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INFORME CURS VIRTUAL: Aprenentatge  

Curs Virtual Societat i Aspectes Històrics de 

l'Europa d'Entreguerres 

 

De forma general l’alumnat matricular al curs s’ha connectat a la setmana al voltant de 

3-4 vegades a la setmana. Dedicant en a la setmana una mitjana de 4 hores.  

Consideren la majoria dels estudiants que són suficients les hores de mitja què s’han 

connectat, encara que consideren que el tema és ampli, aleshores segons la complexitat 

fan falta més.  

Els estudiants des del primer dia no han tingut dificultat de connectar-se a l’Aula 

Virtual, de manera que mostra que el nivell dels estudiants en general en relació a les 

TICs és correctament adequat. A continuació es mostra el gràfic: 

 

 

Tanmateix, consideren que posteriorment no han tingut dificultat alguna per a accedir 

a l’aula virtual, així un 65% està totalment d’acord, un 7.5% encara considera que està 

en desacord, és a dir aproximadament el mateix número de persones que havia tingut 

dificultat des del primer dia. 

 

 

L’aprenentatge dels estudiants en aquest curs, ha sigut molt satisfactori, és a dir, 

comparat amb les seues expectatives inicials, la gran majoria considera que han aprés 

més del que creien al voltant de la Societat i Aspectes Històrics de l’Europa 

d’Entreguerres, s’adjunta el gràfic, on es pot observar que la majoria de respostes són 

totalment d’acord i d’acord: 
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Pel que fa a la participació en l’Aula Virtual, la majoria dels estudiants, un 52.5% està 

totalment d’acord, que els ha permès aprendre altres competències, com poden ser: 

buscar informació, comunicar-se amb els companys, redactar els treballs, entre altres. 

Per a un 45% consideren que d’acord. I en menor percentatge, aproximadament el 

mateix que en la pregunta anterior, un 2,5% es mostra indiferent.  

 

En relació al temps dedicat, els ha permès seguir l’assignatura còmodament, per a la 

majoria dels estudiants, ja què les respostes oscil·len entre d’acord (47.5%) i totalment 

d’acord (50%). Un 2.5% considera en desacord.  
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L’aprenentatge mitjançant entorns virtuals, no solen ser els més habituals, però s’ha de 

tenir en compte que cada vegada són més usuals, permeten estar connectats des de 

qualsevol lloc i a qualsevol hora. Aleshores per als estudiants que han realitzat aquest 

curs, consideren que l’Aula Virtual és un entorn adequat per a les persones majors, un 

51.3% està totalment d’acord.  

 

 

Al voltant de l’assignatura, el professorat, organització, materials, activitats i 

continguts propis del curs, consideren que han sigut els adequats, així estan totalment 

d’acord un 70% i un 30% d’acord. 

 

Així, com en general consideren els estudiants que l’organització del curs ha sigut bona. 

I també l’ajuda i atenció del professor ha sigut bona, un 75% està totalment d’acord.  
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Pel que fa als materials i recursos disponibles, han segut adequats per a la gran majoria, 

un 70% totalment d’acord i la resta d’acord, en menor mesura indiferents i en desacord. 

 

 

Els estudiants en general han gaudit de la matèria del curs. Un 72.5% està totalment 

d’acord  i un 27.5% està d’acord. A més els estudiants consideren que si la matèria els 

agrada, tornaran a apuntar-se en un curs virtual sense dubtar-lo. 
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Pel que fa, concretament amb l’ús de l’eina, aula virtual, en general, han aprés i es 

manegen bé quasi tots els estudiants. Així és un 90% està totalment d’acord i d’acord, 

mentre que la resta es mostren indiferents o en desacord. Per tant així, les habilitats 

tecnològiques han millorat, per a la majoria dels estudiants, excepte un 12.5%, com es 

pot vore al gràfic: 

 

De manera que una vegada les han apreses, poden usar diferents eines de forma 

còmoda, com són els fòrums, les tasques, continguts, entre altres.  
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Pel que fa a l’aprenentatge virtual, han pogut aprendre dels companys, un 92.5% estan 

totalment d’acord i d’acord . S’han sentit acompanyats i amb el suport suficient també 

la gran majoria dels estudiants, un 55% totalment d’acord i un 37.5% d’acord.  

