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Eines per a garantir la identificació dels estudiants en la docència on 
line
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d’activitat Curs
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per

Professora de Dret Financer de la UOC. Directora de les jornades 
anuals d’innovació docent de la UOC
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3

Places 20
Dates: 24/11/2017
Hora: 11 a 14 hores
Lloc:  Aula d’Aprenentatge del CRAI (Campus Catalunya)

INFORMACIÓ GENERAL

PRESENTACIÓ

Desprès del procés de verificació de les memòries de graus i màsters de la FCJ, una

de les mancances detectades en els màsters modalitat  on line és la dificultat per

acreditar/identificar  que  els  estudiants  que  opten  en  la  seva  matrícula  per  la

modalitat virtual efectivament siguin aquells que elaboren les activitats avaluables

necessàries per superar el màster. Es a dir, que no s’ha suplantat la identitat de

l’alumne. Aquesta situació afecta al correcte funcionament del curs i al seguiment i

assoliment de les competències fixades en la guia docent de les assignatures.

El  curs  pretén donar  les claus necessàries al  professorat  i  a la coordinació  dels

màsters perquè disposin de mecanismes que puguin proporcionar aquestes eines

d’identificació i que proporcionaran una millora del seguiment de competències

OBJECTIUS

Els objectius principals del curs consisteixen en:

 Com controlar l’autoria de les activitats avaluables

 Les TIC com a eina de control de l’activitat de l’estudiant

 El seguiment i l’acompanyament de l’estudiant on line



CONTINGUTS

Els continguts del curs comprenen els següents apartats:

 La necessitat d’acreditar la identitat de l’estudiant on line

 Verificar l’aprenentatge de l’estudiant

 Eines de suport del professorat per a la seva identificació

METODOLOGIA

Es planteja un curs teòric-pràctic de 3h de durada.

En una primera part  de  la sessió  es pretén  donar  a  conèixer  al  professorat  les
necessitats  des  de  la  coordinació  dels  màsters  d’identificar  als  estudiants  en
l’elaboració i  lliurament de les activitats proposades durant el curs, a efectes de
verificació de les memòries i del seguiment de competències.

La segona part està destinada a fer una pluja d’idees participativa de com verificar
aquesta identitat (p.ex. nombre recomanat mínim Skipe, adobe connect,  fòrums,
etc.)  per  tal  de  que  en  la  part  final  del  curs  es  pugui  proporcionar,  des  d’una
prerspectiva pràctica, eines de suport docent per fer efectiva aquesta identificació i
que sigui d’utilitat a la coordinació del màster. Molts cops podem conèixer o intuir
les eines però cal que planifiquem de manera pactada amb la direcció del màster el
seu us, per tal que no es quedi simplement en la esfera individual del docent.

DESTINATARIS

PDI de la URV
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