eina, b) els docents que han utilitzat l’eina 

dins de la seva docència, c) els encarregats de l’administració i el manteniment de la 

plataforma i, especialment, d) els alumnes que han emprat l’eina.  

Pel que fa al context, l’avaluació es centrà en l’ús de la plataforma tant en la 

docència tutoritzada de les assignatures Psicologia de les Organitzacions i  Gestió i 

Planificació de Recursos Humans, dins de la titulació de Psicologia, com en 

l’assignatura Psicologia del Treball II, de la titulació de Relacions Laborals. 

Tota avaluació precisa d’un conjunt de criteris des dels quals es mira allò que es 

pretén avaluar. En el nostre cas, els criteris establerts per a l’avaluació estan 

agrupats en quatre grans blocs, d’acord amb l’àrea d’interès. Aquests criteris, 

elaborats en conjunt per tots els participants  del projecte, apareixen en la Taula 1 

organitzats en funció de quatre dimensiones. 

D’acord amb aquest conjunt de criteris, l’avaluació s’ha centrat en la funcionalitat de 

l’eina i la manera com s’està utilitzant, incloent la càrrega de treball que suposa per 

administradors, docents i estudiants, però el punt més important té a veure amb el 

tipus de treball que es demana als alumnes, és a dir, amb les activitats 

d’aprenentatge plantejades.  

 

 



 
 

 
 

Taula 1.  

Criteris d’avaluació  

Dimensió Criteri 

Eficàcia formativa Vincles clars entre la teoria i els casos. 

Coordinació del treball a classe amb les activitats en línia. 

Posada en pràctica de continguts. 

 Utilitat com a instrument d’aprenentatge. 

Valoració general 

Interacció alumne-docent Disponibilitat del docent 

Valoració del temps de resposta 

Mitjà de comunicació emprat 

Dificultats detectades 

Valoració general 

Qualitat del material Claredat de les instruccions 

Interès de les activitats plantejades 

Atractiu de les pàgines web 

Quantitat i qualitat d’informació suficients a les pàgines 

web per a resoldre les activitats. 

Ús de l’eina Complexitat d’ús 

Temps de dedicació 

Llocs de connexió 

Modalitat de treball 

Dificultats detectades 

Valoració general 

 

En congruència amb la necessitat d'enfocar-se en els processos d’aprenentatge, 

més que en els d’ensenyança, l’interès està posat a valorar en quina mesura 

aquestes activitats permeten comprendre els continguts de les assignatures, copsar 

els objectius formatius especificats i, sobretot, desenvolupar les competències 

d’acord amb els nivells establerts. 

Una vegada establerts els criteris d’avaluació i les categories d’actors que 

s’implicarien en el procés,  es procedí a especificar la manera en que els actors 

inclosos en cada categoria concretarien la seva  participació en el procés. La Figura 

2, que apareix a continuació, mostra de forma esquemàtica les activitats a realitzar 

per cada categoria d’actors. 



 
 

 
 

 
Figura 2. 

Rols i activitats d’avaluació 

 

Pel que refereix als estudiants, la seva participació en l’avaluació es portà a terme 

per dos medis. En primer lloc, mitjançant un qüestionari, cada participant en la fase 

pilot va fer constar el seu punt de vista en relació amb els criteris establerts. Per 

aquest mitjà, va ser possible conèixer com valoren els alumnes cada un dels punts 

especificats. En el cas dels estudiants que van participar en la docència tutoritzada 

de Psicologia de les Organitzacions i en la de Planificació i Gestió dels Recursos 

Humans, aquest qüestionari va ser estructurat i es va respondre mitjançant el mode 

enquesta-feedback, una funcionalitat de Moodle que permet dissenyar, aplicar i 

organitzar els resultats d’enquestes online. Les enquestes es configuraren de tal 

forma que la seva resposta fos anònima, per poder assegurar la total llibertat de 

resposta per part dels estudiants. El disseny del qüestionari partí d’un model anterior, 

que va redefinir-se per assegurar la seva pertinència respecte als objectius de 

l’avaluació i la seva coherència amb els aspectes específics de les assignatures en 

les que s’havia utilitzat la plataforma. En l’annex 1 es pot consultar el qüestionari 

utilitzat. 

En segon lloc, amb l’interès d’identificar aspectes que poden millorar, es  

dissenyaren i realitzaren entrevistes grupals al moment de finalitzar les assignatures 
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en les que es feu servir la plataforma. Les entrevistes grupals s’estructuraren de tal 

forma que permetessin, més que obtenir judicis de valor, generar propostes 

específiques que permetessin aplicar-se tant a l’estructura com als continguts de 

l’eina a més de la dinàmica de treball i el paper de docents i alumnes.  

L' entrevista grupal partí d’una sèrie de preguntes generals dirigides a tot el grup. El 

docent responsable del grup introduïa l’entrevista explicant que la sessió tenia com a 

propòsit parlar sobre l’ús de la plataforma i de les cosses que podien millorar-se. 

L’objectiu de tals preguntes era estimular la discussió dels assistents sobre els punts 

forts i les àrees de millora de l’eina. A continuació,  s’assenyalen dites preguntes: 

 Quina és la seva valoració general de l’experiència que han tingut treballant 

amb el SOE? 

 Quins aspectes creuen que seria imprescindible conservar? (activitats, 

continguts multimèdia, condicions de treball, dates, etcètera).  

 Quins aspectes creuen que s’haurien de millorar? Quin tipus de millores 

recomanarien?  

En la mida del possible, el treball del docent durant l’entrevista grupal consistí en 

orientar la discussió de forma que tant els punts forts como les àrees de millora es 

concretessin al màxim.  

En el cas dels docents, administradors, i l’equip que havia desenvolupat la primera 

versió del projecte, l’avaluació es va plantejar en dues fases: anàlisis individual i 

valoració conjunta (Figura 3).  

La primera fase, de treball individual, únicament fou realitzada pels docents que 

utilitzaren la plataforma en les seves assignatures. Aquesta fase va consistir a fer 

una revisió dels casos (les activitats plantejades i la informació disponible), els 

lliuraments dels alumnes i el feedback que van rebre els mateixos docents. Com ja 

es va assenyalar al començament, l’objectiu d’aquesta fase, centrada bàsicament en 

la pertinència de les propietats didàctiques de l’eina, era valorar el tipus d’activitat 

que es demanava als estudiants i el valor que tenia com a mitjà d’aprenentatge. 

La segona fase, de valoració conjunta, es  realitzà en dues sessions. En la primera 

sessió, les observacions realitzades individualment pels docents es van posar en 

comú amb l’equip original i els administradors. A més d’analitzar els resultats de les 

entrevistes grupals i l’enquesta en línia, es van recollir dades relatives a l’ús de l’eina 

(resultats d’una avaluació anterior, incidències, nombre de participants en la 

docència tutoritzada, desercions, etc.). Els resultats de la primera sessió es van 



 
 

 
 

reprendre a l’inici de la segona sessió, com a base per treballar amb la tècnica de 

metaplan. Mitjançant aquesta tècnica, l’equip responsable del projecte va definir les 

grans conclusions de l’avaluació, va establir els punts forts i les àrees de millora i va 

ordenar per prioritat aquestes últimes. 

 

 
Figura 3. 

Aspectes abordats en l’anàlisi individual i en la valoració conjunta 

 

3.1.2. Resultats 

A continuació presentem, de forma sintètica, els resultats de l’avaluació. Per a fer-ho: 

a) descriurem els resultats de l’enquesta, les entrevistes grupals i l'anàlisi individual; 

b) simultàniament, i com a  resultat de la valoració conjunta, interpretarem els 
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resultats descrits; finalment, c) oferirem un resum de les conclusions de l’avaluació i 

de les línies de treball resultants del procés. 

L’enquesta va ser contestada al llarg de  juny de 2006, en el cas de Psicologia de les 

Organitzacions i  durant febrer de 2007 en el cas de Planificació i Gestió dels 

Recursos Humans. Ambdues assignatures pertanyen a la titulació de Psicologia. Del 

total d’estudiants que participaren en la docència tutoritzada d’ambdues assignatures 

(90 estudiants), un 38% va respondre l’enquesta. Donat que els estudiants de 

Psicologia del Treball II treballaren amb una modalitat diferent en l’ús de l’eina (ús 

dels Web site simulats amb entrega de les activitats en paper), la seva participació 

en l’avaluació es limità a les entrevistes grupals.  

A continuació presentem les dades més significatives emeses pels estudiants que 

respongueren l’enquesta.  

 

Taula 2.  

Des de quin lloc et connectaves a Internet per treballar en l’eina SOE? 

 

Casa teva Les aules 

d’informàtica de 

la universitat 

Un altre lloc 

(biblioteca, 

locutori, 

etcètera) 

8 5 2 Psicologia de les 

Organitzacions 80,00% 50,00% 20,00% 

21 12 5 Planificació i Gestió de 

Recursos Humans 87,50% 50,00% 20,83% 

29 17 7 Total 
85,29% 50,00% 20,59% 

 

Els resultats mostren el comportament de l’estudiant davant la tasca . El 85% dels 

estudiants treballen a casa seva, de manera autònoma. D’aquesta forma un 

estudiant que treballi pot perfectament fer la docència tutoritzada. El 70% respon a la 

tasca encomanada en la mateixa universitat. No hi ha un comportament diferenciat 

per assignatura. 

 

 



 
 

 
 

Taula 3. 

Quan treballaves en els exercicis de la DT, de quina forma ho feies? 

 

De manera 

individual 

Amb altres  

companys 

Depèn del dia, 

de vegades sol i 

de vegades en 

grup 

10 0 0 Psicologia de les 

Organitzacions 100,00% 0,00% 0,00% 

21 0 3 Planificació i Gestió de 

Recursos Humans 87,50% 0,00% 12,50% 

31 0 3 Total 
91,18% 0,00% 8,82% 

Les activitats estaven dissenyades pensant en un treball autònom individual i 

efectivament el 91% de l’estudiant treballa d’aquesta manera. 
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Gràfic 1 

Al treballar amb l’eina SOE, quin tipus de suport has sol·licitat al docent? 

El gràfic mostra un comportament diferenciat en les assignatures. A Psicologia de les 

Organitzacions sembla ser que l’accés crea alguns problemes a l’estudiant, podent 

treballar de forma autònoma. Al contrari, en l’assignatura de Recursos Humans, les 

demandes al docent són tant d’accessibilitat a la plataforma, com per resoldre els 

problemes plantejats.  
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Gràfic 2. 

Quins mitjants vas emplear per posar-te en contacte amb el teu docent de la DT? 

 

La comunicació amb el docent es fa majoritàriament mitjançant el correu electrònic. 
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Gràfic 3. 

Com valores el temps que va trigar el docent en corregir el teu treball i donar-te 

feedback? 

 



 
 

 
 

Tal i com mostra el gràfic 3, es valora positivament la resposta dels docents, encara 

que un 35% demanden més rapidesa en la resposta. 
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Gràfic 4. 

Creu que les instruccions sobre les activitat eren clares? (Marca una de les 

alternatives entre 1 i 5, sent 1 molt clares i 5 molt confoses). 

 

Es podria afirmar que les instruccions donades a les activitats són clares i permeten 

treballar amb autonomia. 
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Gràfic 5. 

Cóm valoraries el grau de dificultat de les activitats de la DT? (Marca una de les 

alternatives entre 1 i 5, sent 1 molt difícil i 5 molt fàcil). 

  



 
 

 
 

 
El grau de dificultat de les activitats es reconeix com a mitjà, tant en  l’assignatura de 
Psicologia de les Organitzacions com en Recursos  Humans. 
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Gràfic 6. 

Les webs de les empreses et van proporcionar informació suficient per resoldre les 

tasques que se’t demanaven en cada tema? (Marca una de les alternatives entre 1 i 

5, sent 1 suficient i 5 molt insuficient). 

 

 
 Els resultats són coherents malgrat que s’haurien de revisar les Webs en el cas 
 de Psicologia de les Organitzacions, on un 20% les considera poc aclaridores. 
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Gràfic 7. 