La comunicació en l’entorn virtual, consideren la majoria dels estudiants que ha segut 

fluida i còmoda: 

 

I a més han pogut aportar noves idees, informació i punts de vista:  
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Els treballs en grup (com per exemple fòrums o altres tasques) per a la majoria dels 

estudiants han segut gratificants, així un 50% està d’acord, un 37.5% totalment d’acord, 

i un 12.5% està indiferent. 

 

En general, la majoria dels estudiants s’han sentit còmodes quan han estudiat i aprés 

online. Un 60% està totalment d’acord com s’observa al gràfic: 
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I els estudiants han gaudit de la forma d’aprendre online, i consideren que es tornaran 

a inscriure en un curs online. Com es pot observar més de la meitat està totalment 

d’acord i d’acord: 

 

Per últim, es descriu de forma general com s’han sentit els estudiants, mentre aprenien 

de forma virtual: 

- La majoria s’han sentit còmodes, a més amb l’ajuda del professor han pogut 

seguir el curs, comunicant-se, creant grup. 

- Alguns consideren que al principi no estaven còmodes, però finalment sí. 

 

Es detalla si han aprés alguna cosa que puguen aplicar a la seua vida. Així com habilitats 

tecnològiques, aprendre a aprendre, ajudar, col·laborar, treballar en equip, buscar 

informació… 

- Consideren que sempre s’aprèn. A més s’han llevat la por a l´ús de les noves 

tecnologies.  

- Han pogut aprendre a buscar més en Internet.  
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Si haguera de realitzar un altre curs online, quines coses proposaries? què faries d'una 

manera diferent? 

- La majoria considera que continuar en la mateixa línia, no canviar res. 

- En general la dinàmica, els ha agradat molt: periodicitat dels temes i les 

tasques. 

- Que fora en castellà, qüestionaris bilingües.  

- Proposarien: temes sobre història contemporània, revolucions històriques, 

geografia humana, Astronomia, Oceanografia, Religions són matèries que 

poden ser aptes i crear bones expectatives. 
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INFORME CURS VIRTUAL: Aprenentatge Curs 

Virtual Innovacions Científiques que van 

Canviar la Humanitat  

Prof. R. Esteller, J. Traver 

 

De forma general l’alumnat matricular al curs s’ha connectat a la setmana al voltant de 

4-5 vegades a la setmana. Dedicant en a la setmana una mitjana de 4 hores.  

Consideren la majoria dels estudiants que són suficients les hores de mitja què s’han 

connectat, encara que consideren que quant més t’informes més hores necessites i 

depèn del tema.  

El nivell dels estudiants en general en relació a les TICs és correctament adequat. Quasi 

la meitat considera que des del primer dia no han tingut dificultat alguna en l’aula 

Virtual, encara que un 22% es mostra en desacord. A continuació es mostra el gràfic: 

 

 

Consideren que posteriorment no han tingut dificultat alguna per a accedir a l’aula 

virtual, així un 56% està totalment d’acord, el mateix 22% encara considera que està en 

desacord, és a dir el mateix número de persones que havia tingut dificultat des del 

primer dia. 



13 
 

 

 

L’aprenentatge dels estudiants en aquest curs, ha sigut satisfactori, la majoria 

considera que han aprés més del que creien al voltant de Innovacions Científiques que 

van Canviar la Humanitat, s’adjunta el gràfic, on es pot observar que en general estan 

d’acord: 

 

 

 

Pel que fa a la participació en l’Aula Virtual, un 39% està totalment d’acord, que els ha 

permès aprendre altres competències, com poden ser: buscar informació, comunicar-

se amb els companys, redactar els treballs, entre altres. També un 39% consideren que 
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d’acord. I en menor percentatge, aproximadament el mateix que en la pregunta 

anterior, un 11% es mostra indiferent i també un 11% en desacord. 

 

En relació al temps dedicat, els ha permès seguir l’assignatura còmodament, per a la 

majoria dels estudiants, ja què les respostes oscil·len entre d’acord (59%) i totalment 

d’acord (29%). Un 6% considera en desacord i també un 6% indiferent.  
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Els estudiants que han realitzat aquest curs, consideren que l’Aula Virtual és un entorn 

adequat per a les persones majors, un 50% està totalment d’acord, un 39% d’acord i un 

11% en desacord.  

