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El Kampus de les Aules Obertes. 
Un projecte telecol·laboratiu 
Ramon Barlam i Ferran Mas  
Departament d’Educació Generalitat de Catalunya 

L’aparició de Moodle i la seva progressiva incorporació com eina en 
l’educació obligatòria està obrint nous i interessants horitzons 
metodològics. Concebuda inicialment com una eina d'e-learning, 
mestres i professors li descobreixen constantment noves utilitats i 
aplicacions. Aquestes van des del seu ús com plataforma per a 
elaborar la web de centre fins a la d’intranets o organitzador dels 
continguts curriculars de les assignatures.  

El projecto Kampus és un exemple d’utilització de Moodle a un 
projecte telecol·laboratiu entre centres de Catalunya, que va un 
pas més enllà de les parets de les aules i de l’entorn educatiu més 
proper per a posar en contacte entre sí a alumnes i professors 
d’atenció a la diversitat del conjunt d’aules obertes de Catalunya 
(aules amb la missió principal de reduir el fracàs escolar). 

 __________________________________________________________ 

 Paraules clau  

Moodle, educació secundària, projecte telecol·laboratiu, 
metodologia, atenció a la diversitat, aules obertes  

 Introducció  

Al gener de 2006, el Departament d'Educació de la Generalitat de 
Catalunya contacta amb els professors Ferran Mas i Ramon Barlam 
para encarregar-los una pàgina web sobre aules obertes(AO) . 
Aquestes són un dels recursos extrems de atenció a la diversitat 
amb els quals conten els centres de secundària de Catalunya per a 
afrontar el fracàs escolar, atenent als alumnes amb dificultats de 
integració i de comportament. En les reunions preparatòries 
l’encàrrec evoluciona fins a completar la proposta inicial amb un 
entorn de treball telecol·aboratiu, per a donar resposta a les 
necessitats de les aules obertes. Aquestes són bàsicament tres:  

● Donar resposta a un ampli grup de la població escolar, que en 
ocasions i per diferents raons no pot arribar als objectius 
proposats per al grup. S’intenta , amb aquesta mesura,  reduir els 
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índexs de fracàs escolar adoptant noves estratègies i 
metodologies.  

● Facilitar, compartir i dinamitzar propostes educatives efectives i 
motivadores en un àmbit que destaca, entre altres coses,  per la 
necessitat d’elaborar material pedagògic molt personalitzat i 
engrescador (fitxes, activitats, etc.). 

●Trencar l’aïllament al que generalment estan sotmesos els 
professors de aules obertes en els seus propis claustres. 

 Sobre la base de l’experiència prèvia d’un entorn dirigit a les aules 
d'acollida, de la comarca de Bages (Barcelona) per a alumnes 
acabats d’arribar d’altres països, es comença a elaborar una 
proposta adaptada a una nova i diferent realitat que ha d’estar 
enllestida per a desplegar-se durant el curs 2006-2007. 
Inicialment s’adopta el calendari UNESCO com eix principal del 
projecte, al que progressivament es van afegint altres opcions i 
serveis a mesura que van arribant els suggeriments dels 
participants i s’analitzen les necessitats i les dades de participació 
generades per Google Analytics. 

  Objectius i dnàmica  

El Kampus neix, doncs,  amb la clara  intenció de convertir-se en 
el catalitzador de les necessitats d’alumnes i professors de les 
aules obertes perquè el major número possible d’ells arribi als 
objectius generals de l'ESO. Prenent com referència les tres 
necessitats anteriorment esmentades, s’intenta arribar a un nivell 
més alt de concreció. 

 A) Reduir els índex de fracàs escolar 

 La possibilitat d’atendre a un grup reduït d’alumnes que, per les 
seves característiques, precisa d’una revisió dels continguts 
curriculars (sense perdre de vista els objectius generals 
anteriorment esmentats), permet una atenció a la diversitat més 
efectiva de la qual es beneficia tot el centre. 

Cap dir que la Generalitat de Catalunya dota aquestes aules amb 
un equipament format per quatre ordinadors amb connexió a 
Internet, un escàner i una impressora, a més d’un pressupost 
addicional. 
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 B)Facilitar, compartir i dinamitar propostes educatives 
efectives i atractives. 