En termes d’aprenentatge, què vas obtenir de la teva participació a la DT?  



 
 

 
 

Queda clar que l’aprenentatge ha estat positiu, tant pel que fa al coneixement d’una 

eina (Moodle) com per la comprensió de conceptes i aplicació de la teoria. 
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Gràfic 8. 

En relació al temps dedicat a les activitats de la DT, quin és el temps que dedicaves 

en realitzar completament una tasca?  

 

Les activitats proposades són realitzades per l’estudiant en 2 - 4 hores de treball. 
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Gràfic 9 

Recomanaries a altres estudiants fer la Docència Tutoritzada amb aquesta eina 

informàtica?  



 
 

 
 

 

La resposta es unànime, el 85% dels estudiants recomanarien a altres estudiants fer 

la docència tutoritzada a partir de la plataforma. 

Les respostes a les preguntes obertes més significatives per a l’avaluació estan 

incloses a l'Annex 2. El seu anàlisi ha estat crucial per identificar els aspectes de la 

plataforma que convé mantenir i reforçar, a més d’aquells en els que les millores són 

imprescindibles. Pel que fa a aquest últim aspecte, l’equip implicat en el projecte va 

destacar, com a eix de millora, l’explicitació i la revisió exhaustiva dels supòsits 

didàctics que orienten l’ús de la plataforma. Dit d’altra manera, com a resultat 

d’aquest primer bloc de l’avaluació, es considera que donat que en termes generals, 

la plataforma complia els seus objectius, el treball de millora hauria de concentrar-se 

en la definició de condicions per un ús més eficaç de la mateixa. En base a tals 

condicions, s’anticiparen algunes línies de treball centrades en els següents punts:   

 Enquadrament de les activitats respecte als continguts i objectius de les 

assignatures, de tal manera que tots els estudiants siguin capaços d’identificar 

i fer efectives les interrelacions entre els diferents espais d’aprenentatge. 

 Major claredat i direcció en les instruccions als estudiants (pensant en els seus 

diferents perfils), específicament pel que fa al producte esperat, objectius 

formatius i criteris. 

 Combinació d’espais d’interacció presencials i no presencials en la tutorització 

i el seguiment del treball dels estudiants.  

 Èmfasis en el caràcter qualitatiu i formatiu de l’avaluació, així como en la 

necessitat d’ampliar les instàncies d’avaluació del pla individual al col·lectiu. 

Les entrevistes grupals es realitzaren a inicis de juny de 2006 en el cas de Psicologia 

de les Organitzacions  (titulació de Psicologia) i de Psicologia del Treball II (titulació 

de Relaciones Laborals) i a principis de febrer de 2007 en el cas de Planificació i 

Gestió dels Recursos Humans (titulació de Psicologia). Els professors de tals 

assignatures aprofitaren part de l’ultima classe de l’assignatura per realitzar 

l’entrevista. Els resultats obtinguts s’organitzaren a partir de tres eixos: a) ús de 

l’eina, b) disseny de l’eina i c) activitats i casos. Per a cada eix, s’establiren punts 

forts i àrees de millora. Les taules 4, 5 i 6 presenten de forma esquemàtica els 

resultats de les entrevistes grupals. 

 

 



 
 

 
 

 

 

Taula 4.  

Valoració de l’ús de l’eina per part dels estudiants (entrevista grupal) 

Punts forts Àrees de millora 

Cap si tens coneixements de ofimàtica. 

Eina molt útil per a treballar les 

pràctiques. 

És una bona eina: “gràcies a ella hem 

après molt”. 

L’estructura del contingut és bona. 

Les connexions no van fallar mai. 

Descarregar els vídeos. 

Lentitud. 

Trobar els enllaços dels recursos de les 

webs. 

Trobar els vídeos i àudios de les 

empreses. 

 

 

Els resultats ens permeten identificar quines són les àrees de millora per la nova 

situació. En aquest cas son qüestions tècniques de rapidesa d’enllaç o 

d’accessibilitat de materials que es visualitzen negativament. 

 

Taula 5.  

Valoració del disseny de l’eina per part dels estudiants (entrevista grupal) 

Punts forts Àrees de millora 

Dinàmica 

Disseny molt bo 

Divertida: “aprens i et diverteixes” 

Interessant 

Motivadora per a aprendre 

No fa falta portar la informació a sobre; 

“és una manera dinàmica i eficaç de 

treballar, tens la informació que vols en 

cada moment i en qualsevol lloc a 

sobre...” 

Originalitat: “ja era hora de fer alguna 

cosa diferent” 

Pràctica, útil 

Té molts recursos (vídeos, àudios, etc.) 

Visual 

Fa falta un mapa de ruta dels webs 

La navegació per les Webs és 

enrevessada, complexa 

L’organització de la informació no és 

molt clara. 

 



 
 

 
 

En aquesta taula es destaquen per modificar aspectes tècnics i d’organització de la 

informació. 

 

Taula 6.  

Valoració dels casos per a treballar els diferents temes per part dels estudiants 

(entrevista grupal)   

Punts forts Àrees de millora 

Casos adaptats a la temàtica impartida 

en la classe presencial 

Casos interessants 

Casos que fan pensar en la realitat 

laboral 

Casos variats, diferents empreses 

Els casos són reals 

Forma innovadora d’aprendre 

Permeten posar a la pràctica la teoria 

Complexitat d’alguns casos 

Dificultat per a entendre algunes 

instruccions de les pràctiques 

És millor una sola empresa amb totes 

les activitats 

Manca d’alguna informació per a 

resoldre’ls 

 

Els estudiants destaquen positivament els casos i la possibilitat d’aplicar la teoria en 

realitats empresarials. 

Pel que fa a les propostes específiques de millora sorgides en les entrevistes 

grupals, les opcions que es discutiren van ser nombroses i variades. No obstant això, 

a partir d’un anàlisi de les problemàtiques i necessitats que van aparèixer de forma 

més recurrent o que foren clarament argumentades, l’equip docent va establir com a 

millores més importants: 

 Explotar més els Web sites de les organitzacions simulades existents, a través 

d’activitats i casos que suposin un treball perllongat sobre un mateix escenari 

organitzacional. 

 Desenvolupar nous Web sites d'organitzacions simulades, diversificant les 

tipologies incloses en la microinternet del SOE i incrementant les relaciones 

entre les diverses organitzacions a mode de xarxa. 

 Facilitar l’accés a materials d’àudio i vídeo, seguint una forma de presentació 

semblant a la de youtube, de tal forma que es minimitzin (en la mida del 

possible) les dificultats més habituals al utilitzar aquest tipus de materials.  



 
 

 
 

 Revisar i, en el seu cas, modificar, les instruccions ofertes  als estudiants per la 

realització de les activitats de la plataforma amb  l’objectiu de crear un punt de 

partida clar que permeti a l’estudiant saber amb precisió què s’espera que faci, 

com ha de fer-ho, quin producte ha de generar, quins resultats d’aprenentatge 

ha d’obtenir i com s’han de  vincular amb les assignatures en les que s’inscriu 

l’ús del SOE. 

 Desenvolupar un mapa de navegació dels diferents Web sites simulats, o 

algun recurs equivalent, per facilitar la cerca d’informació per part dels 

estudiants.  

 Revisar el temp destinat a resoldre les activitats, per establir de forma 

equilibrada els mínims i màxims esperats en la resolució de cada activitat, i en 

el conjunt de les activitats incloses en cada assignatura. 

En l’anàlisi individual, els docents implicats en l’ús d’aquesta eina en el procés 

d’aprenentatge hem estat set persones que coincidim en les valoracions que 

presentem a continuació. Aquestes afirmacions, que recullen les valoracions dels 

estudiants, però que a més afegeixen el punt de vista dels docents, han servit de 

base per a l’establiment dels objectius de millora, que es desenvoluparen en les 

següents fases del projecte.  

En quant als punts forts, les valoracions realitzades pels docents, han estat: 

 La tipologia d’activitats realitzades i la modalitat  de treball, afavoreixen 

l’autonomia, implicació i el compromís dels estudiants. 

 Els casos amb els que es treballa són atractius i motivadors per als estudiants. 

 La plataforma ofereix al docent una gran flexibilitat funcional per a donar 

feedback a l’estudiant sobre la pràctica realitzada (correccions). 

 El treball en un medi virtual suposa una important flexibilitat horària per part del 

docent en l’ús de l’eina 

 L’eina fomenta la creativitat del docent en el disseny i la creació de materials 

(vídeos, àudios, pel·lícules, etc.). 

 Donat que les entregues es fan de forma virtual, el docent evita la acumulació 

de material escrit en suport paper. 

 L’ús de l’eina, en tant que complement d’altres espais d’aprenentatge, reforça 

el vincle professor-estudiant. 



 
 

 
 

 

Els punts de millora definits pels docents són els següents: 

 En ocasions, els estudiants tenen dificultats per  trobar alguns dels materials 

dissenyats als webs. 

 En alguns casos, s’ha fet patent la falta d’alguns coneixements per part dels 

docents per un ús efectiu de la microinternet a través del gestor de continguts. 

 Algunes activitats tenen instruccions poc clares. 

 En alguns casos, la inversió de temps per part dels estudiants és massa alta.  

 Donat el tipus de feeback que s’ofereix com a resultat de l’avaluació, la càrrega 

de treball per al professor és molt alta en grups nombrosos. 

 És necessari revisar els criteris de correcció aplicats per detallar-los i 

consensuar-los, de forma que s’assoleixi una major consistència entre el 

treball que realitzen diferents professors i es faciliti l’activitat d’avaluació. 

 En algunes activitats, s’ha detectat la falta o la insuficiència de continguts 

necessaris per resoldre les activitats de forma que els objectius d’aprenentatge 

es cobreixin adequadament. 

En quan al punt de vista de qui havia ocupat el rol d’administrador de l’eina, 

l’aportació més important al procés d’avaluació va consistir en assenyalar la 

necessitat d’incrementar la implicació del grup de docents en el manteniment i la 

creació de continguts i activitats, de tal forma que, partint d’un major coneixement i 

familiaritat amb l’ús de l’eina, poguessin assolir una major autonomia.  

Els resultats de l’avaluació tenen com a garantia: a) l’haver tingut en compte els 

diferents punts de vista dels actors implicats en l’ús de la plataforma i b) el treball 

conjunt i consensuat. A partir d’aquests resultats, l’equip responsable del projecte va 

procedir a elaborar, a partir dels punts forts i les àrees i suggeriments de millora, el 

marc de treball per a la millora i expansió de la plataforma.  

 

3.2. Definició del marc de treball: millora i expansió 

Una vegada definides les àrees de millora prioritàries a partir dels resultats de 

l’avaluació, l’equip responsable del projecte es va dedicar a establir un marc de 

treball des del qual es poguessin concretar les activitats a dur a terme. Per això, 



 
 

 
 

varem optar per establir dos nivells de treball. Un nivell seria el de les assignatures i 

un altre el de les activitats incloses en cada assignatura. D’aquesta forma, 

s’aconseguiria mantenir coherència i equilibri en el conjunt de les activitats a realitzar 

en cada assignatura, i posteriorment es podria treballar en el disseny de les diferents 

activitats.   

Pel que fa a l’organització de l’equip, s’establí una estructura simple. La Figura 4 

mostra dita estructura: La coordinadora del projecte, la responsable, el grup de 

docents implicats, que assumirien, cada un o en parelles, una de les assignatures 

incloses, i  un becari, que treballaria  a l'una amb els responsables de l’assignatura.  

 

 
Figura 4. 

Organigrama de l’equip responsable del projecte 

En termes operatius, s’establí una sèrie de passos a seguir. Els passos són similars 

a les fases del projecte que segueixen a l’avaluació, encara que el seu nivell de detall 

és major. A continuació, presentem aquests passos: 

1. Distribució d’assignatures. Aquest pas incloïa l’assignació de responsables 

de cada curs, la descripció de les tasques a realitzar (individual i 

conjuntament), i l’elaboració,  per part de tot l’equip, d’un curs model que 

serviria per establir un marc de referència respecte al tipus de resultat a 

obtenir. 

