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El repte de la competència comunicativa 

escrita als graus TIC de la UOC 

 

 

Als tres graus TIC: 

Enginyeria Informàtica 

Multimèdia 

Tecnologies de Telecomunicació 

 

Aprox. 5.000 estudiants per semestre 

en un entorn virtual d’aprenentatge 

 

 

 



El repte de la competència comunicativa 

escrita als graus TIC de la UOC 

 

 

Perquè es dedica entre el 40% i el 80%  

de la jornada a tasques de comunicació 

 

Perquè la comunicació és un factor crític 

en la progressió professional 

 

Perquè es constaten mancances 

en els estudiants i en els professionals 

  

 

 



El repte de la competència comunicativa 

escrita als graus TIC de la UOC 

 

 

No som conscients de la importància  

ni entre estudiants ni entre professors 

 

Tampoc tenim gaire experiència 

sobre com incorporar-ho als plans  

 

Els plans d’estudi ja estan molt plens 

com per afegir més aprenentatges 

  

 

 



El repte de la competència comunicativa 

escrita als graus TIC de la UOC 

 

 

Aprenentatge pràctic i aplicat 

a l’àmbit acadèmic i professional 

 

Aprenentatge integrat 

amb la resta de competències 

  

Aprenentatge continuat 

al llarg de tota la titulació 

  

 

 



La nostra proposta per 

l’ensenyament-aprenentatge 

 

 

Un projecte d’innovació docent 

que iniciem el 2004 

 

Seguint un procés iteratiu i incremental 

de desenvolupament i implantació 

 

i que s'avalua constantment 

buscant la millor opció viable 

 

 

 



Una proposta longitudinal          

per l’ensenyament-aprenentatge 

Tres etapes: aprenentatge inicial (CCPTIC) +  pràctica continuada  (eTransfoli) + 
avaluació final (TFG) 



La nostra proposta per 

l’ensenyament-aprenentatge 

 

 

Una assignatura específica d’escriptura 

de textos acadèmics i professionals TIC 

 

Obligatòria i a l’inici de la titulació 

per introduir els principis d’escriptura 

 

Fonamentada en la Lingüística del Text 

que li dóna el rigor acadèmic adient 

 

 

 



La nostra proposta per 

l’ensenyament-aprenentatge 

 

 

Amb materials ad-hoc 

exemplificats amb textos reals 

 

Atesa per professors especialistes 

en lingüística aplicada a l’àmbit TIC 

 

On és fonamental el feedback continuat  

del professor 

 

 

 



La nostra proposta per 

l’ensenyament-aprenentatge 

 

 

Un sistema longitudinal 

per a practicar el que s’ha après 

 

Integrat a les assignatures tècniques 

on cal escriure textos diversos 

 

Basat en l’aprenentatge evidencial 

que permet enregistrar el progrés 

 

 

 



La nostra proposta per 

l’ensenyament-aprenentatge 

 

 

Amb el suport del laboratori 

atès per un professor expert 

 

Utilitzant eines especifiques 

per a l’aprenentatge i l’avaluació 

 

Concretament: 

Mapa de la competència 

Rúbrica de la competència 

Carpeta d’aprenentatge (portafoli) 

 

 

 

 



La nostra proposta per 

l’ensenyament-aprenentatge 

 

 

Una avaluació final 

a l'assignatura de TFG 

 

On es practica de manera destacada 

en la memòria i presentació del projecte 

 

Recollint tot el procés anterior 

que ha quedat enregistrat al portafoli 

 

 

 



Una experiència amb resultats molt 

positius en l’assignatura inicial ... 

 

 

En 8 cursos l’han cursat 5.036 estudiants 

un nombre molt elevat 

 

S’assoleixen nivells alts de rendiment 

i de seguiment de l’AC 

 

La satisfacció dels estudiants és alta 

sobretot en relació a materials i feedback 

  

 

 



Una experiència amb resultats molt 

positius en l’assignatura inicial ... 

Consideració d’aprenentatge valuós (82%) 

Valoració molt positiva de l’enfocament dels 
continguts i dels materials (78%)  però necessitat de 

més recursos d’ortografia i gramàtica 

Manifesta utilitat del feedback individual per 
l’aprenentatge  (94%) 

Augment  del seu interès per la competència (58%) 



Una experiència amb resultats molt 

positius en l’assignatura inicial ... 

Millora l’ús de mecanismes d’objectivitat (“es descriu”, ...) 

     Més tímidament també la cohesió referencial (menys repetició de 
termes i més sinonímia) 

Voldrien tenir l’assessorament del seu consultor 
durant la resta dels estudis (65%) 



... però amb més dificultats en la part 

longitudinal 
 

 

Prova pilot amb 256 estudiants 

durant dos cursos acadèmics 

 

És complex incorporar l’avaluació 

a les diferents assignatures tècniques 

 

Dificultat de l’ús d’eines diferents 

 tant pels docents com pels estudiants 

 

Elevat cost de dedicació dels professors 

al feedback i la correcció individualitzada  

 

 

 



... però amb més dificultats en la part 

longitudinal 

Percepció positiva  
Utilitat de la pràctica reflexiva 

Importància de la competència 

Utilitat de la rúbrica 
durant tot el procés 

Importància del suport 
del professor de laboratori 

Utilitat de l'assignatura inicial CCPTIC 



... però amb més dificultats en la part 

longitudinal 

Consideracions sobre com millorar el nivell 
Practicar més 

Revisar l’ortografia i sintaxi 
Dedicar més temps 

Certa prevenció per l’esforç de 
dedicació que cal fer 

Dificultat per comprendre els 
termes i conceptes nous 

Apliquen el que han après a la seva feina 

Percepció de millora progressiva del nivell 



Hem après lliçons valuoses                                                                           
 

 

1. Abans d’avaluar una competència... 

 ...cal formar en la competència 

 

2. El docent ha de ser expert en la 

competència o treballar amb un 

expert 

 

3. Per millorar la competència ... 

...cal practicar-la sempre que hi hagi 

ocasió 

 

4. La pràctica ha de ser reflexiva i guiada 

 

5. ... i ha d’anar acompanyada del 

feedback del professor 

 

Aspectes clau ... 



Hem après lliçons valuoses                                                                           
 

 

1. Gestionar els diferents nivells d’inici 

dels estudiants és complex. 

 

2. No és fàcil per l’estudiant transferir 

l’aprenentatge inicial a la pràctica 

 

3. Coordinar les diferents assignatures 

que treballen la competència al llarg del 

pla d’estudis és molt complicat 

 

4. La implicació del professorat i de la 

institució és imprescindible. 

 

5. Cal una anàlisi  detallada i continuada 

de les experiències 

 

 

Compte amb ... 
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