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INTRODUCCIÓ 

 
Aquest projecte és la culminació de dos anys d’estudi en el Màster en Ensenyament 

i Aprenentatge en Entorns Digitals i de mes de deu anys d’experiencia en docencia 

virtual en temes relacionats amb les noves tecnologies a l’educació, en entorns en la 

formació del professorat universitaris. 

 

Els coneixements pedagògics i audiovisuals adquirits en dues llicenciatures 

cursades a la Universitat de Barcelona (UB), produeixen una necessitat de plantejar 

la rellevància de la comunicació en el procés d’ensenyament / aprenentatge i la 

necessitat d’anàlisi de com s’està durent a terme aquest procés, fixant la mirada en 

els protagonistes de la formació en línia que son les persones que intervenen, 

professors i alumnes i mirant els recursos dels que disposen i el us que en fan. 

 

Aquests treball vol ser una primera aproximació, un pas inicial d’una cerca 

documental i d’un petit anàlisi localitzat en un anàlisi de cas, que no pot arribar a 

portar dades concluents per un estudi científic, però que sí, que pot aportar una 

primera versió d’unes eines d’investigació que posteriorment puguin aplicar-se a 

altres entorns similars i fer un estudi més ampli que ens permeti arribar a 

conclusions sobre la frecuencia d’ús d’unes o altres eines i mitjans de comunicació i 

el que això implica en l’entorn de la docencia en línia. 

  
En el moment de començar un treball acadèmic una s’anadona que els 

coneixements mai son suficients, la documentació llegida i adquirida és incompleta i 

que manca l’experiencia d’investigació i l’adquisició de destresses narratives i 

acadèmiques per poder redactar de forma adequada un document d’aquestes 

característiques. En aquest sentit ens trobem una mica desorientats, sobre si el 

procés és el correcte però esperem que aquest serveixi per apendre dels errors i a 

llarg termini aconseguir aprofundir en la investigació que tot just comença. 
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MARC TEÒRIC 
 
La funció docent actual 
El professor s’enfronta a nous reptes en l’era de l’informació i la comunicació, ha 

d’adaptar la seva forma d’ensenyar, els continguts no son únics ni estàtics si no 

dinàmics i múltiples. Ens trobem en una societat on tot els sabers clàssics es posen 

en dubte: la religió, la historia, els artistes, les veritat úniques..., apareixen nous 

punts de vista i noves i més variades fonts d’informació. 

 

En un moment on la rapidesa i la inmediatesa en la comunicació és el que es valora, 

aplicacions com Whatsapp en fa entendre que la societat tecnològica cerca una 

proximitat amb les persones que l’envolten i cerca comunicació amb rapidesa i de 

forma senzilla. Veiem a l’Informe Horizon, Johnson, L., Adams, S., and Cummins, M. 

(2012), com l’ús de telèfons intel·ligents prolifera sense parar i preveuen que a un 

any vista els telèfons mòbils i les tauletes tàctils estiguin incorporats en la formació 

universitaria.  

 
Ja no podem seguir només un llibre de text, una enciclopèdia o el diari local, hi ha 

altres realitats que ens envolten i cadascú hi troba el seu camí. Reig (2011) a la 

conferència inaugural del Master d’Ensenyances i Aprenentatges en Entorns 

Digitals, titulada “Web 2.0 y formación universitaria” ens obliga a tenir el nostre 

Personal Learning Environment (Entorn d’aprenentatge personal) un espai on 

demostrar totes les propies capacitats, allà on ensenyar més que qui som, 

demostrant què sabem fer. Perquè avui en dia no val un full escrit amb el què has 

fet, es necessita veure què has llegit, vist, analitzat, consultat, creat i demostrar què 

saps fer ensenyant el que has anat construint.  

 

Per això la funció docent ha de canviar y sobretot en entorns d’aprenentatge d’adults 

on, tal com deia Hernandez (2005), els adults aprenen quan poden controlar el seu 

aprenentatge, quan experiencialment fan seu allò que estan aprenent.  

 

El canvi costa i sembla complicat afirmar que no es tenen els coneixements 

complets de tot el que es diu, per sort, cada cop més, la societat veu clar que el 
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coneixement compartit és molt més fort i poderos que qualsevol coneixement 

individual. Miren per exemple la Wikipedia, l’enciclopedia més gran mai imaginada 

creada gràcies a la col·laboració social i en constant WIP (Work In Progress) OEC. 

 

En aquest marc actual, on la tecnologia ens acompanya en el nostre dia a dia, on 

s’ha tornat global, mòbil, deslocalitzada i ens permet obtenir informació en el 

moment en el que la necessitem, veiem important centrar-nos en la figura d’aquest 

facilitador de l’aprenentatge que treballa a través d’una màquina, el professor virtual 

o e-teacher i l’entorn on desenvolupa la seva feina. Tindrem en conta la figura del e-

teacher com el formador que ensenya a traves de mitjans i canals electrònics o 

digital Casamayor (2008). 

 
1. E-learning1 en Entorns Virtuals d’Aprenentatge (EVA) 
 

L’e-learning és un model d’aprenentatge facilitat i suportat a través de la tecnologia 

de la informació i la comunicació dins de la modalitat d’educació a distancia. Tot i 

que actualment està canviant de perspectiva, no centrant-se tant en la informació i 

donant més èmfasi en la figura de l’estudiant i, més en concret, en el seu 

aprenentatge, per això actualment ja no es parla de les Tecnologies de la Informació 

i la Comunicació, si no, que es parla de les Tecnologies del Aprenentatge i el 

Coneixement. Sancho (2008) comenta que s’ha de canviar l’enfoc de l’ensenyança 

cap a no transmetre el que un sap sinó cap a possibilitar que l’altre aprengui. 

 

Hi ha molts tipus d’aprenentatge mitjançant un EVA, ja sigui presencial, virtual, semi 

presencial..., però aquí ens volem centrar en un e-learning a distancia i en un entorn 

de formació d’adults, en concret de formació de formadors. 

 

L’Entorn Virtual d’Aprenentatge és l’eina on normalment es poden treballar els 

continguts i que inclou les eines de comunicació i avaluació per portar a terme el 

procés de docència i aprenentatge on-line.  

                                                
1 El Termcat denomina l’e-learning com a aprenentatge electrònic, de totes maneres, 
considerem en aquest document el terme e-learning d’ús habitual en el mon digital. 
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La acció docent en un EVA no tant sols facilita l’accés als continguts i la resolució de 

dubtes, Bautista (2006). El docent ha de facilitar l’adquisició i l’aplicació de 

competències, tant transversals com en la matèria que imparteix. 

 

Utilitzarem, seguint el consell de Bautista (2006), el nom d’estudiants més que 

d’alumnes, tot i que, en un entorn de màster universitari, es segueixi anomenant 

alumne a la persona que s’inscriu per cursar-lo, estem d’acord en el concepte de que 

el concepte de l’alumne està més vinculat a un subjecte passiu, en canvi, la figura de 

l’estudiant és una figura més dinàmica sobretot quan parlem de persones adultes i 

amb plena autonomia2.  

 
1.1 El triangle alumne-professor-continguts 
La base de l’aprenentatge en entorns virtuals resideix en el triangle alumne-

professor i continguts (Onrubia, 2005) en aquesta unió s’aconsegueix una comunitat 

d’aprenentatge en la que les persones comparteixen interessos comuns (Esteban 

2002) aprenent uns dels altres en base a uns continguts que marquen una pauta 

però no que no limiten l’aprenentatge. Per això, estic d’acord amb Onrubia (2005) en 

que es important potenciar que l’alumne re-elabori el contingut per construir 

coneixement.  

 

Així que tenim tres elements importants en l’e-learning, uns continguts ben elaborats 

i estructurats, l’esforç de cada alumne per aconseguir construir coneixement i per 

últim, i la part en la que volem incidir, la feina del professor en saber apropar de 

forma més individualitzada els continguts, dirigint l’atenció de l’alumne cap a les 

seves necessitats.  

 

Hi ha teoríes que no defensen la necessitat del triangle per obtenir e-learning, un 

exemple son les experiencies realitzades en paisos en vies de desenvolupament per 

Sugata Mitra3, on demostra que l’aprenentatge entre alumne-continguts es més que 

viable incorporant ordinadors als carrers i deixant que infants autoaprenguin per 

mitjar de la pràctica, aprenentatge  sense mediació de cap docent presencial. Però 

                                                
2 Per això més que parlar d’alumnes universitaris en línia, intentarem utilitzar, sempre que ho creiem a 
dient, el concepte d’estudiants aprenents i discents. 
3 Experiència de Sugata Mitra <http://www.infonomia.com/if/articulo.php?id=250&if=59>  
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també deixa clar que l’aprenentatge és millor de forma colaborativa. En aquest 

moment de la colaboració és on hauria d’entrar la figura del professor virtual. 

 

Els estudiants autònoms, proactius d’entorns en línia, son més exigents tant en els 

continguts com amb l’acció docent (Bautista 2008). En el marc constructivista de 

l’ensenyança aprenentatge l’estudiant és el responsable del seu procés 

d’aprenentatge per això és vital per ell tant l’accés als continguts com la guia del 

docent per la consequció del propi objectiu. 

  

2. La docència on-line i el model TPACK 

 
El fet d’ensenyar en entorns virtuals d’aprenentatge (EVA) es el que denominem 

docencia en línia una forma d’ensenyar a l’estudiant a que aprengui. Ensenyar en 

entorns no presencials requereix d’un professor que ofereixi una ajuda guiada 

adaptant els continguts als seus discents per tal de que aconsegueixin un 

aprenentatge significatiu fent que l’aprenent construeixi un significat propi d’allò que 

està estudiant. 

 

Dins d’un enfoc constructivista socio-cultural, tal com descriu Onrubia (2005), partint 

del coneixement previ dels estudiants i de la seva experiència amb l’objectiu 

principal del professorat de que l’estudiant construeixi coneixement per aconseguir 

aprenentatge significatiu que complimenti les seves necessitats. Així l’objectiu del 

professor ja no és transmetre coneixement, si no que, en l’educació d’adults el 

professor te la tasca d’aconseguir que l’estudiant aprengui. 

 

Per tal d’aconseguir-ho Bautista (2006) ens diu que el professor ha de conèixer el 

còdecs comunicatius i els moments adequats per la comunicació, una comunicació 

que en EVA és molt menys centrada en el docent que en la comunicació en un aula 

presencial. El docent ha de donar intercanvi comunicatiu tant públic com privat, per 

tal de mostrar una estreta relació amb el grup classe i amb cada un dels estudiants. 

També ha de fomentar tenir bons estudiants amb l’adquisició de competències 

marcades en l’objectiu de la formació. 

 

Ampliar amb Coll, etc.  
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S’ha analitzat molt les noves formes d’aprenentatge que ens aporten la tecnologies 

de l’aprenentatge i de la comunicació, però ens agradaria analitzar la comunicació 

per part del docent en aquest tipus d’ensenyament, quines eines utilitzen per 

aconseguir facilitat als seus estudiants recursos, informació o accions destinades a 

que prenguin consciencia de la seva situació i de la necessitat de desenvolupar i 

aplicar estratègies per l’aprenentatge en línia. 

 

Rossaro, A. L. (2012) ens descriu el model TPACK en relació al coneixement docent, 

una teoria de Mishra, P. & Koehler, M. (2006) que presenta una nova trilogia, en 

aquest cas centrant-se en la figura del docent que conte tres tipus de coneixement el 

disciplinar, el pedagògic i el tecnològic: 

 

 

Imatge 1 – Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) (Font: blog d’Ana Laura Rossaro) 

 

• El coneixement sobre una matèria junt amb el domini de la metodologia 

pedagògica formen el coneixement pedagògic específic de la matèria o el 

Pedagogical Content Knowledg.  
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• El coneixement de la matèria junt amb el coneixement de la tecnologia aporta 

al professor un coneixement de la tecnologia específica que ajuda a 

l’ensenyament d’una teoria concreta, el que en el gràfic denominen 

Technological Content Knowledge. 

• La pedagogia i la tecnologia formen un coneixement que ajuden al professor 

a tenir eines per poder ensenyar als seus estudiants de forma didàctica el 

Technological Pedagogical Knowledge. 

 

Aquest darrer coneixement pedagògic tecnològic és en el que en aquesta 

investigació aprofundirem, la comunicació amb els discents no és tant específic de 

cada matèria com un coneixement específic a nivell del professorat i, en el cas de la 

docència en línia, ha de ser encara més reforçat per tal de que mitjançant la 

tecnologia treguin el màxim profit de la pedagogia. 

 

No és un concepte nou, ja que aquest coneixement de la tecnologia també el 

podriem anomenar de tecnologia dolce, que Quintana (1995) describia així: “Un el 

concepto de tecnología dolça, entendida como el conjunto de recursos personales, 

psicológicos y pedagógicos que un profesor o profesora utiliza o puede utilizar en su 

relación con el alumnado para establecer una buena comunicación y ayudarle en su 

aprendizaje y crecimiento personal.” tot i que en aquest concepte de tecnologia 

dolça sembla que s’oblidi de la tecnologia en sí, no és cert ja que la tecnologia és 

considera com una eina més i la importància recau en l’ús que en fa per aconseguir 

el seu objectiu que és que el discent aprengui. 

 

Aquest coneixement que els docents en línia han d’aplicar no son tant fàcils, i és per 

això que la incorporació de les Tecnologíes de la Informació i la Comunicació (TIC) 

està trobant majors dificultats de las que es preveia a l’hora d’implementar-se de 

forma estectiva en els entorns virtuals d’aprenentatge. Les TIC tenen un potencial 

enorme que s’ha de concretar amb el seu us i si les volem fer efectives hem de 

completar els esforços en l’àmbit de la formació del professorat en l’ús de la 

tecnologia (Coll, 2011).  
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2.1 Formes d’actuació del docent virtual 
 

La docència virtual és la forma d’ensenyar en aquests entorns digitals segons 

Hernández (2008) el adults aprenen quan poden controlar el seu aprenentatge, és 

per això que hem de veure la figura del professor on-line com un facilitador d’una 

metodologia que aporti als estudiants les eines necessàries per poder realitzar el seu 

propi aprenentatge.  

 

L’experiència com a docents virtuals ens demostra que és complicat transmetre 

informació en un entorn com el digital. Al contrari, els estudiants aprenen quan 

construeixen quelcom significatiu i que la figura del professor és necessària, en el 

sentit de que els guia en el seu propi camí, un concepte que no es nou però que si 

es vol potenciar en l’e-learning fa canviar el rol del professor cap aquesta 

funcionalitat més de guia i no de transmissor. 

 

L’objectiu dels professors en línia, ha de ser, tenir els estudiants actius que auto-

construeixin el seu aprenentatge. Per poder aconseguir aquest tipus de formació és 

necessari que la figura del docent virtual realitzi un treball més gran a nivell 

individual, ja no ha de guiar a un grup en un aprenentatge en concret, si no que ha 

d’assessorar individualment en el creixement de cadascun dels seus estudiants.  

 

És per això, que la formació en línia ben gestionada implica molta més dedicació i 

una necessitat d’increment de la comunicació tant grupal com individual. 

 

Reig, D. (2011) sobre el rol del professor en l’e-learning diu així: “los roles del 

profesor en este nuevo contexto: Actuar como Intermediario crítico del conocimiento 

(content curator) y aportar a la inteligencia que surge de los grupos el nivel de 

organización necesario para que se convierta en aprendizaje para todos.” 

 

Una visió que va molt relacionada amb la perspectiva que presenta Onrubia i que 

hem vist en aquest marc teòric, però que es complimenta en l’aportació per part del 

professor del coneixement crític. 
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2.2 Tipus de comunicació per part del docent virtual 
 

Molt lligat a la funció del professor virtual està la comunicació que aquest estableix 

amb els seus estudiants, les tecnologies ens ofereixen eines de comunicació 

múltiples. Normalment els entorns d’aprenentatge virtuals ofereixen eines de 

comunicació tant síncrones com asíncrones.  

 

Les eines asíncrones permeten a estudiants i a professors comunicar-se en diferit i 

és la comunicació més utilitzada en els entorns en línia degut a que l’avantatge que 

aporta l’e-learning és la important independència d’ubicació, distancia i temps per 

poder realitzar la formació. 