2. Disseny general per assignatura. Cada responsable hauria de definir els 

objectius a cobrir per l’espai virtual dins de la seva assignatura, les 

competències implicades (especificant el nivell) i els continguts temàtics que 

s’abordarien. A més, hauria de proposar tres activitats noves, descrivint-les 

de forma molt general.  
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3. Planificació del desenvolupament d’activitats. Els responsables haurien de 

discutir entre sí les activitats que pretenien desenvolupar per després recollir 

els comentaris i idees dels companys. A més, s’haurien d’identificar activitats 

que podrien aprofitar-se en més d’un curs. Aquest tipus d’activitats -les que 

caben en més d’un curs- es distribuirien entre els responsables. 

4. Disseny d’activitats. Els responsables de cada assignatura haurien d’elaborar 

la introducció, objectius, instruccions (per a estudiants i docents), producte a 

obtenir, criteris d’avaluació i  definició de materials requerits (continguts de 

Web d’organitzacions) per cada una de les activitats senyalades en el 

disseny general per assignatura. 

5. Desenvolupament dels cursos. A partir de les especificacions dels materials 

Web requerits per les activitats, el becari s’encarregaria de desenvolupar-los 

(noves Web d’organització, noves seccions en les que ja existeixen, textos, 

àudio, vídeo, etc.). A més, hauria de crear els cursos moodle per a cada 

assignatura, donar-li's l’estructura definida en el curs model i transportar la 

informació de cada una de las activitats al curs o cursos corresponents.  

6. Revisió d’activitats i continguts Web. Una vegada elaborats els materials i 

creats els espais virtuals per les diferents activitats,  els responsables de 

cada assignatura haurien de revisar les activitats ja transportades als seus 

respectius cursos moodle, i els materials Web requerits. Feta la revisió, els 

responsables haurien de fer arribar les seves observacions al becari per a 

que, en el seu cas, fes les correccions requerides. 

7. Elaboració de materials de difusió. Donada la importància de promoure entre 

potencials usuaris el concepte des del que s’elaborà la plataforma, l’equip va 

decidir des d’un primer moment que una tasca crucial seria elaborar, cap al 

final del projecte, una sistematització del treball realitzat. Per a fer-ho, es 

decidí elaborar un article base i una presentació PowerPoint general. 

Ambdós documents contindrien tota la informació necessària per donar 

compte del treball realitzat i podrien utilitzar-se com a punt de partida per 

elaborar documents destinats a auditoris específics. El becari i el 

responsable del projecte, serien els encarregats d’elaborar els dos 

documents, que després serien enriquits per la  resta d’integrants de l’equip. 

En el cas de les assignatures en les  que ja s’utilitzava la plataforma (Psicologia de 

les Organitzacions i Planificació i Gestió dels RRHH), l’equip va definir que el treball 

consistiria en revisar-les a partir dels resultats de l’avaluació i afegiria els elements 



 
 

 
 

que encara els faltés (per exemple detalls sobre els criteris per a l’avaluació, consens 

sobre els criteris, pautes per a docents, etcètera).  

Amb el marc de treball definit, l’equip establir el marc temporal per a dur a terme les 

accions requerides pel projecte. El calendari de treball, el seguiment real del qual 

s’aproxima al  plantejat en un primer moment, apareix a la Taula 7.  

 

Taula 7.  

Calendari de treball per a la mi llora i expansió de la plataforma 

Fase Període 

Distribució d’assignatures. 1 - 24 d’octubre de 2007 

Disseny general per assignatura. 24 d’octubre – 13 de novembre de 2007 

Planificació del desenvolupament 

d’activitats. 

13 – 20 de novembre de 2007 

Disseny-redisseny d’activitats. 20 de novembre – 20 de desembre de 

2007 

Desenvolupament-correcció d’activitats i 

continguts Web. 

8 de gener de 2008 – 12 de febrer de 

2008 

Revisió d’activitats i continguts Web 12  – 22 de febrer de 2008 

Elaboració de materials base per a la 

difusió del projecte 

22 de febrer – 11 de març de 2008 

 

A partir de l’establiment de les accions i del calendari de treball, s’habilità un espai al 

Moodle per centralitzar la informació rellevant sobre el projecte i per a afavorir la 

comunicació i la coordinació entre els membres de l’equip. L’espai seria crucial en el 

desenvolupament  de les fases següents. 

 

3.3. Revisió i disseny general per assignatura 

Una vegada distribuïdes les assignatures entre els integrants de l’equip, es procedí a 

treballar en el disseny general per assignatura. La Taula 8 mostra les assignatures 

incloses en el projecte i la titulació a la que pertanyen. Como ja s’ha mencionat, en 

els casos de Planificació i Gestió dels Recursos Humans, de Psicologia de les 

Organitzacions i de Psicologia del Treball II, la plataforma ja s’estava utilitzant. En la 

resta d’assignatures, s’hauria de desenvolupar les activitats, materials i espais 

virtuals.   



 
 

 
 

 

Taula 8.  

Assignatures incloses en el projecte de millora i expansió de la plataforma 

Assignatura Titulació 

Auditoria sociolaboral 2 Ciències del Treball 

Comunicació en els grups laborals Ciències del Treball 

Planificació i gestió dels RRHH Psicologia 

Pràctiques de psicologia social: 

intervenció 

Psicologia 

Psicologia de les organitzacions Psicologia 

Psicologia del treball 2 Relacions Laborals 

 

Per a facilitar el treball en aquesta fase, es desenvolupar una base de dades a l’espai 

Moodle destinat al projecte. Dita base de dades va ajudar l’equip a dissenyar o a 

revisar el disseny de cada assignatura a partir d’un mateix model i evitant problemes 

de duplicació d’arxius. Els punts a partir dels quals es definiren els camps inclosos en 

la base de dades apareixen a continuació: 

 Nom de l’assignatura 

 Responsable o responsables 

 Objectius d’aprenentatge a cobrir mitjançant l’ús de la plataforma 

 Competències a desenvolupar, especificant els ítems o indicadors de 

competència que es requeriran (no més de 6). 

 Tres activitats a realitzar en la plataforma (casos),  una descripció molt 

general, en dos línies. 

La Figura 5 mostra una imatge de la interfície de la base de dades utilitzada en 

aquesta fase. Com es pot veure, es tracta d’un entorn senzill, d’estructura clara, que 

afavoreix el que els membres de l’equip treballin en la mateixa línia.  

 



 
 

 
 

 
Figura 5. 

Captura de pantalla de la base de dades Moodle per al disseny general per 

assignatura 

 

Com a producte d’aquesta fase, s’obtingueren els dissenys (o re-dissenys) generals 

per a les sis assignatures incloses en el projecte. En l’annex 3 es pot veure un 

exemple del tipus de resultats obtinguts. Una vegada conclosa aquesta fase, l’equip 

de responsables ja comptava amb un marc per a centrar-se en cada una de les 

activitats a desenvolupar o a revisar.  

 

 

3.4. Revisió i disseny de casos i activitats 

Aquesta és la fase més important del projecte, perquè va suposar la concreció de tot 

el treball d’avaluació realitzat. Així com en la fase anterior, el treball de disseny (o re-

disseny) de les activitats a realitzar en cada assignatura es volcà en una base de 

dades online específica per a aquesta tasca, també accessible a l’espai Moodle 

dedicat al projecte (Figura 6). La base de dades fou crucial, perquè permeté als 



 
 

 
 

membres de l’equip contrastar les activitats que anaven dissenyant amb les dels 

altres companys. Així, es suscità la discussió i s’anaren establint una sèrie de pautes 

subtils, però no per això menys importants, per assegurar la coherència pertinència i 

viabilitat de les activitats plantejades.  Els punts a partir dels quals es definiren els 

camps inclosos en la base de dades apareixen tot seguit:   

 Nom de l’activitat 

 Responsable o responsables 

 Temes de  teoria  relacionats amb aquesta activitat. El responsable havia 

d’enunciar els temes que es pressuposava que els alumnes ja haurien tocat a 

la part teòrica de l’assignatura, per a poder treure profit de l’experiència. 

 Descripció de l’activitat. A mode de resum, el responsable havia de 

desenvolupar una descripció clara i sintètica del que l’estudiant hauria de fer. 

 Objectius de l’activitat. S’havien de definir els objectius d’aprenentatge de 

l’activitat, és a dir, el que l’estudiant seria capaç de fer al final de la mateixa. 

 Competències i comportaments. Partint del disseny general de l’assignatura, el 

responsable hauria de definir aquelles competències que els estudiants 

haurien de posar en joc per a dur a terme l’activitat. Per a facilitar la tasca del 

responsable, la base de dades incloïa un enllaç on es podia consultar una llista 

de competències (i les seves definicions). A més, era necessari especificar 

també els comportaments requerits dins de les competència escollides. 

 Suggeriments d’ús (orientacions pel professor). En aquest punt s’havien 

d’incloure les orientacions (experiències, idees, suggeriments) que el 

responsable considerés útils per al professor que dirigiria l’activitat.  

 Recursos que s’utilitzaran. En aquest punt, es demanava al responsable que 

enumerés els recursos d’àudio, text, vídeo, etcètera, que serien utilitzats per 

activitat. Per a fer-ho, es demanava que especifiqués els següents aspectes: 

tipus de recurs: (àudio,vídeo,web,etc); descripció: (dels continguts i de l’estil); 

Web/secció en la que s’hauria de col·locar i URL final*: (quan ja estigués  

col·locat). A més, la base de dades inclouria  una sèrie de camps que 

permetrien al responsable annexar – penjar – els materials necessaris per a 

que el becari desenvolupes  els recursos. 

 Productes esperats de la realització de l’activitat. Aquest punt demanava una 

descripció del producte esperat de l’activitat (Què és el que l’alumne finalment 

farà?: Una descripció?, Un llistat de característiques?, Un pla d’accions?). 



 
 

 
 

 Guia per a l’avaluació de l’activitat. Com un dels punts més importants del 

projecte, la guia per a l’avaluació va ser un dels aspectes més discutits en el 

disseny de cada activitat. El responsable havia d’especificar els criteris 

d’avaluació que s’utilitzarien, així com, aquells suggeriments que considerés 

útils per  realitzar dita avaluació. 

 Instruccions per als alumnes. L’últim punt a desenvolupar hauria de servir-se 

dels punts anteriors. El responsable hauria de detallar les instruccions que 

haurien de seguir els alumnes en l’activitat. Les instruccions havien de ser 

escrites tal i como les llegirien els alumnes. 

 

 
Figura 6. 

Captura de pantalla de la base de dades Moodle per al disseny per activitat 

 

El resultat d’aquesta fase es concretà en el disseny de 18 activitats. De totes 

maneres, es important destacar  que en les fases posteriors els responsables varen 

fer algunes modificacions al disseny realitzat, especialment a partir de la concreció 

de les especificacions en el desenvolupament de materials multimèdia. Això donà 



 
 

 
 

peu a un procés interactiu de progressiu refinament. En l’annex 4 es pot veure un 

exemple de la índole de resultats obtinguts. 

3.5. Revisió i desenvolupament de materials i espais de treball  multimèdia 

Una vegada definits tant el disseny general de cada assignatura como el de les 

diferents activitats, el becari del projecte va procedir a desenvolupar  els materials i 

espais virtuals senyalats, o a modificar els ja existents. L’adequació dels espais 

d’aprenentatge i de les activitats existents al nou esquema començà des del nom 

donat a la plataforma. Amb la intenció de realçar el canvi generat, i aprofitant el canvi 

de versió de Moodle, el nom de la plataforma passà de ser SOE (Simulant 

Organitzacions i Empreses) a e.OS (Entorn d’Organitzacions Simulades). 

Pel que fa a l’estructura de l’espai virtual d’aprenentatge, l’organització típica del 

curso Moodle es va adequar als paràmetres establerts en el curs model (Figura 7).  

 

 
Figura 7. 

