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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. 

Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
La finalitat principal del projecte consisteix en el disseny d'un material web mitjançant el qual els estudiants puguin anar 
desenvolupant i perfeccionant les diferents competències de les assignatures que conformen l'àrea de fiscalitat del 
Grau de Dret. Per a desenvolupar aquest material web s’ha fet servir la plataforma virtual Moodle. Concretament, el 
projecte s’ha centrat en una assignatura de fiscalitat del Grau de Dret, tot i que els resultats obtinguts són perfectament 
traslladables a qualsevol assignatura del Grau de Dret o postgrau en matèries jurídiques. El pla de treball del projecte 
ha consistit en desenvolupar un material web enfocat per competències, mitjançant les eines disponibles a la plataforma 
Moodle en una assignatura de fiscalitat i analitzar les seves possibilitats i característiques, especialment pel que fa a la 
planificació docent i l’avaluació de l’aprenentatge, així com comprovar el nivell de satisfacció dels estudiants mitjançant 
la realització d’unes enquestes. 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
The main purpose of the project is the design of online materials for students to develop and to improve the 
skills of the subjects in the area of taxation at the law degree. To develop these online materials has been used 
Moodle virtual platform. Specifically, the project has focused on a subject of taxation law degree, although the 
results can be applied to any subject of law degree or a postgraduate legal area. The project work plan has 
been to develop online material focusing on skills, through the tools of Moodle in a subject of taxation, and 
analyze its advantages and features, especially in relation to the planning of teaching and learning assessment 
and check the level of student satisfaction through the implementation of surveys. 

 
 



 
 

 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació- 
      

 
 
 
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. 
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1. INTRODUCCIÓ 

La finalitat principal del projecte consisteix en el disseny d'un material web mitjançant el qual els estudiants 
puguin anar desenvolupant i perfeccionant les diferents competències de les assignatures que conformen l'àrea 
de fiscalitat del Grau de Dret. Per a desenvolupar aquest material web s’ha fet servir la plataforma virtual 
Moodle. Concretament, el projecte s’ha centrat en l’assignatura de “Dret financer i tributari III”, tot i que els 
resultats obtinguts són perfectament traslladables a qualsevol web d’una assignatura de fiscalitat o fins i tot a 
qualsevol web d’una assignatura del Grau de Dret o postgrau en matèries jurídiques. 

És important destacar que, durant el desenvolupament del projecte, els membres de l’equip hem considerat 
necessari ampliar i millorar l’objecte del plantejament inicial del projecte. Efectivament, en el plantejament 
inicial del projecte, segons la proposta que es va fer a la sol·licitud, indicàvem que el contingut del material web 
només estaria format per expedients complets dels diferents procediments tributaris i de diferents impostos 
elaborats a partir de documents reals emesos per l'Administració tributària, tant de l'àmbit estatal, com 
autonòmic i local. 

Des d’un inici, els membres de l’equip del projecte ens varem adonar que el contingut del material web era 
força limitat, tal com s’havia plantejat a la proposta inicial del projecte. Limitar el contingut del projecte només 
als expedients administratius era massa poc ambiciós i podia resultar clarament insuficient per tal d’assolir 
l’objecte principal del projecte, és a dir, dissenyar un material web mitjançant el qual els estudiants poguessin 
anar desenvolupant i perfeccionant les diferents competències de les assignatures de l'àrea de fiscalitat. 

Per aquest motiu, els membres de l’equip del projecte varem decidir ampliar considerablement el contingut del 
material web. I per això varem decidir que els expedients administratius es podrien entendre millor pels 
estudiants si s’incorporaven a través d’activitats d’autoavaluació, on els estudiants podrien obtenir una millor 
visió pràctica i real dels continguts teòrics de les assignatures de fiscalitat explicats pels professors a les 
classes magistrals o als seminaris, i treballant les competències pròpies de la matèria. 

Així doncs, les activitats d’autoavaluació han estat l’element fonamental d’aquest material web, incorporant 
casos pràctics resolts, en formats reals i extrets d'expedients autèntics (notificacions, actes d'inspecció, 
embargaments, sancions, etc.), així com també liquidacions dels diferents impostos del nostre sistema tributari, 
amb un enfocament marcadament didàctic, acompanyats de les competències que es desenvolupen per mitjà 
de les esmentades activitats d’autoavaluació, els recursos disponibles (normativa, jurisprudència, vincles 
d’interès, etc.), un procediment de resolució per a cadascun dels supòsits, així com unes solucions detallades i 
justificades jurídicament. 

També varem comprovar que el contingut del material web no s’havia de limitar a les activitats d’autoavaluació, 
sinó que s’havia de complementar amb altres recursos necessaris per a l’assoliment de les competències per 
part dels estudiants de les assignatures de fiscalitat. I així varem dissenyar i elaborar uns materials docents 
propis, en forma de guies d’aprenentatge, esquemes i diapositives. Tot això acompanyat d’una recopilació de la 
normativa més actualitzada sobre la matèria.  

Així mateix, varem veure de seguida la necessitat de fer servir un entorn virtual adequat i prou versàtil per tal 
d’aconseguir els objectius plantejats al projecte. Per això, varem decidir fer servir la plataforma virtual Moodle, 
donat que es tracta d’un entorn tecnològic molt utilitzat a la majoria de les universitats espanyoles i estrangeres 
i representa una eficaç eina al servei d'una adequada planificació docent i avaluació de l’aprenentatge en 
l'àmbit de les Ciències Jurídiques, facilitant l’aprenentatge autònom per part de l’estudiant. 



 
 

 
 

2. METODOLOGIA 

La metodologia emprada en el desenvolupament del projecte ha estat la que es va indicar en el plantejament 
inicial en la sol·licitud del projecte. Aleshores es va comentar que l'enfocament metodològic per al 
desenvolupament del projecte venia marcat per les característiques especials del suport en què s'havien de 
presentar els materials. La preparació de la documentació, recursos, casos pràctics  i altres tipus d'activitats 
que s’implementen en un suport web exigeix als autors un esforç especial de concepció, que no resulta 
necessari quan es tracta de fer simplement documents o materials en paper. 

D'aquesta manera, seguint en particular les orientacions dels responsables dels dissenys formatius de la 
Universitat, en l'elaboració dels continguts, d'una banda s'han de respectar les limitacions d'un format que, a 
diferència del tradicional, es presenta a l'estudiant en una pantalla d'ordinador; i d'altra banda cal saber 
aprofitar totes les potencialitats que les combinacions multimèdia ofereixen tant per a la presentació més 
atractiva i acurada dels continguts com per a esperonar la iniciativa de l'estudiant amb el recurs a les tècniques 
d'interactivitat. 

Tal com s’assenyalava al plantejament inicial del projecte, una primera acció dels membres del grup de treball 
ha estat identificar quines són les institucions jurídiques sobre les que s’ha treballat, realitzar un llistat de temes 
sobre els materials, recursos i documentació, així com de les competències de l'àrea de fiscalitat. Aquesta 
selecció s’ha fet tenint en compte dos criteris: en primer lloc, els temes que generalment presenten més 
dificultats per a l'estudiant i, en segon lloc, aquells temes que en la pràctica jurídica generen més conflicte, 
aspecte que es detecta en base a l'estudi de la jurisprudència. 

En segon lloc, els membres del grup s’han posat en contacte amb els personal directiu de les Agències 
tributàries estatal i catalana per a contrastar la informació sobre els temes ja determinats. I, en tercer lloc, s’ha 
procedit a determinar i elaborar per cada tema la relació de la normativa, jurisprudència, doctrina 
administrativa, recursos web i bibliografia. Per últim, s’han redactat per cada tema unes activitats 
d’autoavaluació, unes guies d’aprenentatge, uns esquemes i unes diapositives, per tal d’ajudar als estudiants a 
comprendre les principals nocions treballades. 

Tot això s’ha fet amb un enfocament per competències. És a dir, la determinació i fixació de les competències 
ha estat present en cada una de les fases de desenvolupament del projecte, així com en els materials web 
elaborats. D’aquesta forma, les competències estan presents en totes i cadascuna de les activitats 
d’autoavaluació, en totes les activitats avaluables, així com en el pla docent de l’assignatura. L’objectiu 
principal és que l’estudiant sigui conscient de les habilitats que està desenvolupant i afavorir l’aprenentatge 
autònom. Objectiu que, d’acord amb les enquestes de satisfacció dels estudiants, el nivell de seguiment de 
l’avaluació contínua i els resultats del rendiment acadèmic, s’ha assolit totalment. 

3. PLA DE TREBALL 

El pla de treball del projecte ha consistit en desenvolupar un material web enfocat per competències, mitjançant 
les eines disponibles a la plataforma Moodle en una assignatura de fiscalitat i analitzar les seves possibilitats i 
característiques, especialment pel que fa a la planificació docent i l’avaluació de l’aprenentatge, així com 
comprovar el nivell de satisfacció dels estudiants mitjançant la realització d’unes enquestes. 

La proposta inicial de pla de treball s’ha acomplert totalment. Així, en una primera fase, es va produir la 
constitució del grup de treball i el repartiment de tasques entre els membres de l’equip del projecte, la 
identificació de les institucions jurídiques més rellevants respecte les quals treballar, la delimitació de les 
competències a desenvolupar mitjançant els materials, així com la selecció de les diferents activitats 
d’autoavaluació.  

En una segona fase, varem realitzar la determinació de la normativa aplicable, la selecció de la jurisprudència i 
doctrina administrativa aplicables, la selecció de la principal bibliografia sobre cada tema, la determinació de 
recursos web aplicables, la relació de cada activitat d’autoavaluació amb les activitats avaluables de 
l'assignatura i la redacció d'esquemes i/o breus explicacions de cada matèria. 

En una tercera fase, s’ha procedit a l’elaboració dels materials provisionals en format web i la redacció 
definitiva dels materials web. I en una quarta fase, s’ha efectuat la utilització dels materials per part dels 
estudiants de la Universitat Pompeu Fabra, la valoració dels resultats acadèmics i de rendiment de les 
assignatures i la realització d'enquestes de satisfacció dels estudiants. 

Per últim, en una cinquena i última fase, s’ha procedit a la valoració final de la implementació del projecte i dels 
seus resultats, així com la difusió dels resultats del projecte a través d'alguna ponència presentada a un 
congrés sobre innovació docent i la participació en alguna publicació relacionada amb l’objecte del projecte. 



 
 

 
 

En aquest sentit, pot esmentar-se la participació de l’investigador principal en la Jornada sobre docència del 
Dret i tecnologies de la informació i la comunicació, al juny de 2010, en la que va presentar els resultats 
d’aquest projecte en una ponència sobre “Plataformes virtuals i avaluació dels aprenentatges”. I també es pot 
esmentar el capítol del llibre redactat per l’investigador principal titulat “La evaluación del aprendizaje y la 
plataforma docente Moodle”, al llibre col·lectiu titulat "Docencia del Derecho y tecnologías de la información y la 
comunicación", Huygens, Barcelona, 2010 (pàgs. 79-90). 

4. RESULTATS DEL PROJECTE 

A continuació, comentarem breument els principals resultats obtinguts en aquest projecte. En primer lloc, farem 
referència al marc general on s’ha d’entendre l’experiència concreta portada a terme en el projecte: la 
planificació docent en l'Espai Europeu d'Educació Superior, els instruments de planificació docent, algunes 
característiques i pautes per a realitzar la planificació docent, així com els objectius i mètodes de l'avaluació de 
l'aprenentatge. 

Seguidament, farem referència a la plataforma docent virtual Moodle i les eines de planificació docent i 
avaluació de l’aprenentatge (configuració del format del curs, calendari d'activitats, tauler del curs, activitat de 
tasques, qualificació de les activitats i activitat de qüestionari). En totes aquestes eines de Moodle comentarem 
quines són les seves característiques principals i com les hem fet servir en el nostre projecte, mostrant 
mitjançant algunes imatges la implementació concreta en una web d’assignatura de fiscalitat. 

Tot seguit, comentarem els recursos de la web de l’assignatura que hem fet servir al nostre projecte: guies 
d’aprenentatge, esquemes, diapositives, activitats d’autoavaluació, normativa i vincles d’interès. 