 

Les eines síncrones, cara a cara, en directe,  permeten comunicar-se en temps real, 

aquest tipus de comunicació és més directe i permet realitzar una comunicació més 

espontània, fa més propera la comunicació el saber que hi ha una persona davant 

en un altre lloc però a la mateixa hora. Coincidint en un temps concret les persones 

que han d’intervenir en la comunicació. 

 

Per això volem refermar la importància de la utilització dels dos tipus de 

comunicació, sempre que sigui possible, en un entorn d’aprenentatge on-line. 

JLRIlera, Antonio B Blended learning o aprenentatge mitxe. 

 

3. E-students / E-learners 
En el s.XXI està vigent el lifelong learning, l’aprenentatge al llarg de la vida, no 

podem deixar de ser aprenents, d’estar informats a diari per tal de seguir la continua 

evolució del constructivisme social creant el propi entorn d’aprenentatge.. 

 

Hi hauran persones que construiran un entorn pluridisciplinar, variable i d’altres que 

profunditzaran més en temes concrets, hi hauran entorns de tots colors i llengües, 

concretament hi hauran tants entorns d’aprenentatge com persones. 

 

Aquest fet provoca que els estudiants busquin cursos, l’e-learning ens dona la 

flexibilitat horària que molts cops es necessita per conciliar la vida laboral, familiar i 
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estudiantil, per això, hem de pensar en els entorns virtuals d’aprenentatge com el 

indret on l’estudiant trobi les orientacions necessàries per tal de trobar les respostes 

que el dirigeixin a allò que vol aprendre.  

 

3.1 Les necessitats dels estudiants en EVA 

Els estudiants o aprenents en EVA, necessiten professors dinàmics, disposats a 

donar un suport individual, personalitzat i alhora donar guies per tal que el grup 

pugui construir el seu coneixement. 

 

El estudiants volen anar acompanyats de la mà per persones en constant formació i 

amb habilitats i recursos suficients per garantir un progrés en els seus estudiants. A 

part de persones que comuniquin informin utilitzant els recursos que els hi aporta la 

tecnologia.  

 

No només de forma asíncrona i per via textual, si no també de forma multimèdia i en 

algun cas en temps real.  

Falta basar-ho en alguna teoria: exemples de comentaris x part dels estudiants de IUP 

 

3.2 La valoració del docent virtual per part dels estudiants 
Arran dels anys treballats en entorns on-line i basant-nos en els resultats de les 

enquestes d’avaluació contestades pels estudiants al finalitzar el curs veiem que els 

estudiants valoren positivament la rapidesa en la resposta, l’estar pendent de la guia 

del professor per poder continuar neguiteja l’estudiant. Per això, la immediatesa o la 

rapidesa de resposta en la comunicació es veu molt positivament per part de 

l’estudiant. 

 

El poder parlar per mitjà d’àudio de forma individual sobre el progrés del propi treball, 

o a través de webcam o rebre missatges del seu professor virtual on puguin veure’l 

en persona o escoltar-lo.  

 

El que volen els estudiants és que els professors siguin persones dinàmiques i 

preparades per orientar-los cap aquells punts d’interès, a part, esperen una 

avaluació que reflecteixi una valoració individual on es vegi que el professor ha 

analitzat la feina realitzada.  



La comunicació del professorat en la docència virtual: un cas 

Marga Carreras Ibáñez 14 



La comunicació del professorat en la docència virtual: un cas 

Marga Carreras Ibáñez 15 

 

 

ESTUDI DE CAS: INSTITUTO UNIVERSITARIO DE POSTGRADO (IUP) 

Aquesta investigació estarà centrada en una institució privada, Instituto 
Universitario de Postgrado (a partir d’ara IUP), una escola de formació de cursos 

de post-grau on-line, fundada al 2001 per la Universitat Autònoma de Barcelona, la 

Universitat d’Alacant, la Universidad Carlos III de Madrid i Santillana del grup Prisa. 

 

Aquesta institució, tancarà el 2013, per diverses causes però sobretot arrel de la crisi 

econòmica que estem patint. De totes maneres, considerem, l’experiència de l’IUP 

molt interessant d’analitzar per diverses causes: 

• Haver viscut i superat el pas del web 1.0 a la 2.0 

• Ser pionera per les eines de comunicació integrades al seu campus, que tot i 

fer molts anys que existeixen ja formaven part del web 3.0 

• Crear una comunitat internacional d’estudiants i ex-estudiants amb un alt grau 

de satisfacció i de baix tant per cent d’abandó. 

• Tenir un equip docent amb un seguiment diari dels estudiants. 

De tots maneres, com que la base de l’estudi de cas sembla que deixarà d’existir es 

plantejarà el procés d’investigació en un entorn més ampli, per tal de que no es 

quedi en un projecte amb data final, si no que serveixi de base per una investigació 

en diferents entorns educatius on-line. 

 

1. Organització d’IUP 

A través d’un campus fet a mida, amb eines de comunicació que funcionen amb 

tecnologia Flash, es publiquen uns continguts creats per autors de prestigi en la 

matèria. Podem dir que els continguts i les assignatures estan tancades, tot i que, es 

fa una revisió paròdica de repàs i actualització de continguts per part, tant dels 

autors com dels professors que imparteixen el mòdul.  

 

Seria el que Casamayor (2008) defineix com un model de programa d’estructura 

modular independent, on cada mòdul està creat per un autor o un conjunt d’autors 
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experts, seguint el model anglosaxó que diferencia entre el professor-autor (teacher 

designer) i el professor assistent (teacher assistant). 

 

1.1. Equip docent 
Cada màster està dirigit pel director, un doctorat normalment treballador en l’entorn 

universitari que s’encarrega de tots els problemes acadèmics que puguin haver 

durant el transcurs del màster. Un coordinador acadèmic que organitza, el 

seguiment del professorat i la organització del projecte de final per part dels 

estudiants, el que podria també anomenar-se tutor acadèmic. I per últim, la figura del 

professor, el professor és un expert en la matèria que s’imparteix, tot i que no 

sempre és l’autor del contingut, sempre és seleccionat per l’autor. Es guia en base 

als continguts escrits de la matèria però te la flexibilitat d’adaptar la metodologia de 

treball del seu grup classe, durant el mes d’impartició, utilitzant les eines de 

comunicació, organitzant la metodologia i l’avaluació de l’assignatura que imparteix. 

 

Casamayor (2008) diferencia la docència en línia entre la que demana als professors 

que incloguin el desenvolupament dels continguts i aquella que sol·licita la impartició 

de cursos amb uns continguts establerts, en aquest cas, l’anomenen el docent-tutor. 

Per l’experiència com a docent-tutor, recomanat per l’autor des del primer any de 

docència del màster, veiem que és qui acaba actualitzant els continguts que 

imparteix, la política d’actualització de continguts era cada dos anys però la realitat 

era que el professor o docent-tutor la feia abans de cada edició sempre que volgués 

donar als seus estudiants una informació actualitzada, per això, considerem que en 

un entorn en línia la figura de l’autor i del professor es solapen constantment i fins hi 

tot es poden arribar a confondre. 

 

Amb l’experiència, creiem que la petició d’una escriptura de continguts amb 

persones de renom era més per donar rellevància a la institució i al màster que pel 

fet de tenir uns continguts tancats específics de la matèria, que sabem que en la 

societat de la informació no son viables ni valorats ja que han d’estar constantment 

en progrés.  
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1.2. Equip de suport  
Un tutor que s’encarrega de les tasques més administratives, seguiment dels 

estudiants, anunci d’inici i final d’assignatures, incidències no acadèmiques amb els 

estudiants, seguiment de la connectivitat d’aquests. El tutor és una persona que 

acompanya als estudiants en tota la formació de forma continua i fa un paper molt 

important en la motivació de l’alumnat a tenir una continuïtat, a part és l’intermediari 

entre estudiants i professorat en el cas d’incidències. 

 

L’equip tècnic amb un suport 12x7 per tal de garantir la connectivitat dels 

estudiants durant el seu procés d’aprenentatge. En un EVA és essencial el 

manteniment i el bon funcionament de les eines que els estudiants utilitzen, aquest 

suport és rellevant sobretot en l’ús de les eines síncrones i la utilització d’àudio i 

vídeo. 

 

Com veiem una institució que compte en un equip humà de seguiment molt gran per 

tots els seus màsters, fet que produeix un encariment molt gran en el manteniment 

dels cursos i segurament un dels motius pels quals hagi hagut de tancar. 

 

1.3. Eines de comunicació  
Un altre valor afegit d’aquest campus, son les moltes eines de comunicació tant 

síncrones com asíncrones i la possibilitat de deixar missatges en els diferents tipus 

de mitjans per part de tots els usuaris. Seguidament presentem un esquema de les 

eines de comunicació que tenen i de la possibilitat de mitjans en els que deixar un 

missatge per poder veure que es un entorn molt complet a l’hora d’eines de 

comunicació. 

 

Imatge 2 – Eines de comunicació de IUP (Font: Campus IUP) 

A l’entrar al campus hi ha dos apartats: 
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• eines de comunicació: correus, fòrums, taulell del màster i taulell de 

l’estudiant. 

• eines de conversa: xat, videoconferència, sala de conferencia, sala de 

reunions, saló d’actes, sala comú. 

 

Eina de comunicació 

o de conversa 

Síncrona o 
Asíncrona 

Vídeo Àudio Text Adjunt 

Correu A   X X 

Fòrums A   X X 

Tauló de l’alumne A X X X  

Tauló del màster A X X X  

Xat S  X X  

Videoconferència S X X X X 

Sala de conferencia S X X X  

Sala de reunions S X X X  

Sala d’actes S X X X  

Agenda del màster A   X  

Taula 1 – Eines de comunicació o de conversa de IUP (Font: Elaboració pròpia) 

 

El que trobem rellevant, a part de la gran quantitat d’eines de comunicació, és la 

possibilitat de moltes d’elles que tenen d’incorporar el vídeo, l’àudio tant de forma 

síncrona com asíncrona.  

 

No podem oblidar-nos, dels principals clients de la institució, estudiants de diferents 

parts del mon, persones que ja han finalitzat la seva carrera universitària i que en la 

seva gran majoria estan treballant. Necessiten flexibilitat temporal i espacial per 

poder realitzar uns estudis de post-grau com a complement a la seva tasca laboral. 

Per això son estudiants motivats, ells han triat l’ensenyament i ho cursen perquè 

volen. 
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1.4. Màster “Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación” a IUP 

L’experiència amb IUP, la centrarem en un dels màsters que s’estan oferint des del 

2003, un màster educatiu titulat Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació, 

d’unes 1.950 hores de formació equivalents a 68 ECTS (crèdits europeus), cursats 

durant 18 mesos i on es treballen 8 mòduls obligatoris que finalitzen amb la 

realització d’un projecte final. 

Mòdul Títol Autor Finalitat 

1 La educación en la sociedad de la información. Jesús Salinas Ibáñez 

2 Las TIC en el diseño curricular. Mercè Gisbert Cervera 

Manel Fandos Garrido 

3 Las implicaciones organizativas de las TIC. Joaquín Gairín Sallán 

Apropar al participant a las 
problemàtiques generals que 
acompanyen a les TIC en la 

ensenyança 

4 El uso didáctico de la red Internet. Josep Masalles i Román 

5 El diseño y creación de materiales multimedia. Antonio Bartolomé Pina 

6 Las técnicas multimedia aplicadas a la 
educación. 

Miquel Amador i Guillem 

Carles Dorado Perea 

7 La evaluación de multimedia. Julio Cabero Almenara 

8 El marketing y la distribución multimedia. Luis A. Lizama Fuentes 

Proporcionar eines destinades 
per l’elaboració i millora de 

materials, i per la capacitació 
d’informació a la Xarxa. 

9 Las tecnologías en la enseñanza de las 
Ciencias Sociales. 

Isabel Vera Muñoz 

10 Las tecnologías en la enseñanza de la Lengua y 
la Literatura. 

Antonio Mula Franco 

Antonio Diez Mediavilla 

Ramón Llorens García 

11 Las tecnologías en la enseñanza de las 
Matemáticas. 

Germán Torregrosa Gironés 

Salvador Llinares Ciscar 

María del Carmen Penalva 
Martínez 

María José Haro Delicado 

12 Las tecnologías en la enseñanza de las 
Ciencias Experimentales. 

Albert Gras Martí 

Marisa Cano Villalba 

13 Las tecnologías en la gestión escolar. Carme Armengol Asparo 

Paulino Carnicero Duque 

14 Las tecnologías en la enseñanza de la lengua 
extranjera. 

Luci Nussbaum 

Melinda Dooly 

Dolors Masats 

Mòduls optatius per oferir la 
possibilitat d’adaptar el màster 

als interessos professionals 
dels alumnes. Els alumnes 

hauran de realitzar dos 
d’aquest mòduls. 

15 Creación del Proyecto Final del Máster. Joaquín Gairín Sallán Guia per facilitar la realització 
del treball d’innovació o 
investigació del Màster 

Taula 2 – Autoria dels mòduls i itinerari d’aprenentatge del màster de Noves tecnologies aplicades a 

l’educació de IUP (Font: Elaboració pròpia) 
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En aquest marc, és en el que volem realitzar el nostre estudi de cas, focalitzant-nos 

en els estudiants i el professorat. Analitzant des de diferents punts de vista l’ús que 

se’n fa de les eines de comunicació i la valoració dels estudiants de l’ús d’aquestes. 

 

Degut a l’experiència durant casi deu anys en la docència en aquest entorn, pensem 

que tot i tenir unes eines de comunicació molt a l’abast, l’ús que se’n fa per part del 

professorat és molt limitat a la comunicació textual. Per això creiem que falta que el 

professor on-line acabi de canviar el rol i faci el seu paper de guia utilitzant tots els 

recursos disponibles. 

 

Com a petita mostra del baix us d’eines com el vídeo o l’àudio, veiem en la imatge 

següent, una captura del Grup A de l’edició de març 2010 sobre Noves Tecnologies 

en l’Educació. En concret  del tauler del màster, on de sis missatges només n’hi ha 

un on s’ha deixat un missatge de vídeo, veu i text, en canvi veiem que el més 

habitual és l’ús del text. 

 

Imatge 3 – Tauló del màster sobre noves tecnologies en l’educació IUP (Font: Campus IUP)4 

                                                
4 En la imatge veiem la T emmarcada en gris, que vol dir text, i el missatge on hi ha una imatge, que 
al costat de la T posa una imatge d’una càmera que vol dir vídeo, també es pot observar la senzillesa 
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Arrel d’aquest anàlisi previ, veiem necessari analitzar la valoració per part de 

l’alumnat de l’ús que se’n fa d’aquestes eines i valorar si es necessari reforçar-ne 

l’ús per part del professorat. Però tampoc volem oblidar-nos de la visió del 

professorat així que per triangular els resultats, tot i tenir una mostra delimitada, 

també preguntarem al professorat sobre l’ús que se’n fa de les diferents eines de 

comunicació. 

                                                                                                                                                   
amb la que l’aplicació detecta la webcam de l’ordinador i només amb dos botons, gravar i reproduir es 
pot gravar i publicar el missatge pels alumnes. 
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2. El problema i els objectius de la recerca 

 

Una investigació sobre el paper del docent en e-learning emmarcat en un caràcter 

constructivista i sòcio-cultural que analitzi com es desenvolupa la comunicació entre 

els actors, professor i alumnat, d’aquests entorns.  

 

Partim de la idea inicial, arrel de l’experiència, de que la comunicació en entorns on-

line es principalment asíncrona i textual, es a dir, tot i que actualment s’estan 

potenciant tant a nivell web com mòbil les eines de comunicació síncrona amb vídeo 

i àudio (aplicacions com Webex5, Google talk6 o Tango video calls7) o es 

desenvolupen eines multimèdia de comunicació (exemples: Zeniting8, Prezi9 o 

Simple diagrams10). Els docents universitaris on-line segueixen fent uns de les eines 

de comunicació textuals i principalment en diferit, de totes maneres aquesta per 

poder valorar la realitat d’aquesta afirmació hem de fer un estudi que ens permeti 

veure si aquest supòsit s’ajusta a la realitat.  