Captura de pantalla de la estructura de l’àrea central de l’espai virtual d’aprenentatge 

del  Moodle 

 

Amb la finalitat de proveir una interfície intuïtiva i de fàcil accés per a docents i 

estudiants, els elements de cada curs s’ordenaren partint dels aspectes generals 

sobre l’ús de la plataforma en l’assignatura, per posteriorment abordar les activitats 



 
 

 
 

específiques. Aquesta estructura es va conservar en la creació dels espais 

d’aprenentatge per les assignatures a incloure en l’expansió de la plataforma. 

Un dels aspectes clau en el procés de millora de la plataforma, fruït de les 

conversacions entre els membres de l’equip responsable, fou l'increment del 

realisme en els Web sites existents. 

L’estratègia per incrementar el realisme dels websites simulats es basà principalment 

en el següent: per cada web requerida (per una o més de les activitats) es buscà una 

sèrie de Web sites reals que tractessin del mateix tema que aquesta. D’aquesta sèrie 

se websites reals s’identificaren els elements bàsics que tenien en comú i que, més 

encara, les definien dins de dit tema. Després, aquests elements bàsics s’utilitzaren 

per crear una primera versió de la web requerida, diguem, un prototip, al qual se li 

incorporà després la informació i els recursos utilitzats a cada activitat relacionada 

amb dit website. Una vegada fet el prototip, els professors encarregats de l’activitat i 

del seu disseny avaluaren la idoneïtat del prototip i proposaren els  canvis 

necessaris. Per últim, els websites foren enriquits amb fotos i imatges reals i 

s’assegurà de que fos possible expandir el website amb diferents recursos per a 

futures activitats.  

Seguint el mecanisme descrit anteriorment es modificaren websites ja existents i es 

crearen a més dos noves websites: Farmacèutica Campis1, i Consultora Humanware 

Development2. Les pàgines principals d’ambdós llocs poden veure’s a les figures 8 i 

9.  

 

                                                           
1  http://psicologiasocial.uab.es/eos2/farmaceutica  
 
2  http://psicologiasocial.uab.es/eos2/consultora  



 
 

 
 

 
Figura 8. 

Captura de pantalla de la pàgina principal del Web site de Farmacèutica Campis  

 

 
Figura 9. 

Captura de pantalla de la pàgina principal del Web site de la Consultora Humanware 

Development 

 



 
 

 
 

A més dels dos nous websites d’organitzacions simulades, es crearen  uns altres dos 

website buits, amb l’objectiu de facilitar la creació de noves Web simulades en el 

moment en que fossin requerides. De forma paral·lela, es modificà el tema dels 

cursos Moodle -els espais del gestor d’aprenentatge-, i es modificà l’accés als 

mateixos. En lloc de comptar  amb una instal·lació de Moodle exclusivament 

dedicada al ara anomenat  e.OS, aquests s’inclourien al Portal de Continguts 

Docents del Departament de Psicologia Social. Amb això es buscava facilitar 

l’activitat de docents i estudiants, evitant la multiplicitat de comptes i afavorint la 

interacció entre els espais virtuals destinats a la docència tutoritzada i els destinats a 

la part teòrica de l’assignatura.  

 

3.6. Elaboració de guies per a docents i estudiants 

Un altre punt clau en el desenvolupament del projecte fou el desenvolupament de les 

guies per a docents i estudiants. L’objectiu era comptar amb un material que, de 

manera didàctica, permetés a docents i estudiants que mai havien utilitzat l'e.OS, 

començar a treballar amb l’eina. En el cas dels docents, la guia es va concebre com 

un document viu, en constant evolució, de manera que els permetés comptar amb un 

marc per desenvolupar el seu treball. Donat que la base de dades amb el disseny de 

les diferents activitats cobria bona part d’aquests objectius, s’optà per convertir-la en 

el gran manual del professor, amb l’avantatge afegida  de que es tracta d'un recurs 

accessible des de qualsevol ordinador amb accés a Internet, i que a més es pot 

modificar fàcilment (sempre que el docent ho consideri adequat). D’aquesta forma, 

es fa possible  registrar i compartir experiències entre els professors que han 

treballat sobre una mateixa activitat. En quan a les guies per als estudiants, es revisà 

i desenvolupar una versió anterior. El resultat pot veure’s en l'Annex 5. 

 

3.7. Aplicació de las millores i de les noves activitats  

El mes de setembre de 2008, tot coincidint amb l’inici del primer quadrimestre, es 

començà a utilitzar la nova versió de la plataforma en l’assignatura Planificació i 

Gestió dels Recursos Humans de la titulació de Psicologia. A partir del segon 

quadrimestre, la plataforma, amb les activitats i materials recentment desenvolupats, 

començarà a utilitzar-se en la resta d’assignatures incloses en el projecte. 

 

 



 
 

 
 

 

4. Avaluació i resultats obtinguts  

 

Pel que fa als resultats tangibles del projecte, com a medi per continuar amb el 

desenvolupament d'una línia de treball existent, cal destacar que s’ha consolidat i 

ampliat una plataforma digital que ofereix un recurs pedagògic innovador per a tots 

aquells alumnes que cursen les assignatures relacionades amb l'àmbit de la 

Psicologia de les Organitzacions i dels Recursos Humans.  Gràcies al treball 

realitzat: a) s'ha aconseguit avanços significatius sobre las àrees de millora 

detectades, b) s'ha establert un esquema de treball que permet aprofitar millor el 

mètode del cas en un entorn virtual, c) s'ha sistematitzat l'experiència assolida en 

anys anteriors mitjançant un treball col·lectiu de reflexió crítica i d) s'han 

desenvolupat nous casos, activitats i materials, per aprofitar el potencial 

d'aprenentatge de l'eina altres assignatures.  

 

4.1 Metodologia d’avaluació 

Donat l'èmfasi posat en una avaluació sistemàtica i global del funcionament de la 

plataforma en la seva primera versió i, especialment, de l'ús del mètode del cas en 

un entorn virtual, l'avaluació que realitzàrem cap al final del projecte es centrà en una 

contrastació entre a) els objectius que com equip ens havíem marcat a partir de la 

segona fase de treball i b) els resultats obtinguts. Amb aquesta finalitat, ens hem 

valgut tant d'una acurada  revisió dels productes obtinguts (el redisseny resultant de 

les activitats i materials ja existents i la creació de noves activitats i materials) com 

dels comentaris dels estudiants i docents implicats en l'assignatura Planificació i 

Gestió de Recursos Humans. Aquesta contrastació entre objectius i resultats 

tangibles haurà de ser complementada amb una nova avaluació global, semblant a la 

realitzada en la primera fase del projecte, una vegada que la plataforma s'hagi aplicat 

a totes les assignatures incloses. 

 

4.2 Resultats obtinguts 

El grup de docents implicat en les assignatures de l’àmbit de Psicologia de les 

Organitzacions esperem que, a mig termini, puguem afirmar un augment del 

rendiment acadèmic dels estudiants de les assignatures implicades en aquesta nova 



 
 

 
 

fase d'expansió, que es veurà reflectit en les seves avaluacions acadèmiques. 

També esperem una autonomia més gran en els aprenentatges i un major 

desenvolupament de tots els nivells de competència corresponents a cada 

assignatura. En aquest sentit, les valoracions que tenim per part dels estudiants 

apunten en aquesta direcció.  

També un altre dels resultats esperats, en aquest cas en el professorat, és un millor 

coneixement de les noves tecnologies aplicades a la docència. La implicació de tots 

els membres de l'equip responsable del projecte fou crucial al respecte.  

La segona fase del desenvolupament de la plataforma permeté a l'equip docent 

realitzar una revisió exhaustiva dels materials i cursos existents, especialment pell 

que refereix a les característiques de les activitats i la seva connexió amb les 

competències genèriques i específiques implicades en elles. 

A partir de dita revisió, es realitzà una tasca de redisseny i expansió de les activitats, 

incloent els materials de simulació requerits per cada una d'elles, afegint informació 

als websites existents o creant nous websites. 

A més, el procés de redisseny va generar com a resultat un conjunt de pautes i 

suggeriments suficientment clars com perquè qualsevol docent que comenci a fer ús 

de l'eina pugui treballar amb ella de forma adequada.  L'èmfasi posat en l'elaboració 

de lineaments per l' avaluació, ha donat lloc a un marc de treball on docents i 

estudiants poden abordar amb suficient claredat les seves respectives labors 

respecte a cada activitat, incrementant el seu aprofitament. 

A partir de l'elaboració de la segona versió d'e.OS, l'equip docent involucrat s'ha 

plantejat algunes línies d'acció a seguir durant els pròxims 2 anys:  

 Refinar, en base a les experiències sorgides de la realització de les activitats, 

les guies de cada activitat, particularment en tot el  referit a les recomanacions 

per docents i  les pautes per a l'avaluació. 

 Sotmetre les activitats tal como són recollides per les guies a l'avaluació de 

tercers, de tal forma que, mitjançant una mirada externa per part de 

professionals en l'àmbit de la formació, es compti amb un feedback útil per la 

seva millora. 

 Desenvolupar les Webs simulades per incrementar la seva riquesa i realisme, 

particularment en quan a una línia complexa, però interessant, que implicaria 

la participació activa per part dels estudiants en l'elaboració de tals materials. 



 
 

 
 

Estem convençuts que hem de continuar treballant en aquesta línia metodològica en 

que el rol actiu el té l’estudiant i no el professor si volem formar “en el saber, saber 

fer i estar”. 

5. Difusió del projecte en fòrums nacionals i internacionals  

 

Sahagún, M.A., Valdivia Martínez, A., Pallarès, S., Serrano, S., Díez, M., Carracedo, 

I., Bagué, M., Bria, M. y Martínez González, M.  (2008). Entorno de Organizaciones 

Simuladas 2: Rediseño y expansión de un entorno virtual para el desarrollo de 

competencias de análisis e intervención organizacionales. Póster presentado en el IV 

Encuentro Nacional de Usuarios de Moodle -  MoodleMoot 2008. 23-25 octubre 

2008. Barcelona (España). 

 



 
 

 
 

6. Memòria econòmica 

 



 
 

 
 



 
 

 
 

 

 

7. Annexos 

 

Annex 1: Qüestionari d’avaluació de la plataforma 

Presentació 

Aquest qüestionari té com a finalitat avaluar els recursos d’aprenentatge que s’han 

utilitzat en la docència tutoritzada de l’assignatura. Per respondre, has de fer clic a 

Complete the form.  

Gràcies per la teva participació. 

Ús de l’eina SOE 

1)  Des d’on et connectaves a Internet per treballar amb l’eina SOE?* 

Casa teva. / Les aules informàtiques de la Universitat. / Alguna biblioteca de la UAB. 

/ Alguna biblioteca de fora de la UAB. / Un locutori. / La casa d’algú altre. / Un altre 

lloc.   

2) Quan treballaves als exercicis de la DT, com ho feies?* 

De manera individual. / Amb altres companys. / Depèn, de vegades sol i de vegades 

en grup. 

3) Si vas trobar dificultats en l’ús d’aquesta eina informàtica, descriu-les i, si és 
possible, inclou els enllaços que t’hagin donat problemes. 

Interacció estudiant-docent 

4) A l’hora de treballar amb l’eina SOE, quin tipus de suport has sol•licitat al 
docent?* 

Orientació sobre la manera d’utilitzar l’eina. / Suport per a resoldre problemes amb la 

contrasenya i l’accés. / Ajuda per a comprendre les instruccions de l’activitat. / 

Informació sobre la teoria relacionada amb el tema de l’activitat. / Resolució de 

dubtes sobre la forma de resoldre cada activitat.  



 
 

 
 

5) Quins mitjans vas emprar per a posar-te en contacte amb teu docent de la 
DT?* 

Correu electrònic. / Conversa (aula o despatx). / Missatges des del Moodle.  

6) Com valores el temps que va trigar el docent a corregir el teu treball i a 
oferir-te retroalimentació (feedback)?* 

Negativament. Trigava massa a corregir les meves activitats, o no les corregia. / 

Regular. Rebia retroalimentació, però molts dies després d’haver realitzat les 

activitats. / Positivament. Vaig rebre retroalimentació pocs dies després d’haver 

realitzat les activitats.  