 Per a això es procedeix a una anàlisi minuciosa de les estratègies 
d’aprenentatge i les metodologies més adequades per als objectius 
que es pretenen arribar. Això és: caceres del tresor (scavenger 
hunts), webquest, projectes telecol.laboratius  poc complexos (Judi 
Harris), etc. Sense renunciar a propostes amb formats més 
“tradicionals” basats en la fitxa de treball.  

S’intenta aconseguir que en el major grau possible els professors 
tinguin en compte un referent temàtic compartit (el tema del mes, 
basat en el calendari de la UNESCO), molt flexible, i una àmplia 
oferta de propostes i recursos al que poden recórrer sempre que 
vulguin. Adaptant les seves programacions en funció de 
necessitats, disponibilitats  i interessos molt distints.  

 El Kampus té la intenció de ser una oferta més qualitativa que 
quantitativa. No és un servei més de la Administració Educativa, 
organitzacions, editorials o institucions on professors i alumnes es 
converteixen en mers consumidors de material didàctic. Kampus 
pretén anar  més enllà, explorar nous horitzons, fins a convertir-se 
en un espai viu i actiu on els seus participants siguin també actors 
i protagonistes. Voldríem que el Kampus acabés sent un espai 
modelat pels seus usuaris. Una veritable xarxa tant per a alumnes 
i professors de aules obertes com per a tots aquells educadors 
interessats és oferir una mica distint als seus alumnes de atenció a 
la diversitat. 

 C) Trencar l’aïllament del professorat de les aules obertes. 

 Probablement, i per la naturalesa de la seva labor, els 
professionals adscrits a les aules obertes són els que més 
necessiten coordinar-se amb la resta de companys. També, i per la 
mateixa raó, són els que estan més sotmesos a les tensions 
inherents a la tasca docent. Pateixen amb més intensitat, per 
exemple, la falta de consens que existeix en molts claustres sobre 
temes fonamentals del projecte educatiu de centre com és el de 
l’avaluació.  

Cal afegir també la necessitat d’una dedicació més intensa en la 
selecció i elaboració de material, així com en les adaptacions 
curriculars dels alumnes. 
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 En aquest context, el suport directe de professionals  en la  
mateixa situació suposa un alleugeriment i un estímul que 
repercuteix positivament en el rendiment professional i personal. 

 El Kampus pretén ser un espai de trobada dels alumnes de les 
aules obertes, però també dels docents. Un espai on compartir 
materials, 
idees, 
experièncie
s, bones 
pràctiques 
docents, 
etc. 

 Tampoc 
hem 
d’oblidar la 
contribució 
del 
Kampus en 
la tasca 
d’alfabetitz
ar 
digitalment 
a un sector 
important 
de la 
població, que estatísticament té menor accés a determinades 
tecnologies i a la societat del coneixement. 

  Fortaleses i debilitats del projecte.  

Les particularitats del projecte Kampus han tingut i tenen en 
compte un anàlisis minuciós del moment històric, tant dels centres 
com dels professionals que realitzen la seva labor en ells. 

 Com principal punt fort destaquem la llarga tradició pedagògica 
del nostre país, que ha permès establir ponts de contacte 
interessants entre l’essència d’una escola de referència com va ser 
la de la República i  una de més actual com és la de la societat del 
coneixement. Si bé és veritat que les noves metodologies conten a 
dia d’avui amb un baix índex d’introducció, també és veritat que 
existeixen projectes innovadors de gran qualitat en els quals les 
TIC juguen un paper destacat i aglutinador. 
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La prioritzció dels aspectes relacionats amb les infraestructures i el 
seu tractament desvinculat d’altres elements clau com poden ser  
la formació, la elaboració de continguts, les metodologies i la 
creació d’un context favorable per part de les administracions 
educatives, són també altres prioritats pendents de resoldre. 

 Dels factors anteriorment esmentats el més difícil d’abordar és 
 probablement el metodològic. Cal trencar amb els estereotips 
establerts: Els pares dels nostres alumnes -per exemple- deurien 
estar contents amb els professors que han renunciat als llibres de 
text (Adell, 2007).  Però en aquest repte conflueix una altra 
Qüestió clau, que és la inseguretat i la por (al·lèrgia o fòbia, en 
alguns casos) a les noves eines i metodologies per un nombre 
important dels nostres professionals. Existeixen professors poc 
disposats a renunciar a la seva autoritat sobre els nadius digitals 
(Prensky, 2001). Però igual o més perillosos que aquests són els 
que, apropiant-se del concepte d’innovació, impedeixen que 
aquesta salti de l’espai tecnològic al pedagògic. Són els que 
defensen -per exemple- que els programes de tractament de text 
els continuïn ensenyant els professors del Departament de 
Tecnologia en comptes dels de Llengua. O els que creuen que 
canviant la pissarra analògica per la digital -sense renunciar a la 
classe magistral- ja són el paradigma de d’innovació 

