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4. Resum
La interacció comunicativa, com a factor clau en el procés d’aprenentatge col·laboratiu en
línia, pot ser analitzada mitjançant les analítiques de l’aprenentatge facilitant el seguiment i
avaluació dels equips de treball. A partir de la definició de categories, mètriques i indicadors
per a oferir als professors criteris per a facilitar l’avaluació d’activitats col·laboratives, hem
dissenyat una eina per a aplicar al campus de la UOC. Aquesta innovació presenta el resultat
d’una prova pilot en l’entorn acadèmic d’educació superior de la UOC per a valorar l’impacte
de l’eina sobre el seguiment i l’avaluació d’activitats col·laboratives en línia, més
específicament en interaccions comunicatives en línia, com és el cas dels debats virtuals.

5. Desenvolupament
a. Introducció
L’aprenentatge col·laboratiu, com a part de la metodologia didàctica que cal desplegar dins
l’ambient virtual, permet que els estudiants adoptin un paper actiu en el procés
d’aprenentatge

i

adquireixin

competències

transversals

necessàries

per

al

seu

desenvolupament acadèmic i professional. No obstant això, quan porten a terme activitats
d’aprenentatge col·laboratives en línia, es generen situacions complexes des del punt de vista
docent que ens han de garantir el seguiment i l’avaluació del rendiment individual de
l’estudiant.

Les analítiques de l’aprenentatge són una gran ajuda en aquesta tasca docent; sabem que els
entorns virtuals d’ensenyament i aprenentatge proveeixen d’informació sobre l’activitat de
l’estudiant dins la plataforma, però el problema radica a definir quines mètriques són idònies
per a facilitar el procés docent per a cada fase del treball col·laboratiu, com ha de ser
analitzada tota aquesta informació, quins patrons podem detectar en les dades i en quina
mesura pot ser utilitzada per a desplegar una estratègia docent que asseguri un seguiment
individualitzat de l’aprenentatge de l’estudiant. La figura 1 mostra el context de les analítiques
de l’aprenentatge de l’estudiant.
L’aprenentatge col·laboratiu i les analítiques s’apliquen en el marc d’una assignatura
transversal als graus de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
Aquesta assignatura, anomenada competències TIC (CTIC), de 6 crèdits i recomanada del
primer semestre, la cursen una mitjana de 4.000 estudiants anualment, i s’hi adquireixen les
competències d’ús i aplicació de les TIC en l’àmbit acadèmic i professional, i de treball en equip
en xarxa.
b. Objectius
Aquesta recerca aplicada en el marc d’aquesta assignatura planteja els següents objectius:
- Definir indicadors i mètriques específiques per a oferir als professors criteris per a facilitar
l’avaluació d’activitats col·laboratives en línia en què el component d’interacció comunicativa
esdevé el factor clau.
- Desenvolupar i implementar una eina d’analítica de l’aprenentatge que mesuri el grau
d’idoneïtat de les dades analitzades per a ser aplicades dins el context metodològic del treball
col·laboratiu en línia.
- Portar a terme proves pilot per a recollir dades que seran analitzades amb l’objectiu de
valorar l’impacte de l’eina sobre el seguiment i l’avaluació d’activitats col·laboratives en línia,
més específicament en interaccions comunicatives en línia, com és el cas dels debats virtuals.
- Analitzar els resultats de les proves pilot per tal de millorar l’eina analítica.

c. Metodologia
Aquest projecte d’innovació docent segueix una metodologia centrada en un estudi de cas dins
l’àmbit de l’educació superior en diferents etapes.
- Etapa 1: identificació de les diferents fases del treball col·laboratiu en línia.
- Etapa 2: definició d’una proposta d’indicadors analítics aplicables al seguiment i l’avaluació
d’activitats col·laboratives en línia.
- Etapa 3: desenvolupament i implementació d’una solució a mida d’analítiques de
l’aprenentatge.
- Etapa 4: execució de les proves pilots que serviran per a la posterior recollida d’informació
sobre l’experiència d’innovació docent.
- Etapa 5: anàlisi de dades i elaboració de conclusions.