Finalment, ens referirem a les enquestes de satisfacció dels estudiants que es van realitzar en un grup de 
l’assignatura “Dret financer i tributari III” de la Llicenciatura de Dret de la Universitat Pompeu Fabra. També 
comentarem breument quins han estat els resultats pel que fa al nivell de seguiment de l’avaluació contínua i 
els resultats acadèmics dels estudiants. 

4.1. La planificació docent en l'Espai Europeu d'Educació Superior 

Al nou escenari docent dissenyat per l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), el professor passa de ser 
transmissor dels seus coneixements a ser un orientador i dinamitzador del procés d'aprenentatge dels 
estudiants; de manera que una bona docència ja no depèn exclusivament dels coneixements del professor. Al 
seu torn, l'estudiant adopta un paper molt més actiu i autònom, deixant de ser un simple receptor de 
coneixements, per convertir-se en l'artífex del seu propi procés d'aprenentatge, situant-se, per tant, en el centre 
del mateix. En altres paraules, l'estudiant passa de ser un objecte a un subjecte d'aprenentatge. 

L'activitat docent no és un procés improvisat, sinó que sempre ha requerit de certa tasca prèvia de planificació. 
No obstant això, en el marc de l'EEES l'esmentada planificació adquireix un nou significat, ja que la docència, 
com s'acaba d'assenyalar, no se centra en el professor sinó en el procés d'aprenentatge de l'estudiant. 

Així doncs, en aquest nou context educatiu cal una tasca prèvia de planificació de l'acció docent per a que sigui 
de qualitat, ja que, en planificar, el docent, defineix les competències i resultats a obtenir i decideix com i quan 
s'aconseguiran. Per tant, la planificació facilita la valoració de la consecució dels objectius, ajuda a organitzar 
de forma eficaç el temps i els recursos didàctics, permet la coordinació entre els diferents docents d'una 
mateixa assignatura i entre diferents assignatures de la titulació i serveix d'orientació a l'estudiant en el seu 
procés d'aprenentatge. 

Això implica la necessitat que l'esmentada planificació sigui comunicada a l'inici del període lectiu als 
estudiants i a la resta de docents, especialment en entorns virtuals d'aprenentatge. La planificació pot 
materialitzar-se a través de diferents documents (pla o guia docent, calendari d'activitats de l'assignatura, etc.) i 
es pot realitzar a través de diferents vies: tant en suport paper com a través d'una plataforma docent virtual. 

Precisament, aquest projecte se centrarà en l'anàlisi de la utilització d'una determinada plataforma docent 
virtual (Moodle) per al desenvolupament adequat de la planificació docent i l’avaluació de l’aprenentatge. 

4.2. Instruments de planificació docent: la guia docent i el calendari d'activitats 

Com s'ha comentat anteriorment, dos dels elements en els quals es materialitza aquesta necessària 
planificació docent són, d'una banda, la guia o pla docent i, per un altre, el calendari d'activitats. Si bé, ambdós 
poden estar integrats a un únic element. 

4.2.1. La guia docent 

En aquest escenari de canvi de paradigma, no és exagerat afirmar que la guia docent és l'instrument en el qual 
s'està materialitzant el mateix i que pot ser una eina facilitadora per al canvi de mentalitat que s'exigeix al 



 
 

 
 

professorat. Seguint a Parcerisa (2004: 13-38) i Contreras (2005: 12), creiem que la confecció de la guia 
docent constitueix una bona oportunitat de reflexionar sobre la docència i l'aprenentatge universitaris amb la 
finalitat de millorar-los. Tanmateix, s'ha de tenir present també que tan importants són les característiques 
d'aquest recurs com l'ús que se’n faci del mateix. 

En aquest context, l'element clau, insistim, en l'orientació del procés d'aprenentatge de l'estudiant per part del 
professor és la guia docent. Es tracta de l'instrument que substitueix el tradicional programa de l'assignatura i 
que pot rebre, en funció de la institució, un divers nom: guia docent, guia acadèmica, guia de l'assignatura, guia 
didàctica, pla docent, pla de treball. 

Ara bé, amb independència de la terminologia emprada, una primera reflexió de tipus general és que el pla 
docent s'ha de convertir en l'instrument que actuï d'engranatge entre l'assignatura i el pla d'estudis del grau o 
del postgrau, concretant amb detall com aquesta assignatura aconseguirà els objectius que el pla d'estudis li ha 
assignat en la globalitat de l'ensenyament en el qual està encaixada. 

Tradicionalment, cada càtedra o cada professor ha elaborat el clàssic programa de l'assignatura que contenia 
únicament una breu presentació de la matèria, el temari de l'assignatura, una bibliografia i unes breus 
indicacions sobre el sistema d'avaluació, és a dir, sobre l'examen final. El programa de l'assignatura en moltes 
ocasions era més un instrument per al professor que per al propi estudiant. És més, en moltes ocasions el 
programa constituïa una part important del primer exercici de les oposicions per a l'accés a una plaça de 
professor universitari. 

Aquest origen és la raó de ser de molts dels seus trets com, per exemple, en ocasions, unes extensíssimes 
bibliografies. Per aquest motiu, el tradicional programa de les universitats presencials ha sofert una gran 
transformació a l'hora d'elaborar una nova guia docent que s'adapti a la metodologia dels crèdits ECTS 
(European Credit Transfer System). 

En efecte, en el nou paradigma, la guia va més enllà que el clàssic programa, ja que no solament recull el 
contingut de l'assignatura, sinó la planificació del treball de l'estudiant i, en definitiva, és l'instrument en el qual 
el professor exposa com entén el procés d'ensenyament i aprenentatge d'aquesta assignatura en concret. És a 
dir, la guia docent concreta el que es pretén de l'assignatura, la forma d'aconseguir-ho i la manera d'avaluar-ho; 
és a dir, especifica els objectius, la metodologia i l'avaluació de l'assignatura. 

El fonamental és que la guia deixa de ser un instrument només per al professor per a convertir-se en una eina 
indispensable en el procés d'aprenentatge de l'estudiant. No s'ha de perdre de vista que la guia ha de ser un 
instrument essencial que realment orienti l'estudiant en aquest nou íter d'aprenentatge que estem emprenent. 
En aquest sentit, Zabalza (2003: 70-167) assenyala que la guia docent s'ha de redactar a través de la 
reconstrucció del procés, situant-se en la perspectiva de l'estudiant. 

De manera que el propi nom de guia docent ja no recull aquesta idea; potser, guia discent seria un mot més 
adequat a la nova realitat, en la qual ja no és tan important el que els professors ensenyarem, sinó que el 
realment rellevant és el que els estudiants aprendran, de manera que les nostres guies hauran d'incloure 
qüestions tan quotidianes com el major grau de dificultat o importància d'unes determinades unitats. 

En definitiva, cal que sigui una eina útil tant per a l'equip docent com per a l'estudiant. Al professor o a 
professora li ha de servir per a redissenyar l'assignatura a partir dels nous requisits i, sobretot, per a planificar 
exhaustivament com es desenvoluparà la mateixa al llarg del trimestre. La guia o pla docent resulta molt útil en 
assignatures que tenen diversos professors, responsables dels diferents components (sessions magistrals, 
seminaris, laboratoris), perquè permet coordinar millor la tasca docent. 

I a l'estudiant, la guia o pla docent l'ha de permetre conèixer d'entrada com funcionarà l'assignatura, què farà i 
per a què li servirà, de manera que pugui orientar-se al llarg del curs sobre el que ha d'anar fent i com ho ha de 
fer. Si tenim en compte que l'estudiant ha d'anar sent cada vegada més autònom durant el seu procés formatiu, 
cal que compti amb eines i recursos que se'l facilitin, que li permetin conèixer el procés de treball perquè pugui 
organitzar-se i planificar-se ell mateix el seu estudi i la seva presència a l'aula. 

4.2.2. El calendari d'activitats 

Un altre dels elements en els quals pot reflectir-se la planificació docent és el calendari d'activitats a 
desenvolupar durant el període lectiu. Es tracta, doncs, d'una eina el contingut de la qual es troba ja recollit en 
la guia docent. No obstant això, considerem que, precisament per la seva importància de cara a l'estudiant, 
hauria d'existir de forma independent, ja que la informació docent apareix destacada millor al calendari, en ser 
més visual o gràfica. 



 
 

 
 

El calendari d'activitats comprèn tot tipus d'activitats a realitzar durant el curs acadèmic, en línia amb els crèdits 
ECTS. Així doncs, inclou, d'un costat, les activitats d'estudi individual per part de l'estudiant, així com les 
activitats a realitzar a l'aula i la seva tipologia (seminari, classe magistral, treball en grups, tutoria...); i, d'un 
altre, conté les activitats d'avaluació tant contínua com final. 

Aquestes activitats han d'estar perfectament detallades i identificades al calendari, constant no solament la 
data de realització, sinó una breu descripció de les mateixes. Per la qual cosa, pot resultar útil l'ús de diferents 
colors o marques per a cada tipus d'activitat, facilitant així la seva comprensió. 

Així mateix, ha d'incorporar l'esmentat calendari una referència a les hores de dedicació que l'estudiant ha 
d'emprar en cada una de les activitats planificades, tant dins com fora de l'aula. 

Finalment, es pot afegir un altre tipus d'informació, que pot resultar d'utilitat per a l'estudiant a l'hora de 
planificar el seu aprenentatge, com, per exemple, la identificació del professor o professors encarregats de 
cada grup o subgrup de l'assignatura, o bé la indicació dels espais en els que es desenvoluparan les activitats 
a l'aula, és a dir, la referència al número i localització de l'aula concreta, ja sigui una aula gran de tipus plenari 
per dur a terme les classes magistrals o bé una aula petita per als seminaris, o bé una aula d'informàtica o un 
laboratori, etc. 

4.3. Algunes característiques de la planificació docent 

Dos dels caràcters bàsics de la planificació docent són, al nostre entendre, tant el seu abast o contingut com la 
seva publicitat. La planificació docent ha d'incloure tots aquells aspectes relacionats amb l'assignatura que 
permetin als estudiants afrontar amb èxit el seu procés d'aprenentatge, tant en la docència presencial com en 
la docència virtual. Per a això, és imprescindible que tots aquests aspectes siguin coneguts pels estudiants en 
el moment inicial del període lectiu o, fins i tot, abans de matricular-se de l'assignatura. 

4.3.1. Abast de la planificació docent 

La guia docent ha de tenir un contingut mínim que respongui a les qüestions dels objectius de l'assignatura, la 
metodologia a utilitzar i l'avaluació. Tals continguts, com s'ha comentat, han de servir de guia, d'orientació a 
l'estudiant a l'hora d'afrontar amb èxit el seu procés d'aprenentatge. 

Quant als concrets apartats que ha de tenir la guia docent, Parcerisa (2004: 21) opina que són els següents: 
dades generals de l'assignatura, objectius, metodologia, avaluació, temes o blocs de continguts, 
recomanacions i fonts d'informació. 

Veurem, a continuació, els apartats que, segons la nostra opinió, han de ser presents en la guia docent d'una 
assignatura. En primer lloc, han de figurar una sèrie de característiques bàsiques descriptives de l'assignatura: 
nom de l'assignatura, curs acadèmic, titulació en la qual s'enquadra, nombre de crèdits, hores de dedicació de 
l'estudiant, tipus d'assignatura (obligatòria o optativa), llengua o llengües en la que s’imparteix i professors 
responsables de la docència. 

En segon lloc, un apartat que s'ha d'incorporar a la guia docent és el de la descripció i presentació de 
l'assignatura: quin lloc ocupa en el pla d'estudis, relació amb altres matèries, projecció en el camp professional 
i assignatures que cal haver cursat anteriorment. 

En tercer lloc, s'han de descriure els objectius que es pretén que l'estudiant assoleixi al final del període 
docent. Objectius entre els quals no solament s'han de trobar els coneixements a assolir, sinó també les 
competències a desenvolupar, com indiquen Delgado et al. (2006: 67-71). Lògicament, les habilitats i 
capacitats que els estudiants han d'assolir i desenvolupar en l'assignatura han d'estar classificades entre 
competències generals (instrumentals, sistèmiques i interpersonals) i competències específiques de la matèria. 

En quart lloc, han de figurar els continguts de l'assignatura, organitzats per blocs temàtics. En aquest punt, 
resulta de gran rellevància que el nivell de concreció de la descripció dels diversos apartats i temes permeti a 
l'estudiant tenir una visió general però alhora detallada de les matèries que són objecte d'anàlisi en 
l'assignatura. 

