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La UAB a Coursera



La UAB a Coursera

Plataforma nord americana de cursos 

MOOC (Massive Open Online Course)

coursera.org

2012 - Daphne Koller i Andrew Ng

(Stanford)

Cursos individuals

Programes especialitzats

Degrees

Certificats professionals

Certificats de MasterTrack™

Cursos: majoritàriament gratuïts 

(certificació no)

Resta de programes: subscripció, prova 

gratuïta de 7 dies...

https://about.coursera.org/how-coursera-works/

https://www.coursera.org/
https://about.coursera.org/how-coursera-works/


La UAB a Coursera

I més

Coursera
en dades

I més

4380
Courses

468
Specializations

Coursera 
Impact Report 

2020

https://about.coursera.org/press/wp-content/uploads/2020/09/Coursera-Impact-Report-2020.pdf


La UAB a Coursera

Coursera-UAB. Una mica d’història

2013

Març - Signatura del conveni Coursera – UAB 

(Vicerectorat de Qualitat, Docència i Ocupabilitat – APSI)

Setembre – publicació dels primers cursos

Egiptología Pre-Calculus

https://www.coursera.org/learn/egypt
https://www.coursera.org/learn/introduccion-al-calculo
https://www.coursera.org/learn/egypt
https://www.coursera.org/learn/introduccion-al-calculo


La UAB a Coursera

Coursera-UAB. Una mica d’història

2013 - 2017

Vicerectorat de Qualitat, Docència i Ocupabilitat

APSI: planificació futurs MOOCs, assessorament i suport al professorat, implementació, 

suport tècnic

Escola de Postgrau

APSI 

2017 - actualitat



La UAB a Coursera

coursera.org/uab

El programa 
en dades

(1.03.2021)

49
Cursos

2
Programes 
especialitzats

100
Docents

2M
Inscripcions

>1,6M
Estudiants

366.329 136.947 125.946129.162 90.992
Primeros 
Auxilios 

Psicológicos

Cómo hablar 
bien en público

Humanidades 
digitales

Competencias 
digitales. 

Herramientas de 
ofimática 

(Microsoft Word, 
Excel, Power

Point)

Corrección, 
estilo y 

variaciones de la 
lengua española

120K
Cursos 
completats

2.025.201

https://www.coursera.org/uab
https://www.coursera.org/learn/pap
https://www.coursera.org/learn/hablar-bien-en-publico
https://www.coursera.org/learn/humanidades-digitales
https://www.coursera.org/learn/competencias-digitales-ofimatica
https://www.coursera.org/learn/correccion-estilo-variaciones


La UAB a Coursera

coursera.org/uab

El programa 
en dades

(1.03.2021)

Mèxic
19.3%

Colòmbia
13.0%

Espanya
12.7%

Argentina
6.3%

Perú
5.4%

251*

Països

* IP

Dades proporcionades voluntàriament per estudiants

Situació laboral Nivell d’estudis

Grau
36%

Màster
20%

Escolarització 
bàsica
18%

Batxillerat
10%

Doctorat
8%

Diplomat
8%

Estudiant a temps complet

No és estudiant

Estudiant a temps parcial

https://www.coursera.org/uab


La UAB a Coursera

coursera.org/uab

El programa 
en dades

(1.03.2021)

https://www.coursera.org/uab
https://infogram.com/1pp9mgwqjvgnpqbr6zgk97pd3qbz2vreegy


La UAB a Coursera

coursera.org/uab

Com es pot 
crear i 

publicar un 
MOOC?

Convocatòria de l’equip MOOC1

2 En la darrera convocatòria: PDI o PAS podia proposar un MOOC

3 Selecció de cursos

4 Ajut de l’equip MOOC en la producció audiovisual

Suport en el disseny i creació del MOOC

5 Publicació a Coursera en la data acordada

https://www.coursera.org/uab


Coursera a la UAB



Coursera a la UAB

Coursera for Campus (Coursera per a la UAB)

Alguna 
informació

Gratuïtat en els certificats de tots els MOOCs creats a la UAB

Accés amb les adreces institucionals (e-campus.uab.cat o uab.cat)

Algunes dades (1.03.2021)

Inici programa  març 2020

3100
Inscripcions

735
Cursos 
completats

2776
Participants*

* Persones donades d’alta

1639
Inscrits/es*

* Persones que s’han inscrit 
a un curs com a mínim



Coursera a la UAB

Coursera for Campus for free

Alguna 
informació

Gratuïtat en els certificats de tots els MOOCs del catàleg de Coursera

Inici programa  març 2020 – Finalització 30 abril 2021

Accés amb les adreces institucionals (e-campus.uab.cat o uab.cat)

Algunes dades (1.03.2021)

3524
Inscripcions

927
Cursos 
completats

853
Participants*

* Persones donades d’alta

584
Inscrits/es*

* Persones que s’han inscrit 
a un curs com a mínim



Teaching Center



Coursera Teaching Center

https://www.coursera.org/teaching-center/

Finals 2020

Recull de recursos de diferents universitats sobre 

ensenyament obert (bones pràctiques, guies...)

