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Resum

La finalitat d’aquesta recerca ha estat proporcionar una visió integradora d’alguns components constitutius de la identitat
del professor com a docent en aules virtuals universitàries, en una universitat amb una docència totalment virtual. Els tres
aspectes estudiats són els rols en l’ensenyament virtual, els enfocaments en l’ensenyament virtual i els sentiments en l’en-
senyament virtual, en tant que atributs de l’ensenyament virtual que són objecte d’una valoració afectiva.

Nou-cents seixanta cinc professors coŀaboradors docents de la UOC van respondre, a finals de l’any 2011 i principis de 2012,
un qüestionari format per quatre seccions: dades sòcio-professionals, rols en l’ensenyament, enfocaments en l’ensenyament
i atributs afectius de l’ensenyament, tots aplicats a la docència virtual. 

El procés d’anàlisi de les dades ha implicat dos tipus d’anàlisi estadística. La primera ha consistit en obtenir una descripció
dels quatre blocs del qüestionari i, a més a més, el desenvolupament de tres anàlisis factorials exploratoris sobre les dades
obtingudes en les seccions 2, 3 i 4 del qüestionari. La segona ha consistit en desenvolupar dues anàlisis de regressió múltiple.
La primera ha servit per identificar quines són les variables predictores de l’adopció d’un determinat enfocament en l’ense-
nyament virtual, i la segona ha permès identificar les variables predictores dels atributs afectius de l’ensenyament virtual.

Els principals resultats obtingut en aquesta investigació són:

S’han identificat cinc tipus de rols en l’ensenyament virtual: gestió de la interacció social, disseny instruccional, guiatge•
en l’ús de la tecnologia, avaluació de l’aprenentatge i suport a l’aprenentatge.
S’han identificat tres tipus d’enfocaments en relació a l’ensenyament virtual: aprenentatge coŀaboratiu, adquisició de•
contingut i construcció de coneixement.
S’han identificat tres tipus d’atributs afectius de l’ensenyament virtual: el valor de l’ensenyament virtual, el confort amb•
l’ensenyament virtual i el dinamisme de l’ensenyament virtual.
La formació acadèmica, el grau de dedicació a la docència virtual i, en especial, la importància atorgada a alguns tipus•
de rols en l’ensenyament virtual són els predictors més rellevants de l'adopció d'un enfocament particular en l'ense-
nyament virtual.
El gènere, l’àmbit de coneixement, el grau de dedicació a la docència virtual, els rols en l'ensenyament virtual i els en-•
focaments en l’ensenyament virtual són els predictors més importants dels atributs afectius de l’ensenyament virtual. 

A la part final de l’informe es proposen diverses vies per a la millora i la innovació docent derivades dels resultats obtinguts
en la investigació.
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Marc conceptual

Els rols de l’ensenyament virtual

Literatura revisada més rellevant: Alvarez, Guasch, i Espasa
(2009), Baran, Correia i Thompson (2011), Mishra (2005),
Thach i Murphy (1995) i Williams (2003).

Definició: el conjunt de funcions i/o tasques del professor im-
plicades en l’ensenyament virtual, generalment ben establer-
tes per cada institució educativa, que emmarquen el què es
permet fer als professors (i el què no) per dur a terme la seva
docència virtual.

Categories identificades: (1) el disseny de la instrucció, que
inclou les activitats relacionades amb la planificació de l’ense-
nyament; (2) la gestió de d'aprenentatge, que inclou la funció
de fer-se càrrec de les tasques d'aprenentatge durant el curs;
(3) l’avaluació de l'aprenentatge, que es refereix al conjunt
d’activitats de supervisió i control de l'aprenentatge dels es-
tudiants; (4) la gestió de les interaccions socials, que inclou
les activitats que promouen la interacció social adequada
entre els participants; i (5) el disseny i l’ús educatiu de la tec-
nologia, que fa referència a les accions dels professors per
promoure l'ús adequat de la tecnologia per part dels estu-
diants.

Els enfocaments en l’ensenyament
virtual

Literatura revisada més rellevant: Ellis, Steed i Applebee
(2006), Gonzalez (2009; 2010), Jelfs, Richardson i Price
(2009), Lameras, Levy, Paraskakis i Webber (2012), Roberts
(2003) i Trigwell i Prosser (2004).