 

1.5. Tema d’investigació  
L’experiència del professor com a comunicador en e-learning, en la formació de 

formadors en noves tecnologies en l’educació en concret en un màsters universitari: 

 

El màster en línia Máster sobre Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació de Intituto 

Universitario de Postgrado.11  

 

En aquest entorn volem analitzar l’ús de les eines i els mitjans de comunicació 

utilitzats per impartir la docència en línia.  
                                                
5 http://www.webex.es/  
6 http://www.google.com/talk/intl/es/  
7 http://www.tango.me/  
8 http://www.zeniting.com  
9 http://prezi.com/  
10 http://www.simplediagrams.com/home  
11 http://www.iup.es/esl/formacion-iup/masters/tic-aplicadas-a-la-educacion  
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1.6. Problemes d’investigació 
 

Freqüència d’ús i valoració de les eines i els mitjans de comunicació per part del 

professorat d’un màster sobre noves tecnologies en l’educació, comparant el punt de 

vista del professorat i dels estudiants. 

 

Gracies a l’experiència adquirida des del 2000 en entorns virtuals, i al vincle amb 

diferents institucions que desenvolupen màsters on-line amb una temàtica semblant, 

veiem necessària una reflexió sobre la forma de comunicar-se dels professores en 

els entorns on-line. Hem de saber si els formadors dels futurs transmissors de 

continguts, segueixen les metodologies adequades amb la utilització de les eines de 

comunicació de les que disposen, així com saber de quina manera en fan us i la 

valoració que en fan d’elles. D’aquesta manera podrem veure quin exemples 

d’actuació estan adquirint els futurs docents virtuals i analitzar si els professors 

actuals s’han adaptat a les necessitats del e-learning.  

 

Les noves tecnologies han anat canviant i fent-se una eina que requeria continguts; 

mentre les universitats o institucions privades corrien a crear materials que 

poguessin donar titulacions on-line, no es pensava molt en la validesa d’actualització 

d’aquests i en la necessitat de formar bons docents que traguessin profit de les 

noves tecnologies. 

 

Per això veiem necessari, començar la nostra investigació, plantejant-nos un estudi 

que ens serveixi per veure si les eines de comunicació i els mitjans que s’estan 

utilitzats son els adequats a les necessitats o requeriments dels formadors que es 

formen on-line. En base a aquests principis ens plantegem les següent preguntes 

des de dos vessants diferents: primer des del punt de vista del formador de 

formadors virtual i segon des del punt de vista de l’estudiant aquell futur formador 

que aplicarà l’experiència mostrada pels mestres en diferents entorns. 

 

• Quin tipus de comunicació utilitza el docent virtual amb els seus estudiants? 

Perquè? Com? 
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o Quines eines de comunicació utilitzen els docents?12  

o Quins mitjans fan servir habitualment en la comunicació? 

o Quins fan servir esporàdicament? 

o Quina valoració fan del tipus de comunicació utilitzat? 

• Quin tipus de comunicació diu l’alumnat que utilitza el docent virtual? Perquè? 

Com? 

o Quines eines diuen els estudiants que son més utilitzades pels docents? 

o Quins medis diuen que els estudiants que son més utilitzats pels 

professors? 

o Com valoren els estudiants les eines i el medis de comunicació utilitzats 

pel professor on-line? 

 

D’aquesta manera volem tenir dos perspectives del mateix problema d’investigació 

per poder contrastar les opinions dels diferents actors de l’educació en línia. 

 

1.7. Les preguntes d’investigació, son viables empíricament i èticament? 
La viabilitat empírica de la investigació la reforça Onrubia (2005), quan parla del 

docent virtual en entorns digitals com a guia, remarcant que encara falta molt per 

investigar, sobre les formes d’actuació del professor que permetin una ajuda 

ajustada als estudiants en els entorns digitals i remarca la necessitat de realitzar 

més estudis empírics.  

 

Així que, no només és empíricament necessari veure quin paper real juga el docent 

en els entorns virtuals, si no, que és ètic posar les bases perquè els mestres 

sàpiguen quina metodologia han d’utilitzar, quines habilitats didàctiques han de 

potenciar per tal de fer una bona docència i veure quines eines de comunicació on-

line son les adients per treballar. 

 

A part de conèixer l’ús, també hem de veure el punt de vista no només dels 

professors en línia si no també l’opinió dels estudiants d’estudis de màsters, 

professionals que ja tenen uns estudis universitaris i que poden aportar una opinió 

molt valuosa de la figura del docent virtual i del que ells esperen d’ella.  
                                                
12 Eines de comunicació i mitjans definits en el punt 1.3 pàg 16, Taula 1. d’aquest estudi de 
cas. 
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La viabilitat també la dona la mostra, hem limitat la mostra de la primera fase de la 

investigació a un màster però amb el propòsit d’ampliar-ho  a altres màster dirigits a 

un target molt similar i en entorns d’e-learning diferents. D’aquesta manera, valorem 

la possibilitat d’utilitzar, aquest primer estudi de cas, per generar unes eines 

d’obtenció de dades valides i fiables que en fases posteriors ens permetin ampliar la 

mostra a altres institucions on-line que formen a formadors en noves tecnologies en 

l’educació.  

 

1.8. Objectiu general 
Analitzar el tipus d’eines de comunicació13, , utilitzades pels docents virtuals i els 

mitjans utilitzats en aquesta comunicació durant el procés d’aprenentatge de 

l’alumnat del màster sobre Noves Tecnologies en l’Educació dirigit a la formació de 

formadors a IUP. 

 
Des del punt de vista del docent en línia 

1. Analitzar la comunicació duta a terme pel docent en l’e-learning. 

2. Conèixer com s’estan utilitzant les eines de comunicació i els mitjans per impartir 

docència en un entorn en línia. 

3. Definir la valoració de les diferents tipologies d’eines i de mitjans comunicació per 

part del docent virtual. 

 
Des del punt de vista de l’estudiant 

4. Analitzar com veuen els estudiants la comunicació amb el docent en línia.  

5. Conèixer quines eines diuen els estudiants que utilitzen els professors per veure 

si es correspon amb la informació donada pels mestres.  

6. Investigar què valoren de forma més positiva els estudiants de la comunicació 

amb el docent 

 

                                                
13 Definides anteriorment en la pàg. 16 del document actual. 
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1.9. El valor potencial de la investigació 

Aquesta investigació, te un valor potencial a nivell d’anàlisi de la docència en línia i la 

necessitat de veure si el professorat fa un bon us de la tecnologia en entorns que 

requereixen d’ella per poder fer una tasca docent de qualitat.  

 

La rellevància social recau en que estem analitzant la formació que es dona a 

formadors que son la figura que posteriorment transmetrà coneixements als futurs 

professionals i es vol determinar quina es la manera més adequada de que els 

professor facin servir les eines de comunicació i ajudin a construir coneixement als 

estudiants.  

 

Un canvi tant gran en la figura del professor requereix de base teòrica i d’anàlisis de 

situacions per poder crear un marc teòric en el que es defineixi la forma d’actuar del 

docent virtual. 

 

Si analitzem quins recursos tecnològics s’utilitzen per poder comunicar-se entre 

professors i estudiants, podrem veure si s’està traient profit de les innovacions 

tècniques o si pel contrari el professorat segueix utilitzant vies de comunicació més 

clàssiques.  Encara costa molt que els mestres en entorns virtuals, pengin vídeos, 

enviïn missatges d’àudio o facin videoconferències. 

 

Per finalitzar la creació d’eines d’investigació vàlides i fiables farà que es puguin 

utilitzar de forma adaptada a futures investigacions. 
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IUP: LA COMUNICACIÓ DEL PROFESSORAT EN LA DOCENCIA VIRTUAL  
 

La comunicació en docència virtual és un estudi de cas qualitatiu orientat a la 

comprensió de la realitat del docent virtual. Conèixer una realitat, comprendre-la, 

aquest és el propòsit iniciat tot i que no descartem que un cop es conclogui aquest 

estudi de cas ens obri les portes cap a una investigació qualitativa orientada al canvi. 

 

El nostre estudi de cas i posterior investigació, pretén entendre la realitat actual dels 

docents en els entorns en línia obtenint l’opinió de dos dels actors bàsics de 

l’aprenentatge professor-estudiant. Per això requerirem d’un tipus d’investigació 

qualitatiu que ens permeti comprendre tant el punt de vista dels professors com el 

dels estudiants, en relació als professors virtuals i a la tasca docent que estan 

desenvolupant. 

 

El que tenim clar, és que no podem utilitzar la investigació quantitativa ja que no 

busquem la resposta a cap hipòtesis, si no que busquem conèixer una realitat 

empíricament que a dia d’avui no té gaires referents. 

 

1. Disseny a seguir:   

Seguint l’esquema de Latorre, et al. (1996) hem de nombrar a STAKE o GIBRA tot i 

que es centra en una investigació observacional l’utilitzaré per descriure la 

planificació d’aquesta investigació més descriptiva 

 

1.1. Fase exploratòria i de reflexió  

Fase portada a terme en la cerca documental i l’elaboració del marc teòric. On hem 

identificat el problema el desconeixement de la figura del docent en línia, de com el 

professor elabora la seva tasca en un entorn on-line. I hem emmarcat la nostre 

investigació en una perspectiva teòrica constructivista sòcio-crítica. 
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1.2. Fase de planificació: 

L’escenari d’investigació, tot i voler portar a terme la investigació en diferents 

escenaris, iniciem la planificació en el que hi tenim accés IUP. Instituto Universitario 

de Postgrado és una empresa que es dedica al e-learning des del 2003. Dins 

d’aquet entorn ens focalitzem en el màster “NNTT en la educación”14 

 

Com que la investigació es desenvoluparà en diferents fases, volem crear un primer 

procés d’investigació que asseguri la transferibilitat i que posteriorment puguem 

aplicar el procés seguit amb IUP, amb escoles de formació en entorns virtuals 

d’aprenentatge que realitzin màsters similars com la UB i la UOC, per poder tenir 

una mostra d’estudi més amplia. 

 

Els participants de l’estudi són docents i estudiants virtuals en màsters per formadors 

de formadors relacionats amb les noves tecnologies en l’educació. 

 
1.3.  Fase d’entrada a l’escenari: 

Gràcies a formar part de la Institució com a docent en línia i coordinadora acadèmica 

en varies edicions. I al coincidir el inici de la investigació amb l’anunci del tancament 

de l’empresa15, ens trobem en una situació atípica, els responsables de la institució 

han perdut els càrrecs però seguim tenint accés a la informació. No sabem fins a 

quin punt és legal, però al ser una investigació sense ànim de lucre hem recopilat les 

dades necessàries per començar aquesta investigació sobre la comunicació del 

professorat en la docència virtual. 

 

La selecció dels participants s’ha dut a terme en l’escenari del màster Noves 

Tecnologies en l’Educació, amb les claus que teníem com a coordinadors 

acadèmics.  
                                                
14 Informació sobre el màster de IUP http://www.iup.es/esl/formacion-iup/masters/tic-aplicadas-a-la-
educacion. Podem veure a la web que el màster s’anomena “Tic aplicadas a la educación”, aquest 
nom se li va donar a partir de l’edició d’agost 2009, però des del 2005 al 2008 el màster tenia el títol 
de “NNTT en la educación”. Es curiós que se li posés Tic en un moment on el canvi de  les 
tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) cap a les tecnologies de l’aprenentatge i el 
coneixement (TAC) ja estava totalment en voga, però com diu Sancho (2008) la transició entre una i 
altre no ha estat pas fàcil.  
15 Tot i que veiem la web d’IUP aparentment activa, el grup prisa va notificar al seu professorat al 
2012 que al 2013 tancaven les portes, ja no es fan noves edicions del màster i els tutors que 
treballaven a l’edifici de Madrid Santillana han sigut acomiadats en la seva majoria. 
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Les dades dels estudiants segueixen actives des de la primera de juliol 2005, fins a 

la darrera març 2010, en total s’han dut a terme 17 edicions del màster, cada edició 

amb un, dos o tres grups. Com a coordinadors acadèmics disposem dels contactes 

del 22 docents que han impartit els màster en alguna de les edicions.  

 

Per seleccionar els estudiants, s’han agafat les adreces de correu de 368 estudiants 

de les darreres 10 edicions del màster dutes a terme entre el 2007 i el 2010, no 

s’han agafat totes perquè s’ha considerat que més de 6 anys, era massa temps per 

recontactar amb els estudiants, ja que l’experiència amb la institució els hi podia 

quedar molt llunyana, a més de que la possible desactualització de dades. 

 

En aquesta primera fase, la investigadora principal Marga Carreras, té planificat dur 

a terme la investigació però considera que a l’haver estat part de l’escenari, serà 

més objectiu si posteriorment pot contractar alguns investigadors per portar a terme 

els grups de discussió. 

 

1.4. Fase de recollida i d’anàlisi de la informació: 
 Les tècniques de recollida de dades que utilitzarem en aquesta investigació seran 

les següents: 

 

Enquesta: Utilitzem aquesta tècnica més quantitativa per tal de contextualitzar la 

temàtica del docent virtual. D’aquesta manera podem arribar de forma més senzilla a 

l’escenari que volem analitzar via e-mail.  

 

Paral·lelament es passaran dos qüestionaris amb els mateixos objectius per veure 

dos punts de vista diferents: el dels professors i el dels estudiants. La població del 

qüestionari és de 22 mestres que impartien docència virtual durant diferents edicions 

del màster i 368 alumnes de les edicions dels que disposem informació, una 

població escollida per conveniència al ser les dades de les que disposem. 

  

• Qüestionari pels professors: la població de professors del màster un total 

de 22 professors. 
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• Qüestionari d’alumnes: població d’alumnes o ex-alumnes del màster de 

IUP en Noves Tecnologies en l’Educació. 

Per realitzar els qüestionaris, primer definirem les variables a mesurar, elaborarem la 

primera versió del qüestionari que serà analitzada per jutges. Anàlisi de les 

respostes i elaboració de les dos eines definitives per tal d’aplicar-ho a la població de 

l’estudi de cas.  

 

Un cop tinguem les dades que ens interessen, per poder descriure i relacionar les 

variables de la comunicació síncrona i asíncrona amb la tasca docent i la valoració 

d’aquesta, podrem anar més enllà. Desprès, es triangularan les dades dels 

professors i dels alumnes per veure la fiabilitat de les dades. 

 

Les entrevistes en profunditat un cop amb el tema més centrat es realitzaran en 

una segona fase de la investigació16, 3 o 4 entrevistes en línia17 amb preguntes més 

tancades i orientades a concretar sobre com s’està duent a terme la docència virtual 

a IUP. 

 

Aquesta informació ens servirà per triangular amb les conclusions extretes de les 

enquestes, per això parlaríem amb profunditat amb un parell de professors i un o dos 

estudiants.  Per part del professor l’entrevista aniria orientada a la forma de treballar 

com a docent i algun estudiant sobre l’experiència amb els diferents professors que 

te durant el màster. 

 

El mostreig de les entrevistes en profunditat amb el professorat i amb l’alumnat es 

realitzarà mitjançant un mostreig probabilístic aleatori simple. Escollint el 50% del 

total de la mostra de la població que hagi respost a l’enquesta i de la mostra restant 

es seleccionaran els subjectes per conveniència depenent de la disponibilitat dels 

                                                
16 Descartem poder poder-ho realitzar en aquesta primera fase per falta de temps, ja que hem volgut 
focalitzar bé l’objectiu i el problema d’investigació, aplicar de forma eficient la primera tècnica de 
recollida d’informació i creiem que requeriríem de més marge per tal d’aplicar altres tècniques com les 
que planifiquem fer en properes fases. 
17 Volem utilitzar sempre eines virtuals de comunicació per tal de potenciar l’ús de les Noves 
Tecnologies en la comunicació i poder potenciar la possibilitat de poder realitzar investigació en línia. 
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entrevistats, al no tenir una població molt amplia haurem d’utilitzar aquesta tipologia 

de selecció de totes maneres els subjectes a qui ens dirigim tenen el perfil que 

requerim ja que coneixem l’experiència prèvia que han tingut. 

 

Prepararem un guió de l’entrevista. L’objectiu es poder-la fer on-line i gravar-la tant 

d’àudio com d’imatge. Desprès es farà la transcripció de la informació, l’anàlisi de 

dades per categories i finalment triangularem amb la informació extreta de les dades 

de l’enquesta. 