7) La interacció amb el professor et va servir per a:* 

Resoldre problemes tècnics de l’ús de l’eina SOE. / Obtenir informació sobre dates 

de lliurament. / Comprendre la tasca que s’havia de realitzar. / Rebre informació 

teòrica. / Incrementar la teva comprensió del tema. / Valorar el treball que vas 

realitzar.  

8) Quines dificultats vas trobar en la interacció amb teu docent de la DT?* 

Qualitat de la informació  

9) Eren clares les instruccions sobre les activitats que s’havien de realitzar? 
(Marca una de les alternatives entre 1 i 5: 1 indica molt clares i 5 molt 
confuses).* 

10) Et van resultar difícils les activitats de la DT? (Marca una de les alternatives 
entre 1 i 5: 1 indica molt difícil i 5 molt fàcil).* 

11) En general, quina és la teva opinió sobre les diferents activitats i els temes 
de la DT? (Instruccions, complexitat, informació, etc.)* 

12) Els webs de les empreses et van proporcionar informació suficient per a 
resoldre les tasques que se’t demanaven en cada tema? (Marca una de les 
alternatives entre 1 i 5: 1 indica suficient i 5 molt insuficient).* 

13) Quin és el tema que et va resultar més interessant?* 

(Opcions de resposta en funció de les assignatures) 

14) Per què?* 



 
 

 
 

15) Quin web t’ha agradat més?* 

Agència Esfera / Gax / Hotel Vents del Mar / Centre Mèdic Les Flors / Ajuntament 

Bosc Profund / Gran Rampa  

16) Per què?* 

17) Quina t’ha agradat menys?* 

Agència Esfera / Gax / Hotel Vents del Mar / Centre Mèdic Les Flors / Ajuntament 

Bosc Profund / Gran Rampa  

18) Per què?* 

Utilitat de les activitats com a mitjà d’aprenentatge 

19) En termes d’aprenentatge, què vas poder obtenir de la teva participació a la 
DT?* 

Coneixement d’una eina informàtica (Moodle). / Major comprensió dels continguts de 

l’assignatura. / Coneixement de diferents tipus d’organització i les seves 

característiques. / Posada en pràctica de la teoria en l’anàlisi d’organitzacions. / Cap 

de les anteriors.  

20) A l’hora de resoldre les activitats de la DT, en quina mesura et va servir la 
teoria exposada a classe? (Marca una de les alternatives entre 1 i 5: 1 indica de 
molta utilitat i 5 de cap utilitat)* 

21) Recomanaries a altres estudiants fer docència tutoritzada amb aquesta eina 
informàtica?* 

Sí. /  No. / No ho sé.  

22) Per què?* 

23) En relació amb el temps emprat per a les activitats de la DT, quant temps 
estimes que trigaves a realitzar completament una tasca?* 

Entre 0 i 2 hores. / Entre 2 i 4 hores. /  Entre 4 i 6 hores. / Entre 6 i 8 hores. / Més de 

8 hores.  

Plataforma i utilitat 

24) Quin sistema operatiu i quin navegador utilitzaves habitualment per a 
visitar el SOE? 



 
 

 
 

Windows i Internet Explorer. / Windows i Firefox. / Macintosh i Internet Explorer. / 

Macintosh i Camí. / GNU/Linux i Firefox. / Navegador per a invidents. / Una altra 

combinació diferent de les llistades.  

25) De quina velocitat de descàrrega disposaves habitualment per a connectar-
te a Internet i amb el SOE?* 

De la red de la universidad (me conecto en las aulas) / De una línea ADSL con una 

descarga superior 4MB / De una línea ADSL de entre 1MB y 4MB / De una línea 

ADSL de menos de 1MB de descarga / Modem 56KB o inferior. / Lo desconozco, 

pero he notado que todo iba lento / Lo desconozco, pero no he notado lentitud en mi 

interacción 

26) Quines eines d’ofimàtica utilitzaves per a escriure els teus documents? 

Microsoft Office (Word, Excel...). / OpenOffice. / Totes les activitats les he escrit en 

línia (amb l’editor web). / Una altra diferent de les anteriors.  

27) Al simulador d’empreses (els webs): has trobat el que buscaves amb 
facilitat?* 

Sí, sempre. / Sí, habitualment. / De vegades. / No, gairebé mai. / No, mai.  

28) En el gestor d’aprenentatge (els temes i les tasques): has trobat el que 
buscaves amb facilitat?* 

Sí, sempre. / Sí, habitualment. / De vegades. / No, gairebé mai. / No, mai.  

29.) En general, has pogut realitzar les teves tasques quotidianes amb l’eina de 
manera simple i senzilla?* 

Sí, sempre. / Sí, habitualment. / De vegades. / No, gairebé mai. / No, mai.  

30.) Finalment, t’agrairíem que ens suggerissis algunes propostes de millora. 



 
 

 
 

 

 

Annex 2. Respostes a preguntes obertes 
 
 

3.) Si vas trobar dificultats en l'és de l'eina informàtica, descriu-les i, a ser 
possible, inclou els enllaços que t'hagin causat problemes.  

• A nivell informàtic no he trobat cap inconveniente 

• Creo que el uso de la Web es muy interactivo pero requiere demasiado 

tiempo. 

• El único problema en mi caso es que podía realizar una tarea 

exhaustivamente y por ello emplear un tiempo del que no dispones en el 

examen. No sería mala idea incorporar algún "cronómetro" que sólo te 

permita la conexión al SOE por un tiempo X 

• En algunas ocasiones había problemas para conectar des de otros 

ordenadores. Tenia que acceder a través del correo electrónico.  

• En el último trabajo de vientos del mar, encontré algunas dificultades en los 

enlaces, como por ejemplo en la publicación en el periódico. 

• Hubo unos días que no se podía entrar porque ponía que la Web no existía :( 

• La estructura de la página estaba uy bien organizada y resultó muy fácil 

poder realizar las prácticas. 

• Ninguna dificultad 

• Ninguna dificultad 

• No he encontrado ningún problema en los cuatro ejercicios realizados, al 

contrario, creo que han sido de gran ayuda para integrar los conocimientos 

de la asignatura, en conceptos más prácticos. 

• No he tenido ningún problema con los enlaces 

• No hubo problema con las herramientas informáticas 

• No me encontré con ningún problema! 



 
 

 
 

• No me funcionó nunca la herramienta de búsqueda 

• No me ha supuesto ningún problema utilizar la herramienta. El único ejercicio 

que me dio algún problema fue el ultimo, el de la crisis de Santa Eulalia. 

• No, no he tenido dificultades, ya que de hecho, ya había utilizado la 

herramienta en la asignatura de RRHH. 

• Si, con el programa para abrir las conversaciones. 

• Sin problemas 

• Tuve dificultad con la contraseña porque no supe inscribirme bien, creé no sé 

cuántas contraseñas y no podía entrar. 

8.) Quines dificultats vas trobar referides a la interacció amb el teu docent de la 
DT? 

• Como que es una tarea de no obligación pues cuesta ponerte a ello y luego 

en el examen te das cuenta que la DT es lo más importante de esta 

asignatura, a mi parecer. 

• En general ninguna aunque en la última dt (liderazgo en gax) tardó tanto en 

corregir que ya no pude realizar la ultima actividad ya que vencía el día 6 de 

junio. 

• En una ocasión intenté ponerme en contacto con él por vía telefónica y 

correo electrónico y me resulto muy difícil 

• La principal dificultad ha sido, el no saber si he estado realizando bien la 

tarea o no. 

• La retroalimentación tardaba en llegar, y por ejemplo en el último ejercicio 

quizás habría sido de gran ayuda tenerla para antes del examen... 

• La verdad es que ninguna. El profesor ha sido muy atento a todas mis 

demandas. 

• Ninguna3  

• Ninguna dificultad, me atendieron rápido, muy bien y con mucha paciencia 

(je,je). 

                                                           
3  Esta respuesta se repite 12 veces 



 
 

 
 

• Ninguna, es una persona muy accesible y que responde a tus dudas con 

rapidez.  

• Ninguna, todo al contrario: respondió mis mensajes muy rápidamente. 

• Ninguna, ya que siempre ha sido bastante asequible.  

• Ninguna. 

• Ninguno 

• No corregia les activitats que ralitzava massa ràpid i algunes no les tinc 

corregides, això m'has desmotivat per realitzar les següents 

• No encontré ninguna dificultad. 

• No he encontrado dificultades. Si había alguna duda se lo comentaba. La 

interacción era viable a través de la Web, del mail y el despacho, asÍ que me 

parece bien. 

• No las encontré. Si tenía alguna duda se le podía enviar un mail, y de 

manera bastante rápida contestaba amablemente. 

• No realicen las prácticas en el tiempo estipulado  pero si para la formación, 

por lo que no puedo responder a la preguntas de manera objetiva y precisa. 

• No tener contacto real en ningún momento más que el día de la presentación 

de la DT, aunque entiendo que no podía pasar por clase siempre puesto que 

no todos  los asistentes a clase realizaban la DT podría pasar de vez en 

cunado... 

• Que tardaba mucho en hacer la corrección. Es verdad que yo iba también 

atrasada, es más creo que no alcanzare a hacer el tema de Diagnóstico pero 

si tardaba bastante. 

• Tuve dificultades sobre como realizar las tareas pero no me puse nunca en 

contacto con ella porqué no me sentí cómoda como para hacerlo. Creo que 

un poco más de contacto cara a acara me habría facilitado dirigir-me a ella. 

11.) En general, quina és la teva opinió sobre les diferents activitats i temes de 
la DT? (instruccions, complexitat, informació, etc.) 



 
 

 
 

• A mi me han parecido complicadas porque realmente no sabía como hacer 

los ejercicios, o bien porque encontraba que me faltaba información sobre las 

organizaciones o porque no tenía la base teórica para hacerlas.. 

• A veces la formulación de las preguntas no era demasiado clara, 

probablemente debido a que, en algunas ocasiones partes de las preguntas 

de la DT aún no habían sido explicadas en la teoría. 

• Ayudaban a ver algunos de los temas en global, como conjunto, y ayudaban 

a q uno se posicionara en una situación real 

• Bastante laboriosas, aunque de provecho para la asignatura. 

• Considero que las actividades de la DT deberían ser un poco más 

específicas porque en ocasiones no está realmente claro lo que se debe 

hacer. Respecto a la información recibida creo que los ejercicios se podían 

realizar con satisfacción con los documentos adjuntos a la demanda. La 

complejidad de los ejercicios creo que era la requerida. 

• Considero que son unas actividades que te dan la oportunidad de practicar, 

el temario de la asignatura. 

• Crec que són activitats molt interessants alhora de poder aplicar els diferents 

conceptes explicats a classe: i també una manera organitzada y tenint 

retroalimentació per part del docent que t'ajuda, per poder estudiar. 

• Creo que era bastante difíciles y que requerían de mucho tiempo ya que en 

clase no se realizaban actividades ni conceptos relacionados con lo que se 

trataba en la DT. Al fin y al cabo, el examen era como una DT... así que creo 

que en teoría se tenía que haber trabajado sobre este aspecto (ejercicios...) 

• Creo que eran ejercicios muy acordes con la teoría que dábamos en clase 

pero aplicando conocimientos, complejo pero útil 

• Creo que es correcto en general 

• Creo que es una forma divertida y diferente de aprender. La información que 

se proporciona brevemente al inicio de la actividad da pie a comprender más 

claramente la actividad. 

• Creo que estaban bien planeadas y su complejidad era correcta. 



 
 

 
 

• Creo que las instrucciones siempre fueron claras, y los casos te 

proporcionaban la información suficiente como para creer que son reales (y 

así sernos más útiles de cara al futuro). 

• Creo que las instrucciones, eran adecuadas, puesto que las introducciones 

ayudaban a orientarse en la propia tarea. Las actividades me han gustado 

muchísimo, puesto que estoy haciendo un practicum de RRHH, y he visto 

todos los procedimientos implicados. 

• Creo que son bastante complejas y quizá poco acordes (a nivel temporal) 

con la teoría de clase. Es decir, que se pedían conocimientos bastante antes 

de darlos en clase. 