Accés obert

https://www.coursera.org/teaching-center/


Els MOOCs a la UAB. La visió del professorat (2016)

(https://bit.ly/3uIi5q4)

Vídeo

https://videosdigitals.uab.cat/video/31/playVideo.php?mm=6085&lang=ES


Una mica d’història de Coursera i els MOOCs de la UAB

Què hem vist?

La UAB a dins de Coursera

El programa “Coursera a la UAB”

El Centre de recursos d’ensenyament obert de Coursera



02 Marc DigComp

Competències digitals per a la ciutadania



Índex

Competència digital i DigComp. Què és?

Continguts de DigComp

MOOC sobre Competències digitals a la 
UAB



Competència digital i DigComp. Què ès ?



Competència digital i DigComp

Competència digital

La competència digital és la capacitat d'utilitzar les tecnologies de la informació i de la 

comunicació en les tasques de la vida quotidiana, a l'escola, a la feina o al lleure. 

• el seu contrari és l'analfabetisme digital.

• es considera com una de les capacitats bàsiques (a més de llegir, escriure i matemàtica) i 

transversal, és a dir una habilitat necessària en qualsevol altra matèria que s'ensenya a 

l'escola, i més tard a tot arreu en quasi totes les activitats de la vida quotidiana per a tota 

persona que vulgui interactuar amb normalitat a la societat actual.

Marc DigComp

DigComp és un marc de referència que descriu què significa ser competent digitalment. 

• Es pot utilitzar a través de sectors, disciplines i sistemes per permetre a les persones 

desenvolupar competències digitals. 



Competència digital i DigComp

Marc DigComp

• Exposa les 21 competències necessàries per ser digitalment competents, distribuïdes en 

5 àmbits / eixos, i les assigna en 8 nivells de competència, des de els nivells més bàsics 

als més avançats. 

• Ser competent digitalment és més que poder utilitzar el dispositiu més recent o 

programari.

• La competència digital és una competència transversal clau que significa ser capaç 

d’utilitzar les tecnologies digitals d’una manera crítica, col·laborativa i creativa.

• DigComp admet aquesta comprensió completa de competència digital, incloent 

qüestions com l’emmagatzematge d’informació, la identitat digital, el desenvolupament 

de contingut digital i el comportament en línia, en la vida quotidiana, com ara en el 

treball, en el comerç electrònic o participant en la societat.



Continguts de DigComp



Àrees DigComp 2.0
Marc DigComp

5 àrees, 21 competències, 8 nivells

Recomanació del Consell de la UE de 22 de maig de 2018 sobre 

competències clau per a l’aprenentatge permanent. La competència 

digital inclou:

• Informació i tractament de dades: navegar, cercar, analitzar i 

seleccionar continguts digitals adequats i saber-los gestionar.

• Comunicació i col·laboració online: interactuar i compartir 

continguts amb altres persones, mantenir la identitat digital.

• Creació de contingut digital: desenvolupar i editar nova 

informació coneixent els drets d'autor i llicències, etc.

• Seguretat a la xarxa: protecció de dades personals i privacitat, 

preservació de dispositius, de la salut i el medi ambient, etc.

• Resolució de problemes: afrontar problemes tècnics, identificar 

necessitats i vies de solució, superar mancances formatives, etc.
Veure infografia DigComp REBIUN

https://www.rebiun.org/sites/default/files/2018-02/INFOGRAFIA_ADAPTACION_DIGCOMP_espa%2B%C2%A6ol.pdf


Àrees DigComp 2.0

A la guia Ikanos – DigComp

i al document Marco de 

competència digital para 

estudiantes de grado

(REBIUN-CRUE) trobarem 

una fitxa descriptiva de 

cadascuna de les 

competències, amb la seva 

definició i el detall dels 8 

nivells de competència

http://www.ikanos.eus/wp-content/uploads/2018/03/DigComp-ikanos.pdf
http://rebiun.xercode.es/xmlui/handle/20.500.11967/65