 

El grup de discussió en l’avenç de la investigació tenim pensat preparar un grup de 

discussió, composat per 4 estudiants i 4 mestres, per tal de compartir la visió del 

docent i les seves funcions, triem aquesta quantitat de persones perquè veiem idoni 

un grup de discussió no més gran de 8 persones i volem conèixer l’opinió dels dos 

grups per veure si és dispar. 

 

Igual que les entrevistes en profunditat ens agradaria provar de realitzar un grup de 

discussió a distància, trobar eines per realitzar-ho i a la vegada gravar-ho, no és tant 

senzill, però si fos possible un dels requisits de la investigació es que tot es faci on-

line.  

 

Un cop finalitat l’anàlisi de les dades i elaborat l’informe amb les conclusions. Ens 

interessaria parlar amb altres institucions per veure si ens donen autorització per 

continuar l’estudi fent ús de les eines d’investigació com a mínim en 2 institucions 

més. Per exemple: 

• El màster semipresencial “Ensenyament i aprenentatge en entorns digitals” de 

la Universitat de Barcelona.18 

• El màster on-line “Educació i TIC” de la Universitat Oberta de Catalunya.19 

• El màster virtual “Màster universitari de Tecnologia Educativa: e-Learning i 

                                                
18 
<http://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/oferta_formativa/master_universitari/fitxa/E/M1306/index.html> 
19 <http://www.uoc.edu/estudios/mofs/educacion_y_tic/presentacion/index.html> 
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Gestió del Coneixement” de la Universitat Rovira i Virgili20 

 

2. El procés i l’elaboració dels qüestionaris: Professors / Alumnes 
2.1. Preparació del qüestionari 

Emmarquem aquest qüestionari dins d'una investigació descriptiva per enquesta que 

és la primera fase d'una investigació més àmplia que te com a objectiu principal: 

 

Descriure la tasca i el paper del docent en un entorn d'e-learning i definir les 

competències en docència emmarcat en el procés d'aprenentatge de l'alumnat de 

màster sobre noves tecnologies en l'educació dirigit a la formació de formadors. 

 

Propòsit general: el qüestionari pretén obtenir dades sobre les eines que s'estan 

utilitzant per impartir docència on-line. Definir la valoració de les diferents tipologies 

de comunicació per part del docent i l’alumne virtual. 

 

Un qüestionari descriptiu per recollir dades sobre la freqüència d'ús de les eines de 

comunicació, per veure amb quines eines es comuniquen els docents en entorns 

virtuals d'aprenentatge (EVA) i quin tipus de comunicació reben els estudiants, així 

com la valoració per part dels professors i dels alumnes sobre l'ús d'aquestes eines.  

 

Població: el qüestionari es dirigeix a tot el professorat que imparteix docència on-

line, i a l’alumnat que ha cursat un màster sobre noves tecnologies en l’educació.. 

 

Conceptualització de l'objecte d'estudi: 

Arran de l'experiència com a docents en línia coneixem l'ús de les eines de 

comunicació en els màsters on-line, els EVA disposen d'eines de comunicació en 

temps real, síncrones i altres eines en diferit, asíncrones. 
 

L'ús de les eines asíncrones és molt comuna: l'ús del correu electrònic, dels fòrums i 

altres com a calendaris o tauler d'anuncis, els docents virtuals fan ús d'aquestes 

eines per impartir la docència. Però els EVA també tenen eines en temps real, difícils 

d'utilitzar ja que limiten la flexibilitat horària que els entorns en línia aporten als 

                                                
20 <http://www.urv.cat/masters_oficials/tecnologia_educativa_12-13.html> 
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estudiants i no sempre és fàcil organitzar comunicacions síncrones amb persones 

que no sempre viuen en un mateix lloc, ni en una mateixa franja horària. 

 

Hem analitzat els diferents tipus d'eines que tenen aquests entorns, sobre la base de 

diferents portals educatius, el campus de IUP construït específicament a demanda, 

el campus de la UB en un entorn Moodle, el campus de la UOC també fet a mida i 

altres campus analitzats com Blackboard o Webct. Arran d'aquesta anàlisi hem 

obtingut el següent quadre d'eines de comunicació en EVA. 

 

Temàtica Dimensions Indicadors 

Comunicació 

síncrona 

(Xat, 

videoconferència) 

Nombre de comunicacions sincròniques al llarg 
d'un curs. 

Manera de comunicació individual o grupal 

Tipus d'eines que s'utilitza 

Tipus de mitjà que s'utilitza (àudio, vídeo, text) 

Grau de satisfacció en l'ús 

Grau de confiança en la seva utilització 

 

Ús de les eines de 

comunicació del 

docent en màsters 

on-line dedicats a 

la formació de 

formadors en les 

NNTT en 

l'educació. 

Comunicació 

Asíncrona (Correu, 

fòrum, calendari, 

avisos) 

Nombre de comunicacions asíncrones al llarg 
d'un curs. 

Manera de comunicació individual o grupal 

Tipus d'eines que s'utilitza 

Tipus de mitjà que s'utilitza 

Grau de satisfacció en l'ús 

Grau de confiança en la seva utilització 

Taula 3 – Ús de les eines de comunicació del docent en màsters on-line dedicats a la formació de 

formadors en les NNTT en l’educació (Font: Elaboració pròpia) 

 

En el quadre anterior hem especificat els indicadors que ens agradaria analitzar en 

l'aplicació del qüestionari i arran dels quals desenvoluparem el nostre, cobrint els 

següents objectius específics de la investigació: 

 

 • Conèixer com s'estan utilitzant les eines de comunicació per impartir la docència 

en un entorn on-line. 

• Definir la valoració de les diverses tipologies de comunicació per part del docent i 

l’estudiant en línia. 
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2.2.  Preparació del qüestionari per el docent virtual 

Una vegada clara la conceptualització, procedim a realitzar la selecció del tipus de 

preguntes, primer veiem la necessitat de contextualitzar als docents virtuals, per a 

això realitzem 6 preguntes per saber les dades bàsiques i la seva relació amb el món 

de la docència virtual. Després de tenir la informació que necessitem, realitzem una 

pregunta que en preguntes posteriors repetirem de forma diferent per veure si la 

respostes dels usuaris són coherents. 

 

Seguidament el qüestionari es divideix en 2 parts, comunicació síncrona i asíncrona i 

finalment una pregunta oberta amb l'opinió sobre els diferents tipus de comunicació, 

per obrir la investigació a temes rellevants indicats per les persones enquestades. 

 

En el quadre següent, podem veure el desglossament de les preguntes amb la 

tipologia d'aquestes i la seva funció. Les preguntes del qüestionari es faran en 

castellà ja que la mostra a la que es dirigeix inclou persones de varis països de parla 

hispana. 
 Pregunta Tipus Funció 

1 Edad ON Contextual 
2 Género [ ] Hombre [ ] Mujer D Contextual 
3 ¿Cuánto tiempo llevas trabajando como profesor en un entorno de 

aprendizaje a distancia? 
[ ] Menos de un año [ ]Entre uno y 5 años [ ] Más de 5 años  

TE Contextual 

4 ¿Qué duración tiene la asignatura que impartes? 
[ ] Semanal [ ] Mensual  [ ] Semestral [ ] Anual 

TN Contextual 

5 ¿Qué media de alumnos tienes por asignatura? 
[ ] Entre 1 y 10  [ ] de 10 a 30  [ ] de 30 a 50  [ ] más de 50 

TE Contextual 

6 ¿Cuántas horas al día dedicas a la docencia on-line cuando impartes 
clase?  
[ ] Entre 1 y 2 h/d  [ ] De 3 a 6 h/d  [ ]De 6 a 8 h/d [ ]Más de 8 h/d 

TE Contextual 

7 ¿Qué herramientas de comunicación utilizas para impartir la docencia 
en tu materia?: [ ] Correo electrónico [ ]foros [ ]chat [ ] tablón de 
anuncios[ ] videoconferencia[ ] agenda  

TNE Informacional 

8 ¿Realizas comunicación síncrona con tus alumnos? [ ] Sí [ ] No D Filtre 
9 ¿Cuántas conexiones a tiempo real realizas con tus alumnos a lo largo 

de un curso mensual? [ ] Entre 1 y 5  [ ] de 5 a 10  [ ] más de 10   
TE Informacional 

10 ¿En qué modalidad realizas una comunicación síncrona? 
[ ] Individual [ ] Grupal 

TE Informacional 

11 ¿Qué herramientas síncronas utilizas y cuántas veces las utilizas 
durante un curso? [ ] Chat [ ] Video conferencia [ ] Otro  

TNE Coherencia 

12 ¿Cómo te comunicas con tus alumnos con las herramientas 
síncronas? [ ]  Audio [ ] Video [ ] Texto 

TNE Informacional 

13 ¿Te sientes cómodo usando la comunicación síncrona? 
[ ] Sí  [ ] No [ ] A veces 

TE Informacional 

14 ¿Crees que tus alumnos valoran positivamente poder comunicarse en 
tiempo real? [ ] Sí [ ] No 

D Informacional 

15 ¿Mantienes comunicación asíncrona con tus alumnos? [ ] Sí [ ] No D Filtre 
16 ¿Cuántas veces te comunicas con tus alumnos a lo largo de un curso TE Informacional 
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mensual? [ ] Entre 1 y 5  [ ] de 5 a 10  [ ] más de 10   
17 Cuando realizas una comunicación asíncrona lo haces de manera: 

[ ] Individual [ ] Grupal 
D Informacional 

18 ¿Qué herramientas utilizas y cuántas veces la utilizas? 
[ ] Mail [ ]Foro [ ] tablón de anuncio Agenda Otro  

TNE Coherencia 

19 ¿Cómo te comunicas con tus alumnos? [ ]  Audio [ ] Video [ ] Texto TNE Coherencia 
20 ¿Te sientes cómodo usando la comunicación asíncrona? 

[ ]  Sí  [ ] No  [ ] A veces 
TE Informacional 

21 ¿Crees que tus alumnos lo valoran positivamente? [ ] Sí [ ] No [ ] NS TE Valoració 
22 Da tu opinión sobre el uso de la comunicación síncrona y asíncrona en 

la enseñanza en entornos virtuales de aprendizaje. Valoración, uso, 
alguna experiencia... 

O Opinió 

ON (Ordinal Numeral), O (Oberta), TE (Tancada excloent), TNE (Tancada no excloent), D 

(Dicotòmiques) 

Taula 4 – Qüestionari: preguntes, tipus i funció (Font: Elaboració pròpia) 

 

Per construir un qüestionari amb validesa de constructe, es va demanar l'opinió de 5 

jutges, estudiants de Màster sobre Entorns Digitals d'Aprenentatge en la modalitat 

semipresencial, gràcies als quals es van canviar algunes de les preguntes inicials.  

 

Es va modificar la pregunta 6.Quant temps de la teva jornada laboral li dediques a la 

docència on-line quan imparteixes classe? per Quantes hores al dia dediques a la 

docència on-line quan imparteixes classe? Intentant simplificar la pregunta ja que la 

van veure molt complicada. 

 

La pregunta 22, va ser complementada amb més aspectes passant de la versió 

inicial: Dóna la teva opinió sobre l'ús de la comunicació síncrona i asíncrona en 

l'ensenyament en entorns virtuals d'aprenentatge. Quedant així la versió final: Dóna 

la teva opinió sobre l'ús de la comunicació síncrona i asíncrona en l'ensenyament en 

entorns virtuals d'aprenentatge. Valoració, ús, alguna experiència... 

 

Altres comentaris “Posaria asíncrona en una pregunta síncrona en un altre” es va 

desestimar per diferenciar més els tipus de comunicació. I el comentari de “Si només 

uses asincrona el qüestionari es queda curt”, és cert, però es va suposar que els 

docents alguna vegada fan comunicació síncrona. 

 

En la introducció es va remarcar el tema de la sinceritat i la necessitat d'escriure que 

les dades són confidencials i l'agraïment. Temes formals que es van tenir en compte 

per realitzar la versió final del qüestionari. 
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Després de la validació vam procedir a crear el qüestionari en una eina en línia, un 

programari que permet exportar les dades fins a 100 enquestats, a partir de 100 és 

de pagament. Encara que hi ha unes altres, l'eina utilitzada per al qüestionari 

definitiu va ser: <http://www.encuestafacil.com/>  

 

I el qüestionari sobre “Uso de las herramientas de comunicación del docente en 

masters on-line dedicados a la formación de formadores en las NNTT en la 

educación”. Es pot trobar en la següent URL 

<http://www.encuestafacil.com/respweb/qn.aspx?eid=907907> i ho hem inclòs en 

l’annex 1 d’aquest document perquè es pugui veure com queda, tot i que sense la 

interactivitat falten dades. 

 

2.3. Aplicació real del qüestionari als docents virtuals 
Població de l’estudi de cas: 22 professors. 

Formes d'administració: Per correu electrònic ja que ens dirigim a una població 

acostumada a treballar on-line. 

 

L'eina d’enquestes <http://www.encuestafacil.com/> facilita l'extracció dels resultats, 

fent la codificació de les respostes i l'exportació dels resultats. 

 

Com a complement del qüestionari es va enviar el següent correu a la mostra de 

professors del IUP: 

 

Correu electrònic 
Assumpte: “Estudio preliminar sobre la frecuencia de uso de las herramientas de 

comunicación en la docencia on-line” 

 

Text:  

“Hola a todos, 
Soy Marga Carreras, he estado trabajando en IUP des del 2003, algunos me conocen 
personalmente, otros no presencialmente pero sí virtualmente, he empezado a 
formarme para poder realizar el doctorado y me gustaría enfocarlo hacia la función 
del docente virtual. Aunque mi investigación es del todo incipiente.  
 
He escogido los profesores de IUP cómo muestra para un estudio piloto de un 
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cuestionario, este cuestionario se dirige a todo el profesorado que imparte docencia 
on-line, en masters relacionados con la formación del profesorado en nuevas 
tecnologías. 
 
Además, cómo comentaba anteriormente, se enmarcará en una investigación más 
amplia, en la que se recogerán datos sobre la frecuencia de uso de las herramientas 
de comunicación, para ver con qué herramientas se comunican los docentes en 
entornos virtuales de aprendizaje y qué tipo de comunicación reciben los alumnos, así 
como la valoración por parte de los e-teachers sobre el uso de estas herramientas. 
 
Como forman parte del grupo de profesores que forman a formadores en el uso de las 
tecnologías en un entorno on-line, agradecería enormemente que si tienen 10 
minutos para contestar, a un máximo de 22 preguntas, puedan darme su respuesta 
más sincera. Los datos de este estudio son anónimos y confidenciales. 
 
Les seguiré informado de cómo van los progresos en la investigación y agradeceré 
feedback de expertos en la materia, ya que cómo ven estoy en los inicios de un largo 
proceso. 
 
Gracias, 
Margarita Carreras” 
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2.4. Valoració i millora de l’enquesta pels professors 
Després de la prova pilot, encara que veiem que la informació obtinguda és 

interessant hem vist la necessitat de fer canvis en diverses preguntes: 

 

La pregunta 4, en tenir tantes respostes d'uns altres, implica que no està ben 

formulada o que les respostes no són les correctes 

 

En la pregunta 9 totes les respostes han estat entre 1 i 5, per això seria interessant 

que en propers qüestionaris marquessin 1, 2, 3, 4, 5 i més. 

 

Les preguntes 14 i 21 tenen uns intervals de resposta molt amplis, en una nova 

versió del qüestionari passen de dicotòmiques a preguntes tancades excloents amb 

escala de valor del 1 al 5. De totes maneres creiem que l'eina ha recollit la 

informació que volíem obtenir. 

 

2.5. Preparació del qüestionari per l’alumne en línia 
En base a l’enquesta preparada per els professors virtuals i tenint en compte les 

modificacions marcades a fer en aquesta enquesta desprès de les primeres 

respostes rebudes i veient que no afecten a l’estructura de les primeres respostes, 

procedirem a modificar el qüestionari adaptant les preguntes als estudiants però amb 

la mateixa base ja que considerem l’enquesta als docents virtuals com una eina 

fiable i vàlida.  

 

Un altre dels motius pels que necessitem la mateixa estructura d’enquesta i de 

preguntes és per desprès poder triangular les respostes de forma eficaç en les 

conclusions dels projecte.  