 

 

Al voltant de l’assignatura, el professorat, organització, materials, activitats i 

continguts propis del curs, consideren que han sigut els adequats, així estan totalment 

d’acord i d’acord amb els dos professors de l’assignatura.  
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En general consideren els estudiants que l’organització del curs ha sigut bona. I també 

l’ajuda i atenció del professor ha sigut adequada.  
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Pel que fa als materials i recursos disponibles, han segut adequats per a la gran majoria, 

un 30% totalment d’acord, la majoria està d’acord, en menor mesura indiferents i en 

desacord.
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Els estudiants en general han gaudit de la matèria del curs. Un 28% està totalment 

d’acord  i un 56% està d’acord, en menor mesura es troben dades d’altres valoracions. 

A més els estudiants consideren que si la matèria els agrada, tornaran a apuntar-se en 

un curs virtual sense dubtar-lo. 
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Pel que fa, concretament amb l’ús de l’eina, aula virtual, en general, han aprés i es 

manegen bé quasi tots els estudiants. Així és un 84% està totalment d’acord i d’acord, 

mentre que la resta es mostren indiferents o en desacord. Per tant així, les habilitats 

tecnològiques han millorat, per a la majoria dels estudiants, excepte un 28%, com es 

pot vore al gràfic: 
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De manera que una vegada les han apreses, poden usar diferents eines de forma 

còmoda, com són els fòrums, les tasques, continguts, entre altres, la gran majoria dels 

estudiants, en minoria estan indiferents i en desacord.  
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Pel que fa a l’aprenentatge virtual, han pogut aprendre dels companys, un 95% estan 

totalment d’acord i d’acord.  

 

 

S’han sentit acompanyats i amb el suport suficient adequadament, un 78% totalment 

d’acord i d’acord i en minoria la resta: indiferents i en desacord.  

 

La comunicació en l’entorn virtual, consideren la majoria dels estudiants que ha segut 

fluida i còmoda: 
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I a més han pogut aportar noves idees, informació i punts de vista:  

 

Els treballs en grup (com per exemple fòrums o altres tasques) per a la majoria dels 

estudiants han segut gratificants, així un 50% està d’acord, un 22% totalment d’acord, i 

un 28% està indiferent i en desacord. 
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En general, la majoria dels estudiants s’han sentit còmodes quan han estudiat i aprés 

online. Un 50% està totalment d’acord com s’observa al gràfic: 

 

 

I els estudiants han gaudit de la forma d’aprendre online, i consideren que es tornaran 

a inscriure en un curs online. Com es pot observar més de la meitat està totalment 

d’acord i d’acord: 
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Per últim, es descriu de forma general com s’han sentit els estudiants, mentre aprenien 

de forma virtual: 

- La majoria dels estudiants s’han sentit còmodes. 

- Al principi alguns estudiants atrafegats i perduts.  

- Amb sentit la possibilitat de poder interaccionar amb altres companys, 

intercanviar idees o propostes i rebre informació sobre temes que es poden 

desenvolupar molt més segons interès. 

- La possibilitat d'adaptar l'horari de treball o dedicació és molt importat. 

- Han descobert l'aprenentatge col·laboració, independentment dels recursos 

proposats, els ha agradat aprendre de les aportacions dels companys. 

Es detalla si han aprés alguna cosa que puguen aplicar a la seua vida. Així com habilitats 

tecnològiques, aprendre a aprendre, ajudar, col·laborar, treballar en equip, buscar 

informació… 

- Sempre aprenen coses noves, algunes ja ho coneixien d’abans (cercar 

informació, col·laborar, treballar en equip) però falta molt sobre habilitats 

tecnològiques. 

- S’han beneficiat de totes les qüestions anteriors. 

- Sobretot les habilitats tecnològiques que anteriorment no coneixien tant.  

 

Si haguera de realitzar un altre curs online, quines coses proposaries? què faries d'una 

manera diferent? 

- Aprofundir en les webs 2.0 

- Aproximació les teories econòmiques modernes.  

- Relacions polítiques internacionals en un mon global. 

- Moviments populistes a l'Europa del segle XXI. 

- Sociologia dels moviments migrants: causes i conseqüències. 

- Història del País Valencià 

- Estudi dels furs valencians: esdevenir històric 

- Proposaria un curs sobre habilitats de uns altres tipus, com ara artístiques, 

literàries, socials. 

- Temes més concrets. 

- Relacionats amb el camp de les humanitats 