En cinquè lloc, la guia docent ha de detallar la metodologia que s'utilitzarà en general en l'assignatura i una 
planificació específica de cadascuna de les sessions de classe, en les quals s'indiqui la seva diversa tipologia 
(classe magistral, seminari, activitats d'avaluació, exposicions orals...). En aquest apartat, el docent o docents 
han de transmetre amb claredat a l'estudiant la relació necessària que ha d'existir entre el mètode emprat i el 
sistema d'avaluació que se seguirà, sent imprescindible, per tant, que existeixi una coherència entre ambdós. 

En sisè lloc, un apartat tan important com l'anterior és el dels criteris d'avaluació, en el qual s'ha d'especificar el 
sistema que se seguirà per part dels docents per valorar la consecució dels objectius de l'assignatura. En 



 
 

 
 

aquest apartat, per tant, cal especificar si s'aplicarà un sistema d'avaluació contínua o no (i, en el seu cas, 
nombre d'activitats, contingut, temporalització...), els criteris que se seguiran per qualificar cada una de les 
activitats, el pes que tindrà amb relació a l'avaluació final, en què consistirà, en el seu cas, l'examen final, 
detallant al màxim el tipus de proves que contindrà, si alguna part tindrà caràcter eliminatori o no, si tindrà una 
part pràctica i una altra teòrica, si es podrà consultar algun tipus de material, quina durada aproximada tindrà la 
prova, etc. 

I, finalment, a la guia docent també convé assenyalar els principals materials i recursos que es recomana a 
l'estudiant que utilitzi per al bon desenvolupament de l'assignatura. L'esmentada relació de recursos i materials 
ha de contenir les referències tant de llibres o articles que es recomana consultar, com d'un altre tipus de 
documentació (normes, webs recomanades, blogs, etc.). En aquest punt, convé destacar la importància que el 
docent, en col·laboració amb la resta de col·legues de la disciplina de la seva universitat o bé d'altres 
universitats, elabori els seus propis materials docents, ja siguin en forma d'esquemes, apunts, guies, 
diapositives, etc. En qualsevol cas, també és recomanable la referència de materials docents d'altres 
professors, que es puguin localitzar fàcilment en els dipòsits digitals de les diverses universitats. 

Les principals característiques que hauria de reunir, segons la nostra opinió, la guia docent per ser útil a 
l'estudiant són les següents: ha de ser clara, per evitar possibles confusions o dubtes; no ha de ser gaire 
extensa perquè l'estudiant s'animi a llegir-la amb atenció; no obstant això, ha de plasmar les principals 
qüestions amb el major grau de detall possible, ja que, a major informació, més útil és per a l'estudiant en 
permetre-li planificar el seu procés d'aprenentatge. 

Segons Contreras (2005: 14-16), la guia docent hauria de reunir les següents característiques: hauria de ser 
útil per als estudiants, així com per als professors, intel·ligible, completa, limitada en extensió, de compliment 
obligat, ben presentada, pública, realitzada en equip, validada i revisable. Referent a això, considera De Miguel 
(2005: 26) que la qualitat d'una guia està condicionada per la utilitat que els estudiants trobin en ella per a 
planificar i dur a terme el treball que han de realitzar. 

Alguns dels apartats de la guia docent, en la nostra opinió, poden tenir una vigència major que d'altres, de 
manera que poden romandre invariables durant diversos cursos acadèmics, com és el cas de la descripció de 
l'assignatura o els seus objectius. En canvi, altres apartats, per la seva pròpia naturalesa, són més canviants, 
com passa amb la metodologia o l'avaluació. 

I per això, com s'ha comentat anteriorment, és convenient disposar cada curs acadèmic d'un calendari docent 
que reculli de forma destacada i detallada les activitats que es realitzaran durant el mateix. 

4.3.2. La publicitat de la planificació docent 

La guia i el calendari docents són documents públics que, com s'ha comentat, exerceixen un paper destacat en 
el procés d'aprenentatge i, com a tal, han de ser coneguts des del primer moment pels seus destinataris, això 
és, els estudiants. 

Per tant, hauria d'informar-se els estudiants del seu contingut el primer dia del període lectiu i, fins i tot anant 
més enllà, haurien de disposar de la guia docent en un moment anterior, durant el període de matrícula 
(almenys, la part del pla docent menys canviant, com pot ser la descripció de l'assignatura, recomanacions, 
metodologia, objectius, competències...). 

D'aquesta manera, l'estudiant estarà en condicions de conèixer els diferents aspectes relacionats amb 
l'assignatura: quins són els objectius, ja que serà avaluat en consideració a tals objectius; la metodologia 
docent; els criteris d'avaluació; les activitats que s'utilitzaran en l'avaluació; el calendari de realització de les 
activitats; els recursos que s'han d'utilitzar; el temps estimat d'elaboració de cada una de les activitats... La qual 
cosa també pot redundar en benefici de la seva motivació a l'hora d'estudiar. 

Així mateix, el professor també es beneficia de l'esmentat coneixement per part de l'estudiant, ja que així pot 
planificar amb temps les activitats realitzades a classe: organització de grups de treball per realitzar 
presentacions orals, seminaris, tutories... Alhora, afavoreix la coordinació i/o col·laboració amb la resta de 
l'equip de docents. 

Finalment, entenem que és convenient que tant la guia com el calendari docents siguin fàcilment accessibles 
per als estudiants. Actualment, el més recomanable és que apareguin en un lloc destacat de la plataforma 
virtual docent, ja que ambdós documents són el referent per a l'estudiant a l'hora d'organitzar el seu procés 
d'aprenentatge. Si no es disposa de plataforma virtual, pot publicar-se en qualsevol espai web institucional de 
la universitat i facilitar-se en suport de paper als estudiants. 



 
 

 
 

4.4. Algunes pautes per realitzar la planificació docent 

4.4.1. El paper dels equips d'assessorament pedagògic 

L'elaboració de les noves guies i calendaris docents per a la concreció dels paradigmes de l'EEES i l'adaptació 
de la metodologia de treball en ECTS han situat gran part del professorat universitari davant de la insòlita 
situació consistent que ni els professors més novells ni els professors de més experiència no saben amb 
seguretat com elaborar aquest nou material docent que els exigeix la seva universitat. Per aquest motiu, els 
serveis d'assessorament pedagògic estan jugant un important paper que mai abans no havien tingut a les 
universitats. 

Entenem que la clau de l'èxit del procés està precisament en el bon encaix i acceptació que aquest tipus de 
serveis tinguin per part del professorat. Si la seva tasca és percebuda com a rigorosa, planificada i eficaç, el 
seu assessorament es convertirà en decisiu perquè l'adaptació al canvi sigui real. Ara bé, si la percepció que el 
professorat té d'aquest servei és el de ser tècnicament complex i confús, dirigit exclusivament per i per a 
pedagogs, i, per tant, allunyat de la realitat del professor, les possibilitats que el canvi es converteixi en un pur 
intercanvi d'informació docent sense la introducció d'un nou rumb, són molt altes. 

Resulta evident que el procés d'elaboració i redacció d'aquestes guies i calendaris docents està suposant una 
dedicació molt intensa per al professorat, de manera que l'acompanyament dels equips d'assessorament 
pedagògic de les universitats només serà percebut de manera positiva si la seva tasca aconsegueix realment 
alleugerir i optimitzar la càrrega de treball que aquest procés comporta per al professor en aquells aspectes 
que li són més nous i per tant complexos, com, per exemple, identificar les diferents classes de competències 
en seva pròpia assignatura, repensar el tipus d'activitats més idoni per a les competències que es pretenen 
aconseguir així com la manera d'avaluar-les, o bé proposar sistemes efectius del còmput del temps i de la 
càrrega de treball per a l'estudiant. 

4.4.2. El treball col·laboratiu de l'equip de docents 

A l'hora de confeccionar la guia i el calendari docents, és molt important la participació de tot l'equip de 
professors implicats en la docència d'una assignatura, de manera que el treball, en aquest cas, ha de ser 
necessàriament col·laboratiu. 

D'altra banda, s'ha d'assenyalar que la realització de la guia i calendari docents i, més quan es treballa en 
equip, es converteix en una de les competències que ha de ser capaç de desenvolupar el professor 
universitari, en línia amb la filosofia inherent a l'EEES. 

En aquest sentit, Perrenoud (2004: 10) assenyala deu grups de competències que corresponen, en general, a 
un bon docent: organitzar i animar situacions d'aprenentatge; gestionar la progressió dels aprenentatges; 
elaborar i fer evolucionar dispositius de diferenciació; implicar els estudiants en els seus aprenentatges i en el 
seu treball; treballar en equip; participar en la gestió de la institució docent; informar i implicar els pares o tutors 
dels estudiants; utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació; afrontar els deures i els dilemes ètics 
de la professió; i organitzar la pròpia formació contínua. 

Per la seva part, Zabalza (2003: 70-167) assenyala les següents: planificar el procés d'ensenyament i 
aprenentatge, seleccionar i preparar els continguts disciplinars, oferir informacions i explicacions comprensibles 
i ben organitzades, maneig de les tecnologies de la informació i la comunicació, dissenyar la metodologia i 
organitzar les activitats, comunicar-se i relacionar-se amb els estudiants, autoritzar, avaluar, reflexionar, 
investigar sobre l'ensenyament i identificar-se amb la institució i treballar en equip. Elton (1996: 30), finalment, 
assenyala les següents: investigació pedagògica, lideratge de grup, organització de la docència, establiment de 
relacions entre les parts i capacitat d'avaluació. 

4.4.3. Factors a tenir en compte en la planificació docent 

A l'hora de planificar la docència i el procés d'aprenentatge d'una assignatura, existeixen diversos factors a 
tenir en compte, que poden variar en funció de les característiques de cada assignatura. Segons la nostra 
opinió, alguns d'aquests factors són els que a continuació s'indiquen: 

 El temps de durada del període lectiu: no és el mateix planificar per a un espai de temps reduït (un 
trimestre, un semestre), que per a un més extens (un any). 

 Nombre d'estudiants de l'aula (no és el mateix tenir un grup reduït que un grup molt nombrós d'estudiants). 

 Tipologia de l'estudiant (estudiants nacionals, estudiants procedents d'intercanvis internacionals, l'edat de 
l'estudiant...). 



 
 

 
 

 Titulació acadèmica prèvia de l'estudiant o coneixements previs sobre la matèria. 

 Titulació en la qual s'enquadra l'assignatura. No és el mateix ensenyar una idèntica matèria a un estudiant 
d'una titulació que a un d'una altra titulació. Igual com tampoc no és el mateix un estudiant de grau que un 
de postgrau. 

 Nombre de crèdits de l'assignatura. 

 Objectius del curs i competències a desenvolupar. 

 Nombre d'activitats d'avaluació a realitzar. 

 Metodologia docent a aplicar en l'assignatura: tutories, treball en grups, seminaris, classes magistrals. 

4.5. Objectius i mètodes de l'avaluació de l'aprenentatge 

4.5.1. Objectius de l'avaluació de l'aprenentatge 

Com s'ha assenyalat, actualment, l'avaluació s'entén com un procés integrat i interrelacionat amb el procés de 
formació, des del moment inicial de la planificació fins a la comprovació dels seus resultats. De manera que té 
com a objectiu detectar quins elements funcionen correctament i quins no, per millorar-los, amb la finalitat 
última de garantir la qualitat global del procés de formació (avaluació formativa). 

Així doncs, s'ha passat d'una avaluació centrada en els productes o resultats a una avaluació centrada en els 
processos. És a dir, la finalitat no és només atorgar una qualificació, sinó aconseguir un aprenentatge de 
qualitat. Es persegueix, doncs, amb l'avaluació anar introduint millores constants en el procés d'aprenentatge 
dels estudiants. Aquest és el motiu pel qual el concepte d'avaluació contínua ha anat guanyant terreny. 

L'avaluació contínua s'adopta com una estratègia d'avaluació formativa més orientada al procés d'aprenentatge 
que a una valoració puntual. Mitjançant l'avaluació contínua el professor, no solament avalua al final del procés 
d'aprenentatge l'assimilació de coneixements i el desenvolupament de competències per part dels estudiants, 
sinó que ho fa al llarg del curs. 