Definició: el conjunt d’estratègies d’ensenyament susceptibles
de ser utilitzades per un professor en un context formatiu vir-
tual concret amb una determinada intencionalitat.

Categories identificades: (1) L’ensenyament orientat a gestio-
nar activitats d’aprenentatge; (2) l’ensenyament orientat a
promoure l’auto-aprenentatge; (3) l’ensenyament orientat a
facilitar l’adquisició de contingut; (4) l’ensenyament orientat
a donar suport a la construcció de coneixement; (5) l’ensenya-
ment orientat a promoure l’aprenentatge coŀaboratiu; i (6)
l’ensenyament orientat a crear comunitats i xarxes d’aprenen-
tatge.

Els atributs afectius de l’ensenya-
ment virtual

Literatura revisada més rellevant: Badia, Meneses i Monereo
(2014), Löfström i Nevgi (2013), Postareff i Lindblom-Ylänne,
(2011), Regan et al. (2012), Rowe, Fitness i Wood (2015), Sad-
ler (2013), Trigwell (2012) i Wickersham i McElhany (2010).

Definició: El conjunt de qualitats, propietats o característiques
de l’ensenyament virtual que fan referència a la dimensió
afectiva de la docència virtual.

Categories identificades: (1) la motivació per ensenyar; (2)
l’auto-avaluació com a professor; i (3) l’exercici (acompliment)
de la docència.

Mètode

Preguntes de recerca

Quins són els rols en l’ensenyament virtual segons el1
professorat coŀaborador de la UOC?
Quins són enfocaments en l’ensenyament virtual se-2
gons el professorat coŀaborador de la UOC?
Quins són els atributs afectius de l’ensenyament virtual3
segons el professorat coŀaborador de la UOC?
Quines són les variables que permeten predir els enfo-4
caments en l’ensenyament virtual?
Quines són les variables que permeten predir els atri-5
buts afectius de l’ensenyament virtual?

Disseny

Estudi quantitatiu basat en una enquesta amb una anàlisi
descriptiva i inferencial.

Població de referència

Professorat coŀaborador de la UOC.

Criteris d’inclusió

La participació en aquesta recerca ha estat voluntària.
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Taxa de resposta

46,13% del total de la població.

Variables

Dades sociò-professionals

La taula 1 recull les principals mesures utilitzades en aquest
estudi.

Taula 1. Dades sociò-professionals.

Els rols en l’ensenyament virtual

Els participants han aportat informació sobre la valoració de
la importància dels rols del professor en l’ensenyament vir-
tual. L’escala tipus likert de vint ítems ha estat elaborada par-
tint de les contribucions acadèmiques indicades en l’apartat
del marc conceptual. Cada ítem ha reflectit una tasca docent
típicament desenvolupada per un professor coŀaborador per
ensenyar fent servir el campus virtual de la UOC. Cada ítem
va ser valorat de l’1 (no és important) fins al 5 (és molt im-
portant).

Els enfocaments en l’ensenyament virtual

Els participants han aportat informació sobre el seu grau d’a-
cord en relació als diversos enfocaments de l’ensenyament
virtual. L’escala tipus likert de dotze ítems ha estat elaborada
partint de les contribucions acadèmiques indicades en l’apar-
tat del marc conceptual. Cada ítem ha exemplificat una acció
típica relacionad amb una estratègia docent susceptible de
ser desenvolupada per un professor coŀaborador fent servir
el campus virtual de la UOC. Cada ítem va ser valorat de l’1
(molt en desacord) fins al 5 (molt d’acord).

Els atributs afectius de l’ensenyament virtual

S’ha recollit informació dels participants sobre la valoració
afectiva que fan de l’ensenyament virtual mitjançant una es-
cala de diferencial semàntic (Lenno, 2006) que va incloure
onze adjectius bi-polars mesurats amb una escala tipus likert
de 7 alternatives que osciŀava des del -3 fins al +3. Exemple:

+++    ++    +    0    +    ++    +++
Negatiu                                                             Positiu

Recollida de dades

L’equip de recerca va enviar un correu electrònic als professors
coŀaboradors actius de la UOC convidant-los a participar en
la recerca en el mes de desembre de 2011. La recollida de
dades es va tancar el mes de febrer de 2012. La participació
consistia en respondre un qüestionari en línia a través d’un
enllaç inserit en el missatge. La resposta va ser totalment
anònima i confidencial.