• Creo que son muy interesantes pero que deberían de realizarse en la clase 

de teoría. Aprendes mas siguiendo un modelo de ejecución sobretodo si no 

estas familiarizado con la materia y aun no has cursado Psico de las 

organizaciones 

• Creo que tenía que dedicarle más tiempo del que disponía y por ello no 

podía realizar las actividades de la manera más eficiente posible. 

• Dada la información que se nos daba en clase y sin hacer prácticas de la 

asignatura, me costaba bastante encontrar la respuesta adecuada a las 

actividades. 

• En cuánto a las instrucciones, éstas eran bastante claras, los temas son los 

expuesto en clase, entonces se amplía la práctica a la teoría y se entiende 

un poco mejor. 

• En general me ha gustado mucho. Solo tuve más problemas con la ultima 

actividad 

• Están bien y se adecuan bastante a la teoría dada en clase, la complejidad 

depende del tipo de ejercicio en si que hay que hacer no del ejercicio 

planteado por el profesor 

• Excelente trabajo confeccionando todo el "chiringuito" ha valido la pena de 

verdad, sinceramente las mejores prácticas que he realizado en la 

universidad 

• Las actividades estaban muy bien explicadas y muy pautadas 



 
 

 
 

• Las actividades me han servido para repasar toda la materia de examen. He 

aprendido algunos conocimientos como el concepto profesiograma que no 

habíamos dado en clase y obtener un esquema muy útil para describir un 

puesto. Me ha servido para ver si sabía solucionar las diferentes actividades. 

• Las actividades son bastante complejas, se tiene que dedicar demasiado 

tiempo buscando toda la información necesaria de cada empresa para poder 

realizar bien la tarea. 

• Las instrucciones eran claras, el problema con el que me encontré era que 

tenía la teoría pero me costaba ponerla a la práctica. 

• Las instrucciones eran suficientemente claras y realmente útiles para poder 

practicar la teoría dada en clase. 

• Las instrucciones para resolver la actividad era bastante clara aunque las 

tareas eran muy complejas en su mayoría 

• Las instrucciones parecían clara al hacer la actividad, lo que pasaba es que 

en el momento de corregir, el profesor comentaba aspectos que a mi parecer 

no quedaban claros en las preguntas. 

• Las instrucciones son claras, la información suficiente, ni muy complejos ni 

muy fáciles, ameno 

• Los enlaces con la diferentes webs me fueron difíciles de encontrar 

• Mi opinión en general era muy buena. Pero habiendo hecho ya el examen, 

creo que no ha sido de gran utilidad ya que una cosa era la teoría, otra la DT 

y otra de bien distinta el examen. Creo de deberíais conectar más las tres 

partes ya que el alumno, o al menos yo, no he encontrado la conexión entre 

las 3 partes...y eso nos perjudica a nosotros directamente. 

• Positiva. La dificultad creo que era la necesaria, todo y que hubiese realizado 

más ejercicios para aumentar la práctica. 

• Pues en general, considero que han sido muy útiles para complementar el 

temario y de cara al examen, ya que era más practico que teórico. Aun así, el 

nivel de complejidad ha ido aumentando al igual que el del ritmo de trabajo 

respecto a las otras asignaturas. Este hecho creo que ha afectado en los 

resultados. 

• Pues que son muy útiles como entrenamiento para el examen 



 
 

 
 

22.) Perquè recomanaries, o no, la DT a altres estudiants? 

• Com ja he dit abans és molt útil per aplicar els diferents coneixements que es 

tenen de l'assignatura i útil per estudiar durant el curs 

• Creo que es fundamental para poner en práctica la teoría i para realizar el 

examen de la asignatura. 

• Creo que es muy útil y ayuda a comprender la teoría 

• Creo que para mí no ha estado muy provechosa, pero es posible que sea 

positiva para otros, ya que la metodología informática la he encontrado 

bastante acertada y práctica. 

• Es divertido, se acercan a la realidad, ameno, se aprende, se aplica lo visto 

en clase. 

• este tipo de actividad es útil, pero insisto en lo que dije antes, siempre y 

cuando sea coherente con la teoría y el examen. 

• Las preguntas eran coherentes con el material explicado en clase casi en su 

totalidad. 

• les prepara para ver situaciones de aplicación de la teoría 

• Para practicar y aplicar 

• Personalmente a mi me ha ayudado a profundizar en los diversos temas, 

creo que es útil 

• Por las mismas razones que marco en la pregunta 19. Además de lo práctico 

que resulta hacerlo en cualquier momento y lugar, ya que estamos tan 

acostumbrados a usar el PC. 

• Por otra parte, no me ayudaron mucho en la realización del examen 

• por que el examen es así, y en clase de teoría no te ponen los suficientes 

casos prácticos, aunque por la experiencia tampoco es suficiente hacer la 

DT. 

• Porque aunque en ocasiones la teoría no resultaba muy útil para resolver las 

actividades, en la DT nos proponen casos aplicados por lo que en la práctica 

real de un psicólogo de recursos humanos es frecuente que se encuentre 



 
 

 
 

delante de este tipo de actividades, y es necesario coger habilidades para 

desempeñar bien el trabajo. 

• Porque considero que es muy útil para practicar. 

• Porque considero que la práctica es la mejor manera de consolidar los 

conocimientos para poderlos plasmar mejor luego tanto en el examen como 

en el lugar de trabajo. 

• Porqué considero que será útil para la realización del examen, que también 

está compuesto de preguntas abiertas. Haciendo la decencia, ya da una 

idea, por "donde irán los tiros". La mayoría de estudiantes que no han hecho 

al decencia están realmente preocupados por ¿Qué nos pueden pedir...?" 

• Porque es la esencia de la asignatura! 

• porque es una forma de llevar la teoría a la práctica. 

• porque es una herramienta muy útil para llevar a cabo ACTIVIDADES 

RELACIONADAS COM LOS TEMAS DE la asignatura y además hay un 

feedback muy bueno con los profesores 

• Porque es una manera muy fácil de obtener retroalimentación individual de 

un trabajo hecho que además ayuda mucho de cara al examen 

• Porque la asignatura esta creada de una forma, que hace que sea 

prácticamente imposible que se apruebe y se aproveche la asignatura. La 

gente que no ha hecho la docencia, ha tenido que pedir a los compañeros 

que si la han hecho los ejercicios para poder tener una idea de la forma de 

aplicar los conocimientos teóricos 

• POrque las correcciones sí que me sirvieron. Creo que hice los ejercicios 

muy mal, porque realmente no sabía como abordarlos, pero en las 

correcciones la tutora me daba indicaciones. 

• porque lo encuentro útil 

• porque no estoy segura de su buen funcionamiento. Si estás familiarizado 

con el uso del ordenador a la hora de trabajar es buena idea pero lo 

encuentro excesivo. 

• Porque permite ir repasando los conocimientos que aparecerán en el 

examen y saber si tus respuestas son aptas. 



 
 

 
 

• Porque permite más flexibilidad que otras 

• Porque se pone en práctica la teoría. 

• Porque si no, es imposible saber hacer el examen, por lo que considero que 

no tendría que ser opcional, sino obligatorio. 

• Porqué, como ya he comentado, el examen esta basado en la DT y no tanto 

en la teoría. Así, realizar los ejercicios creo que es básico para aprobar 

realizar el examen adecuadamente. 

• Principalmente porque es la mejor manera de practicar y que recibas un 

feedback de manera individual y de forma bastante rápida. 

• Puesto que el mecanismo que tiene la DT es SIMILAR al del examen. 

Además, hacer una integración del concepto teórico en casos prácticos, 

ayuda a entender i internalizar la información. 

• Se necesita emplear mucho tiempo para realizar todas las actividades 

• Sí, porque es un método muy novedoso para aprender tanto de la teoría 

expuesta en clase como para saber a utilizar programas nuevos y no, porque 

se pierde mucho tiempo. 

• Y además de manera muy clara, a mi ya me lo aconsejaron personas del año 

anterior, me dijeron que era básico para el examen, y la verdad es que entre 

leer el libro de Pereda&Berrocal y hacer las DT no he tenido que estudiar 

para el examen casi nada... Espero aprobar... XD 

30.) Finalitzant, t'agrairíem que ens realitzessis algunes propostes de millora.  

• Cambiar el programa de las conversaciones, si no hubiera estado con mi 

marido, no hubiera sabido abrir las conversaciones con el Media Player. 

• También es verdad que a mi no se me da muy bien los ordenadores, pero mi 

marido dice que es un programa que no es muy común y que la mayoría de 

la gente no sabría utilizarlo. 

• Crec que no s'hauria de posar data límit per entregar una activitat perquè així 

la pots realitzar quan et vagi bé (sempre dins d'uns marges). D'altra banda, la 

correcció crec que hauria de ser més ràpida, per així poder millorar les 

activitats següents. 



 
 

 
 

• Creo que sería interesante fijar un plazo de corrección y poder responder a 

las diferentes actividades en el momento deseado puesto que en algunas se 

avisaba con muy poca antelación, por lo demás todo correcto 

• Simplemente que el feedback de las actividades se realice acorde a las 

demandas de las otras actividades, para poder valorar si se esta realizando 

correctamente las tareas. 

• Intentar cumplir con la fecha en qué se colgarán las DT's. Los estudiantes 

teníamos un DIA concreto marcado sobre cuando habían de estar colgadas, 

y habitualmente, la fecha se retrasaba (aunque también es cierto que 

también se alargaba el período de entrega de la Dt). 

• Aunque creo que la DT está muy lograda a nivel tecnológico y la encuentro 

muy adecuada, sí considero que debería ser más interactiva y que permitiera 

más feedback e interacción. 

• Empecé con ganas ya que creía que me serviría mucho para aplicar lo 

trabajado en teoría pero me desmotivé muy rápido ya que me he sentido 

muy desorientada. No sabía porqué me costaban tanto los ejercicios, si por 

falta de base teórica, o porque era ampliación de teoría, o porque no sabía 

extraer la información necesaria para las actividades, o porque realmente 

faltaba información... He intentado hacer un par de actividades más de las 

que he entregado pero, al ver que me encontraba con las mismas 

dificultades lo he dejado de banda. 

• Mi única propuesta de mejora (me repito!) es coordinar mejor la DT con la 

teoría y con el que será el examen, porque si no, pierde toda utilidad. 

• Quizá un feedback grupal de vez en cuando ayudaría, sería un soporte de 

presencialidad. 

• Tener el tiempo mejor planeado y no corregir/dar el feedback de los 

ejercicios después del examen.  

• Hacer más casos, o al menos dar la información para practicar en casa. 

• Me hubiera gustado que todas las actividades hubieran estado planteadas en 

forma de In- Basket para acercarme más a un modelo constante de examen. 

• Me parece que se podría fomentar una mayor relación entre todos los 

participantes de la Dt, no sé, dinamizar más el foro o buscar algo nuevo, una 



 
 

 
 

charla postactividad en un messenger o parecido hubiese sido muy 

interesante 

• Aumentar el número de actividades para poder tocar todos los temas dados 

en teoría. 

• Al ser una nueva forma de trabajo, quizás tendría que estar mas explicada la 

forma con la que acceder a los diferentes enlaces (o al menos a mi me ha 

costado un poco..)por lo demás me parece genial el poder tener acceso a 

diferentes actividades que puedan ser corregidas 

• No proponer tareas en época previa a exámenes 

• dar la retroalimentación de todas las tareas antes del examen 

• Sería necesario comentar la importancia y utilidad de realizar las DT's desde 

los primeros días de clase. Gran parte de la gente, creo que se lo tomó como 

una actividad totalmente optativa y sin demasiado importancia. Por mi parte, 

pienso que es realmente útil y permite realizar de manera simulada pero 

bastante real lo que representa trabajar en un Dpto. de Recursos Humanos. 

• La mejora podría estar en el planteamiento de algunas preguntas que a 

veces me han resultado confusas, pero el resto de la herramienta lo 

considero muy bien elaborado. 