4.5.2. Mètodes de l'avaluació de l'aprenentatge 

D'una única manera d'avaluar, hem passat a diferents tipus d'avaluació, tasca no exempta de certa complexitat. 
Hem passat de l'avaluació final com únic mètode d'avaluació, que és una avaluació sumativa, és a dir, que té 
per objecte posar una nota al final del procés d'aprenentatge, a utilitzar altres mètodes d'avaluació formativa, 
és a dir, centrada en el procés d'aprenentatge i no tant en assignar una qualificació. L'avaluació contínua pot 
coexistir amb l'avaluació final, que és la que solia donar-se en exclusivitat en la majoria de les ocasions. 

Però al costat d'aquesta avaluació contínua, existeixen altres formes d'avaluació formativa compatibles amb la 
mateixa. Per exemple, l'ús del portafoli per a l'aprenentatge i l'avaluació s'està convertint en un mètode bastant 
habitual en determinades matèries. Es tracta, bàsicament, d'una tècnica de recopilació, compilació, col·lecció i 
repertori d'evidències i competències professionals que capaciten una persona per al desenvolupament 
professional satisfactori. 

Un altre mètode molt interessant és l'ABP (aprenentatge basat en problemes). Mentre que tradicionalment 
primer s'exposa la informació i posteriorment es busca la seva aplicació en la resolució d'un problema, en el 
cas de l'ABP primer es presenta el problema, s'identifiquen les necessitats d'aprenentatge, es busca la 
informació necessària i finalment es torna al problema. Per tant, s'involucra els estudiants en un aprenentatge 
autodirigit que resol problemes complexos del món real. 

Un altre tipus molt similar és el mètode del cas. És un mode d'ensenyament en el que els estudiants aprenen 
sobre la base d'experiències i situacions de la vida real, permetent-los així, construir el seu propi aprenentatge 
en un context que els aproxima al seu entorn. Aquest mètode es basa en la participació activa i en processos 
col·laboratius de discussió de la situació reflectida en el cas. 

4.5.3. L'avaluació contínua 

Però, realment, què és l'avaluació contínua? Seguint a Delgado et. al. (2006: 53-65), consisteix en la proposta 
per part del docent, amb certa periodicitat, d'activitats, de caràcter avaluable, que faciliten l'assimilació 
progressiva dels continguts de la matèria i el desenvolupament progressiu de les competències a assolir. 
L'avaluació contínua ha de servir per a que el propi estudiant i el docent coneguin l'evolució en l'aprenentatge i 
siguin conscients de l'esforç que cal dedicar a l'assignatura, d'acord amb les qualificacions i el nivell de 
coneixements i de desenvolupament de competències que s'adquireix. 



 
 

 
 

La característica diferenciadora d'aquest mètode d'avaluació és que es tracta d'una avaluació en la qual 
l'estudiant rep per part del docent un retorn (feedback) detallat del seu procés d'aprenentatge, per reorientar-lo, 
si és necessari. L'esmentat retorn s'ha de produir el més ràpid possible, passats uns dies tot just. Si triguem 
molt, l'estudiant segurament haurà hagut de realitzar una altra prova o activitat, i no sabrà com afrontar-la, 
perquè no sabrà si va bé o no; tampoc sabrà com millorar, en el seu cas, ni veurà recompensat el seu esforç. 

Aquest punt és clau. Quant més de detallat sigui el retorn a l'estudiant, millor. Pot consistir en donar només la 
nota, acompanyat d'un comentari general sobre els resultats de tota la classe. Encara que el desitjable (i el 
més laboriós) és que consisteixi en un comentari específic sobre els resultats concrets de l'estudiant (en què ha 
fallat, per què, com millorar, animar-lo...), especialment respecte aquells estudiants que tenen més problemes 
en el seu procés d'aprenentatge. Pot realitzar-se en classe o a través de tutories, presencialment o virtualment. 

En suma, mitjançant aquest sistema d'avaluació contínua el professor pot realitzar un major i millor seguiment 
del progrés en l'aprenentatge de l'estudiant. Per tant, aquest sistema d'avaluació, presenta, sense cap dubte, 
avantatges tant per a l'estudiant com per al professor. 

Per a l'estudiant, ja que els estudiants que participen en l'avaluació contínua tenen majors garanties de superar 
l'assignatura que la resta, ja que han assimilat de forma gradual els continguts més importants de la matèria i 
perquè han desenvolupat també de manera progressiva les competències de l'assignatura. A més, l'estudiant 
rep informació sobre el seu propi ritme d'aprenentatge, sent capaç de rectificar els errors que ha anat cometent, 
trobant-se en condicions de reorientar el seu aprenentatge i, en definitiva, implicant-se de forma més motivada 
en el seu propi procés d'aprenentatge. 

Per al professor, l'avaluació contínua té l'avantatge de proporcionar-li informació que li permet intervenir per 
millorar i reorientar el procés d'aprenentatge, ja que disposa d'una visió de les dificultats i progressos dels 
estudiants. A més, li permet conèixer millor l'aprofitament de l'assignatura per part dels estudiants, així com 
realitzar una més precisa qualificació del rendiment dels mateixos. 

Finalment, s'ha de tenir en compte que a l'hora de dissenyar l'avaluació contínua poden destacar-se tres 
elements claus: la seva planificació, les activitats plantejades i els materials docents. 

En primer lloc, quant a la planificació, no s'ha d'oblidar, com ja s’ha comentat, que l'avaluació, com la docència 
en general, és un procés no improvisat, que requereix, per tant, d'una important tasca prèvia de planificació. 
L'avaluació es planteja en funció dels objectius (continguts i competències) que el docent desitja que 
aconsegueixi l'estudiant. Han d'estar ben definits i han de ser objectius que realment puguin assolir-se al llarg 
del període lectiu. 

Una vegada tenim concretats aquests objectius i competències de l'assignatura, es tracta d'avançar un pas 
més i pensar a través de quines activitats les desenvoluparan els estudiants i com s'avaluaran. Tota aquesta 
planificació ha de ser objecte de la convenient informació a l'estudiant: objectius, criteris d'avaluació, nombre 
d'activitats, periodicitat, calendari, els recursos que s'han d'utilitzar; el temps estimat de resolució, etc. 

El segon aspecte a tenir en compte són les activitats concretes d'avaluació (tipologia, criteris de correcció, 
dedicació horària, temes abordats, etc.). Les activitats d'avaluació han de ser coherents amb el procés 
d'aprenentatge i la metodologia que s'hagi seguit al llarg del període docent. A més, convé que les activitats 
siguin d'una tipologia diversa, perquè serviran per desenvolupar diferents competències, perquè enriqueixen 
l'aprenentatge de l'estudiant i perquè provoquen que l'estudiant hagi d'utilitzar diferents tipus de recursos 
didàctics. 

Poden ser, per exemple, plantejament de supòsits pràctics, formulació de preguntes de desenvolupament, 
preguntes tipus test de selecció múltiple, proposicions de verdader o fals, plantejament de debats sobre temes 
d'actualitat, comentari crític, ressenya o recensió, recerca d'informació en Internet, redacció d'informes i 
dictàmens, elaboració de quadres i esquemes comparatius, detecció d'errors, etc. 

I un tercer element important en el disseny de l'avaluació contínua és el comptar amb uns adequats materials 
docents. L'ideal, com ja s’ha dit, és que els elabori el propi docent o l'equip de docents d'una determinada 
matèria. Es tracta simplement de confeccionar uns materials per ajudar en l'aprenentatge autònom als nostres 
estudiants. No han de ser necessàriament gaire sofisticats, en suport paper o web, més o menys extensos. En 
aquest sentit, és important compartir els materials docents, a través d'iniciatives com, per exemple, el repositori 
de materials en xarxa. 

4.6. La plataforma docent virtual Moodle 

Com ja hem avançat, la plataforma docent virtual Moodle pot representar una eficaç eina al servei d'una 
adequada planificació docent en l'àmbit de les Ciències Jurídiques, tal com indica Oliver (2010: 79-90). 



 
 

 
 

Tècnicament, Moodle és una aplicació que pertany al grup dels Gestors de Continguts Educatius (LMS, 
Learning Management Systems), també coneguts com a Entorns d'Aprenentatge Virtuals, un subgrup dels 
Gestors de Continguts (CMS, Content Management Systems). Com apunta Baños (2007: 9), es pot dir que 
Moodle és una aplicació per crear i gestionar plataformes educatives, és a dir, espais on un centre educatiu 
gestiona recursos educatius proporcionats per uns docents i organitza l'accés a aquests recursos pels 
estudiants, i a més permet la comunicació entre tots els implicats (alumnat i professorat). 

Moodle va ser dissenyat per Martin Dougiamas de Perth, Austràlia Occidental, que va basar el seu disseny en 
les idees del constructivisme en pedagogia, que afirmen que el coneixement es construeix en la ment de 
l'estudiant en lloc de ser transmès sense canvis a partir de llibres o ensenyaments i en l'aprenentatge 
col·laboratiu. Un docent que opera des d'aquest punt de vista crea un ambient centrat en l'estudiant que li 
ajuda a construir aquest coneixement amb base en les seves habilitats i coneixements propis en lloc de 
simplement publicar i transmetre la informació que es considera que els estudiants han de conèixer. Aquesta 
plataforma es converteix així en un instrument idoni per a la planificació docent i l’avaluació d'activitats, 
concorde amb la metodologia docent que es deriva de l'EEES. 

La paraula Moodle, en anglès, és un acrònim per a Entorn d'Aprenentatge Dinàmic Modular, Orientat a 
Objectes (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment), que resulta fonamentalment útil per als 
desenvolupadors i teòrics de l'educació. També és un verb anglosaxó que descriu el procés ociós de donar 
voltes sobre alguna cosa, fent les coses com es vénen a la ment... una activitat amena que moltes vegades 
condueix al procés de comprensió i, finalment, a la creativitat. Les dues accepcions s'apliquen a la manera en 
la qual es va desenvolupar Moodle i a la manera en què un estudiant o docent podria aproximar-se a l'estudi o 
ensenyament d'un curs en línia (on line). 

La primera versió de Moodle va aparèixer el 20 d'agost de 2002 i, a partir d'aleshores han aparegut noves 
versions de forma regular que han anat incorporant nous recursos, activitats i millores demandades per la 
comunitat d'usuaris Moodle. En l'actualitat, Moodle està traduït a 75 idiomes i es pot afirmar que és la 
plataforma virtual docent més utilitzada. 

Moodle es distribueix gratuïtament com a programari lliure (open source), sota llicència pública GNU. Això 
significa, com indiquen Delgado i Oliver (2007: 10-15), que Moodle té drets d'autor (copyright), però que 
gaudeix de les quatre llibertats que caracteritzen el programari lliure: es pot copiar, usar i modificar Moodle 
sempre que acceptem proporcionar el codi font a d'altres, no modificar la llicència original i els drets d'autor, i 
aplicar aquesta mateixa llicència a qualsevol treball derivat. 

La plataforma Moodle és adaptable a les necessitats de cada institució. Hi ha casos on les modificacions 
d'aspecte realitzades han estat tan radicals que, a primera vista, no podria dir-se que aquesta plataforma és 
Moodle. També és fàcilment integrable en infraestructures existents i té una enorme capacitat de creixement. 
Com a referència, hi ha instal·lacions de 500.000 usuaris amb més de 3.000 cursos simultanis. 

Així mateix, cal destacar que la plataforma Moodle és adequada tant per a docència totalment en línia (és a dir, 
la docència virtual o e-learning) com per complementar l'aprenentatge presencial (docència semipresencial o 
blended learning). En qualsevol cas, la navegació per la web resultant és bastant intuïtiva i senzilla. 

Una de les característiques més importants de Moodle és la disponibilitat d'opcions. Té una enorme varietat 
d'eines per al disseny de cursos, i totes estan disponibles en forma lliure. No existeix una llicència bàsica amb 
opcions retallades i una llicència completa, que inclogui tots els mòduls, com succeeix amb les plataformes de 
programari propietari. Moodle inclou totes les opcions des del moment en què s'instal·la. 

Ara bé, la més important de les diferències de Moodle respecte d'altres plataformes docents virtuals és la mida 
i varietat de la seva comunitat. Hi ha més de 400.000 usuaris registrats en moodle.org, amb desenes de fòrums 
on es discuteix des d'estratègies didàctiques fins a propostes de modificacions. Només un 30% de tals usuaris 
es reconeix com a tècnic, mentre que la resta declara ser docent, investigador o gestor de projectes educatius. 
Això li aporta molta riquesa al procés de creixement de la plataforma, ja que les persones que decideixen per 
quin costat evolucionarà són de tot el món i tenen els orígens formatius més variats. Dins d'aquesta mateixa 
comunitat s'ha generat una quantitat enorme de documentació, amb la mateixa dinàmica de Wikipedia. 