 En definitiva, Kampus no és ni pretén ser cap recepta màgica, 
sinó una eina de primera magnitud per al professorat interessat 
per la atenció a la diversitat. Un espai on aquest s’asseu 
acompanyat pels seus col·legues i on pugui trobar i compartir 
fàcilment recursos per al seu treball diari en l’aula. Un espai, val la 
pena insistir, flexible i dinàmic, que pot adaptar-se a cada realitat 
concreta. 

Al seu torn ,  com telecol·laboratiu (Harris) ofereix a professors i 
alumnes una metodologia atractiva que dóna resposta a moltes de 
les necessitats de l’escola de la Societat del Coneixement... 
compartit. 

 Què ens ofereix el Kampus? 

Una ullada ràpida a la pàgina principal de Kampus dóna una idea 
als usuaris del que poden trobar-hi. Entre els diferents recursos en 
podríem destacar  

● El rebost:  Els registres de Moodle ens indiquen que és el lloc 
més visitat del Kampus. Els professors troben allí 
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recursos(actualment més de 250)  molt seleccionats per a treballar 
l’atenció a la diversitat en les aules. L’eina tècnicament, està 
basada en el glossari de Moodle. Això  permet classificar els 
recursos per categories, ordenar-les per autor, data, etc. I per 
descomptat, utilitzar el cercador intern del glossari, que funciona 
per etiquetes  o keywords. 

El tema del mes. Des de la concepció inicial del Kampus el tema 
del mes ha tingut un pes fonamental. Aquest se selecciona entre 
les propostes que la UNESCO té en el seu calendari, del que 
s’escullen els temes més adequats per a la tipologia dels alumnes 
de les aules obertes. Així, des de setembre de 2006 fins a febrer 
de 2007 s’han tractat temes com: Dia Internacional de 
l'Alimentació, del desarmament i de la Pau, de la SIDA, de la 
Commemoració de les víctimes de l'holocaust, de lallengua 
materna, de la dona treballadora i en el mes d’abril el del llibre . 
Per a cadascun d’ells es crea un curs secundari de Moodle, 
vinculat al principal. Formalment disposa d’una estructura no molt 
diferenciada de la pàgina principal, cosa que facilita la navegació. 

El personatge de la setmana: Un espai com el nom indica de 
temporalització setmanal, a on es proposa un personatge vinculat 
al tema del mes. Respecta a aquest personatge el professor/a 
trobarà un conjunt d’activitats ja plantejades que solen ser : una 
fitxa del personatge, un qüestionari QUIA d’interacció on-line i  un 
trencaclosques. També se sol acompanyar d’algun video localiztat 
a youtube.  A més cada professor/a te la llibertat per organitzar-
se com vulgui i més li convingui l’activitat.  

El llibre del Kampus: En aquest cas el 
Kampus ha estat pioner en l’implementació de 
l’aplicació Myscrapbook en català. Aquest 
aplicatiu fet amb PHP i Mysql permet gestionar 
les publicacions dels alumnes de mane ra 
agradable i atractiva, invitant a que escriguin 
amb més motivació. El fet de que sigui un 
espai públic dona una dimensió 
telecol.laborativa a la tasca d’escriure  

Les noticies: A partir del RSS de noticies del diari l’Avui, a la 
portada trobarà les noticies actualitzades amb les que el 
professor/a pot fer treballar als seus alumnes aspectes de 
l’actualitat a partir d’una fitxa de treball que trobarà en el mateix 
portal. També es pot imprimir la fitxa i treballar les noticies sobre 
paper i amb treball complementari amb els diaris de la biblioteca.  
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Fòrum de les presentacions: L’espai per a les presentacions de 
grups. Kampus conta amb diversos grups d’alumnes d’aules 

obertes registrats. Des de l'inici del projecte 
decidim crear diferents espais diferenciats 
per a les presentacions que estan  basats en 
els signes zodiacals dels parti cipants. Això 
evitarà la dispersió, i ens ajudarà a generar 
dinàmiques telecol.laboratives de manera 
més fàcil i àgil entre els centres participants.  