Anàlisi de dades

L’anàlisi de dades ha seguit dues fases.

En la primera fase s’han dut a terme tres anàlisis factorials
exploratoris sobre els rols en l’ensenyament virtual, els enfo-
caments en l’ensenyament virtual i els atributs afectius de
l’ensenyament virtual.

En la segona fase s’han desenvolupat dues anàlisis de regres-
sió múltiple. En el primer cas, les variables depenents han
estat els enfocaments en l’ensenyament virtual i, en el segon
cas, les variables depenents han estat els atributs afectius de
l’ensenyament virtual. En ambdós cassos es van calcular els
corresponents coeficients de regressió (B), els errors estàn-
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N = 965 Mitjana DT
Edat 42,7 7,61

N %
Gènere Home

Dona
543
422

56,3
43,7

Formació
acadèmica

Grau
Màster
Doctorat

234
347
384

24,3
36

39,7
Àmbit de
coneixement

Ciències socials
Ciències de la salut
Enginyeria
Ciències
Humanitats

578
67
150
61
110

59,9
6,9
15,5
6,2
11,4

Emperiència en
l’ensenyament
virtual

Menys de 3 anys
Entre 3 i 10 anys
Més de 10 anys

323
450
192

33,5
46,6
19,9

Nivell educatiu més
alt on imparteix
docència

Grau
Màster o doctorat

825
140

85,5
14,5

Dedicació a la
docència virtual

Menys del 25%
Entre 26% i 50%
Entre 51% i 99%
100%

245
203
217
300

25,4
21

22,5
31,1



dard (SE), les proves t de significació i les seves versions nor-
malitzades corresponents (Beta), així com també es van uti-
litzar les proves F i els valors d’R2 per avaluar l'ajustament
global dels diferents models de regressió múltiple.

Consideracions ètiques

Aquesta recerca s'ha desenvolupat d'acord amb les normes
ètiques i les recomanacions de l'American Psychological As-
sociation (2010).

Resultats

Quins són els rols en l’ensenyament
virtual segons el professorat coŀa-
borador de la UOC?

S'han identificat cinc rols en l’ensenyament virtual. 

Gestió de la interacció social

Promoció de relacions de confiança i compromís mutu•
entre els estudiants.
Resolució de conflictes entre els membres d’un grup de•
treball.
Millora de les relacions entre el professor i els estu-•
diants.
Facilitació del coneixement personal o professional•
entre els estudiants.

Disseny instruccional

Disseny de la proposta de formació basat en les neces-•
sitats de formació.
Establiment d'objectius d'aprenentatge i competències•
a desenvolupar.
Selecció, disseny i/o adaptació dels continguts.•
Selecció, disseny i/o adaptació de les activitats d'apre-•
nentatge i avaluació.

Guiatge en l'ús de la tecnologia

Disseny de certes eines tecnològiques per a l'aprenen-•
tatge.
Decisió d'integrar noves eines tecnològiques en l'entorn•

virtual existent.
Orientació dels estudiants en l'ús de l'entorn virtual d'a-•
prenentatge.
Regulació d'un ús adequat de la tecnologia per part dels•
estudiants.

Avaluació de l'aprenentatge

Correcció de les incomprensions dels estudiants en re-•
lació als continguts.
Resolució de les preguntes dels estudiants sobre el con-•
tingut.
Seguiment i avaluació de les activitats individuals i gru-•
pals dels alumnes.
Proporcionar informació als estudiants sobre l’avaluació•
(qualificacions, respostes correctes i/o criteris d'avalua-
ció).

Suport a l'aprenentatge

Orientació i seguiment de la participació dels estudiants•
en les activitats d'interacció social.
Avaluació de la participació dels estudiants en activitats•
d'interacció social.
Orientació i regulació dels processos d'estudi individuals•
dels estudiants.
Control i seguiment del ritme i els períodes d'aprenen-•
tatge dels estudiants.

Les dades descriptives (M, DT) de cada rol en l’ensenyament
virtual són: Gestió de la interacció social (3,52; 0,78), disseny
instruccional (4,34; 0,54), guiatge en l’ús de la tecnologia
(3,60; 0,76), avaluació a l’aprenentatge (4,44; 0,50) i suport
a l’aprenentatge (3,66; 0,70). La figura 1 mostra aquestes
dades.