d. Avaluació i resultats
En aquesta experiència es van obtenir diversos resultats o productes, des del punt de vista
docent, d’acord amb els objectius de la recerca.
1. Definir categories, indicadors i mètriques partint de les diferents fases identificades del
treball col·laboratiu virtual (TCV), mitjançant les quals podem classificar els factors clau
que hem d’atendre per a fer el seguiment i l’avaluació del TCV (veg. la taula 1: Categories i
indicadors).
Els indicadors es defineixen mitjançant una sèrie de mètriques, però hi ha una gran
dificultat en la identificació de mètriques específiques per a uns indicadors determinats, ja
que depenen directament de l’activitat col·laborativa que cal desenvolupar i de l’entorn on
es porti a terme. No obstant això, la interacció comunicativa és un factor clau, comú a
qualsevol procés de treball en grup, raó per la qual va ser relativament senzill definir
mètriques per a aquesta categoria del TCV. A la taula 2 es pot apreciar una llista amb les
mètriques específiques de cada indicador de la categoria «Interacció comunicativa».
2. Dissenyar i implementar una eina experimental sobre analítiques de l’aprenentatge a les
aules virtuals de la UOC, que implementava la categoria d’interacció comunicativa i

facilitava als professors de l’assignatura CTIC de la UOC el seguiment i l’avaluació del debat
virtual, una de les activitats d’avaluació obligatòries.
La representació de les mètriques és molt heterogènia. La figura 2 mostra un exemple amb
mètriques globals calculades sobre un debat d’una aula, mentre que la taula 3 visualitza les
mètriques individuals d’aquest mateix debat per a cada estudiant. Amb aquesta
informació, el professor va oferir una retroacció personalitzada a l’estudiant. Els indicadors
transversals de dimensió ètica i social (taula 1) són els que no es poden definir per unes
mètriques pròpies, sinó que, per a ser valorats, han de recolzar en dades d’altres
indicadors. En aquest estudi era rellevant conèixer el grau d’importància que els professors
atorgaven a cada mètrica, juntament amb la definició dels descriptors de cada indicador
transversal.
3. Es va posar en funcionament una prova pilot el segon semestre del curs 2015-2016 en què
els 14 professors implicats van experimentar l’eina. Posteriorment els van lliurar un
qüestionari en línia i van analitzar les respostes.
4. L’anàlisi del pilot va permetre definir el grau d’importància que atorguen els professors
col·laboradors a cadascuna de les 19 mètriques avaluades; així hem pogut conèixer el
rànquing d’elements que els són útils a l’hora de fer el seguiment dels estudiants. A la
taula 4 es pot apreciar el resultat de l’anàlisi per a cada mètrica. L’anàlisi de la descripció
dels indicadors transversals ens revela que hi ha una certa tendència a l’hora de definir-los.
Dit això, alguns indicadors no van ser definits amb cap mètrica, però no podem concloure
si va ser per la manca de relació o bé pel nombre de respostes analitzades. Això ens fa
plantejar d’eliminar alguns indicadors (Competència, Transparència i «Resolució de
problemes i conflictes») i agrupar-ne d’altres; d’aquesta manera, els indicadors
transversals que suggerirem a partir d’ara seran els següents: compromís i constància;
transparència; respecte; predisposició al treball d’equip; lideratge; responsabilitat.
Es va proposar també als professors que suggerissin alertes perquè l’eina avisés en unes
situacions determinades i, davant les respostes rebudes, es va modificar l’eina experimental i
es van crea les següents alertes aquests motius:


No haver participat en cap moment dins una conversa.



No haver participat un nombre mínim i/o màxim de vegades en una conversa.



No arribar al grau de dispersió/concentració desitjat en una conversa.

Un cop revisades les propostes de millora, plantegem l’afegit de noves mètriques que ens
ajudaran a completar la informació que podem obtenir de l’activitat dels estudiants. En
concret, afegirem les següents mètriques dins l’eina experimental.


Grau d’adequació del discurs en el camp semàntic.



Nombre d’arxius totals publicats/adjuntats al grup.



Nombre d’enllaços externs totals publicats.

e. Impacte / Sostenibilitat
En la primera prova pilot hi van participar 14 professors que representaven uns 1.000
estudiants. Per a garantir-ne la sostenibilitat, es creà una versió millorada de l’eina,
anomenada DIANA 2.0 (DIalogue ANAlysis), que recull el coneixement adquirit en la fase prèvia
i que s’implementarà durant el primer semestre del curs 2016-2017 a un total de 41
assignatures CTIC de diferents graus i al màster d’Educació i TIC de la UOC, fet que implica més
de 50 professors que monitoritzaran uns 4.000 estudiants.
A mitjà termini es vol implementar com una eina del mateix campus de la UOC, la qual cosa
afectaria tots els docents i estudiants de la UOC, sempre que es dugués a terme algun tipus
d’activitat col·laborativa.

f.