 

Igual que en l’enquesta dels docents en línia, en el quadre següent, podem veure el 

desglossament de les preguntes amb la tipologia d'aquestes i la seva funció. Les 

preguntes del qüestionari es faran en castellà ja que la mostra a la que es dirigeix 

inclou persones de varis països de parla hispana. A diferència de l’anterior marquem 

en vermell i cursiva els canvis aplicats. 
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 Pregunta Tipus Funció 
1 Edad ON Contextual 
2 Género [ ] Hombre [ ] Mujer D Contextual 
3 ¿Cuánto tiempo has estudiado como alumno en un entorno de 

aprendizaje a distancia?  
[ ] Menos de un año [ ]Entre uno y 2 años [ ] Más de 2 años  

TE Contextual 

4 ¿Qué duración tienen las asignaturas (módulos) que has realizado? 
[ ] Semanal [ ] Mensual  [ ] Semestral [ ] Anual 

TN Contextual 

5 ¿Qué promedio de estudiantes había en el curso?  
[ ] Entre 1 y 10  [ ] de 10 a 30  [ ] de 30 a 50  [ ] más de 50 

TE Contextual 

6 ¿Cuántas horas al día dedicas a la formación on-line cuando estas 
estudiando?  
[ ] Entre 1 y 2 h/d  [ ] De 3 a 6 h/d  [ ]De 6 a 8 h/d [ ]Más de 8 h/d 

TE Contextual 

7 ¿Qué herramientas de comunicación utilizan tus profesores para 
impartir la docencia en tu materia?:  
[ ] Correo electrónico [ ]foros [ ]chat [ ] tablón de anuncios[ ] 
videoconferencia[ ]  agenda  

TNE Informacional 

8 ¿Realizas comunicación síncrona con tus profesores? [ ] Sí [ ] No D Filtre 
9 ¿Cuántas conexiones a tiempo real realizas con tus profesores a lo 

largo de un curso mensual? 
[ ] 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5 [ ] otro 

TE Informacional 

10 ¿En qué modalidad realizas una comunicación síncrona? 
[ ] Individual [ ] Grupal 

TE Informacional 

11 ¿Qué herramientas síncronas utilizas y cuántas veces las utilizas 
durante un curso mensual?  
[ ] Chat [ ] Video conferencia [ ] Otro  

TNE Coherencia 

12 ¿Cómo te comunicas con tus profesores con las herramientas 
síncronas? [ ]  Audio [ ] Video [ ] Texto 

TNE Informacional 

13 ¿Te sientes cómodo usando la comunicación síncrona? 
[ ] Sí  [ ] No [ ] A veces 

TE Informacional 

14 ¿Cómo valoras poder comunicarse en tiempo real?  
[ ]1 Muy Bien[ ] 2 Bien [ ]3 Normal [ ]4 Mal [ ]5 Muy mal 

TE Informacional 

15 ¿Mantienes comunicación asíncrona con tus profesores? [ ] Sí [ ] No D Filtre 
16 ¿Cuántas veces te comunicas con tus profesores a lo largo de un 

curso mensual? 
[ ] Entre 1 y 5  [ ] de 5 a 10  [ ] más de 10   

TE Informacional 

17 ¿En qué modalidad realizan los profesores la comunicación 
asíncrona? [ ] Individual [ ] Grupal 

D Informacional 

18 ¿Qué herramientas utilizan los profesores y cuántas veces las 
utilizan? 
[ ] Mail [ ]Foro [ ] tablón de anuncio [ ] Agenda [ ] Otros  

TNE Coherencia 

19 ¿Cómo se comunican asíncronamente tus profesores contigo? 
[ ]  Audio [ ] Video [ ] Texto 

TNE Coherencia 

20 ¿Te sientes cómodo usando la comunicación asíncrona? 
[ ]  Sí  [ ] No  [ ] A veces 

TE Informacional 

21 ¿Cómo valoras poder comunicarse en diferido?  
[ ]1 Muy Bien[ ] 2 Bien [ ]3 Normal [ ]4 Mal [ ]5 Muy mal 

TE Valoración 

22 Da tu opinión sobre el uso de la comunicación síncrona y asíncrona 
en la enseñanza en entornos virtuales de aprendizaje. Valoración, 
uso, alguna experiencia... 

O Opinión 

ON (Ordinal Numeral), O (Oberta), TE (Tancada excloent), TNE (Tancada no excloent), D 

(Dicotòmiques) 

Taula 5 – Qüestionari: preguntes, tipus i funció (Font: Elaboració pròpia) 
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2.6. Aplicació del qüestionari als alumnes virtuals 

Un cop revisat i modificat el quadre de preguntes procedim a crear una nova 

enquesta dins de l’aplicació esmentada anteriorment, com que esperem superar el 

límit de les 100 respostes ens plantegem la possibilitat d’utilitzar l’eina de pagament 

per tal de poder descarregar tots els resultats. 

 

L’adreça de l’enquesta per estudiants és la següent: 

<http://www.encuestafacil.com/RespWeb/Qn.aspx?EID=1221979>  

 
Població de l’estudi: 368 alumnes de les darreres 10 edicions del màster entre el 

2007 i el 2010. 

 
Formes d'administració: Per correu electrònic ja que ens dirigim a una població 

acostumada a treballar on-line. 

 
Correu electrònic enviat 
Assumpte: “Estudio preliminar sobre la frecuencia de uso de las herramientas de 

comunicación en la docencia on-line” 

 

Text:  

“Hola a todos, 
Soy Marga Carreras, he estado trabajando en IUP des del 2003, algunos me conocen 
personalmente, otros no presencialmente pero sí virtualmente, he empezado a 
formarme para poder realizar el doctorado y me gustaría enfocarlo hacia la función 
del docente virtual. Aunque mi investigación es del todo incipiente.  
 
He escogido los alumnos de IUP cómo muestra para un estudio de caso sobre la 
comunicación en e-teaching, una parte de la investigación es este cuestionario que 
les envío y que se dirige a todo el alumnado que haya cursado el master sobre 
nuevas tecnologías en la educación, aunque más adelante se ampliará a alumnos de 
otros master y otras instituciones de e-learning relacionados con la formación del 
profesorado en nuevas tecnologías. 
 
Además, se enmarcará en una investigación más amplia, en la que se recogerán 
datos sobre la frecuencia de uso de las herramientas de comunicación, para ver con 
qué herramientas se comunican los docentes en entornos virtuales de aprendizaje y 
qué tipo de comunicación reciben los alumnos, así como la valoración por parte de los 
alumnos sobre el uso de estas herramientas. 
 
Como forman parte del grupo de alumnos de formadores en el uso de las tecnologías 
en un entorno on-line, agradecería enormemente que si tienen 10 minutos para 
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contestar, a un máximo de 22 preguntas, puedan darme su respuesta más sincera. 
Los datos de este estudio son anónimos y confidenciales. 
 
Les seguiré informado de cómo van los progresos en la investigación, en mi blog 
http://investigacioneda.wordpress.com/ y agradeceré feedback de expertos en la 
materia, ya que cómo ven estoy en los inicios de un largo proceso. 
 
Link al cuestionario: 
 
http://www.encuestafacil.com/RespWeb/Cuestionarios.aspx?EID=1221979&MSJ=NO
#Inicio  
 
Gracias, 
Margarita Carreras” 
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2.7. Anàlisi de dades del qüestionari per professors i per alumnes 

De l'enviament per correu electrònic del qüestionari als 22 professors del Màster 

sobre Noves Tecnologies en l’Educació de IUP, dels que teníem els contactes, vam 

obtenir 13 respostes.  

 

De l'enviament per correu electrònic del qüestionari a 368 alumnes de varies 

edicions compreses entre el 2007 i el 2010, vam obtenir 71 visites, la resposta de 
48 estudiants i molts correus refusats. Per tant, la població mostra amb la que 

analitzem aquest estudi de cas és de 48 alumnes21.  

 

Pregunta 1. Any de naixement. 
 

 
Docents Alumnes 

Els professors enquestats tenen 39 anys 
de mitjana en un rang de 31 a 61 anys. 

Els estudiants tenen 46 anys de mitjana 

en un rang de 28 i 63 anys. 

 

“La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) és la que té els docents més joves, amb 

una mitjana de 38 anys, set anys menys que la mitjana de Catalunya.” Barrera 

(2007). En aquesta noticia de Vilaweb veiem que la dada és molt similar a la d’IUP, 

amb la qual cosa podem concloure que l’edat ens mostra que és una població una 

mica més jove que en altres universitats presencials en un entorn de postgrau, 

segurament pel fet de que sigui en línia.  

 

                                                
21 Veure el detall de les respostes en l'annex 
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En relació a l’alumnat, l’edat ens mostra que és una població adulta en edat laboral, 

normal en els estudis post-universitaris. De totes maneres, volem destacar que l’edat 

és força elevada i volem pensar que és per la necessitat de formació al llarg de la 

vida imperant en la societat de la informació. 

 

Pregunta 2. Gènere 

Docents 

 

Alumnes 

 

Més de la meitat dels professors en línia 

enquestats son homes (62%), es a dir, 

que en proporció hi ha menys dones 

(38%). 

 Més de la meitat dels estudiant en línia 

enquestats son dones (60%), es a dir, 

que en proporció hi ha menys homes 

(40%). 

 

Podem veure que docents hi ha més homes que dones, fet que també corrobora 

Barrera (2007) dient que la proporció a Catalunya és de 65% de professores 

universitaris en front de 35% de professores, a IUP ens trobem en un percentatge 

similar que sorprèn quan analitzant l’alumnat veiem que hi han més dones que 

homes.  
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Pregunta 3. Quant de temps portes en un entorn d’aprenentatge a distancia? 

com a professor 

 

com alumne 

 

Hi ha professors novells que porten 

menys d’un any impartint formació en 

línia (31%), i n’hi ha més de la meitat 

(69%) que porten més de 5 anys. Cap 

d’ells estan dins del període d’1 a 5 

anys. 

 La majoria d’estudiants ha estudiat en 

línia per un període entre un i dos anys 

(56%) i la resta han estudiat durant més 

de dos anys (44%), en canvi no hi ha cap 

alumne que hagi estudiat menys d’un 

any.  

 
Ens ha sorprès que no hi hagi cap professor que consideri que està en el període 

d’un a cinc anys, segurament si la mostra augmentés els percentatges canviarien.  

 

En el cas dels alumnes és més lògic ja que la població a la que ens dirigim sabem 

que ha cursat com a mínim un curs d’una durada de 18 mesos i amb aquestes 

dades veiem que molts d’ells han fet altres formacions en línia, o el màster no ha 

sigut la primera o desprès han continuat formant-se en aquesta modalitat. 

 

Aquesta pregunta no la podem triangular amb la dels alumnes perquè son consultes 

sobre realitats diferents. 
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Pregunta 4. Quina durada tenen les assignatures... 

que imparteixes?(Docent)  

 

que has realitzat? (Alumne) 

 

Els cursos que imparteixen tenen una 

durada variable. Les respostes més 

majoritàries son semestral (38%), 

mensual (23%), i un alt percentatge en el 

camp altres (31%) amb les següents 

respostes: biennal, quadrimestrals, sis 

setmanal.  

Segons els estudiants les assignatures 

que cursen tenen una durada variable. 

Les respostes més majoritàries son 

mensual (63%), la resta de respostes 

tenen percentatges baixos setmanal 

(5%), semestral (9%), anual (11%) i un 

percentatge no gaire elevat en el camp 

altres (12%) amb les següents 

respostes: quadrimestrals, trimestrals, 

bimestral, entre 15 i 20 dies.  

 

La varietat en aquesta resposta, volem pensar que és per causa de que tant 

professors com alumnes, participen o han participat en diferent tipus de formació en 

línia. El professorat en altres entorns universitaris on normalment s’imparteixen 

semestralment i l’alumnat, sí que en més de la meitat han contestat mensual que 

correspon a la durada dels mòduls del Máster en Noves Tecnologies en l’Educació 

de IUP. 
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Pregunta 5. Quina mitjana d’estudiants hi havia en el curs?  

Docents 

 

Alumnes 

 

La majoria de docents (54%) han respòs 

que la mitjana d’estudiants està entre 10 

i 30, tot i que forces també han respòs 

que tenen grups més grans entre 30 i 50 

alumnes (31%) i algun te grups de més 

de 50 alumnes (15%).  

Una mica menys de la meitat d’estudiants 

(42%) han respòs que la mitjana 

d’estudiants és de més de 50 alumnes, 

seguit per els alumnes que opinen que 

els grups eren entre 30 i 50 (35%), en 

menys proporció els que contesten entre 

10 i 30 (21%) i pocs han respòs entre 1 i 

10 (2%). 

 

La varietat de respostes la vinculem amb les preguntes 3 i 4, de totes maneres ens 

sorprèn que la visió entre docents i estudiants del nombre d’alumnes sigui tant 

dispar, amb l’experiència com a docent de IUP i tenint els llistats dels alumnes de les 

diferents edicions podríem dir que la mitjana està en grups entre 30 i 50 però a mida 

que avançaven els mòduls anaven reduint els grups i quedaven entre 10 i 30 al final 

del màster, podria ser que el professorat hagi contestat més sobre els alumnes 

participants i l’alumnat sobre els alumnes que ells creien que hi havia en el grup. En 

properes aplicacions de l’enquesta es mirarà si continua aquesta tendència que 

voldria dir que els estudiants tenen una percepció de que hi ha molts més alumnes 

dels que realment hi ha a cada grup. 
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Pregunta 6. Quantes hores al dia li dediques...  

a la docència en línia quan imparteixes 

classe? 

 

a la formació en línia quan estàs 

estudiant?  

 
Molts dels docents enquestats treballen 

d’1 a 2 hores (62%), uns quants de 3 a 6 

hores diàries (31%) i 1 de més de 8 

hores. Podem dir que més de la meitat 

dediquen entre una i dues hores en la 

formació en línia. 

Més de la meitat dels estudiants han 

contestat que treballen de tres a sis hores 

(53%), una mica menys de la meitat entre 

una i dues hores diàries (42%) i un petit 

tant per cent li dedica entre 6 i 8 hores. 

 

Considerem natural que els estudiants dediquin més temps a l’estudi que els 

docents a la impartició, tot i que pel que veiem hi ha professors que dediquen el 

mateix temps que els alumnes. Per l’experiència sabem que la docència en línia 

porta més temps que la presencial sobretot si el docent dona un intercanvi 

comunicatiu grupal i individual síncrona i asíncrona. 
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Pregunta 7. Quines eines de comunicació...  

utilitzes per impartir la docència en la 

teva matèria? 

 

utilitzen els teus docents per impartir la 

docència en la seva matèria?  

 
Tot els enquestats utilitzen el correu i els 

fòrums. Una gran majoria utilitzen el 

tauler d’anuncis o el bloc de notes(76%), 

més de la meitat utilitza l’agenda (62%), 

tant el xat com les videoconferències son 

utilitzats per casi la meitat del professorat 

(46%) i en aquest cas no han posat cap 

altre eina de comunicació. 

La majoria d’enquestats diu que els 

mestres utilitzen el correu (86%) i els 

fòrums (93%). Però també que utilitzen 

en gran mesura altres eines com el xat 

(77%), el tauler d’anuncis (72%), les 

videoconferències (70%), 

l’agenda/calendari (53%) i han posat 

altres eines de comunicació com blogs i 

xarxes socials (7%). 

 
Sembla que les eines de comunicació s’usen totes, tant els professors com els 

alumnes ho corroboren, potser el que més ens ha sorprès és la diferència entre el 

xat i la videoconferència, les dos eines síncrones sembla que son més utilitzades 

pels alumnes amb els docents que pels docents amb els alumnes. 
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Pregunta 8. Utilitzes comunicació síncrona...  

amb els teus alumnes? 

 

amb els teus docents? 

 
Més de la meitat utilitzen les eines 

síncrones (54%) per comunicar-se amb 

els seus alumnes quan imparteixen 

docència en línia, també és destacable el 

percentatge de mestres que no les 

utilitza (38%) i un que no contesta, no 

sabem si perquè l’aplicació va fallar o va 

haver de deixar l’enquesta a mig 

contestar.  