4.7. Eines de planificació i avaluació a Moodle 

Com ja s'ha assenyalat, la plataforma Moodle disposa d'una gamma d'eines àmplia i variada, que la 
converteixen en un instrument docent de gran versatilitat. Algunes d'aquestes eines es troben estretament 
lligades amb la planificació docent i l’avaluació de l’aprenentatge. A continuació, ens centrarem en sis 
d'aquestes eines: la configuració del format del curs, el calendari d'activitats, el tauler del curs, l’activitat de 
tasques, la qualificació de les activitats i l’activitat de qüestionari. 



 
 

 
 

4.7.1. Configuració del format del curs 

El format escollit definirà la disposició bàsica del curs, com una plantilla: afecta a la manera de presentació de 
la informació, a la col·locació de les seccions de funcions i, sobretot, canvia el significat lògic dels blocs de la 
columna central. Entre els formats disponibles, n'hi ha tres d'essencials i, alhora, els més utilitzats. 

En primer lloc, el format setmanal: en aquest format, les caixes o seccions de continguts de la columna central 
s'organitzen per setmanes, amb data d’inici i final (de temps real). Aquest format és adequat per a cursos on 
l'estructura cronològica sigui el prioritari i és molt exigent des del punt de vista organitzatiu, ja que cal anar 
col·locant els materials i les activitats a realitzar en cada setmana. La primera secció és general i no té una 
data assignada. 

En segon lloc, hi ha el format per temes: és el format per defecte. En aquest format, les seccions de continguts 
estan organitzades per temes o blocs temàtics. A diferència del format anterior, els temes no estan limitats pel 
temps, per la qual cosa no s'han d'especificar dates. Com en el format anterior, la primera secció (tema 0) és 
sempre visible i conté, almenys, el fòrum de notícies. Les altres, es poden ocultar o esborrar. 

 

Figura 1: Format per temes 

Finalment, una altra opció és el format social: en aquest format, no apareixen continguts del curs de forma 
explícita en la interfície. El curs s'organitza entorn d'un fòrum de debat, que apareix a la pàgina principal, on 
alumnat i professorat poden afegir missatges (i adjuntar continguts o materials com a fitxers adjunts) i discutir 
sobre les aportacions d'uns i d'altres. És útil, per exemple, per a cursos poc definits o amb poc contingut formal, 
on la base pedagògica la constitueix la comunicació entre els diferents participants i el realment important és 
mantenir en contacte una comunitat. També pot emprar-se com un tauler d'anuncis (departament, associació 
d'estudiants, etc.). 

Així mateix, cal configurar dos paràmetres molt lligats amb el format. D'una banda, s'ha de fixar el nombre de 
setmanes o temes que tindrà el curs, segons el format escollit (setmanal o per temes). No és aplicable, per 
tant, al format social. Per defecte són deu, però podem adaptar aquest valor a les nostres necessitats en 
qualsevol moment. Per exemple, afegint més seccions o eliminant les que ens sobrin. I, d'altra banda, s'ha 
d'especificar la data d'inici del curs (a la seva pròpia zona horària), és a dir, la data a partir de la qual el curs 
serà actiu i disponible per als estudiants. Aquesta data és la que s'utilitza com a referència per construir les 
seccions o caixes en el format setmanal. La primera setmana començarà el dia de la data establerta aquí. 



 
 

 
 

Les decisions que l'equip de professors hagi adoptat en relació amb la planificació docent de l'assignatura, 
lògicament, tindran rellevància a l'hora d'escollir una determinada configuració del format del curs. Dependrà, 
en gran manera, del nombre d'activitats plantejades (si es concedeix una major o menor importància a la 
realització de les mateixes), de la temporalització més o menys rigorosa de les activitats (si l'estructura 
cronològica és o no prioritària) o del tipus d'activitats proposades (si giren o no entorn dels fòrums i debats). 

4.7.2. Calendari d'activitats 

Un altre instrument de la plataforma Moodle que es troba estretament relacionat amb la planificació docent és 
l'eina del calendari. Com ja hem assenyalat anteriorment, el calendari d'activitats, en una adequada planificació 
docent, ha de comprendre tot tipus d'activitats a realitzar durant el curs acadèmic, incloent, d'un costat, les 
activitats d'estudi individual per part de l'estudiant, així com les activitats a realitzar dins l'aula i la seva tipologia 
(seminari, classe magistral, treball en grups, tutoria...); i, d'un altre, ha de contenir les activitats d'avaluació tant 
contínua com final. Totes aquestes opcions es poden introduir al calendari de la plataforma Moodle, d'una 
forma senzilla i obtenint un resultat molt gràfic i de fàcil comprensió per part dels participants en el curs. 

A la plataforma Moodle, el bloc del calendari mostra una sèrie d'esdeveniments de rellevància per al 
desenvolupament del curs. D'una banda, els esdeveniments globals: són dates importants per a tot el lloc web, 
visibles per tots els grups i publicades per l'administrador (per exemple, si el lloc web es tancarà un determinat 
dia per realitzar tasques de manteniment). D'altra banda, els esdeveniments de curs: es tracta de dates 
importants per als estudiants matriculats en un curs (per exemple, dates d'exàmens o convocatòries per a una 
reunió de xat). Aquests esdeveniments seran visibles per tots els participants del curs i només poden ser 
publicats pel professorat. També existeixen els esdeveniments de grup: similars als esdeveniments de curs, 
però en aquest cas afecten només un determinat grup creat dins d'un curs. I, finalment, es troben els 
esdeveniments d'usuari: són dates importants per a cada usuari particular. Aquests esdeveniments són visibles 
al propi calendari, però no en el dels altres usuaris. Òbviament, aquests esdeveniments seran creats per 
l'usuari. És important destacar que totes les activitats de Moodle amb data límit seran esdeveniments del 
calendari automàticament. 

Cadascun d'aquests esdeveniments es ressalta al calendari mitjançant un color diferent. També la data actual 
es ressalta. Podem veure els mesos anteriors o futurs fent clic a les fletxes laterals del mes actual. Es poden 
ocultar o mostrar diverses categories d'esdeveniments fent clic sobre l'enllaç de l'esdeveniment corresponent 
situat sota del calendari. 

 

Figura 2: Calendari d’activitats 



 
 

 
 

El nom del mes actual és un hipervincle que ens condueix a l'agenda de l'esmentat mes. Aquesta agenda 
mostra una vista del mes seleccionat amb informació detallada sobre els diferents esdeveniments. A la dreta, 
mostra una vista trimestral, amb els mesos anterior i posterior al seleccionat, el que permet controlar millor les 
dates d'inici i final de mes. 

Quan es desplaça el punter del ratolí sobre un esdeveniment del calendari, es desplega una petita finestra que 
ens dóna informació sobre els esdeveniments d'aquell dia. Fent clic sobre el nom de l'esdeveniment o sobre 
aquell dia, passarem a la “vista de dia”. En aquesta vista podem navegar al següent o anterior dia i, si comptem 
amb els permisos adequats, editar o esborrar els esdeveniments usant les icones corresponents. 

Finalment, el bloc “esdeveniments propers” recorda la proximitat d'un esdeveniment, ja sigui un esdeveniment 
global, de curs o d'usuari. Ja hem vist que els esdeveniments es poden programar al calendari i que totes les 
activitats de Moodle amb data límit generen un esdeveniment automàticament al calendari. Així doncs, aquest 
bloc està directament relacionat amb el calendari i subordinat a ell. 

4.7.3. Tauler del curs 

El tercer instrument de la plataforma Moodle que té una destacable relació amb la planificació docent és l'eina 
del fòrum de notícies o tauler del curs. 

Els fòrums són una de les eines de comunicació asíncrona més importants dins dels cursos de Moodle. Els 
fòrums permeten la comunicació dels participants des de qualsevol lloc en el qual estigui disponible una 
connexió a Internet sense que aquests hagin de ser dins del sistema alhora, d'aquí la seva naturalesa 
asíncrona. 

Un fòrum pot plantejar-se com una espècie de cartellera electrònica on tots els participants poden col·locar les 
seves aportacions, publicar petits missatges o mantenir discussions públiques sobre algun tema. Les 
possibilitats educatives que tenen els fòrums són considerables. 

Existeix un tipus de fòrum que té una especial transcendència en relació amb la planificació docent. Es tracta 
del fòrum de notícies o tauler del curs. En tots els cursos es crea aquest fòrum de forma predeterminada. 
Només es permet un fòrum de notícies per curs, que apareix en la secció 0 de la columna central. Es tracta 
d'un lloc per a que el professor publiqui anuncis de caràcter general (per exemple, per fer pública informació 
relativa al curs, com les dates d'exàmens, els horaris de pràctiques o qualsevol altre avís o anunci). 

 

Figura 3: Tauler del curs 



 
 

 
 

Els últims missatges publicats es presenten també al bloc de novetats, funcionant així com un tauler d'anuncis. 
Tots els participants (docents i estudiants) estan subscrits a aquest fòrum, el que significa que, a més de poder 
veure els missatges connectant-se via web, rebran una còpia per correu electrònic. Si el professor desitja 
enviar un missatge de correu electrònic a tots els participants del curs, simplement ha de publicar un missatge 
en aquest fòrum. 

En aquest fòrum de notícies o tauler del curs, el professor ha de publicar el document del pla o guia docent, 
des del primer dia lectiu. Així mateix, pot utilitzar-se per a publicar missatges recordatoris de les activitats més 
rellevants del curs i que tinguin una especial importància en relació amb la planificació docent i avaluació de 
l'assignatura. 

4.7.4. Activitat de tasques 

El quart instrument de planificació i avaluació de Moodle que es pot destacar és el relatiu a les tasques del 
curs. Una tasca és una activitat de Moodle que permet al professorat assignar un treball als estudiants que 
aquests hauran de preparar normalment en un format electrònic (document de text, presentació electrònica, 
imatge gràfica, vídeo, arxiu font en un determinat llenguatge, etc.) i remetre'l, pujant-lo al servidor. Els 
documents quedaran emmagatzemats per a la seva posterior avaluació a la què podrà afegir-se un comentari 
que arribarà de forma independent a l'estudiant mitjançant correu electrònic. 

Hi ha quatre tipus de tasques. En primer lloc, l'activitat fora de línia (off line): aquest tipus de tasca és útil quan 
el treball es realitza fora de la plataforma i, a més, els estudiants l'han de realitzar en un format no electrònic. 
Els estudiants poden veure una descripció de la tasca, però no poden pujar arxius. No obstant això, els 
professors poden qualificar tots els estudiants i aquests rebran notificacions de les seves qualificacions. 

El segon tipus de tasca és la que consisteix en pujar un únic arxiu. En aquest cas, es permet que els estudiants 
puguin enviar un arxiu de qualsevol tipus. Aquest podria ser un document realitzat amb un processador de 
textos, o una imatge, un lloc web comprimit o algun altre document que se'ls hagi demanat que enviïn. El 
professorat pot qualificar en línia les tasques remeses d'aquesta manera. 

 

Figura 4: Tasca de penjar un fitxer 

El tercer tipus de tasca és el text en línia. Permet a l'estudiant fer ús de l'editor de text html per escriure 
directament el treball sol·licitat. 



 
 

 
 

I l'últim tipus de tasca és la pujada avançada d'arxius. Aquest tipus de tasca s'utilitza quan se sol•licita a 
l'estudiant que lliuri més d'un arxiu. Normalment, el nombre d'arxius que ha d'enviar s'especificarà en la 
descripció de la tasca. 

Quant a les principals característiques de les tasques, cal assenyalar que pot especificar-se la data final de 
lliurament d'una tasca, que apareixerà al calendari del curs, i la qualificació màxima o l'ús d'escales 
personalitzades que se li podrà assignar. Els estudiants poden enviar les seves tasques (en qualsevol format 
de fitxer) al servidor. I es registra la data en la qual s'han enviat. 