• Pues en la Web de Gax, que la información estuviera más accesible y hacer 

más ejercicios prácticos en clase de teoría o en la DT. Me he visto poco 

preparada para el examen 

• En la actividad de selección se hacia un poco pesado ya que eran un poco 

repetitivas las respuestas que tenias que ir dando. Quizás una propuesta 

seria seccionarla en más partes que en dos. 

• Seria conveniente clarificar mucho más el contenido de las Webs (por ej. en 

la de GAX para realizar la actividad de comunicación era necesario entrar en 

la parte intranet como usuario para encontrar la información y eso no se 

especificaba en ninguna parte) 

• Tener más conexión entre DT y clases de teoría porque parecen dos cosas 

distintas. 

• Creo que es una buena idea pero que debería tratarse directamente des de 

la clase, presentar bien la materia y exponer los pasos a seguir. 



 
 

 
 

Personalmente no me ha ayudado demasiado, requería mucho tiempo y 

constancia para ser una docencia 

• Que los profesores de teoría fueran como el de la DT 

• La Docencia Tutorizada es una gran herramienta y de gran utilidad. Pero 

creo que se podría aproximar más al tipo de formato que se expone en el 

examen. 

• Considero que el examen al ser únicamente práctico la asignatura en sí, se 

debe aproximar más a esa tendencia. 

• Pienso que el único punto negativo es no haber tenido corregida la última DT 

antes del examen final 

• Simplemente que para años venideros creo que sería más fructífero para los 

alumnos que cursen la materia, que la DT fuese obligatoria, porque creo que 

una de las cosas que le falta a la carrera son PRACTICAS. Así por lo menos 

TODOS los estudiantes tendrían nociones prácticas de la materia. Un 

saludo. 

• Creo que una actividad de la docencia tendríamos que haber visto la 

prioridad en los procesos, como planteó el examen final de RRHH. 

• La mejora debería de ser de cara a la teoría, en la que incluiría más 

ejercicios prácticos. 

• Es muy positivo que se pueda realizar este tipo de docencia, puesto que la 

asignatura no tiene prácticas. Quizás debería hacerse alguna hora en aula 

para presentar las tareas y axial poder resolver dudas y orientar a los 

 



 
 

 
 

 

 

Annex 3. Exemple de pauta pel disseny general d'assignatura 

Asignatura: Planificación y gestión de RRHH 

 

Responsables: 
 

Objetivos: 
Al finalizar las actividades el estudiante será capaz de... 

• Describir las funciones genéricas propias de la gestión de recursos humanos 

• Identificar las necesidades de recursos humanos más importantes para una 

organización. 

• Analizar procesos de comunicación interna 

• Analizar información relativa a puestos de trabajo como base para cualquier 

proceso de gestión de recursos humanos  

• Confeccionar profesiogramas  

• Planificar procesos de detección de necesidades formativas 

Contenidos: 

• La(s) función(es) de RRHH: cuáles son, a qué necesidades responden, de 

qué formas pueden llevarse a cabo. 

• Procesos de comunicación: la comunicación interna y la gestión de RRHH, 

vínculos entre comunicación interna y externa. 

• La selección de personal: modelos y estrategias; valoración de 

competencias; diseño de procesos de selección. 

• Desarrollo de personal: la formación como estrategia de cambio; diseño de 

un proceso de formación. 

 

 



 
 

 
 

Competencias: 

• Análisis y síntesis: Identificación y comprensión de información relevante 

para el planteamiento de procesos específicos. Organización esquemática 

de la información. 

• Comunicación: Claridad en la argumentación de propuestas y afirmaciones. 

• Visión sistémica: Identificación de interrelaciones entre los diferentes 

aspectos que intervienen en un proceso.  

• Planificación: Establecimiento de líneas de acción para el desarrollo de 

actividades a corto plazo. 

Actividades: 

• Elaboración de una propuesta para la estructuración de un área de RRHH en 

una organización pequeña en proceso de expansión.  

• Análisis de un proceso de comunicación en torno a la fusión de dos 

departamentos de una gran suministradora de gas natural. 

• Preparación de un proceso de selección - desde la demanda hasta el 

anuncio - para el cocinero de un restaurante. 

• Planificación de un proceso de detección de necesidades formativas en un 

hotel con cierto anquilosamiento. 

 



 
 

 
 

 

 

Annex 4. Exemple de pauta pel disseny d'activitats 

 

Título: Planificar la detección de necesidades formativas 

Asignaturas: Planificación y gestión de RRHH 

Resposable del diseño:  

Temas de la teoría de la asignatura relacionados con la actividad:  

• Desarrollo de personal: la formación como estrategia de cambio; diseño de 

un proceso de formación 

Breve descripción:  

Partiendo de la información disponible sobre la precaria situación de un Hotel que ya 

tiene años viviendo de la buena fama y del nombre, a pesar de la falta de calidad de 

sus servicios, los estudiantes han de pensar de qué forma pueden delimitar las 

necesidades formativas de los empleados del hotel. Para ello habrán de pensar no 

sólo en los déficit actuales, sino en los previsibles de acuerdo con las intenciones de 

la nueva dirección. También tendrán que contemplar las implicaciones que puede 

tener un proceso de detección de necesidades formativas en la dinámica de la 

organización: las expectativas que pueda generar entre los empleados, los conflictos 

que pueden emerger ante espacios para opinar, etćetera.  

Instrucciones para los alumnos (tal como éstos las leerán):  

Hoy en día, la formación es un instrumento al que ninguna organización debería 

renunciar. Mediante los procesos de formación, la organización asegura que sus 

integrantes, tanto a nivel individual como colectivo, posean y pongan en práctica las 

competencias requeridas para un desempeño global adecuado. 

La primera exigencia que tiene que enfrentar un técnico de recursos humanos ante la 

formación consiste en realizar una buena delimitación de las necesidades formativas 

que conviene atender. Para delimitar necesidades formativas es necesario partir de 

algunas hipótesis, obtener información relevante, realizar un buen análisis e 



 
 

 
 

interpretación, y establecer un orden de prioridad entre las necesidades detectadas, 

como base para la formulación de los objetivos de un plan de formación. 

La actividad que realizarás en este bloque dedicado a la formación se centrará en 

ese primer paso. La organización a la que accederás para realizar la actividad es el 

Hotel Vientos del Mar. Respecto al hotel, tendrás que plantear de qué manera 

realizarías la delimitación de necesidades formativas, a partir de la serie de 

preguntas que aparece a continuación: 

 

1. ¿Qué hipótesis te puedes formular respecto a las necesidades formativas más 

importantes en el personal del hotel? 

2. ¿Qué información crees que sería necesaria para detectar las necesidades 

formativas? 

3. ¿Qué métodos y técnicas crees que deberían emplearse para obtener esa 

información? 

4. ¿Con base en qué criterios establecerías qué necesidades formativas son más 

importantes? 

5. Con respecto a los empleados y directivos del hotel, ¿quiénes tendrían que 

participar en el proceso y cuáles serían sus roles? 

Es importa que tus respuestas sean concretas, ya que se trata de plantear una 

buena forma de delimitar necesidades formativas para el caso específico del Hotel 

Vientos del Mar, en la fase que se encuentra atravesando. Se trata, en suma, de 

emplear los contenidos teóricos de la asignatura, no de repetirlos. 

Orientaciones para la actividad 

En este momento, tú ya cuentas con el conocimiento necesario para abordar las 

tareas a realizar. Sin embargo, algunas orientaciones pueden serte de utilidad para 

llevar la teoría a la práctica, que es lo que pretendemos hacer aquí. 

Pensar en necesidades formativas significa, en primer lugar, dirigir la atención a las 

brechas entre el nivel de desempeño requerido y el nivel de desempeño real. Hay 

tres condiciones importantes que te ayudarán a pensar de este modo: a) considerar 

los niveles individual, grupal y organizacional en el análisis; b) pensar no sólo en el 

presente de la organización, sino en su futuro y sus objetivos estratégicos o 

intenciones de cambio y c) considerar el contexto en el que está inserta la 

organización (competencia, mercado, nuevas tecnologías, etc.). 



 
 

 
 

Recuerda que "detectar necesidades de formación" implica pensar en aquello que los 

integrantes de la organización necesitan saber y saber hacer, así como en el tipo de 

actitudes o valores deseables para un desempeño como el que se requiere.  

Objetivos de la actividad:  

Al finalizar la actividad, el estudiante será capaz de: 

• Planificar procesos de detección de necesidades formativas 

Competencias y comportamientos:  

• Visión sistémica: Identificación de interrelaciones entre los diferentes 

aspectos que intervienen en un proceso.  

• Planificación: Establecimiento de líneas de acción para el desarrollo de 

actividades a corto plazo. 

 

Sugerencias de uso (orientaciones para el Profesor):  

Para esta actividad, es necesario que el docente deje muy claro a los estudiantes 

que un buen diagnóstico de necesidades de formación require de un abordaje 

flexible, adaptado a las características de la organización. Por lo tanto, tienen que 

evitarse soluciones o propuestas tipo receta, aplicables a cualquier caso, porque 

pueden no ser las que la organización con la que se trabaja require. 

También es necesario insistir en que el objetivo del proceso consiste no sólo en 

señalar qué áreas problemáticas de la organización pueden resolverse a través de 

procesos de formación, sino cuáles de éstas problemáticas son las que conviene 

abordar en un momento dado, porque sería inviable incluirlas todas en un sólo plan 

de formación.  

Otra cuestión que hay que señalar a los estudiantes es que un buen proceso de 

detección de necesidades no sólo incluye aquellas que ya existen en la organización, 

sino las que se prevee que aparezcan en un futuro, sea por cambios previsibles en el 

sector o por los objetivos estratégicos de la organización.  

Finalmente, hay que insistir en que el proceso de detección de necesidades no sólo 

tiene que ser adecuado desde un punto de vista técnico; además de permitir delimitar 

las necesidades de formación, un proceso de detección de necesidades genera 



 
 

 
 

expectativas y reacciones en los trabajadores de la empresa y esto supone que los 

aspectos sociales del mismo deben ser tomados en cuenta al plantearlo. 

Recursos:  

1. Web del Hotel Vientos del Mar 

Descripción: Web del Hotel, con las secciones habituales (ha de dar la idea de que el 

esfuerzo por crear la Web es bien intencionado pero un poco amateur. Tien que 

incluir algún foro para empleados y una sección de reservas) 

Sección: Toda la web http://psicologiasocial.uab.es/eos2/hotel/ 

2. Artículo de opinión en Daily Planet 

Descripción: Se habla de hotel como un lugar pasado de moda y descuidado, en tono 

burlesco. Se le pinta como un hotel fino venido a menos con el paso de los años, el 

descuido y la dejadez de su gerencia. 

Sección: Opinión http://psicologiasocial.uab.es/eos/times/daily_opinion 

3. Réplica al artículo de opinión en Daily Planet 

Descripción: El gerente del hotel responde a las críticas del artículo de opinión 

defendiendo la administración del hotel y el valor que tiene la tradición del mismo. 

Sección: Opinión (debajo del artículo de opinión) 

http://psicologiasocial.uab.es/eos/times/daily_opinion 

4. Discusión sobre el artículo de opinión y rumor sobre la venta del hotel en el foro de 

la Web del hotel 

Descripción: Un trabajador abre un post en el foro interno y dice que se ha enterado 

de que el hotel va a ser adquirido por una multinacional de U.S. Se añaden dos o tres 

comentarios de otros empleados, asustados por la implicaciones que la adquisición 

puede tener para la conservación de sus puestos y un enlace al artículo de opinión. 

Sección: Foro de la Web del Hotel  

http://psicologiasocial.uab.es/eos2/hotel/forum-topic/nos-venden%21%21%21 

 

 



 
 

 
 

Productos esperados:  

Un primer planteamiento general sobre la forma más idónea de delimitar las 

necesides formativas del hotel, que se fundamente en una serie de hipótesis sobre la 

situación organizativa presente. La propuesta ha de tomar en cuenta las 

implicaciones a corto y mediano plazo del proceso y ha de incluir el tipo de 

información a recabar, el método a emplear, el rol que jugarán los distintos 

implicados y los criterios desde los cuáles se determinará qué necesidades 

formativas son prioritarias. 