Més de la meitat dels alumnes virtuals 

utilitzen les eines síncrones (60%) per 

comunicar-se amb els seus professors 

també és destacable el percentatge de 

mestres que no les utilitza (30%) i uns 

quants no han contestat (10%).  

 

 

Podem veure que tant professors com estudiants coincideixen en la proporció  de 

l’ús de les eines síncrones. Esperem que amb el temps aquesta proporció vagi 

augmentant, ja que considerem la comunicació síncrona com un element motivador 

per la formació en entorns virtuals d’aprenentatge i un tipus de comunicació que 

cada dia té més presencia arrel de les noves eines de comunicació en línia. 

 

Pregunta 9. Quantes connexions a temps real utilitzes  

amb els teus alumnes durant un curs 

mensual? (Docents) 
Del total del professorat, que fa servir les 

eines síncrones (54%), tots han contestat 

que fan entre una i cinc connexions 

mensuals. 

amb els teus docents durant un curs 

mensual? (Alumnes) 

 
La major part dels alumnes, han respòs 

que entre una (38%) i dos (35%) vegades 

54% 

38% 
Sí 
No  60% 

30% 
Sí 
No 

38% 
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8% 

12% 4% 
1 

2 

3 
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durant un curs, en menor percentatge 

també hi ha estudiants que responen tres 

(8%), quatre (12%) i cinc en un baix 

percentatge (4%). 

 

 

Aquesta pregunta no la podem comparar, ja que es va fer un canvi a posteriori de la 

formulació d’aquesta. Veiem però que la majoria dels estudiants (73%) han contestat 

que fan una o dos mensualment.  

 

Pregunta 10. En quina modalitat utilitzes la comunicació síncrona... 

amb els teus alumnes? (Docents)

  

amb els teus docents? (Alumnes) 

 

Més de la meitat dels enquestats que 

utilitzen eines síncrones de comunicació, 

ho fan de forma grupal (57%), un menor 

percentatge ho fa individual (29%) i un 

percentatge baix diu que utilitza les eines 

síncrones de comunicació tant de forma 

individual com grupal (14%). 

Gran part dels enquestats que utilitzen 

eines síncrones de comunicació, ho fan 

de forma grupal (73%), un menor 

percentatge ho fa individual (19%) i un 

percentatge baix diu que utilitza les eines 

síncrones de comunicació tant de forma 

individual com grupal (12%). 

 
 
 
 

 
 
 

29% 

57% 

14% 

Individual  Grupal  Grupal i 
individual 

Individual  Grupal  Grupal i individual 

19% 

73% 

12% 

Individual  Grupal  Grupal i 
individual 

Individual  Grupal  Grupal i individual 
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Els docents i els discents que fan us de les eines síncrones, l’usen en major manera 

de forma grupal, curiosament sembla que un 20% més d’alumnes ho fa de forma 

grupal amb el seu docent, el que serià més normal ja que normalment els xats i les 

videoconferències acostumen a planificar-se de forma grupal. Ens sembla curiós que 

hi hagi un percentatge de comunicació individual segurament es deu a tutories en 

línia, on es queda amb els alumnes. 

 
Pregunta 11. Quines eines síncrones utilitzes i quantes vegades? 

Docents 

 

Alumnes 

 
L’eina que s’utilitza la mitjana de 5 

vegades per part dels docents virtuals, 

és el xat, seguit de les videoconferències 

en una mitjana d’una vegada per curs i 

altres que només les utilitzen una mitjana 

de 0,5 vegades curs. 

 

L’eina síncrona que de mitjana utilitzen 

més els alumnes és el xat (7 vegades de 

mitjana), seguit d’altres de les que no 

tenim concrecions (6 vegades de mitjana) 

i en tercer lloc es videoconferències (3 

vegades de mitjana) en la durada d’un 

curs.  

 
Aquesta pregunta, serveix com a coherència interna del qüestionari, amb la pregunta 

9, sembla que els docents son coherents, ja que la mitjana s’adequa a la resposta 

d’entre 1 i 5 que havien respòs a la pregunta 9. En canvi els alumnes, han pujat la 

mitjana, ja que en l’anterior la majoria de respostes en concentraven entre 1 i 2 

vegades. Els alumnes pel que veiem també en preguntes anteriors veuen una major 

29% 

57% 

14% 19,23% 

76,92% 

11,54% 

Individual Grupal Grupal i individual 

Docents Sí Alumnes Sí 
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participació comunicativa que els professors.  

 

Pregunta 12. Com et comuniques... 

amb els teus alumnes amb les eines 
síncrones? (Docents) 

 

amb els teus docents amb les eines 
síncrones? (Alumnes) 

 
Una mica més de la meitat de professors 

que utilitzen les eines síncrones utilitzen 

tots els seus mitjans (57%), i amb menor 

percentatge (14%) hi ha professors que 

utilitzen només el vídeo i el text, només 

el text o l’àudio i no n’hi ha cap que 

només utilitzi el vídeo. 

Tot i que les respostes son variades, la 

majoria utilitza tots els mitjans (38%) o 

només utilitza text (31%) en la utilització 

de les eines síncrones. En menor 

percentatge (15%) hi ha estudiants que 

utilitzen només l’àudio i el text, només 

vídeo (8%) i no n’hi ha cap que només 

utilitzi l’àudio. 

 
El text és el mitjà més utilitzat amb diferència, Bautista (2007) descriu aquest mitjà 

com el principal en la formació en línia. De totes maneres, sabent que la població 

enquestada han cursat estudis en un EVA amb molta varietat d’eines de 

comunicació, és normal que l’ús de diferents mitjans sigui molt variat. 

 

 
Ens sorprèn la diferencia entre les respostes sobre àudio i vídeo, que hi hagin 
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docents que utilitzin àudio sol i que hi hagi alumnes que només vídeo.   

 
Pregunta 13. Et sents còmode utilitzant la comunicació síncrona? 

Docents 

 

Alumnes 

 
Cap dels enquestats que utilitzen la 

comunicació síncrona no està còmode 

utilitzant-la, però un baix tant per cent no 

està sempre còmode (14%) en front de la 

majoria que sí que ho està (86%), tal 

com ho veiem en el gràfic. 

Cap dels enquestats que utilitzen la 

comunicació síncrona no està còmode 

utilitzant-la, però un baix tant per cent no 

ho està sempre (15%) en front de la 

majoria que sí que ho està (85%), tal com 

ho veiem en el gràfic. 

 
Sembla que els resultats tant per part dels alumnes com del professors coincideixen 

perfectament, els dos protagonistes de l’aprenentatge es senten còmodes amb la 

comunicació síncrona, de totes maneres hi ha un 15% que no sempre es troben 

còmodes. 

 

Pregunta 14.  

Creus que els teus alumnes valoren 
positivament poder comunicar-se en 

temps real? (Docents) 
 

Com valores poder comunicar-te en 
temps real? (Alumnes) 

 

 

86% 

0%  14% 
Sí 
No 
A vegades  85% 

0%  15% 
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No 
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61,54% 
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Tots els enquestats que fan ús 

d’aquestes eines de comunicació (54% 

de la població) creuen que la valoració 

per part dels alumnes és positiva. 

 

Tots els estudiants enquestats que fan ús 

d’aquestes eines de comunicació (60% 

de la població) valoren com a molt bé la 

comunicació en temps real, altres 

enquestats ho valoren com a bé (27%) i 

finalment com a normal (12%). Volem 

destacar que ningú valora negativament 

la comunicació. 

 

Els docents creuen que la valoració de la comunicació síncrona és positiva, i amb la 

resposta dels estudiants es confirma que la majoria ho valora be o molt bé.  

 

Pregunta 15. Realitzes comunicació asíncrona...  

amb els teus alumnes? (Docents) 

 

amb els teus docents? (Alumnes) 

 
La majoria dels docents virtuals utilitzen 

les eines asíncrones per comunicar-se 

en la docència on-line (85%), un 

percentatge baix respon que no les 

utilitza (8%) i un no contesta. Tot i els 

resultats, ens costa entendre com es pot 

realitzar docència en línia sense la 

utilització d’eines de comunicació 

asíncrona. 

La majoria dels estudiants utilitzen les 

eines asíncrones per comunicar-se en la 

docència on-line (81%), un percentatge 

baix respon que no les utilitza (12%)  i 

alguns no contesten (7%). Tot i els 

resultats, ens costa entendre com es pot 

realitzar docència en línia sense la 

utilització d’eines de comunicació 

asíncrona. 

 
És curiós que hi hagi un percentatge de respostes que diguin que no fan aquest 

tipus de comunicació, això ens fa pensar que potser el concepte “asíncrona” o no 

està ben entès o hi ha algun professorat i alumnat que realitzen el procés 

d’aprenentatge sense comunicació, fent la feina marcada al contingut sense 

feedback, però se’ns fa molt difícil de creure, havent format part d’aquest EVA. De 

totes maneres, al coincidir tant professors com estudiants, s’haurà de seguir 

85% 

8% 

Sí 
No  81% 
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analitzant aquesta reposta. 

 
Pregunta 16. Quantes vegades et comuniques...  

amb els teus alumnes de forma 
asíncrona durant un curs mensual? 

(Docents) 

 

amb els teus docents de forma 
asíncrona durant un curs mensual? 

(Alumnes) 

 
La majoria del professorat es comunica 

més de deu vegades amb els seus 

estudiants durant un curs mensual 

(82%), amb molt menys proporció (9%) 

es comuniquen entre una i cinc vegades 

o entre cinc i deu. 

 

Una mica menys de la meitat dels 

alumnats (40%) es comunica entre una i 

cinc vegades amb els docents, en una 

proporció molt similar es comuniquen 

entre 5 i 10 vegades i en menor proporció 

(26%) més de 10 vegades. Veiem que les 

respostes en aquesta pregunta per part 

de l’alumnat son força variades.  

 

 
 

 

Pregunta 17. En quina modalitat realitzes una comunicació asíncrona? 

Docents Alumnes 

9%  9% 

82% 

1<x<5   5<x<10   >10  

40%  37% 

26% 

1<x<5   5<x<10   >10  
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Més de la meitat dels enquestats que 

utilitzen eines asíncrones de 

comunicació, ho fan de forma tant 

individual com grupal (64%), en menor 

proporció (18%) ho fan només individual 

ó només grupal. 

Més de la meitat dels enquestats que 

utilitzen eines asíncrones de 

comunicació, ho fan de forma tant 

individual com grupal (57%), en menor 

proporció (23%) ho fan només grupal i 

una mica menys només individual. 
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Pregunta 18.  

Quines eines asíncrones i quantes 

vegades les utilitzes durant un curs? 
(Docents) 

 

Quines eines asíncrones i quantes 

vegades les utilitzes durant un curs? 
(Alumnes) 

 

El gràfic ens mostra una mitjana 

diferenciada en l’ús del correu electrònic 

(25) i el fòrum (25), casi vint-i-cinc 

vegades per curs, seguides per el tauler 

d’anuncis (8) i l’agenda (6). 

Els estudiants tenen una mitjana força 

similar en mail (5,9), fòrum (5,9) i tauler 

(4,5). Amb una menor mitjana el tauler i 

d’altres.  

 

 
Pendent analitzar curiós aquesta gran diferencia de freqüències entre professorat i 

alumnat 

 

Pregunta 19. Com et comuniques...  

amb els teus alumnes amb les eines 

asíncrones? (Docents) 

amb els teus docents amb les eines 

asíncrones? (Alumnes) 
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Més de la meitat dels professors on-line 

(55%) es comuniquen mitjançant text 

amb els seus alumnes, la resta utilitza 

diferents mitjans, però en un baix 

percentatge. 

La majoria d’estudiants contesten que 

només text (80%) amb una gran 

diferència respecte dels altres mitjans de 

comunicació. dels que hi ha varietat.  
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Pregunta 20. Et sents còmode utilitzant la comunicació asíncrona? 

Docents 

 

Alumnes 

 
El majoria dels mestres enquestats 

(91%) es sent còmode amb la utilització 

de les eines asíncrones, tot i que un 

percentatge baix no sempre si sent 

còmode i no hi ha ningú que no si senti 

bé. 

El majoria dels alumnes enquestats 

(91%) es sent còmode amb la utilització 

de les eines asíncrones, tot i que un 

percentatge baix no sempre si sent 

còmode i no hi ha ningú que no si senti 

bé. 

 

Podem dir que la coincidència d’opinió entre docents i estudiants en aquesta 

pregunta és del 100%, fet que fa confirmar la resposta sobre a valoració de l’ús de 

les eines de comunicació asíncrona per part dels diferents actors de la investigació. 

 

Pregunta 21.  

Creus que els alumnes valoren 
positivament comunicar-se en diferit? 

(Docents) 

 

Com valores poder comunicar-te en 
diferit? 

(Alumnes) 
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La major part de docents virtuals 

enquestats creuen que els seus 

estudiants valoren positivament el poder 

comunicar-se en diferit (92%). 

 

 

 
Pendent d’anàlisi 

 

Pregunta 22. Dona la teva opinió sobre l’ús de la comunicació síncrona i 
asíncrona en l’ensenyança en entorns virtuals d’aprenentatge. Valoració, us, 
alguna experiència.... 
 

Docents Alumnes 

De l'anàlisi dels textos es poden extreure 

tres  idees que es repeteixen: 

 

- La comunicació és la base de 

l'educació, indispensable tant l’asíncrona 

com la síncrona. 

- Els alumnes valoren molt positivament 

la comunicació síncrona per la 

immediatesa en les respostes i per 

pal·liar la “solitud” dels estudiants. 

Encara que es remarca la dificultat 

horària en treballar amb persones 

llunyanes. 

- La comunicació asíncrona es veu com 

la base de la formació a distància i es 

veuen com més practiques i facilitadores 

 

 

  
 
Textos per les conclusions 
En tenir contextualitzats la mostra de professors enquestats, veiem que l'ús d'eines 

de comunicació és variable, encara que tots coincideixen en l'ús del fòrum i el 

correu-i, fet indicatiu d'un major ús d'eines asíncrones. En la següent pregunta 
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“Realitzes comunicació síncrona amb els teus alumnes? se'ns confirma que no tots 

els enquestats fan ús de la comunicació en temps real, un 36% no utilitza aquest 

tipus de comunicació, a causa de la mostra no és representatiu, però sí crec que és 

significatiu en el tipus de comunicació que s'està desenvolupant en entorns d'e-

learning.  

 

Sobre el nombre de connexions en temps real durant un mes, els 7 professors que 

fan comunicació síncrona coincideixen que duen a terme entre 1 i 5. I encara que 

utilitzen les dues modalitats individual i grupal és més generalitzat l'ús de les eines 

de manera grupal (63%), en relació al tipus d'eines el xat sembla ser el que tots 

utilitzen, encara que també utilitzen la videoconferència i uns altres amb diferents 

mitjans com l’àudio (31%), vídeo (31%) i text (38%), encara que el text, per poc, està 

més generalitzat, fins hi tot, en aquest tipus de comunicació a temps real. 

 

La comunicació asíncrona, tenim 10 dels professors que realitzen comunicació 

asíncrona i el 80% es comunica més de 10 vegades durant un mes, realitzen aquest 

tipus de comunicació tant de forma grupal com individual, si ho comparem amb la 

comunicació síncrona veiem que era més grupal. 

 

El nombre d'eines, igual que en la comunicació síncrona veiem que tots utilitzen el 

correu, li segueix el fòrum i el tauler d'anuncis i, encara que no tots, 7 també utilitzen 

l'agenda. 

 

El tipus de comunicació és en un 78% textual, aquí veiem una diferència amb les 

eines sincròniques que sembla que potencia més l'ús de diferent tipus de mitjans. 

 

Sobre les dues preguntes d'opinió en relació a aquest tipus de comunicació, els 

resultats en comparació de la comunicació síncrona són molt semblants, 10 dels 11 

enquestats se senten còmodes. I un 92% creu que els seus alumnes ho valoren 

positivament. 

 

La pregunta oberta sobre el tipus de comunicació ens obre temes d'anàlisis que 

podrem utilitzar en les entrevistes en profunditat i en els grups de discussió que més 

endavant realitzarem. 
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E-mails rebutjats: 14 
Enquestes rebudes: 
Enquestes contestades: 
 
L’enviament de l’enquesta a alumnes d’edicions anteriors ha creat un feedback per 

part dels alumnes més enllà de l’enquesta, cosa que possibilitarà l’elecció d’un 

estudiant per fer l’entrevista. 