Es permet enviar tasques fora de termini, però el professor pot veure clarament el període de retard. En cada 
tasca en particular, pot avaluar-se a tot el grup d’estudiants d’un determinat curs (qualificacions i comentaris) 
en una única pàgina amb un únic formulari. Les observacions del professor s'adjunten a la pàgina de la tasca 
de cada estudiant i se li envia un missatge de notificació. A més, el professorat té la possibilitat de permetre la 
retramesa d'una tasca després de la seva qualificació (per tornar a qualificar-la). 

4.7.5. Qualificació de les activitats 

La cinquena eina de planificació i avaluació que comentarem és la relativa a la secció de qualificació de les 
activitats de Moodle. Les tasques programades pel docent i enviades pels estudiants es poden qualificar 
fàcilment en aquesta plataforma virtual docent. Per a això, s'ha de seleccionar a la pàgina inicial l'enllaç a la 
secció de “Tasques”. 

 

Figura 5: Secció de Tasques 

La pàgina de qualificació a què accedim ens mostra un llistat dels estudiants, el nom de l'arxiu que va pujar i en 
quina data ho va fer i, a la dreta, l'enllaç “Qualificació”. Polsant sobre l'esmentat enllaç, s'obre la finestra de 
retroalimentació per a aquest estudiant. 



 
 

 
 

 

Figura 6: Tasques trameses 

A l'esmentada finestra trobem un enllaç a l'arxiu pujat per l'estudiant. En seleccionar-ho, se'ns dóna la 
possibilitat de descarregar-lo o d'obrir-lo.  

 

Figura 7: Qualificació de l’activitat 



 
 

 
 

Una vegada avaluat el treball, procedirem a la seva qualificació mitjançant la llista desplegable “Qualificació” i, 
opcionalment, podem utilitzar l'editor html per introduir la nostra valoració del treball i alguns comentaris sobre 
el mateix. 

També es mostra un detall interessant, com és la data en la qual es va pujar l'arxiu. Si haguéssim configurat la 
tasca per permetre trameses fora de termini i si, efectivament, aquesta tramesa es va realitzar passada la data 
de lliurament, es mostrarà el retard corresponent (color vermell). Una vegada avaluada la tasca, l'enllaç 
“Qualificació” passarà a anomenar-se “Actualitzar”. Mitjançant aquest enllaç podem requalificar una tasca 
enviada. 

La secció de “Qualificació” ens mostra, en format taula, un llistat dels estudiants, la data en la que van pujar 
l'arxiu, la data de correcció per part del professor, la qualificació atorgada i els comentaris del professorat 
respecte a la tasca avaluada. 

 

Figura 8: Secció de qualificacions 

Podem ordenar aquest llistat per diversos criteris. Per exemple, si volem ordenar els estudiants de menor a 
major qualificació, seleccionarem el títol “Qualificació”. Si seleccionem de nou sobre aquest mateix títol, 
canviarem l'ordenació de major a menor nota. També podem ocultar columnes mitjançant una casella que 
apareix al costat del títol de la columna. 

4.7.6. Activitat de qüestionari 

L'últim instrument de planificació i avaluació de Moodle a què farem referència és el del qüestionari. L'activitat 
de qüestionari és una eina molt potent i extremadament flexible que permet al professorat dissenyar i plantejar 
estratègies d'avaluació que serien molt més difícil que es duguessin a terme amb qüestionaris en paper. Es pot 
utilitzar en avaluacions inicials (per tenir una primera idea del grau de coneixements i habilitats per part dels 
estudiants), en exàmens tipus test (amb l'avantatge que el qüestionari es pot generar aleatòriament i que la 
seva correcció és immediata), en totes les possibilitats d'autoavaluació, per facilitar als estudiants el 
monitoratge del seu propi rendiment, com a instrument de reforç i repàs, etc. En tots els casos, és fonamental 
que els qüestionaris estiguin ben dissenyats per tal que realment serveixin a l'assoliment dels seus objectius. 
Poden crear-se qüestionaris amb una gran varietat de tipus de preguntes (opció múltiple, verdader o fals, 
resposta curta, omplir buits, etc.). Les preguntes s'organitzen per categories dins un banc de preguntes i poden 
ser reutilitzades en el mateix curs o en altres cursos. 



 
 

 
 

Es poden generar qüestionaris aleatoris a partir de les preguntes emmagatzemades al banc de preguntes. Les 
preguntes poden crear-se en html, amb elements multimèdia i poden importar-se des d'arxius de text externs. 
Els qüestionaris poden tenir un límit de temps a partir del qual no estaran disponibles. 

Podem permetre als estudiants realitzar intents repetits sobre una pregunta o bé que responguin el qüestionari 
diverses vegades (amb l'opció que cada intent es construeixi sobre l'anterior). Cada intent serà registrat i serà 
qualificat podent elegir el docent si s'ha de mostrar algun comentari o les respostes correctes en finalitzar 
l'activitat. 

4.8. Recursos de la web de l’assignatura 

A continuació, farem referència als diversos recursos que hem fet servir a la web de l’assignatura de “Dret 
financer i tributari III” de la Llicenciatura de Dret de la Universitat Pompeu Fabra, durant el curs 2009-2010. 
Aquests recursos han estat els següents: uns materials docents elaborats per l’equip de professors, consistents 
en unes guies d’aprenentatge, uns esquemes i unes diapositives. Un altre dels recursos que s’han utilitzat i que 
ha estat molt important en tot el plantejament del projecte, és el de les activitats d’autoavaluació. Finalment, 
també farem esment d’un altre tipus de recurs complementari per a facilitar l’aprenentatge autònom dels 
estudiants: la selecció de normativa i els vincles d’interès. 

4.8.1. Guies d’aprenentatge, esquemes i diapositives 

En l’assignatura de “Dret Financer i Tributari III”, els professors hem elaborat conjuntament uns materials 
docents, en forma de guies d’aprenentatge, que hem posat a disposició dels estudiants i també hem publicat, 
sota una llicència Creative Commons, al Repositori Digital de la Universitat Pompeu Fabra (e-Repositori). El 
repositori institucional recull, difon i preserva la producció intel·lectual en format digital que resulta de l’activitat 
acadèmica i investigadora de la UPF, les revistes científiques i les publicacions institucionals. També es troben 
publicats els materials docents que hem elaborat al dipòsit digital Materials Docents en Xarxa (MDX). MDX és 
un projecte de les universitats catalanes, el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) i el 
Centre de Supercomputació de Catalunya (CESCA), que compta amb el suport del Comissionat per a 
Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya. La finalitat de l’MDX és augmentar la visibilitat i la difusió 
de la producció docent de les institucions participants, tot contribuint a la innovació educativa, d'una banda, i a 
l'accés lliure al coneixement, de l'altra. 

Les guies d’aprenentatge es poden consultar a la següent adreça: http://hdl.handle.net/10230/4993 

Bàsicament, les guies d’aprenentatge que hem elaborat són uns materials docents que pretenen constituir un 
material de suport a l’aprenentatge autònom de l’estudiant, oferint una explicació teòrica i detallada de tot el 
contingut de l’assignatura (dotze temes), però amb un tractament didàctic que facilita la seva comprensió. 
L’extensió total de les guies d’aprenentatge és de 161 pàgines. 

Així mateix, amb la intenció de fomentar l’aprenentatge autònom dels estudiants, l’equip de professors hem 
elaborat uns esquemes que pretenen facilitat la comprensió dels continguts dels dotze temes que componen 
aquesta assignatura. 

Els esquemes es poden consultar a la següent adreça: http://hdl.handle.net/10230/4994 

Finalment, també hem considerat convenient publicar a la web de l’assignatura les diapositives que els 
professors fem servir en les sessions d’explicació teòrica, amb l’objectiu de facilitar el seguiment i comprensió 
de la matèria de l’assignatura. 

Les diapositives es poden consultar a la següent adreça: http://hdl.handle.net/10230/4995 

4.8.2. Activitats d’autoavaluació 

Els membres de l’equip del projecte hem considerat que és important que els estudiants disposin d'activitats 
d'autoavaluació que els permetin anar posant en pràctica i perfeccionant les competències. Així aconseguim 
que estiguin en millor disposició de superar l'avaluació contínua, a la vegada que fomentem l’aprenentatge 
autònom dels estudiants. 

En l’assignatura de “Dret financer i tributari III” els professors hem elaborat conjuntament unes activitats 
d’autoavaluació, que tenen un caràcter formatiu i que no s’avaluen per part del docent. Consisteixen en uns 
exercicis pràctics, molt semblants a les activitats que es treballen als seminaris, amb les solucions proposades 
pels professors. Serveixen als estudiants com a exemples de casos pràctics resolts i com a models per a 
resoldre les activitats avaluables. També serveixen als professors per a unificar criteris i per a garantir una 
certa coherència en els diversos grups de l’assignatura (vegeu Annex 1). 



 
 

 
 

Les activitats d'autoavaluació formativa de “Dret financer i tributari III”, enfocades per competències, es 
presenten agrupades pels impostos a què fan referència, perquè a l'estudiant li sigui més fàcil la recerca de les 
mateixes. Hem elaborat un total de 18 activitats d’autoavaluació, que tenen per objecte els principals impostos 
del nostre sistema tributari.  

En cadascuna de les activitats d’autoavaluació es detallen les principals competències que es desenvolupen, 
als efectes que es pugui identificar ràpidament quines competències es posaran en pràctica. Algunes de les 
competències (com el treball autònom, l'expressió escrita o les habilitats bàsiques informàtiques), malgrat ser 
presents en totes les activitats, s'ha considerat oportú que hi figurin, perquè l'estudiant sigui conscient que està 
desenvolupant també les esmentades competències. 

Cada activitat d’autoavaluació presenta la següent estructura: un enunciat, uns recursos, una solució i un 
procediment de resolució. A fi d'aconseguir els objectius perseguits mitjançant les activitats d'autoavaluació 
formativa de “Dret financer i tributari III” enfocades per competències, es recomana a l’estudiant seguir la 
següent metodologia de treball: En primer lloc, l'estudiant ha de seleccionar les activitats que li interessa 
realitzar, en funció del contingut (els diferents impostos) o de les competències que desitja exercitar o 
perfeccionar. En segon lloc, l'estudiant ha de llegir l'enunciat de l'activitat. En tercer lloc, és imprescindible que 
l'estudiant treballi els recursos que se li indiquen per a cada activitat. A continuació, l'estudiant ja està en 
condicions de resoldre l'activitat. Una vegada contestada l'activitat, l'estudiant ha de contrastar les seves 
respostes amb la solució proposada per a l'activitat. Finalment, es recomana consultar el procediment de 
resolució proposat per a comprovar si l'estudiant ha seguit els passos necessaris per contestar correctament 
l'activitat. 

4.8.3. Normativa i vincles d’interès 

Finalment, un altre recurs que s’ha posat a disposició dels estudiants a la web de l’assignatura de “Dret 
financer i tributari III” és una selecció de normativa, detallada i actualitzada, així com un recull de vincles 
d’interès, que poden resultar d’utilitat als estudiants en el seu procés d’aprenentatge. 

L’objectiu fonamental d’aquesta secció de normativa i vincles d’interès no és una altra que fomentar 
l’aprenentatge autònom de l’estudiant, tot facilitant una sèrie d’instruments que li permetran desenvolupar la 
competència de cerca d’informació a Internet, a la vegada que li proporcionaran l’accés a uns recursos que cal 
que conegui suficientment en una matèria tan àmplia i canviant com és la tributària. 

4.9. Enquestes de satisfacció dels estudiants 

Entre els dies 17 a 20 de novembre del 2009, es van realitzar unes enquestes als estudiants d’un grup de matí 
de l’assignatura de “Dret financer i tributari III”, de quart curs de la Llicenciatura de Dret, amb l’objectiu de 
conèixer el grau de satisfacció amb la web de l’assignatura enfocada per competències. Concretament, es van 
efectuar una sèrie de preguntes en relació amb els diferents recursos i materials publicats a la web de 
l’assignatura, així com les diverses eines de planificació docent i avaluació de l’aprenentatge disponibles a la 
plataforma virtual Moodle (Aula Global) de la Universitat Pompeu Fabra (vegeu Annex 2). 

El número total d’estudiants del grup de matí d’aquesta assignatura (12579-T1) del curs 2009-2010 era de 98 
estudiants. Van respondre les enquestes 48 estudiants, la qual cosa representa gairebé la meitat (49%) del 
total d’estudiants del grup (vegeu Annex 3). 