Figura 1. Rols en l’ensenyament virtual.

5

La identitat del professor com a docent virtual:
Rols, enfocaments i sentiments

5

La identitat del professor com a docent virtual:
Rols, enfocaments i sentiments



Quins són enfocaments en l’ense-
nyament virtual segons el professo-
rat coŀaborador de la UOC?

S’han identificat tres enfocaments en l’ensenyament virtual. 

Adquisició de continguts

Per desenvolupar un ensenyament virtual adequat són•
necessaris entorns de tecnologia multimèdia amb con-
tinguts digitals relacionats entre si que ajudin els estu-
diants a accedir als continguts d'una manera ràpida,
fàcil i segura.
Per desenvolupar un curs en línia es necessari utilitzar•
la tecnologia adequada per transmetre els continguts
als estudiants.
Per desenvolupar un curs en línia es necessari utilitzar•
la tecnologia adequada per realitzar un seguiment de
l'estudi individual dels estudiants.

Aprenentatge coŀaboratiu

L’aprenentatge ha de ser una activitat basada principal-•
ment en la participació social en grups virtuals.
S’ha de fer recomanacions als estudiants sobre com•
poden millorar la forma en què participen en activitats
d’interacció entre iguals.
L’avaluació dels coneixements s’ha de fer en base al•
grau en què els estudiants n’han fet un ús adequat en
activitats de participació social.

Construcció de coneixement

Com a professor virtual, he de dissenyar de manera acu-•
rada i en detall les activitats d’aprenentatge i les ajudes
educatives que els estudiants puguin necessitar.
Com a professor virtual he d'assegurar-me que els es-•
tudiants estan aplicant adequadament les seves habi-
litats d'aprenentatge per a completar les activitats
formatives.
Per tal d'avaluar els coneixements adquirits pels alum-•
nes, el professor ha de poder valorar com els estudiants
han realitzat les activitats d'aprenentatge proposades.

Les dades descriptives (M, DT) de cada enfocament en l’en-
senyament virtual són: Adquisició de continguts (3,67; 0,70),
aprenentatge coŀaboratiu (3,65; 0,64), i construcció de conei-
xement (4,30; 0,53). La figura 2 mostra aquestes dades.

Figura 2. Enfocaments en l’ensenyament virtual.

Quins són els atributs afectius de
l’ensenyament virtual segons el
professorat coŀaborador de la
UOC?

S’han identificat tres dimensions afectives de l’ensenyament
virtual.

Valor de l’ensenyament virtual

Secundari – Important•
Dolent – Bo•
Inapropiat – Apropiat•
Negatiu – Positiu •

Confort amb l’ensenyament virtual

Estressant – Tranquil•
Tens – Relaxat•
Fatigant – Lleuger•
Difícil– Fàcil •

Dinamisme de l’ensenyament virtual

Inflexible – Flexible•
Receptiu – Participatiu•
Lent – Ràpid•

Les dades descriptives (M, DT) de cada atribut afectiu de l’en-
senyament virtual són: Valor de l’ensenyament virtual (5,71;
0,79), confort amb l’ensenyament virtual (4,34; 0,80), i dina-
misme de l’ensenyament virtual (5,11; 0,87). La figura 3 mos-
tra aquestes dades.
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Figura 3. Atributs afectius de l’ensenyament virtual.

Quines són les variables que per-
meten predir els enfocaments en
l’ensenyament virtual?

La principal variable predictora dels enfocaments en l’ense-
nyament virtual és el rol docent. Tots els rols docents excepte
el suport a l’aprenentatge són predictors de l’enfocament de
l’adquisició de continguts. El rol de guiatge en ús de la tecno-
logia és el més influent. Tots els rols docents excepte l’avalua-
ció de l’aprenentatge són predictors de l’enfocament de
l’aprenentatge coŀaboratiu. Els rols de gestió de la interacció
social i de suport a l’aprenentatge són els més influents. Tots
els rols docents excepte el suport a l’aprenentatge són pre-
dictors de l’enfocament de al construcció de coneixement. Els
rols d’avaluació de l’aprenentatge i de disseny instruccional
són els més influents. La figura 4 mostra aquests resultats de
forma gràfica.