3. Continuitat de l’investigació 
Tal com hem comentat en el punt 1.4., en relació a la fase de recollida i d’anàlisi de 

la informació, aquest estudi de cas vol enmarcar-se en un projecte molt més gran, on 

es treballaran amb entrevistes i grups de discusió i posterioment en altres entorns 

similars per tal de poder triangular la informació. Abans d’acabar definim un dels 

passos que casi hem executat però que per falta del temps no hem pogut realitzar 

però que tenim definit. 

 

L’Entrevista en profunditat professor/alumne 
Ens plantegem fer un quatre entrevistes en profunditat per poder complementar la 

informació obtinguda en l’enquesta. Com a defensors de les eines de comunicació 

síncrona on-line ens proposem fer l’enquesta utilitzant una eina de comunicació 

síncrona amb utilitzant mitjans audiovisuals. Ens plantegem la possibilitat de gravar 

l’àudio de l’entrevista per facilitar la posterior transcripció d’aquesta i la major 

rigorossitat a l’hora de fer l’anàlisi de dades, però com no sabem la durada de 

l’entrevista, ni la capacitat de gravació dels nostres equips informàtics, no podrem 

assegurar la viabilitat de la gravació, per la qual cosa també es prendran notes 

durant l’entrevista. 

 

Modalitat d’entrevista 
En els quatre casos ens plantegem una entrevista individual, semiestructurada. 

Creiem necessari utilitzar aquesta modalitat d’entrevista, perquè al tractar de la 

comunicació on-line, mitjans i eines es un tema dirigit que ha de partir d’un guió que 

prepararem, similar per les quatre persones entrevistades però amb matisos per 

veure els dos punts de vista, tal com hem realitzat en el qüestionari.  

 

De totes maneres no ens volem plantejar una entrevista totalment estructurada ja 

que ens proposem extreure l’opinió de l’entrevistat i creiem que tindrem més facilitat 
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si flexibilitzem l’entrevista podent-se adaptar a la dinàmica de la interacció. 

 

Objectius de l’entrevista 
L’objectiu de l’entrevista és complementar els resultats obtinguts a partir de l’estudi 

per enquesta realitzat en la primera part de la investigació aplicada a estudiants i 

mestres del màster on-line de IUP, sobre Noves Tecnologies en l’Educació. 

 

Volem analitzar d’un professor del IUP: 

- Les experiències comunicatives personals en relació a l’ús de les eines de 

comunicació, l’ús dels mitjans de comunicació com a docent en un màster on-

line; centrat en la docència on-line. 

- L’opinió del professor del que creo que passa en els entorns on-line, que 

pensa dels companys de professió si fan servir les mateixes eines, o realitzen 

un tipus de comunicació semblant amb el seu alumnat virtual. 

 

Volem analitzar d’un alumne del IUP: 

- Les experiències comunicatives que recorda dels professors on-line envers a 

la seva experiència com alumne dins del màster en noves tecnologies en 

l’educació del IUP. 

- L’opinió de l’alumne en relació al tipus de comunicació i mitjans utilitzats en 

entorns on-line. Valoració d’altres experiències més genèriques. 

 

Un cop fetes les entrevistes, i el grup de discussió, amb la primera triangulació de 

dades sobre l’estudi de cas, intentarem ampliar-ho cap a una investigació que 

englobi diferents entorns universitaris.  

 

4. Conclusions 
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ANNEX 
 

1. Qüestionari dels docents virtuals 
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2. Respostes dels docents virtuals 

1. 2. 3. 4. 4. Respuesta abierta 
1987 Dona Menos de año Mensual   
1980 Home Menos de año Semestral   
1989 Dona Menos de año Semestral   
1980 Dona Menos de año Mensual   
1977 Home Más de cinco años Semestral   
1975 Home Más de cinco años   Bienal 
1959 Home Más de cinco años   seis semanas 
1964 Home Más de cinco años Semestral   
1973 Dona Más de cinco años   módulo completo en un màster 
1968 Home Más de cinco años   semanales, mensuales y cuatrimestrales 
1972 Home Más de cinco años Mensual   
1951 Home Más de cinco años Semestral   
1977 Dona Más de cinco años Anual   

 
5. 6. 7.      Otro  
Entre 10 y 30 Entre 1 y 2 h/d Correo Foros Chat         
Entre 10 y 30 Entre 1 y 2 h/d Correo Foros       Agenda   
Entre 30 a 50 De 3 a 6 h/d Correo Foros   Tablon / Bloc Videoconferencia     
Entre 10 y 30 De 3 a 6 h/d Correo Foros   Tablon / Bloc   Agenda   
Entre 30 a 50 Entre 1 y 2 h/d Correo Foros   Tablon / Bloc   Agenda   
Más de 50 De 3 a 6 h/d Correo Foros Chat         
Entre 10 y 30 Entre 1 y 2 h/d Correo Foros Chat Tablon / Bloc Videoconferencia Agenda   
Entre 10 y 30 Entre 1 y 2 h/d Correo Foros Chat Tablon / Bloc Videoconferencia Agenda   
Entre 30 a 50 Más de 8 h/d Correo Foros Chat Tablon / Bloc   Agenda   
Entre 10 y 30 Entre 1 y 2 h/d Correo Foros Chat Tablon / Bloc Videoconferencia Agenda   
Entre 30 a 50 Entre 1 y 2 h/d Correo Foros   Tablon / Bloc Videoconferencia     
Más de 50 Entre 1 y 2 h/d Correo Foros   Tablon / Bloc       
Entre 10 y 30 De 3 a 6 h/d Correo Foros   Tablon / Bloc Videoconferencia Agenda   

 
8. 9. 10.  11. Chat  Video conf Otro 
No*             
Sí Entre 1 y 5   Grupal 1 0 0 
No*             
              
Sí Entre 1 y 5 Individual   20 0 0 
Sí Entre 1 y 5   Grupal 2 1 0 
Sí Entre 1 y 5 Individual   3 1 2 
Sí Entre 1 y 5 Individual Grupal 5 2 0 
Sí Entre 1 y 5   Grupal 4 0 1 
Sí Entre 1 y 5   Grupal 3 3 0 
No*             
No*             
No*             
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12. Audio Video Texto 13. 14. 15. 16. 17. Grupal 

                  
    Texto Sí Sí Sí Entre 1 y 5 Individual   
          Sí Más de 10   Grupal 
          Sí De 5 a 10   Grupal 
Audio     Sí Sí Sí Más de 10 Individual Grupal 
Audio Video Texto Sí Sí Sí Más de 10 Individual Grupal 
  Video Texto Sí Sí Sí Más de 10 Individual Grupal 
Audio Video Texto A veces Sí Sí Más de 10 Individual Grupal 
Audio Video Texto Sí Sí Sí Más de 10 Individual Grupal 
Audio Video Texto Sí Sí Sí Más de 10 Individual Grupal 
          Sí Más de 10 Individual Grupal 
          No*       
          Sí Más de 10 Individual   
 
18. Mail Foro Tablón Agenda 19. Audio Video Texto 20. 
              Sí 

1       Audio     Sí 
20 20 10 15     Texto Sí 
1             Sí 

40 40 4 1     Texto Sí 
40 40 10 5     Texto Sí 
13 19 2 1       Sí 
40 20 15 10   Video Texto A veces 
40 40 2 5     Texto Sí 
40 20 20 5     Texto Sí 
35 9 3       Texto Sí 

                
4 9 8   Audio Video Texto Sí 

 

21. Respuesta abierta 
Sí Creo que los dos dan mucho juego pero el asincronico es mas dificl de llevar a cabo. 
Sí   
Sí   

Sí 

No he tenido la posibillidad de uso de comunicacion sincronica , en el caso de a 
lasincronica me parece primordial y necesaria para la enseñanza y aprendizaje en 
entornos virtuales. 

Sí 
Sin comunicación no hay enseñanza. De este modo, sí es importante el medio que 
usamos para hacerlo, pero es importante para obtener buenos resultados de aprendizaje. 

Sí 

En los EVA ambas son indispensables. La asincrónica es la base de la formación a 
distancia (en mi opinión). La sincrónica porque es un complemento perfecto para salvar 
muchas de las barreras comunicativas que la enseñanza on line plantea (falta de 
presencialidad, inmediatez en la respuesta, etc.). Las dos son muy fáciles en su manejo y 
el alumnado con mayo o menor conocimientos previos en TIC se adaptan rápidamente a 
su uso. 

Sí 

En los modelos e-learning la comunicación es vital. El alumno aprecia especialmente la 
comunicación sincrónica y las respuestas inmediatas para la comunicación asincrónica. 
Una de las características que definen este tipo de formación es la "soledad"  en la que 
se tiende a encontrar el alumno,. esta soledad suele generar inseguridad, dudaas 
(exageradas) falta de información y comunicación horizontal y vertical... 

Sí Los foros, correos y mensajería 
Sí Creo que loa alumns valoran muy positivamente la comunicación sincronica ya que les 
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hace ver al docente de una manera más cercana. A veces, esta comunicación es dificil 
sobretodo en aquellos casos en que ls Alumnes son de latiamerica ya que los horarios 
son muy dispares 

Sí 
el problema radica cuando los usos horarios no coinciden y entonces no pueden 
participar todos los estudiantes de un curso. Valoración muy positiva 

Sí 
LAS COMUNICACIONES SINCRÓNICAS GENERAN MÁS CERCANÍA, Y REALISMO AL 
CURSO. LAS ASINCRÓNICAS SON MÁS PRACTICAS Y FACILITADORAS. 

No Sólo uso asincrónica 
Sí Me parece muy adecuad 
 

13. Respostes dels alumnes virtuals 
1.  2. 3. 4 4. Respuesta abierta 

1966 Dona Más de dos años  

segun el curso, lo normal es que sean modulos 
semanales pero hay otros cursos donde los 
modulos eran cuatrimestrales 

1962 Home Entre uno y dos años Anual  
1976 Dona Más de dos años Semestral  
1970 Home Más de dos años  Trimestral 
1975 Dona Más de dos años Mensual  
1964 Home Entre uno y dos años Mensual  
1970 Home Más de dos años Mensual  
1959 Home Más de dos años Semestral  
1966 Dona Entre uno y dos años Mensual  
1973 Home Entre uno y dos años Mensual  
1972 Home Entre uno y dos años Mensual  
1958 Dona Entre uno y dos años Mensual  
1957 Dona Más de dos años Anual  
1953 Home Entre uno y dos años Mensual  

1984 Dona Entre uno y dos años Mensual  
1961 Dona Más de dos años Mensual  
1975 Dona Más de dos años Mensual  
1959 Home Más de dos años Mensual  
1964 Dona Más de dos años Semestral  
1973 Dona Entre uno y dos años Anual  
1966 Dona Entre uno y dos años Mensual  
1973 Dona Entre uno y dos años Mensual  
1964 Dona Entre uno y dos años Mensual  
1958 Home Entre uno y dos años Mensual  
1968 Home Más de dos años Semanal  

1981 Dona Entre uno y dos años  
Dependiendo del número de hora entre 15 y 
20 días 

1955 Dona Entre uno y dos años Mensual  
1977 Dona Entre uno y dos años Mensual  
1972 Home Más de dos años  bimestral y trimestral 
1977 Dona Entre uno y dos años Mensual  
1973 Dona Más de dos años Semestral  
1967 Dona Más de dos años Mensual  
1960 Home Más de dos años Mensual  
1967 Home Entre uno y dos años Mensual  
1969 Dona Más de dos años Mensual  
1973 Home Entre uno y dos años Semanal  
1952 Dona Más de dos años Anual  
1975 Dona Entre uno y dos años Mensual  
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1961 Dona Más de dos años Anual  
1958 Home Entre uno y dos años Mensual  
1955 Dona Entre uno y dos años  Módulos de 2 meses mas o menos de duración 
1949 Home Entre uno y dos años Mensual  
1969 Dona Entre uno y dos años Mensual  
 
5. 6. 7.      Otro 

Entre 30 a 50 Entre 1 y 2 h/d Correo Foros Chat Tablon Videocon Agenda 

plataformas, 
grupos, redes 
sociales, grupos 
de g+ y FB 

Entre 30 a 50 De 3 a 6 h/d Correo Foros Chat Tablon Videocon Agenda  
Entre 10 y 30 De 3 a 6 h/d Correo Foros Chat Tablon    
Entre 10 y 30 Entre 1 y 2 h/d Correo Foros  Tablon Videocon Agenda  
Más de 50 De 3 a 6 h/d Correo Foros Chat Tablon Videocon Agenda  
Entre 1 y 10 De 3 a 6 h/d Correo Foros  Tablon Videocon   
Entre 30 a 50 De 3 a 6 h/d Correo Foros Chat Tablon Videocon Agenda  
Entre 30 a 50 De 3 a 6 h/d Correo Foros  Tablon Videocon Agenda  
Entre 10 y 30 De 3 a 6 h/d Correo Foros   Videocon   
Entre 30 a 50 Entre 1 y 2 h/d  Foros  Tablon    
Entre 30 a 50 Entre 1 y 2 h/d Correo Foros Chat  Videocon   
Entre 10 y 30 Entre 1 y 2 h/d Correo Foros Chat  Videocon   
Entre 10 y 30 Entre 1 y 2 h/d   Chat     
Entre 10 y 30 Entre 1 y 2 h/d  Foros      
Entre 10 y 30 De 3 a 6 h/d  Foros  Tablon Videocon   
Entre 10 y 30 De 3 a 6 h/d Correo Foros Chat Tablon Videocon Agenda  
Más de 50 Entre 1 y 2 h/d Correo Foros Chat Tablon Videocon   
Entre 10 y 30 De 3 a 6 h/d Correo Foros  Tablon    
Más de 50 De 3 a 6 h/d Correo Foros Chat  Videocon   
Entre 30 a 50 De 3 a 6 h/d Correo Foros Chat Tablon Videocon Agenda  
Entre 10 y 30 De 3 a 6 h/d Correo Foros Chat Tablon Videocon Agenda  
Entre 30 a 50 Entre 1 y 2 h/d Correo Foros Chat Tablon Videocon Agenda  
Más de 50 Entre 1 y 2 h/d Correo Foros Chat Tablon Videocon Agenda  
Entre 10 y 30 De 3 a 6 h/d Correo Foros Chat  Videocon Agenda  
Más de 50 Entre 1 y 2 h/d Correo  Chat     
Entre 30 a 50 De 3 a 6 h/d Correo Foros Chat   Agenda  
Entre 30 a 50 Entre 1 y 2 h/d Correo Foros Chat Tablon Videocon Agenda  
Entre 30 a 50 Entre 1 y 2 h/d Correo Foros Chat Tablon Videocon Agenda  
Entre 30 a 50 De 3 a 6 h/d Correo Foros Chat    Blogs 
Entre 10 y 30 Entre 1 y 2 h/d Correo Foros  Tablon    
Más de 50 De 3 a 6 h/d Correo Foros Chat Tablon Videocon   
Entre 30 a 50 De 3 a 6 h/d Correo Foros Chat Tablon Videocon Agenda  
Más de 50 De 6 a 8 h/d Correo Foros Chat Tablon Videocon Agenda  
Entre 10 y 30 Entre 1 y 2 h/d Correo Foros Chat Tablon Videocon Agenda  
Entre 10 y 30 De 3 a 6 h/d Correo Foros Chat Tablon Videocon Agenda  
Entre 10 y 30 De 3 a 6 h/d Correo Foros Chat Tablon  Agenda  
Entre 10 y 30 De 6 a 8 h/d Correo Foros Chat Tablon Videocon Agenda  
Entre 30 a 50 Entre 1 y 2 h/d  Foros Chat Tablon    
Entre 10 y 30 De 3 a 6 h/d       Entorno virtual 
Más de 50 Entre 1 y 2 h/d Correo Foros Chat  Videocon   
Más de 50 De 3 a 6 h/d Correo Foros Chat Tablon Videocon Agenda  
Entre 10 y 30 Entre 1 y 2 h/d Correo Foros Chat Tablon    
Entre 30 a 50 De 3 a 6 h/d Correo Foros Chat Tablon Videocon Agenda  
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8. 9. abierta 10.  11. Chat Video conf Otro 
Sí 2  Individual Grupal 10 2  
Sí 4   Grupal 6 7  
Sí 1  Individual  2   
Sí 1   Grupal  1  
Sí 1   Grupal  1  
No*        
Sí 2  Individual  3 12  
No*        
Sí 2   Grupal  2  
Sí 2   Grupal    
        