● La sala de xat. Paradoxalment, aquesta eina no està sent usada 
tant com havíem previst inicialment. Els alumnes prefereixen 
l’aplicació de missatgeria,  també inclosa en Moodle, ja que ofereix 
majors nivells d’intimitat. És molt freqüent que quan obren 
l’ordinador trobin tres o quatre missatges dels seus propis 
companys o bé d’altres centres. 

● L'Aula Manga :. Sovint, el treball portat a terme en el Kampus 
per part dels alumnes no é s visible. Per a això hem ideat l'Aula 
Manga, un espai on es publiquen quinzenalment aquelles 
aportacions dignes de destacar. D’aquesta manera perseguim el 
reconeixement de la labor dels autors i intentem estimular als 
grups que encara 
no han volgut o no 
han pogut 
compartir les 
seves creacions. 

● La galeria dels cracks: Aquest espai de recent creació,  vol 
destacar aquells alumnes inscrits en el Kampus, que per alguna 
raó han fet mèrits per a ser destacats i que a la vegada serveixin 
d’exemple per als seus companys de grup i per a la resta del 
Kampus. Cada setmana es proposa un/una crack en la portada que 
posteriorment e afegit a la galeria de cracks.   

 Un exemple d’utilització real: El personatge de la 
setmana  

L’aula oberta de l'IES Quercus de Sant Joan de Vilatorrada va ser 
una de la primeres que va participar en  el projecte Kampus. Una 
de l'activitats que major rendiment els està donant és la del 
personatge de la setmana. Vegem com la treballen: 
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 ● Normalment aquesta activitat, de cicle setmanal, es porta a 
terme cada dilluns en la sessió de 8 a 9 del matí. El personatge de 
la setmana, recordem, té una estreta relació amb el tema del mes. 
Així doncs, anem a prendre com exemple el treball realitzat a 
partir d'Anna Frank el passat mes de novembre, mentre es 
treballava en el Dia Internacional para la commemoració de les 
víctimes de l'holocaust. Cal destacar que en aquest cas però no en 
tots la durada de l’activitat de va estendre a dues sessions més. 

● Els alumnes, després de repetir la mateixa estructura en el 
personatge de la setmana  des de l'inici del   present curs, podem 
afirmar que ja han assimilat la seva 
dinàmica metodològica. Fins i tot 
podríem afegir que l’esperen amb 
certa curiositat, doncs és la primera 
activitat de la setmana amb la qual 
es troben a l'arribar a l'institut. 

●    En  primer lloc se situen davant 
d’un ordinador i el professor els 
lliura una fitxa elaborada 
específicament per a aquesta activitat (es pot obtenir des del 
rebost del Kampus). A l'obrir l’ordinador es dirigeixen 
immediatament a la columna esquerra del Kampus i, al fer clic 
sobre la imatge, obtenen la informació sobre el nou personatge 
(normalment, de la Wiquipedia). Es llegeix col·lectivament la 
informació i s’inicia un breu debat sobre el personatge perquè se 
subratllin els aspectes més destacats. 

●   Es visualitza un vídeo, normalment de Youtube, relacionat amb 
el personatge. En aquesta ocasió, es barregen imatges d'Anna 
Frank amb instantànies del sofriment en els camps d'extermini 
nazis:  

http://www.youtube.com/watch?v=CPWBXFVywAU.  

●    Seguidament ens dirigim a l’activitat interactiva relacionada 
amb el personatge. En aquesta ocasió una cacera del tresor 
(scavenger hunt) creada per a l’ocasió pels autors d’aquesta 
comunicació. Va Ser elaborada amb l’eina QUIA, i s’accedeix des 
de http://www.quia.com/sh/40049.html.  

●     Una vegada s'ha respost correctament a les preguntes de la 
caçera del tresor, s'ha de completar la fitxa sobre el personatge en 
format paper. Els apartats que s’inclouen: resum de la seva 
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biografia, relació amb el tema del mes, tres elements destacats de 
la seva vida, opinió personal i localització en un mapa del seu lloc 
de naixença i altres llocs en els quals va viure. 

●    Elaboraci ó d’una breu aportació (mínim de 3 línies) en el 
fòrum dels personatges de la setmana que ja tenen localitzat en el 
KAMPUS.  