Figura 4. Influència dels rols sobre els enfocaments en l’ensenya-
ment virtual.

Altres variables que, en molta menor mesura, influeixen en
els enfocaments de l’ensenyament virtual són l’edat, l’àrea de
coneixement, i el percentatge de dedicació a l’educació online.

Quines són les variables que per-
meten predir els atributs afectius
de l’ensenyament virtual?

Les principals variables predictores dels atributs afectius de
l’ensenyament virtual són els rols docents i els enfocaments
docents. El disseny instruccional, el suport a l’aprenentatge i
la construcció de coneixement són predictors del valor de l’en-
senyament virtual. El guiatge en l’ús de la tecnologia i l’adqui-
sició de continguts són predictors del confort en
l’ensenyament virtual. La gestió de la interacció social, el dis-
seny instruccional, el suport a l’aprenentatge, i la construcció
de coneixement són predictors del dinamisme en l’ensenya-
ment virtual. Les figures 5 i 6 mostren aquests resultats de
forma gràfica.

Figura 5. Influència dels rols sobre els atributs afectius de l’ensenya-
ment virtual.

Figura 6. Influència dels enfocaments sobre els atributs afectius de
l’ensenyament virtual.

Altres variables que, en molta menor mesura, influeixen en
els atributs afectius de l’ensenyament virtual són el gènere,
l’àrea de coneixement, i el percentatge de dedicació a l’edu-
cació online.
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Limitacions de la recerca

El marc teòric de la recerca es va fonamentar en els re-1
sultats provinents d’altres investigacions, principal-
ment basades en metodologies  qualitatives. Per tant,
la construcció dels instruments de recollida de dades es
va fer prenent com a referència aquests resultats, i no
qüestionaris ja validats. 
Els resultats de la investigació són exploratoris i, trac-2
tant-se d’una enquesta administrada en un únic mo-
ment temporal, no és possible atribuir l’existència de
relacions causals a partir de les relacions observades.
Els resultats s’han de circumscriure necessàriament a3
les característiques i el context d’una única universitat.
Això significa que el model educatiu d’aquesta univer-
sitat pot haver influït en alguns dels resultats obtinguts
i, per tant, és necessari ser prudents en les generalit-
zacions a altres entorns virtuals d’aprenentatge virtual
d’altres universitats.

Implicacions per a l’ensenyament
virtual: Investigadors, dissenya-
dors tecnològics i instruccionals i
docents

Aprofundir en les possibles línies de millora que es•
poden portar a terme en el marc dels cinc rols més re-
llevants de l’ensenyament virtual: disseny instruccional,
gestió de la interacció social, suport a l’aprenentatge,
avaluació de l’aprenentatge i guiatge en l’ús de la tec-
nologia.
Promoure l’ús dels diferents enfocaments en l’ensenya-•
ment virtual identificats per mitjà del desenvolupa-
ment tecnològic d’entorns específics d’aprenentatge, la
millora dels processos de disseny instruccional i la for-
mació dels docents en continguts pedagògics.

Promoure l’adquisició de coneixement fent servir•
l’entorn d’aprenentatge en base a dissenys centrats
en la tecnologia de la informació (Mayer, 2010),
com per exemple “computer-based training”, en-
torns multimèdia, simulacions interactives o docu-
ments hipertextuals i/o hipermèdia.
Promoure l’aprenentatge entre iguals per mitjà•
d’entorns d’aprenentatge coŀaboratiu més potents
i complexos (Mayordomo i Onrubia, 2015).

Promoure la construcció de coneixement mitjan-•
çant entorns oberts d’aprenentatge que permetin
que els estudiants s’involucrin en activitats d’apre-
nentatge complexes i mal estructurades, com per
exemple l’aprenentatge basat en el desenvolupa-
ment de projectes, en la resolució de problemes o
en l’anàlisi de cassos (Hannafin, Hill, Land i Lee,
2014).

Els resultats de la recerca aporten informació rellevant•
per començar a dissenyar una línia estratègica de mi-
llora i innovació docent que vagi en la direcció de aug-
mentar el valor, el confort i el dinamisme d’aquells
aspectes de l’ensenyament virtual relacionats amb ca-
dascun d’aquests atributs afectius.
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