Nivells de DigComp 2.1



Experiències en DigComp

DigComp into Action
RECULL DE 38 EXPERIÈNCIES

3 dominis on la competència digital 

té una importància creixent:

• Educació i Formació

• Aprenentatge permanent i 

inclusió

• Ocupabilitat

3 categories principals d’stakeholders

• Decisors de Polítiques (Policy

makers)

• Educació i formació

• Tercer sector i empresa

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC110624/dc_guide_may18.pdf


MOOC sobre Competències digitals a la UAB



MOOC sobre Competències digitals 
Curs dins del programa Institucional MOOC 
de l’Escola de Postgrau de la UAB

Competencias digitales para el mundo 
académico y laboral
• Accés obert a tothom
• Certificació gratuïta per la comunitat 

UAB (via “Coursera per a la UAB”:
• Durada: 6-7 setmanes
• Hores de treball: 3-5 hores per setmana
• Idioma: castellà
• Inici previst: octubre 2021

• Objectiu El curs permet formar l’alumnat (i aquelles persones 

que ho necessitin professionalment) en 21 competències 

digitals englobades en 5 àrees de coneixement descrites al 

Marc Europeu de Competències Digitals elaborat per la Unió 

Europea, amb l’objectiu de dotar-los de coneixements, 

aptituds i actituds.

https://www.uab.cat/web/estudiar/mooc/coursera-per-a-la-uab-1345801881902.html


DigComp: 5 àrees, 21 competències, 8 nivells de profunditat de Competències Digitals

Conclusions

DigComp és d’especial interès per Educació, Formació, Aprenentatge permanent 

Ocupabilitat i Inclusió

El Servei de Biblioteques i l’Àrea de Planificació de Sistemes d’Informació de la UAB 

estan preparant un MOOC, pel proper octubre 2021,  sobre Competències digitals  pel 

món acadèmic i laboral, basat en el marc DigComp



03 Ensenyament obert

Reflexions



Breu guió



Ha suposat ja la revolució en altres àmbits (programari?)

No és un concepte que sigui exclusiu de l’aprenentatge

‘Open content’ , ‘open educational resources’, ‘open data’, ‘open access’ …

1.- Free access to the content, resource, journal article, data, knowledge artifact, 

software, or standard, and

2- A formal grant of rights and permissions giving back to the user many of the 

rights and permissions copyright normally reserves exclusively for the creator or 

other rights holder.

Font: https://www.edsurge.com/news/2016-01-29-what-does-open-really-mean

5R’s: retain, reuse, revise, remix, redistribute



Font: https://www.edsurge.com/news/2016-01-28-the-future-of-education-isn-t-free-it-s-open



… ‘open life’?

‘Open means SOFT’:

Open

Share

Free

Trust



Font: https://www.edsurge.com/news/2018-01-12-dlnchat-open-educational-resources-oer-in-higher-ed

Què implica això per a la Universitat?



Open Education: international perspectives in Higher Education

[Chapter 8:Transformation of Teaching and Learning in Higher Education 

towards Open Learning Arenas: A Question of Quality]

An open education for all learners is key to maximize the impact of education on 

society and to ensure its success and sustainability. Opening up education 

requires a change in attitudes and mindset that emphasizes flexible growth 

instead of fixed traditions. Enhancing quality in open education requires a 

system-based approach in which contingency provides for the integration of 

digitization and technology in both management and leadership. An open 

education pedagogical approach, or a more self-directed approach is likewise 

essential to foster openness in both praxis and culture.

BLESSINGER, Patrick (dir.) ; BLISS, TJ (dir.). Open Education: International Perspectives in Higher Education. Nueva edición [en línea]. Cambridge: 
Open Book Publishers, 2016 (generado el 01 mars 2021). Disponible en Internet: <http://books.openedition.org/obp/3522>. ISBN: 

9782821883987.



Col·lectiu

Faculty Rol clau en la transició a un ensenyament

realment obert, sempre que estigui sustentat

en una política universitària

Rols rellevants a la transformació

Librarians

Students

Off-campus collaborators

‘Key partners’

Creators 

Must be defined

Funcions



Conclusions

La nostra vida evoluciona cap al concepte ‘open’... No ho ha de fer l’educació
superior?

Les institucions requereixen d’un pla de transformació per adaptar-se a aquest 
nou paradigma

El rol del professorat i del propi estudiant canvia en aquest model. Igualment, 
les biblioteques esdevenen un element clau

Evolucionar cap a un model obert suposa millorar potencialment els processos 
d’aprenentatge, i en tot cas, democratitza l’accés al coneixement

Continguts i tecnologia han de ser fonamentals per a l’ensenyament obert
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