Conclusió

Millorar el seguiment i l’avaluació d’activitats col·laboratives en línia és possible, però
requereix l’ús de tècniques i metodologies pertanyents a diversos camps del coneixement. Les
analítiques de l’aprenentatge afavoreixen aquest objectiu: si és cert que les dades recollides
ens donen informacions tant quantitatives com qualitatives, també és cert que el paper del
docent és essencial en aquest procés, de fet, esdevé un factor clau, ja que les analítiques de
l’aprenentatge ens ofereixen una informació elaborada sobre el grau d’acompliment dels
objectius d’aprenentatge de cada estudiant, però és el docent mateix l’encarregat
d’interpretar aquestes dades en un context més ampli que el farà tenir en consideració no tan
sols un nombre reduït d’indicadors i mètriques, sinó també el contrast amb d’altres que
descriguin completament el que ha passat durant l’activitat.

g. Línies futures / Noves oportunitats
Amb les dades de la darrera prova pilot, podrem conèixer quines mètriques són les
descriptores d’alguns indicadors transversals de tipus qualitatiu, com per exemple el respecte,
el compromís, el lideratge, etc. També podrem saber com s’ha fet servir l’eina en sentit
metodològic i si realment ha facilitat als professors la tasca de seguiment i avaluació del TCV.
A més, s’obre l’oportunitat de fer una anàlisi de les causes per les quals un estudiant no
assoleix els objectius de l’activitat col·laborativa proposada. Això implica ser capaços de predir
el comportament d’un estudiant en base a la interpretació que fa el professor de les dades que
l’eina analítica mostra sobre l’activitat que aquest estudiant ha portat a terme durant un cert
període de temps.
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7. Imatges de l’experiència

Figura 1: Context de les analítiques d’aprenentatge

Taula 1: Categories i indicadors conceptualitzats (v1)

Taula 2: Mètriques específiques per als indicadors relacionats amb la interacció comunicativa
(en color vermell les que van ser implementades a l’eina experimental de les analítiques de l’aprenentatge)

Figura 2: Solució tecnològica per a avaluar la interacció comunicativa (debat virtual) de manera grupal

Taula 3: Solució tecnològica per a avaluar la interacció comunicativa (debat virtual) individualment

↓ Nivell d’importància ↓
Elements del treball col·laboratiu mesurats a l’eina experimental
Nº d’element

↓

1

2

↓ % d’importància ↓
3

Poc Important Important Molt Important

1



2



3



4



5



Homogeneïtat en la participació comunicativa grupal.

6



Respostes totals publicades dins la bústia.

2

4

8

7



Nivell de diàleg.

1

3

10

8



Extensió mitjana global en la comunicació

4

7

3

9



Núvol d’etiquetes dels espais de conversa.

5

7

2

10



Dispersió/Concentració de les converses.

1

6

7

11



Representació visual de la interacció comunicativa asíncrona (graf de nodes - SNA).

4

7

3

12



Distribució temporal dels missatges individuals.

3

11

13



Nombre de missatges publicats.

14



Nivell de participació en la interacció comunicativa.

15



Respostes publicades.

7

7

16



Popularitat.

3

8

3

17



Extensió mitjana en la comunicació.

1

9

4

18



Nombre d’arxius publicats/adjuntats al grup.

6

4

3

19



Nombre d’enllaços externs publicats.

3

3

8

Distribució temporal i grupal dels missatges.

1

4

7

1

Nombre total de missatges publicats dins la bústia.

1

5

8

Nombre d’usuaris participants en la comunicació.

2

6

6

9

5

Horaris de publicació dels missatges. (Només WhatsApp)

5
1

9

9
13

1
Poc
Important

7,14%
87,50%
7,14%
14,29%
0,00%
14,29%
7,14%
28,57%
35,71%
7,14%
28,57%
0,00%
0,00%
7,14%
0,00%
21,43%
7,14%
46,15%
21,43%

2
Important

28,57%
12,50%
35,71%
42,86%
64,29%
28,57%
21,43%
50,00%
50,00%
42,86%
50,00%
21,43%
35,71%
0,00%
50,00%
57,14%
64,29%
30,77%
21,43%

3
Molt
Important

64,29%
0,00%
57,14%
42,86%
35,71%
57,14%
71,43%
21,43%
14,29%
50,00%
21,43%
78,57%
64,29%
92,86%
50,00%
21,43%
28,57%
23,08%
57,14%

Taula 4: Anàlisi del nivell d’importància que els professors atorguen a cada mètrica implementada a l’eina experimental
(Codificació: molt important <Mi>, important <Im>, poc important <Pi>)

Criteri FINAL

Mi
- Pi Mi
Im - Mi
Im
Mi
Mi
Im
Im
Mi
Im
Mi
Mi
Mi
Im - Mi
Im
Im
Im - Mi
Mi