●    Trencaclosques d'Anna Frank, queja tenen els alumnes en el 
mateix espai d’activitats del 
Kampus, a partir d'una imatge 
tractada amb la fantàstica eina 
gratuïta Jigsaw online creator.  

 En aquesta descripció d’activitat 
es possible fer-se una idea de com 
es treballa al Kampus, a on a partir 
d’una proposta oberta per a 
tothom, el professor/a de cada 
grup pot adaptar ia la vegada els 
resultat poden quedar en el fòrum 
generant una activitat 
telecol·laborativa.  

En aquest exemple, l’activitat es va realitzar de manera completa. 
Se suggereix que cada professor/a porti a terme únicament 
aquelles activitats que millor s’adaptin als seus objectius i 
característiques del seu alumnat.  

  Anàlisi de  l’utilització del Kampus 

 Les dues fonts que ens proporcionen les estadístiques per  
analitzar l’evolució de Kampus són els propis registres generats pel 
Moodle, el Google Analytics i una aplicació pròpia que analitza la 
BD del Kampus. Vegem l'informe generat per a la setmana del 
29/01 al 04/02: 

Del conjunt de dades que disposem podem destacar com a més  
significatives a 31 de març del 2007 :  

Dades internes de participació en el projecte:  

• Usuaris totals donats d'alta: 960  
• Centres inscrits en el projecte telecol·laboratiu: 59  
• Professorat validat: 454  
• Grups aules obertes amb identificatiu de centre: 17  
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• Professors inscrits en els projectes   88  
• Alumnes amb identificatiu de centre: 154  
• Professors participant amb alumnes  26  

Dades externes facilitades per Google Analytics  

(24 al 30 de març del 2007) :  

• Visites de la setmana  : 1.758  
•Nombre de pàgines visitades: 6.765  
• Promig de pagines vistes per visita  3.85  

   

 

 

 

Dades de recursos  del portal del Kampus. 

•  Activitats telecol·laboratives obertes  12  
• Recursos per a docents (Rebost): 257  
• Activitats  Aula Manga : 10  
• Activitats Aula Virtual: 5 
• Participacions al Llibre del Kampus    20  

 

 Consideracions finals  

Desprès d’haver descrit i comentat algunes de les característiques 
principals del projecte Kampus ens agradaria realitzar una breu 
reflexió més subjectiva sobre quines novetats ens aporta la 
proposta. 
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 ● En primer lloc, varem considerar que el Kampus tenia que ser 
un espai on conflueixin algunes de la metodologies i estratègies 
d’aprenentatge més adequades per a treballar avui dia en les 
aules, i no només amb alumnes de les aules obertes.  Com són: 

1. El Treball cooperatiu (dintre del grup i entre centres) 

2.Propostes multidisciplinars (matemàtiques, llengua, etc.) 
tractades transversalment  

3. Flexibilitat, especialment per al professor/a, al que se li facilita 
una adaptació personal de les propostes en funció de la seva 
disponibilitat, coneixements i configuració específica de la seva 
realitat escolar. 

4 Utilització de metodologies i estratègies d’aprenentatge de 
primer nivell: treball telecol·laboratiu i promoció de l’ús de 
caceres del tresor (scavenger hunts) , webquest, exercicis 
interactius, etc. 

● Es tracta ens assembla d’una proposta amb un gran contingut 
innovador, que pot contribuir a l’adaptació de l’escola a noves 
realitats i necessitats. La instauració de nous hàbits entre el 
professorat, com el de generar i compartir el material didàctic 
utilitzat, repercuteix directament en la millora de la qualitat del 
sistema educatiu. 

● Kampus pretén, en definitiva, crear i dinamitzar una veritable 
Xarxa d’educadors interessats en l’atenció a la diversitat. Una 
xarxa virtual però alhora pròxima, ja que els seus 
professors/professores es troben en més d’una ocasió durant les 
activitats de formació, equilibrant virtualitat i presencialitat. 

● El projecte Kampus és un projecte viu,  que creix i es modela en 
funció de les necessitats detectades. En aquests moments els 
usuaris registrats s’apropen al miler només en els seus primers 7 
mesos, i amb una recopilació de més de 250 propostes educatives 
de tot tipus, amb 17 grups d’alumnes d’aules obertes  implicats en 
activitats telecol·laboratives .   
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