Sí 3   Grupal 5 1  
   Individual  9   
Sí 1   Grupal  1  
No*        
Sí 1   Grupal 1 1 1 
No*        
Sí 1   Grupal    
No*        
Sí 5  Individual Grupal 5 3  
Sí 2   Grupal 4 2  
Sí 2  Individual  2 1  
Sí 1   Grupal 1 1  
No*        
Sí 1   Grupal 2 1  
Sí 1   Grupal 1 1  
Sí 2   Grupal 1 1  
No*        
Sí 2   Grupal 3 2 1 
No*        
Sí 1   Grupal 10 1  
Sí 4  Individual Grupal 4   
No*        
Sí 2   Grupal 1 1  
No*        
        
Sí 4  Individual  40 5  
        
No*        
No*        

Sí  Depende del módulo (de 3 a +)  Grupal 40 10 15,00 
No*        
Sí 3   Grupal 2 2  
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12.   13. 14. 15. 16. 17.  
Audio Video Texto Sí 3 Normal Sí De 5 a 10 Individual Grupal 
Audio Video  Sí 1 Muy bien Sí De 5 a 10 Individual Grupal 
  Texto Sí 2 Bien Sí Entre 1 y 5 Individual  
Audio Video Texto Sí 3 Normal Sí Entre 1 y 5 Individual  
Audio  Texto Sí 1 Muy bien Sí Entre 1 y 5  Grupal 
     Sí Más de 10 Individual Grupal 
Audio Video Texto Sí 1 Muy bien     
     Sí De 5 a 10 Individual  
 Video Texto Sí 1 Muy bien Sí Más de 10 Individual Grupal 
  Texto Sí 1 Muy bien Sí Entre 1 y 5 Individual Grupal 
     No*    
  Texto Sí 1 Muy bien Sí De 5 a 10 Individual Grupal 
  Texto A veces 3 Normal Sí De 5 a 10 Individual  
  Texto A veces 1 Muy bien Sí De 5 a 10 Individual Grupal 
     No*    
Audio  Texto Sí 2 Bien Sí De 5 a 10  Grupal 
     Sí Entre 1 y 5 Individual Grupal 
     Sí De 5 a 10 Individual Grupal 
     Sí Entre 1 y 5  Grupal 
Audio Video Texto Sí 1 Muy bien Sí Más de 10 Individual Grupal 
Audio  Texto A veces 2 Bien     
Audio Video Texto A veces 2 Bien Sí Entre 1 y 5 Individual Grupal 
 Video  Sí 2 Bien Sí Entre 1 y 5 Individual Grupal 
     No*    
  Texto Sí 1 Muy bien Sí Entre 1 y 5  Grupal 
  Texto Sí 1 Muy bien Sí De 5 a 10 Individual Grupal 
Audio Video Texto Sí 1 Muy bien Sí Más de 10 Individual Grupal 
     Sí Más de 10 Individual Grupal 
Audio Video Texto Sí 2 Bien Sí Entre 1 y 5 Individual  
         
Audio Video Texto Sí 1 Muy bien Sí Entre 1 y 5   
  Texto Sí 2 Bien Sí De 5 a 10 Individual Grupal 
     Sí Más de 10 Individual  
Audio Video Texto Sí 1 Muy bien Sí Más de 10 Individual Grupal 
     Sí Entre 1 y 5  Grupal 
     Sí Entre 1 y 5 Individual Grupal 
Audio  Texto Sí 1 Muy bien Sí De 5 a 10   
     Sí De 5 a 10 Individual Grupal 
     Sí Más de 10  Grupal 
     No*    

Audio Video Texto Sí 1 Muy bien Sí Más de 10 Individual Grupal 
     No* Entre 1 y 5  Grupal 
 Video  Sí 1 Muy bien Sí De 5 a 10  Grupal 
 

18. Mail Foro Tablón Agenda -  Otros 19. Video Texto 20. 
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5 5 1 1 5   Texto Sí 
4 3 4 2 0   Texto Sí 
0 0 0 0 0   Texto Sí 
1 1 0 0 0   Texto Sí 
3 10 0 0 0   Texto Sí 
2 10 4 1 1 Audio  Texto Sí 

         
4 2 3 3 0  Video Texto Sí 

10 20 4 0 0   Texto Sí 
0 0 5 0 0   Texto Sí 

         
2 4 0 0 0   Texto Sí 
9 0 0 0 0   Texto A veces 
1 1 0 0 0   Texto Sí 

         
2 2 1 1 0   Texto Sí 
5 5 5 0 0  Video Texto Sí 
3 2 1 0 0   Texto Sí 
2 6 10 0 0   Texto Sí 

10 10 10 10 0   Texto Sí 
         

5 3 3 2 0   Texto Sí 
2 3 1 1 0   Texto Sí 

         
2 1 2 0 0   Texto Sí 

10 15 15 5 0   Texto Sí 
2 4 3 1 0   Texto Sí 
3 5 5 1 0   Texto Sí 
4 3 0 1 0   Texto A veces 

         
6 0 4 2 0   Texto Sí 
4 3 4 4 0 Audio  Texto Sí 

20 17 5 5 0   Texto Sí 
5 10 2 1 0   Texto Sí 
0 2 1 1 0  Video Texto A veces 
2 3 1 0 0  Video  Sí 

40 40 40 5 0 Audio  Texto Sí 
0 5 10 0 0  Video Texto Sí 
0 4 6 0 0   Texto Sí 

         

40 10 11 1 40  Video Texto Sí 
1 1 1 0 0   Texto Sí 
3 3 2 0 0   Texto Sí 

 

20. Respuesta abierta 

2 Bien 

Me es indiferente, salvo porque la asincrónica me permite hacerla cuando a mi me viene 
bien, y en la sincrónica dependo de unos horarios que a veces me resultan imposible de 
cumplir 

3 
Normal Buena. La síncrona es más viva 
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2 Bien es muy importante como apoyo didactico 
3 
Normal La comunicación es siempre  necesaria sea asíncrona o síncrona 

1 Muy 
bien 

Sincónica: En el master fueron pocas veces y sólo con ciertos Docentsores. Por ejemplo con 
Pedro Román (Excelente Docentsor) fueron 3 videoconferencias pero con otros ninguna. La 
asíncrona era más por el foro que me parece que es un buen espacio para compartir ideas 

1 Muy 
bien 

Considero que ambas son de inmenso valor, pero la asincrónia te da mas tiempo para 
analizar, bueno, depende de lo importante del tema y la premura del tiempo, yo 
personalmente imparto clases, no siempre, con mis Alumnes de 5to grado de primaria, y la 
experiencia es fabulosa, valoro mucho el e-learning y estoy de acuerdo con tu investigación, 
como alumno de e-learning tambien siento los beneficios de la educación telemática, es 
cierto que a veces te cansa porque talvez necesitas re-leer el material y luego tienes que 
sincronizarte con tus compañeros...pero lo vale, eh! y, sigue en danza Marga 

  

2 Bien la Asíncrona es una solución al problema tiempo y espacio 

3 
Normal 

en los entornos virtuales se nota aún la hegemonía de la comunicación asíncrona con 
enfasis en los foros y mail. Es necesario que se incentive la comunicación síncrona y eso 
pasa por la mejoría de las condiciones técnicas del campus virtual y por una mayor 
disponibilidad de los Docentsores para estar, de forma individual, en los chat o 
herramientas como Skype. En algunas de las videoconferencias, muchos tuvimos problemas 
técnicos graves de audio e imágen e incluso una videoconferencia fue cancelada por estos 
motivos. 

1 Muy 
bien 

Como alumno y Docentsor elearning: debe haber un complemento obligado entre ambas. 
La asíncrona da el seguimiento, retroalimentación y permite la generación de red de 
concimiento. La síncrona solifica lo aprendido en el proceso anterior. Fortalece los lasos on 
line, puntualiza en areas de conocimiento. Suerte! Christian Espinosa @coberdigital 
Docentsor de Nuevos MEdios 

2 Bien 
Son de gran ayuda pues nos permite estar enlazados con nuestros tutar en tiempo real o 
despues cuando uno no tiene la disposicion de tiempo 

3 
Normal 

La comunicación asincrónica permite dar mayor precisión a dudas y comentarios ya que no 
hay presión de tiempo, sin embargo la sincronía permite tomar los asuntos en el momento, 
enfrescados en el tema y considero que hay mayor opotunidad de atención y respuesta por 
parte del Docentsor, ya que asincrónicamente en ocasiones las respuestas y la atención 
tardan. 

3 
Normal son valederas hasta cierto punto 

2 Bien cuando lo realicé me pareció un poco desfasado con la tecnología actual 

2 Bien Me parece que amabas son efectivas siempre y cuando se den en tiempo y forma. 

1 Muy 
bien 

La combinación de ambos tipos de comunicación es la que hace que estudiar  on line sea 
atractivo dadas las actividades  y ubicación de los participantes. En lo personal me  parece 
que lo importante es el compromiso de participación y tratar  de estar comunicado y 
siguiendo el ritmo, aunque a veces es. Difícil y demanda mas tiempo del programado. 

1 Muy 
bien 

La modalidad sincrona es muy útil pero con mesura, la idea de la educación virtual es que el 
estudiante obtiene ayuda sólo lo necesario ya que el alumno debe volverse investigador. La 
comunicación asincrónica es muy necesaria porque permite que el estudiante no esté a 
expensas de la respuesta del docente, solo que es una ayuda que debe esperar y hasta 
tanto puede buscar una solución a su inquietud. 

1 Muy 
bien 

Ambas son muy valiosas, aunque considero más importante la asincrónica, ya no tiene 
limitaciones de horario 
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1 Muy 
bien 

Creo que la comunicación haciendo uso de las TICs es una herramienta poderosa que 
facilita muchas cosas en el proceso de e-a, ahora bien si es sincronica o asincronica resulta 
igual de interesante y da la posibilidad que uno se conecte directa o indirectamente en el 
momento que considere oportuno. L aexperiencia la tengo con mis estudiantes que las 
estoy metiendo en esta propuesta y les va gustando ir aprendiendo a manejar algunas de 
las herramientas que les da las nuevas tecnologías y no solo el chat como estan 
acostumbrados 

1 Muy 
bien Excelente 

  

2 Bien 

Me siento más cómoda con la comunicación asíncrona. Creo que ambas comunicaciones son 
especiales porque exigen un mayor análisis en la construcción de ideas, por esta razón me 
gusta más la asíncrona. 

1 Muy 
bien 

Síncrona: enriquecedora socialmente en contactos grupales; Asíncrona: tiempo de reflexión 
al elaborar, desarrollar y matizar tus ideastras la búsqueda de información 

2 Bien 

QUE EN REALIDAD ESTE TIPO DE  APRENDISAJE ES IMPORTANTE PARA LA ENSEÑANZA 
YA QUE CON ESTA SNUEVAS TECNOLOGIAS EL DOCENTE Y EL DICENTE TIENEN LA 
OPORTUNIDAD DE SABER MAS Y ENTENDER MAS 

1 Muy 
bien 

Se pueden hacer convinaciones de ambas aun con las limitaciones propias de cada una 
siempre enfocadas en entornos virtuales su uso debe dosificarse sin exagerar ni abusar de 
una o de otra. 

1 Muy 
bien 

Amabas son positivas pero las primeras dependen más de los recursos disponibles para que 
la comunicación sea adecuada. 

1 Muy 
bien 

Para mi son complementarias y muy importantes. Enriquecen mis conocimientos, mis 
habilidades tecnológicas y la comunicación e interacción con mis Docentsores y 
compañeros. 

1 Muy 
bien 

En la educación a distancia es importante mantener los dos tipos de comunicación, tener 
contacto cotidiano entre docentes y estudiantes, ya que esto permite compartir puntos de 
vista y aclarar dudas si las hubiera. 

3 
Normal 

Ambas son importantes, dependiendo del tema que se va a tratar. En cuanto al desarrollo 
de contenidos prefiero la síncrona y si es para dar seguimiento a trabajos prefiero la 
asíncrona. 

  

2 Bien 

Tanto la comunicación sincrónica y asincronica son muy importantes pues quienes no 
podemos estar a una hora fija lo podemos ver en los momentos libres, lo que significa que 
tendremos una orientacion adecuada, pese a que cuando podemos tener una comunicación 
sincrónica tenemos la oportunidad de plantear interrogantes y ser disipadas en el momento. 

1 Muy 
bien 

Es importante y necesaria para orientar la producción de los estudiantes, retroalimentarla y 
poderla socializar entre los involucrados. 

2 Bien 

La comunicación sincrónica es una valiosa herramienta para la comunicación grupal y para 
el aprendizaje cooperativo.Mientras que las interacciones que tienen lugar mediante la 
comunicación sincrónica sufren los problemas de la pérdida de expresiones físicas, que en la 
interacción presencial supone un suplemento o incluso el cambio de tema en la 
conversación. 

2 Bien 

Me parece que ambas son buenas y se complementan muy bie sobre todo en programas 
con participantes ubicados en regiones del mundo con diferentes usos horarios. Cuando no 
se tiene la oportunidad de participar en las actividades d emanera sincrónica, siempre existe 
el recurso para acceder cuando uno pueda a los foros, viedoconferencias, etc y conocer y 
aprender de lo que se dijo. 

2 Bien 

La comunicación asíncrónica es muy útil siempre que las respuestas por parte de los 
Docentsores sean seguras y en corto plazo, porque he tenido experiencias de consultas que 
NUNCA fuero contestadas, en ese caso es muy útil la comunicación sincrónica por el tiempo 
de respuesa, pero lo valioso de la asíncrona es que existe una libertad de horarios y el 
tiempo de conexión. 
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2 Bien 
Estoy totalmente de acuerdo con ambas, solo debes acostumbrarte y saber utilizarlas 
apropiadamente 

1 Muy 
bien Uso más la comunicación asincrónica por la diferencia de horarios de un país a otro. 

2 Bien 

la comunicacion en tiempo real, con otras personas en otor lados del mundo pues es 
significativamente importante y relajante, novedoso y de ultima moda, saber que puedes 
resolver problemas grande sy pequeños, con personas que estan al otro lado del mundo, 
solo con un click, es fantastico, en todo mi recorrido por el master hice muchas amistades, 
en america latina, y algunos en europa, fue estupendo el envio de mis tareas, los foros, los 
chat, las video conferencia en tiempo real, satisfactorio y adecuado para mi salud emocional 
y mental ya que podia acceder al campus a cualquier hora hasta en 

2 Bien 
Es una buena poción para personas que trabajan. Lo importante es que el Docentsor tenga 
tal presencia que no se "sienta" la distancia. 

1 Muy 
bien 

Muy Bien. De forma esporádica la asincrónica,valoro de disponibilidad a cualquier hora 
como forma de compatibilizar cualquier otra actividad. 

1 Muy 
bien 

Antes de cualquier comentario, quisera aclarar que el uso de las herramientas asíncronicas  
o síncronicas la utilizamos cada vez que sea necesario en el desarrollo de un módulo y 
muchas veces durante las horas de trabajos aunque individuales siempre tratábamos de 
hacer uso de las herramientas. Me parece excelente cualquiera de ellas. Como experiencia, 
los trabajos hechos en el IUP fueron más que interesantes en todos aspectos. En mi 
ambiente laboral desarrollamos cursos a través de herramientas síncronicas y asíncronicas y 
los Alumnes se han adaptados muy bien. Saludos Cordiales 

2 Bien 

Resultan complementos importantes que ayudan el aprendizaje de conocimientos y 
habilidades; aunque lo básico en la transmisión no es la forma sino el contenido y método 
pedagógico urilizado. 

3 
Normal 

Considero que ambos tipos de comunicacion son importantes en la enseñanza en entornos 
virtuales de aprendizaje ya que el Docentsor puede dar un seguimiento al alumno, el cual 
puede hacer uso de una o la otra segun su disponibilidad de tiempo, el alumno puede 
comunicarse con sus compañeros y Docentsores, ser evaluado de una manera diferente a la 
tradicional, etc 
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