Guía para la evaluación:  

Las características que el producto de la actividad debería mostrar son las 

siguientes: 

• Sus hipótesis iniciales recogen los problemas detectados e intentan ofrecer 

una explicación sobre los factores que sostienen tales problemas (e.g. los 

problemas de mantenimiento del hotel como resultado de bajos estándares, 

de la falta de una procedimentalización adecuada de la labor que realizan los 

responsables de esta área del hotel, el escaso presupuesto dedicado a esta 

área y la falta de equipo adecuado para estas tareas) 

• Distingue entre problemáticas susceptibles de ser abordabas total o 

parcialmente mediante acciones formativas y aquellas que no lo son (e.g. 

sería cuestionable plantearse mejorar el clima de trabajo a partir de un curso 

de formación) 

• Su planteamiento recoge tanto las necesidades presentes en el momento 

actual de la organización como las que son previsibles desde los objetivos 

estratégicos que la dirección pretende conseguir (e.g. la modernización de 

los servicios que ofrece el hotel y la revitalización de su imagen, combinando 

tradición e innovaciones tecnológicas para una estancia placentera) 

• Tiene claridad respecto al tipo de información requerida para el análisis de 

necesidades formativas (e.g. descripciones de puesto, evaluaciones de 

desempeño, características de la plantilla, objetivos estratégicos y 

problemáticas recurrentes) 

• Las técnicas de obtención de información que incluye se justifican tanto por 

la pertinencia de la información que permiten obtener (e.g. en lugar de 

recoger sólo lo que los trabajadores desean recibir como formación, la 

información a recabar permite explorar la situación de la organización en las 



 
 

 
 

líneas marcadas por las hipótesis establecidas como punto de partida) como 

por su viabilidad y aplicabilidad (e.g. en lugar de aplicar todas las técnicas 

disponibles, se intenta aprovechar la información que se genera en otros 

procesos de recursos humanos y se recurre a entrevistas o cuestionarios 

sólo cuando su uso se justifica por la necesidad de contar con cierto tipo de 

información que no puede obtenerse de otra forma) 

• Los criterios elegidos para delimitar las necesidades formativas más 

importantes son congruentes con una visión global y de largo plazo de la 

organización (e.g. se desestiman problemas secundarios que pueden 

resolverse indirectamente trabajando formativamente con los problemas más 

importantes) 

• El proceso de detección de necesidades planteado contempla los aspectos 

sociales del mismo, a través de un esfuerzo por especificar los roles que los 

distintos participantes tendrían que asumir dentro del mismo y la posibilidad 

de que tales roles a) puedan ser desempeñados por las personas a las que 

les corresponde hacerlo y b) generen expectativas que puedan ser cubiertas 

por los resultados del proceso 

 



 
 

 
 

 

 

Annex 5. Guia per estudiants 

e.OS y la asignatura 

Breve introducción al entorno virtual E.OS. 

Sitio: Psicologia Social 

Curso: Planificació i Gestió de Recursos Humans: DT (26958) 

Libro: e.OS y la asignatura 

 

Tabla de contenidos 

• Presentación de e.OS 

• Estructura de la página principal de la asignatura 

• Esquema del proceso de trabajo 

• ¿Cómo realizar las actividades? 

• ¿Qué hacer ante dudas o problemas? 

 

Presentación de e.OS 

El espacio virtual en el cual realizarás las actividades se llama e.OS, acrónimo de 

"Entorno de Organizaciones Simuladas". e.OS es la suma de dos herramientas: un 

simulador de intranets (elaborado con Drupal) y un gestor de aprendizaje 

(desarrollado con Moodle). 

Desde el gestor de aprendizaje - el espacio virtual en el que te encuentras ahora - 

podrás acceder a un conjunto de tareas cuya resolución te exigirá la búsqueda y 

análisis de la información disponible en el simulador de páginas Web e intranets de 

organizaciones. 



 
 

 
 

 

El gestor de aprendizaje será el espacio en donde podrás resolver las tareas y recibir 

retroalimentación de tu profesor. En el simulador de páginas Web e intranets podrás 

buscar la información que requieres para resolver las tareas. 

La estructura, los contenidos y las actividades que conforman al e.OS han sido 

desarrollados como un proyecto de innovación docente por el grupo de investigación 

UIM (Unidad Investigación Management).  

Estructura de la página principal de la asignatura 

La estructura de la página de inicio del curso contiene diversos elementos que es 

necesario conocer para la realización de las actividades. Para que vayas 

familiarizándote con ellos, te sugerimos que una vez que leas cada descripción, 

hagas pruebas y los utilices de forma exploratoria. 

1. Enlaces a las Web de empresa. En la cabecera de la página Web tendrás siempre 

disponibles, en forma de pequeñas cajas, los enlaces a las Web de las 

organizaciones que analizarás para resolver las actividades. Además, podrás 

aprovechar el Daily Planet, nuestro diario, que contiene noticias de todo tipo, entre 

las cuales también podrás encontrar información sobre las organizaciones. Cuando 

hagas click sobre cualquiera de las cajas, aparecerá una ventana nueva con la Web 

de la organización. 

2. Bloques laterales. La finalidad de los bloques laterales es proporcionarte 

elementos que te faciliten el trabajo en el curso. Entre ellos encontrarás los 

siguientes: a) administración: en donde podrás cambiar o completar tu perfil, 



 
 

 
 

consultar tus notas y cambiar tu contraseña; b) eventos próximos: que te permitirá 

consultar rápidamente las fechas de entrega de las tareas a realizar (sin hacer click, 

coloca el puntero del ratón en las fechas marcadas en rosa y aparecerá la 

información que necesitas); c) mensajes: que te informa de los mensajes que otras 

personas inscritas en el curso te han enviado a través del mismo espacio virtual y te 

permite acceder a ellos; y d) usuarios en línea: en donde aparecen los usuarios 

inscritos al curso que están conectados al mismo tiempo que tú.  

3. Bloques centrales. Los bloques centrales son los más importantes. En ellos 

aparece la presentación de los temas a abordar. Cada uno de los bloques centrales 

se centra en un tema de la asignatura e implica la realización de una tarea.  

4. Estado y salida. Por último, al final de la página y en la cabecera, aparecen el 

estado y la opción para salir. Es importante que al término de cada sesión de trabajo 

salgas del sistema, para evitar problemas en su uso. 

Esquema del proceso de trabajo 

El Moodle tiene una gran variedad de herramientas y recursos. En el caso del e.OS, 

aprovecharemos sólo algunos de ellos. Para tener una idea clara de la forma en que 

trabajaremos, a continuación aparece el proceso de trabajo que tendrás que seguir 

para resolver cada actividad. 

 

El primer paso será la lectura de la tarea correspondiente al tema en el que estés 

trabajando. Encontraras las tareas dentro de los bloques centrales.  

A continuación, según lo que te pida la tarea, accederás a la búsqueda de 

información en alguna de las páginas Web de organizaciones, utilizando los enlaces 

disponibles en la cabecera.  



 
 

 
 

Una vez que hayas realizado el análisis de la información y resuelto la actividad, 

volverás a entrar a la tarea y volcarás tus resultados - usualmente en un campo para 

editar texto o subiendo archivos - de tal forma que el tutor pueda consultarlos. 

Finalmente, y dentro de la tarea, podrás acceder a los comentarios de de tu tutor, 

una vez que haya corregido la actividad. 

¿Cómo realizar las actividades? 

El primer para trabajar en cada tema consiste en entrar a la tarea a realizar. Puedes 

entrar a la tarea desde el bloque central del tema al que corresponda. 

Una vez que hagas clic sobre la tarea que vas a realizar, podrás leer las 

instrucciones y conocer las fechas de inicio y término de la actividad. Toma en 

cuenta estas fechas, porque no será posible realizar entregas fuera de plazo. Lee 

con detenimiento las indicaciones hasta que te asegures de que tienes claro qué es 

lo que tienes que hacer y cómo vas a hacerlo. Si tienes dudas, aprovecha el espacio 

del foro de tutorización dedicado a la actividad para plantearlas.  

Para realizar la actividad, tendrás que explorar las páginas Web de las 

organizaciones para extraer la información que cada tarea te exija. Podrás acceder a 

las Web a través de los iconos que aparecen en la cabecera de la pantalla. Notarás 

que las páginas Web no se abren en la misma ventana sino en una ventana nueva. 

Además de las páginas Web de las organizaciones, podrás revisar noticias en el 

Daily Planet, el diario del e.OS. 

Una vez que tengas la información que requieres y hayas realizado la actividad que 

se te pida, podrás introducir tus conclusiones o resultados en la misma sección en la 

que aparece la tarea, haciendo click en el botón "Editar mi envío" o en su caso, subir 

el o los archivos con tu trabajo. La opción "Editar mi envío" te permite introducir tus 

resultados en el espacio virtual para que el docente-tutor los corrija y te haga los 

comentarios que crea pertinentes. Es imprescindible que después de escribir, 

guardes los cambios. En algunas de las tareas, los resultados se entregarán 

subiendo un archivo. Las instrucciones de la tarea te indicarán cuando este sea el 

caso. 

Cuando hayas guardado tu respuesta o subido algún archivo, éste tendrá que 

aparecer dentro de la misma tarea, incluyendo la fecha en que respondiste. 

En todas las actividades será posible volver a editar tu respuesta; es decir, hacer 

correcciones a lo que ya habías entregado o cambiar los archivos que has subido, 

siempre dentro del plazo indicado.  



 
 

 
 

En algún caso puede aparecer alguna actividad en donde no sea necesario editar 

texto o subir archivos (p.e. pedir algún tipo de participación en algún foro). 

Una vez que has respondido, has de esperar a que el tutor, revise y corrija tu entrega 

en un plazo de una semana a partir de la fecha límite para editar tu respuesta o subir 

tus archivos. Podrás consultar los comentarios del tutor en la misma sección de la 

tarea - incluso en los casos en donde tu trabajo no se entregue mediante edición de 

texto o subida de un archivo. 

Además de los comentarios del tutor, se incluirá la fecha en que el tutor ha hecho los 

comentarios.  

Este sería el proceso de realización de una actividad tipo tarea. 

¿Qué hacer ante dudas o problemas? 

El e.OS es un espacio virtual en proceso de mejora continua. Por lo tanto, es 

imprescindible que conozcamos cualquier detalle que creas que puede mejorarse. 

Además, el conocer las dudas que surjan en el uso por parte de los participantes, 

nos ayudará a mejorar los tutoriales para quienes comiencen a trabajar con esta 

herramienta.  

Por las anteriores razones, es muy importante que mantengas a tu tutor informado de 

cualquier incidencia o duda que surja en el proceso a través del foro de tutorización, 

en donde hay una discusión específica para ello. El equipo UIM resolverá las dudas a 

través de este espacio, de tal forma que preguntas y respuestas puedan compartirse.  



 
 

 
 

 

 

Annex 6. Nou qüestionari d’avaluació de la docència tutoritzada 

Presentació 

Deixa'ns conèixer la teva opinió sobre l'activitat. Només et durà un parell de minuts.  

1.)  ¿Cuánto tiempo te llevó realizar la actividad?*    

Menos de una hora / Entre una y dos horas / Entre dos y tres horas / Entre tres y 

cuatro horas / Más de cuatro horas  

2.)  Para resolver la actividad ¿trabajaste con otros compañeros de la 
asignatura?*   

Sí / No  

3.)  ¿Las instrucciones de la actividad han sido claras?*   

Sí / No  

4.)  ¿Has requerido apoyo del profesor o profesora para resolver la actividad?* 
  

Sí / No  

5.) ¿El grado de dificultad de la actividad te pareció adecuado?*   

Sí / No  

6.) ¿La Web o Webs de empresa que consultaste para resolver la actividad te 
proporcionaron la información necesaria?*   

Sí / No  

7.)  ¿La actividad te ha permitido comprender mejor aspectos significativos de 
la asignatura?*   

Sí / No  

8.)  ¿Qué sugerencias podrías ofrecer para mejorar la actividad?* 


