
 
Activitat docent virtual a les universitats catalanes/Recursos en línia 

oberts de les universitats catalanes 

Com s’estan adaptant les altres universitats a la nova situació de docència? De quins recursos 

disposen que estiguin en obert i nosaltres també hi podem accedir? 

Què són els MOOCs 

La majoria d’universitats presencials ofereixen aquest tipus d’ensenyament online. Els MOOC 

(Massive Open Online Courses) són cursos en línia, oberts, massius i gratuïts. Aquests cursos 

solen tenir una durada d’entre 4 i 6 setmanes i impliquen una dedicació setmanal recomanada 

no superior a les tres hores. Us passem enllaços als cursos que ofereixen diferents universitats: 

 Universitat de Barcelona (UB) 

 Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 

 Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 

 Universitat Pompeu Fabra (UPF) 

 Universitat de Lleida (UdL) 

 Universitat de Girona (UdG) 

 Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 

 Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) 

 

 

 

 

https://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/oferta_formativa/mooc/index.html
https://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/oferta_formativa/mooc/index.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/mooc-1345667655947.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/mooc-1345667655947.html
https://mooc.upc.edu/
https://mooc.upc.edu/
https://www.upf.edu/web/mooc-upf
https://www.upf.edu/web/mooc-upf
http://www.saad.udl.cat/ca/portfoli/mooc/
http://www.saad.udl.cat/ca/portfoli/mooc/
https://www.udg.edu/ca/estudia/Oferta-formativa/Altra-oferta-formativa/Cursos-MOOC
https://www.udg.edu/ca/estudia/Oferta-formativa/Altra-oferta-formativa/Cursos-MOOC
https://x.uoc.edu/que-vols-estudiar/mooc-2/
https://x.uoc.edu/que-vols-estudiar/mooc-2/
https://www.uvic.cat/biblioteca/serveis/ulibrarylab/mooc
https://www.uvic.cat/biblioteca/serveis/ulibrarylab/mooc


 
Conectad@s: la universidad en casa 

El  Ministerio de Universidades, en coordinació amb la 

CRUE, han engegat aquesta plataforma que té per objectiu ajudar a docents i estudiants 

principalment, a contribuir a que les circunstàncies  actuals tinguin el menor impacte en la 

formació dels estudiants. Hi trobareu continguts útils per la formació online: mòduls didàctics, 

continguts d’orientació metodológica, plataformes tecnològiques i software. La plataforma 

està dissenyada i mantinguda per la UNED i la UOC.   

 

Docència no presencial d’emergència 

La UOC ha creat la 

iniciativa Docència no presencial d'emergència amb l'objectiu d'oferir un espai web al 

professorat de qualsevol universitat del món perquè tingui eines per passar de l'activitat 

presencial a la formació a distància en breu espai de temps. (Emergency Remote Teaching). Per 

https://www.uned.es/universidad/inicio/uned_uoc_solidaria.html
https://www.uoc.edu/portal/ca/coronavirus/docencia-emergencia/index.html
https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-and-online-learning


 
si esteu interessant en aquesta iniciativa i trobeu que us pot servir, no deixeu de consultar 

aquesta web. 

 

 

 