Destaca l’alt grau de satisfacció dels estudiants amb les activitats d’autoavaluació, que consideren 
majoritàriament coherents amb les activitats d’avaluació contínua. Creuen els estudiants que les activitats 
d’autoavaluació els hi han ajudat a millorar el seu procés d’aprenentatge, a comprendre la matèria, al 
seguiment de l’avaluació contínua, a assolir les competències de l’assignatura i, en definitiva, a superar 
l’assignatura. 

Per tant, els estudiants enquestats no dubten en recomanar a altres companys l’ús de les activitats 
d’autoavaluació d’aquesta assignatura i, a més, creuen que aquestes activitats d’autoavaluació s’haurien de 
generalitzar en totes les assignatures del Grau de Dret. 

D’altra banda, pel que fa als recursos i aplicacions de la web de l’assignatura, són tots molt ben valorats, 
destacant l’opinió molt favorable respecte les guies d’aprenentatge i les eines de Moodle de lliurament 
d’activitats i la secció de qualificacions. 

Així mateix, en relació amb els recursos publicats a la web de l’assignatura, consideren els estudiants que els 
hi han ajudat a assolir les competències de l’assignatura i a superar la mateixa. I també creuen que s’haurien 
de generalitzar en totes les assignatures del Grau de Dret webs com la d’aquesta assignatura. 



 
 

 
 

4.10. Rendiment dels estudiants 

Finalment, podem constatar que els resultats acadèmics dels estudiants que han disposat de la web 
d’assignatura objecte del projecte han millorat sensiblement respecte dels resultats del curs anterior. 

Comparant els resultats acadèmics d’un grup de l’assignatura de “Dret financer i tributari III” (12579-T4) del 
curs 2008-2009 amb els resultats del grup de la mateixa assignatura (12579-T1) del curs 2009-2010, 
impartides totes dues pel mateix professor, es constata que augmenta lleugerament (un 3,2%) el percentatge 
d’estudiants que segueixen l’avaluació contínua: d’un 90,7% (97 estudiants sobre un total de 107) es passa a 
un percentatge del 93,9% (92 estudiants sobre un total de 98). 

Igualment, augmenta sensiblement (un 15%) la qualificació mitja de l’avaluació contínua, que passa d’un 6,6 
sobre 10 a un 7,6 sobre 10. També augmenta considerablement (un 13%) la qualificació mitja de l’examen 
final, que passa d’un 6,4 sobre 10 a un 7,2 sobre 10. 

Per tant, també augmenta força (un 14%) la qualificació mitja final dels estudiants que han disposat de la web 
d’assignatura objecte del projecte, que passa d’un 6,5 sobre 10 a un 7,4 sobre 10. 

5. CONCLUSIONS 

L'objectiu principal d'aquest projecte, tal com s’indicava a la proposta inicial en la sol·licitud del projecte, podem 
concloure que s’ha acomplert totalment. Aquest objectiu principal ha consistit en el disseny d'un material web 
enfocat per competències per a ser utilitzat, en una primera etapa, a la Universitat Pompeu Fabra, mitjançant el 
qual els estudiants puguin anar desenvolupant i perfeccionant les diferents competències de les assignatures 
que conformen l'àrea de fiscalitat, amb la finalitat de fomentar l’aprenentatge autònom. 

Així mateix, s’assenyalava al plantejament inicial del projecte, i s’ha realitzat en el seu posterior 
desenvolupament, que l'objectiu principal del projecte es concreta, d'altra banda, en els següents objectius 
específics: 

 Servir de suport al procés de desenvolupament de les corresponents competències per part dels 
estudiants. 

 Així mateix, donar pautes i servir d’orientació dels propis estudiants a l'hora de resoldre les activitats 
d'avaluació de cadascuna de les assignatures. 

 Servir de complement i suport al material docent i recursos de les assignatures i de les activitats 
d'avaluació. 

 Acostumar l'estudiant a utilitzar correctament la normativa i la jurisprudència tributàries. 

 Potenciar la utilització d'eines informàtiques entre els estudiants de Dret financer i tributari. 

 Millorar la formació integral en Dret financer i tributari. 

 Millorar el rendiment acadèmic dels estudiants de Dret financer i tributari. 

Tots aquests objectius inicialment plantejats al projecte poden considerar-se assolits en el projecte finalment 
desenvolupat. 

En definitiva, com s'ha vist, totes les eines de Moodle són molt útils per a la planificació docent i l’avaluació de 
l'aprenentatge, tant des del punt de vista del docent com de l'estudiant. Es tracta d’una eficaç plataforma virtual 
docent al servei d'una adequada planificació docent i avaluació de l’aprenentatge en l'àmbit de les Ciències 
Jurídiques, que fomenta l’aprenentatge autònom de l’estudiant. 

Ara bé, no s'ha d'oblidar, d'una banda, que el disseny de la planificació i avaluació requereix d'una important 
tasca prèvia de reflexió per part del docent que posteriorment es materialitza en la plataforma virtual. I, d'altra 
banda, ha de tenir-se present que cal motivar l'estudiant que consulti els documents de planificació docent i 
utilitzi la plataforma virtual. En aquest sentit, una planificació realment útil i un mètode d'avaluació coherent i 
adequat als objectius perseguits pel curs, provocarà la necessitat en l'estudiant de consultar i usar activament 
la plataforma docent. 

Es pot concloure que un ús intensiu de la plataforma virtual en la planificació i avaluació d’una assignatura com 
la que ha estat objecte d’aquest projecte és molt ben valorat per part dels estudiants, que consideren que els 
diferents recursos i materials publicats a la web de l’assignatura, així com les diverses eines de planificació 
docent i avaluació de l’aprenentatge disponibles a la plataforma virtual Moodle, els hi han ajudat a millorar el 
seu procés d’aprenentatge. Aquesta conclusió, a més, ve corroborada tant pel percentatge de seguiment de 
l’avaluació contínua com pels bons resultats de rendiment acadèmic dels estudiants. 
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ANNEX 1 
 

EXEMPLE D’ACTIVITAT D’AUTOAVALUACIÓ 
 

 



 

Activitat d’autoavaluació 1 
 

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 
 

Enunciat 
 

Supòsit 1. Qualificació de les rendes obtingudes 
 

Recursos: 

- Guia d’aprenentatge del tema 1 (“Impost sobre la Renda de les Persones Físiques”). 

- Esquema del tema 1 (“Impost sobre la Renda de les Persones Físiques”). 

- Normativa: 

o Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. 

o Reial Decret 439/2007, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament de l'Impost 
sobre la Renda de les Persones Físiques. 

- Vincles d'interès: 

o Agència Estatal d'Administració Tributària (www.aeat.es): Seccions de Normativa, 
Informació tributària, Contestacions a consultes tributàries i Resolucions del TEAC. 

o Tribunal Constitucional (www.tribunalconstitucional.es): Secció de Jurisprudència 
constitucional. 

o Consell General del Poder Judicial (www.poderjudicial.es): Secció de Jurisprudència 
del Tribunal Suprem i dels Tribunals Superiors de Justícia. 

 

Competències: 

- Capacitat d’anàlisi. 

- Comunicació escrita. 

- Habilitats bàsiques d’informàtica. 

- Cerca d’informació. 

- Resolució de problemes. 

- Treball autònom. 

 

Enunciat: 

Durant l’exercici 2009, el Sr. Joan ha realitzat les següents operacions: 

- Ha cobrat una prestació per atur prevista per dos anys en un sol pagament de 30.000 euros 
perquè amb els diners vol iniciar una activitat econòmica. 

- Ha percebut un premi de l’empresa on treballava de 100.000 euros, pels 30 anys de 
fidelitat, que rebrà en 5 anys. 

- Ha venut unes accions de Repsol per un preu de 9.000 euros, pactant amb el comprador 
que es paguin 3.000 euros cada any durant tres anys. Aquestes accions varen ser 
comprades pel Sr. Joan tres anys abans per 7.000 euros. 

- Ha cobrat una assegurança de vida per un contracte que havia signat la seva cònjuge, 
morta en un accident de trànsit. 



 

- Ha estat afortunat amb un premi de la Loteria de Nadal de 700.000 euros i un premi en un 
programa de televisió de 50.000 euros. 

- Ha obtingut 10.000 euros pel lloguer d’un local comercial on està instal·lada una 
perruqueria, repercutint l’IVA corresponent a l’arrendatari. 

Als efectes de l’IRPF, expliqueu quin tipus de renda ha obtingut el Sr. Joan, si es 
produeix algun supòsit de no subjecció o exempció, quines són les quantitats íntegres 
imputables a l’exercici 2009 i com es produeix la integració d’aquestes rendes a la base 
imposable. 

 



 

Activitat d’autoavaluació 1 
 

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 
 

Solució 
 

Supòsit 1. Qualificació de les rendes obtingudes 
 

Solució: 

Per la prestació de l’atur en la modalitat de pagament únic el Sr. Joan ha obtingut un rendiment 
del treball (art. 17.1.b LIRPF), tot i que podrà imputar-se a la declaració de l’any 2009 només la 
part de la prestació que correspondria a aquest any si no s’hagués cobrat tot de cop (art. 14.2.c 
LIRPF). Per tant, dels 30.000 euros cobrats, només s’imputarien l’any 2009 la meitat (15.000 
euros) i l’altra meitat s’imputarien a la declaració de l’exercici 2010. També hauríem de tenir en 
compte que l’art. 7.n LIRPF estipula que les prestacions per atur en la seva modalitat de 
pagament únic, sempre que les quantitats es destinin a unes finalitats concretes (integració en 
societats laborals o cooperatives de treball associat i conversió en treballadors autònoms de 
treballadors amb discapacitat), gaudeixen, al 2009, d’exempció fins el límit de 12.020 euros. Els 
rendiments del treball s’integren a la base imposable general (art. 45 LIRPF). 

Pel premi a la fidelitat de l’empresa, el Sr. Joan ha percebut un rendiment del treball que 
gaudeix d’una reducció del 40% per constituir un supòsit de rendiment irregular generat en més 
de dos anys. Els arts. 18.2 LIRPF i 11.2 RIRPF indiquen que si aquest tipus de rendiment es 
cobra de forma fraccionada, es tindrà dret a aquesta reducció només si el quocient resultant de 
dividir el número d’anys de generació entre el número de períodes impositius de fraccionament 
és superior a 2. En el nostre cas, 30 / 5 = 6. Com que aquest resultat és superior a 2, el Sr. 
Joan podrà reduir-se el rendiment net en un 40%. L’any 2009, el Sr. Joan percep 20.000 euros, 
ja que els 100.000 euros els rebrà fraccionadament durant 5 anys (100.000 / 5 = 20.000). Per 
tant, els rendiments del treball seran: 20.000 – (20.000 x 40%) = 12.000 euros. Com en el cas 
anterior, aquests rendiments del treball s’integren a la base imposable general (art. 45 LIRPF). 

Per la venda de les accions ha obtingut un guany o pèrdua patrimonial (art. 33 LIRPF). Aquesta 
renda s’obté per la diferència entre el preu de transmissió i el preu d’adquisició, és a dir: 9.000 
– 7.000 = 2.000 euros (art. 34.1.a LIRPF). Com que es tracta de la venda d’unes accions 
admeses a negociació en el mercat de valors, s’han de tenir en compte les regles especials de 
valoració de l’art. 37.1.a LIRPF, la principal de les quals estipula que els valors indicats són els 
valors de cotització a Borsa en el moment en que es va fer l’adquisició i en el moment de la 
posterior transmissió, llevat que el preu pactat entre les parts sigui superior a aquest valor de 
cotització. A més, s’hauria de tenir en compte en aquest cas el règim transitori previst a la DT 
9ª LIRPF, aplicable si el Sr. Joan hagués comprat les accions abans del 31 de desembre de 
1994, i segons el qual es permet aplicar una reducció de la part del guany patrimonial generat 
abans del 20 de gener de 2006, concretament un 25% anual per cada any que excedeixi de 
dos des del 31 de desembre de 1996. Finalment, com que el comprador pagarà a terminis, el 
Sr. Joan pot optar per imputar-se aquest guany patrimonial de forma proporcional a mesura 
que es facin exigibles els cobraments corresponents (art. 14.2.d LIRPF). Si el guany patrimonial 
és de 2.000 euros, el Sr. Joan pot optar per imputar només la tercera part d’aquesta renda a 
l’exercici de l’any 2009, és a dir: 2.000 / 3 = 666,66 euros. Aquest guany patrimonial, com que 
deriva d’una transmissió patrimonial, s’integra a la base imposable de l’estalvi (art. 46 LIRPF). 

Per l’assegurança de vida, les percepcions percebudes no constitueixen renda gravada a 
l’IRPF, ja que les rendes sotmeses a l’Impost sobre Successions i Donacions no estan 
subjectes al primer dels impostos indicats (art. 6.4 LIRPF). Només quan el contractant sigui a la 
vegada beneficiari, ens trobarem amb un rendiment del capital mobiliari subjecte a IRPF (art. 
25.3 LIRPF), i en el cas que ens ocupa aquesta circumstància no es produeix (és contractant la 



 

cònjuge del Sr. Joan i és beneficiari aquest darrer), i el Sr. Joan haurà de tributar per aquests 
diners obtinguts a l’Impost sobre Successions i Donacions. 

Per altra banda, el premi de la Loteria de Nadal de 700.000 euros està exempt a l’IRPF (art. 7.ñ 
LIRPF), però no en canvi el premi del programa de televisió, que el Sr. Joan haurà de declarar 
com a guany patrimonial no derivat de transmissió patrimonial (arts. 33.1 i 34.b LIRPF), que 
s’integra a la base imposable general (art. 45 LIRPF). 

Finalment, els diners obtinguts per l’arrendament del local de negoci (10.000 euros) es declaren 
en concepte de rendiment del capital immobiliari (art. 22.1 LIRPF). En aquest cas, el Sr. Joan 
haurà d’incloure com a rendiment íntegre l’import rebut menys l’IVA transferit i cobrat (art. 22.2 
LIRPF). Aquest rendiment també s’integra a la base imposable general (art. 45 LIRPF). 

En tots els tipus de renda indicats, el rendiment íntegre imputable és el rendiment íntegre sense 
tenir en compte les retencions i altres pagaments a compte. Aquests darrers conceptes actuen 
al final de la liquidació de l’impost com a deducció de la quota líquida (art. 79.f LIRPF). 

 

Procediment de resolució: 

- Lectura de la Guia d’aprenentatge i l’esquema del Tema 1 (“Impost sobre la Renda de les 
Persones Físiques”) i consulta de la normativa aplicable. 

- Lectura detallada de l’enunciat: identificació dels fets, delimitació de les dates a efectes de 
determinar la meritació dels possibles impostos i determinació de les qüestions jurídiques 
que es plantegen. 

- Qualificació tributària dels fets. 

- Selecció i determinació de la normativa aplicable. 

- Cerca, en el seu cas, de jurisprudència i doctrina administrativa aplicables al supòsit de fet 
plantejat. 

- Aplicació de la normativa als fets per respondre a les qüestions jurídiques plantejades en 
l'enunciat. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 2 
 

MODEL D’ENQUESTA DE SATISFACCIÓ DELS ESTUDIANTS 
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Enquesta sobre la web de l’assignatura enfocada per 
competències 

 

A l’assignatura Dret Financer i Tributari III hem implementat, en aquest primer trimestre del curs 
2009-2010, a través de l’Aula Global - Moodle, la web de l’assignatura, consistent en diferents 
recursos i materials enfocats per competències (pla docent, calendari i programació detallada 
d’activitats, exercicis d’autoavaluació, esquemes, guies d’aprenentatge, diapositives...). 

Ara en volem conèixer la teva opinió. Volem recollir les teves impressions i experiències que, en 
definitiva, ens serviran per millorar el sistema. Per això, et demanem la teva participació en la 
següent enquesta. Les teves respostes seran tractades de forma totalment anònima. Només et portarà 
cinc minuts respondre les preguntes formulades. 

Moltes gràcies per la teva col·laboració! 

 
 
Si us plau, marca amb una creu la resposta elegida: 

1. Has consultat alguna vegada les activitats d’autoavaluació? 

Sí No 
  

2. En cas afirmatiu, aproximadament, quantes vegades durant el trimestre? 

1 2-5 6-10 Més de 10 
    

3. Valora si estàs molt d’acord, d’acord, indiferent, en desacord o molt en desacord amb les 
següents afirmacions sobre les activitats d’autoavaluació: 

 Molt 
d’acord 

D’acord Indiferent En desacord Molt en 
desacord 

M’han ajudat a millorar el meu procés d’aprenentatge      
M’han ajudat a comprendre la matèria      
M’han ajudat en el seguiment de l’avaluació contínua      
M’han ajudat a assolir les competències de l’assignatura      
M’han ajudat a superar l’assignatura      
Són coherents amb les activitats de l’avaluació contínua      

4. Recomanaries a altres companys l’ús de les activitats d’autoavaluació d’aquesta 
assignatura? 

Sí No 
  

5. Creus que aquestes activitats d’autoavaluació s’haurien de generalitzar en totes les 
assignatures del Grau de Dret? 

Sí No 
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6. Valora la utilitat dels següents recursos i aplicacions de la web de l’assignatura: 

 Molt 
útil 

Útil Indiferent Inútil Totalment 
inútil 

Guies d’aprenentatge      
Esquemes      
Diapositives      
Pla docent      
Calendari d’activitats      
Lliurament d’activitats      
Qualificacions      

7. Creus que els recursos que has trobat a la web t’han ajudat a assolir les competències de 
l’assignatura? 

Sí No 
  

8. Creus que els recursos que has trobat a la web t’han ajudat a superar l’assignatura? 

Sí No 
  

9. Creus que s’haurien de generalitzar en totes les assignatures del Grau de Dret webs com la 
d’aquesta assignatura? 

Sí No 
  

10. Comentaris que vulguis afegir: 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
 
 
MOLTES GRÀCIES PER LA TEVA COL·LABORACIÓ. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 3 
 

RESULTATS DE LES ENQUESTES DE SATISFACCIÓ DELS ESTUDIANTS 
 



Enquesta sobre la web de l’assignatura enfocada per competències 

 Dades de l’enquesta: 
 Número total d’estudiants:  98 

 Número d’enquestes contestades:  48 

 Percentatge del total:  49% 

 Dates de les enquestes:  17/11/2009  al  20/11/2009 
 

 Pregunta 1. Has consultat alguna vegada les activitats d’autoavaluació? 
 

Opció  Estudiants Percentatge 
Sí 48  100.00%  

No 0  0.00%  

Sense resposta  0  0.00%  

 

 Pregunta 2. En cas afirmatiu, aproximadament, quantes vegades durant el trimestre? 
 

Opció  Estudiants Percentatge 
1 0  0.00%  

2-5 12  25.00%  

6-10 24  50.00%  

Més de 10 11  22.92%  

Sense resposta  1  2.08%  

 



 Pregunta 3. Valora si estàs molt d’acord, d’acord, indiferent, en desacord o molt en desacord amb 
les següents afirmacions sobre les activitats d’autoavaluació: 
 
- M’han ajudat a millorar el meu procés d’aprenentatge 
 

Opció Estudiants Percentatge 
Molt d’acord 35  72.92%  

D’acord  12  25.00%  

Indiferent  1  2.08%  

En desacord  0  0.00%  

Molt en desacord  0  0.00%  

Sense resposta  0  0.00%  
 

 
 
- M’han ajudat a comprendre la matèria 
 

Opció Estudiants Percentatge 
Molt d’acord 37  77.08%  

D’acord  10  20.83%  
Indiferent  1  2.08%  

En desacord  0  0.00%  

Molt en desacord  0  0.00%  

Sense resposta  0  0.00%  
 

 



- M’han ajudat en el seguiment de l’avaluació contínua 
 

Opció Estudiants Percentatge 
Molt d’acord 42  87.50%  

D’acord  5  10.42%  

Indiferent  0  0.00%  

En desacord  1  2.08%  

Molt en desacord  0  0.00%  

Sense resposta  0  0.00%  
 

 

- M’han ajudat a assolir les competències de l’assignatura 
 

Opció Estudiants Percentatge 
Molt d’acord 28  58.33%  

D’acord  17  35.42%  
Indiferent  2  4.17%  

En desacord  1  2.08%  

Molt en desacord  0  0.00%  

Sense resposta  0  0.00%  
 

 



- M’han ajudat a superar l’assignatura 
 

Opció Estudiants Percentatge 
Molt d’acord 40  83.33%  

D’acord  6  12.50%  

Indiferent  1  2.08%  

En desacord  1  2.08%  

Molt en desacord  0  0.00%  

Sense resposta  0  0.00%  
 

 
 
 
- Són coherents amb les activitats de l’avaluació contínua 
 

Opció Estudiants Percentatge 
Molt d’acord 42  87.50%  

D’acord  6  12.50%  

Indiferent  0  0.00%  

En desacord  0  0.00%  

Molt en desacord  0  0.00%  

Sense resposta  0  0.00%  
 

 



 Pregunta 4. Recomanaries a altres companys l’ús de les activitats d’autoavaluació d’aquesta 
assignatura? 
 

Opció Estudiants Percentatge 
Sí 47  97.92%  

No 1  2.08%  

Sense resposta  0  0.00%  
 

 
 
 

 Pregunta 5. Creus que aquestes activitats d’autoavaluació s’haurien de generalitzar en totes les 
assignatures del Grau de Dret? 
 

Opció Estudiants Percentatge 
Sí 42  87.50%  

No 5  10.42%  

Sense resposta  1  2.08%  
 

 
 



 Pregunta 6. Valora la utilitat dels següents recursos i aplicacions de la web de l’assignatura: 
 
- Guies d’aprenentatge 
 

Opció Estudiants Percentatge 
Molt útil 37  77.08%  
Útil 11  22.92%  
Indiferent 0  0.00%  

Inútil 0  0.00%  

Totalment inútil 0  0.00%  

Sense resposta 0  0.00%  
 

 
 
- Esquemes 
 

Opció Estudiants Percentatge 
Molt útil 13  27.08%  
Útil 22  45.83%  
Indiferent 12  25.00%  

Inútil 1  2.08%  

Totalment inútil 0  0.00%  

Sense resposta 0  0.00%  
 

 



- Diapositives 
 

Opció Estudiants Percentatge 
Molt útil 14  29.17%  
Útil 24  50.00%  
Indiferent 9  18.75%  

Inútil 1  2.08%  

Totalment inútil 0  0.00%  

Sense resposta 0  0.00%  
 

 
 
 
- Pla docent 
 

Opció Estudiants Percentatge 
Molt útil 12  25.00%  
Útil 20  41.67%  
Indiferent 16  33.33%  

Inútil 0  0.00%  

Totalment inútil 0  0.00%  

Sense resposta 0  0.00%  
 

 



- Calendari d’activitats 
 

Opció Estudiants Percentatge 
Molt útil 15  31.25%  
Útil 25  52.08%  
Indiferent 8  16.67%  

Inútil 0  0.00%  
Totalment inútil 0  0.00%  

Sense resposta 0  0.00%  
 

 
 
 
- Lliurament d’activitats 
 

Opció Estudiants Percentatge 
Molt útil 25  52.08%  
Útil 19  39.58%  
Indiferent 4  8.33%  

Inútil 0  0.00%  

Totalment inútil 0  0.00%  

Sense resposta 0  0.00%  
 

 



- Qualificacions 
 

Opció Estudiants Percentatge 
Molt útil 36  75.00%  
Útil 11  22.92%  
Indiferent 1  2.08%  

Inútil 0  0.00%  

Totalment inútil 0  0.00%  

Sense resposta 0  0.00%  
 

 
 
 

 Pregunta 7. Creus que els recursos que has trobat a la web t’han ajudat a assolir les 
competències de l’assignatura? 
 

Opció Estudiants Percentatge 
Sí 48  100.00%  

No 0  0.00%  

Sense resposta  0  0.00%  
 

 



 Pregunta 8. Creus que els recursos que has trobat a la web t’han ajudat a superar l’assignatura? 
 

Opció Estudiants Percentatge 
Sí 47  97.92%  

No 1  2.08%  

Sense resposta  0  0.00%  
 

 
 
 

 Pregunta 9. Creus que s’haurien de generalitzar en totes les assignatures del Grau de Dret webs 
com la d’aquesta assignatura? 
 

Opció Estudiants Percentatge 
Sí 47  97.92%  

No 1  2.08%  

Sense resposta  0  0.00%  
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