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PREÀMBUL 

Els sistemes de tutor intel·ligent (STI) han adquirit darrerament molta popularitat 

gràcies, sobretot, a les possibilitats que ofereix la tecnologia i a la difusió de 

l’aprenentatge mixt i en línia, en què aquest tipus de tutor és especialment important. 

Aquests sistemes inclouen moltes aplicacions diferents (AutoTutor, Assessment and 

Learning in Knowledge Spaces, eXtended Tutor-Expert System i Web Interface for 

Statistics Education, entre altres). La tutorització electrònica personalitzada és 

potencialment una manera eficaç de donar resposta a les variades necessitats 

d’aprenentatge dels estudiants dins del temps limitat disponible per a l’ensenyament 

de continguts. [1] 

 

Els STI poden definir-se com a programes informàtics que modelitzen els estats 

psicològics dels estudiants per a oferir-los una formació individualitzada. Han estat 

desenvolupats per a diversos àrees temàtiques (per exemple, àlgebra, medicina, dret, 

lectura) amb la finalitat d’ajudar els estudiants a adquirir coneixements cognitius i 

metacognitius sobre un camp específic. [2] 

 

S’han aplicat moltes tècniques diferents a diversos STI: 

 

● Creació automàtica d’itineraris d’aprenentatge [3], [4] 

● Introducció de retorn personalitzat (feedback) motivacional i metacognitiu basat en 

l’estat passat de l’estudiant [5] 

● Entrenament automatitzat i tècniques col·laboratives [6] 

● Estratègies i pistes visuals 

● Adaptació de les diferències individuals dels alumnes durant les activitats 

d’aprenentatge 

 

Per a implementar aquestes tècniques s’han utilitzat múltiples i diverses tecnologies: 

xarxes bayesianes, [7] lògica difusa, [8] reconeixement de llenguatge natural [2] o la 

taxonomia de Bloom per a donar orientació personalitzada, [9] etc. 

 

Pel que sembla els STI tenen un efecte més clar en l’estudiant universitari que no pas 

en l’estudiant de primària o secundària (K-12). Això no obstant, encara no es té cap 

evidència que indiqui que hi ha algun STI significativament millor que altres mètodes 

d’ensenyament o que funcioni millor per a un camp de coneixement concret que per a 



 

 

Universitat Oberta de Catalunya  Pàg. 3 

 

 

un altre. [83] I no és clar si els STI tenen efectes en els estudiants. Alguns treballs [10]-

[15] troben resultats positius; altres no troben diferències significatives entre els grups 

de control i de recerca. [2], [16], [17] 

 

Malgrat que no s’ha arribat a un consens general sobre els efectes positius que puguin 

tenir els STI, sí que hi ha alguns aspectes que són considerats positius en tots els 

estudis previs: 

 

● El que es millora és la cognició, el compromís i l’afecte dels estudiants. Això, però, 

s’aconsegueix gràcies a components i intervencions concrets que són inherentment 

afectius, cognitius i metacognitius per naturalesa. [18] Per tant, és important incloure 

retorn personalitzat de caire motivacional i metacognitiu. [5] - [7] 

 

● L’ús d’STI pot facilitar l’assoliment dels mateixos objectius d’aprenentatge en menys 

temps en comparació amb altres mètodes d’ensenyament [16], [19]. 

 

● La personalització hi té un paper clau: [20] els STI tenen efectes diferents en 

diferents tipus d’estudiants (extravertits i introvertits, [21] d’alt rendiment i de baix 

rendiment, [22] de primària i secundària (K-12) i de batxillerat. [14], [14] 

 

● Els efectes són més grans després d’uns quants anys d’aplicació. [23] 

 

● És clau acordar els objectius relatius a exàmens i a ensenyament. [24] Els 

continguts educatius han de dissenyar-los persones que tinguin tant les habilitats 

tècniques com l’experiència docent necessària per a crear els continguts. [25] 

 

● Cap dels treballs examinats informa d’efectes negatius dels STI. 

 

Els STI sovint es combinen amb tècniques de ludificació. La ludificació consisteix a 

utilitzar elements del disseny de jocs i de la mecànica de jocs en contextos aliens al 

joc. [26] Aquesta idea ha estat emprada amb èxit en molts negocis en línia per a 

augmentar la participació de l’usuari. Alguns investigadors suggereixen que també es 

podria utilitzar en l’ensenyament en línia com a eina per a augmentar la motivació i el 

compromís de l’estudiant. Basant-se en els conceptes de ludificació, cada vegada més 

popular, en l’aprenentatge basat en el joc i en el moviment del joc seriós, els STI 

ofereixen a professors i estudiants la possibilitat d’experimentar en directe com es pot 
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utilitzar la mecànica del joc per a fer que l’aprenentatge sigui divertit i addictiu. [27] - 

[29] 

 

Una vegada més, els estudis no aporten observacions concloents: alguns estudis no 

han trobat diferències significatives, [30], [31] mentre que altres han vist resultats 

millors en el grup de joc. [32] Fins i tot pel que fa a compromís o motivació, les 

diferències atribuïbles a la ludificació no són significatives. [33] En canvi, hi ha estudis 

que consideren que augmenta la motivació d’estudiants i docents, [34] i alguns troben 

efectes positius amb el pas del temps. [35] També s'ha vist que mostrar als estudiants 

el seu propi acompliment té alguns efectes. [36] 

 

Finalment, és important tenir en compte que les aproximacions als STI solen estar 

enfocades a assignatures: àlgebra, [11], [16], [17], [20], [23], [37] estadística, [10], [14] 

models de constructes de sistemes dinàmics, [38] [39] aprenentatge de segona 

llengua, [15], [40], [41] lectura [42], SQL [5], [19], electricitat i electrònica [43] 

matemàtiques [18], [25], [44] - [46], algorismes de recerca IA [47], ciències 

informàtiques [36], disseny de xarxes informàtiques [3], enginyeria mecànica [22], 

metodologia de recerca [33], multimèdia [48 ], programació, [8], [9], [30], [32], [34] 

química, [49] física, [39], [50] argumentació política. [51] 

 

Com es pot veure, la investigació sobre STI se centra principalment en assignatures 

tècniques. També s’orienta cap a assignatures discursives, però en menor mesura, 

excepte si parlem d’ensenyament de llengües estrangeres. Els STI s’han utilitzat en 

moltes assignatures diferents, però no se n’ha fet cap aproximació, pel que sabem, 

que proposi un sistema global capaç d’incloure diferents assignatures de diferents 

coneixements en un tutor global amb diferents aplicacions. 
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BASES DE LA CONVOCATÒRIA 

En aquest document es detallen les bases de la convocatòria interna New Goals de 

l’eLearn Center per a preseleccionar els membres de l’equip investigador que formarà 

part del projecte seleccionat a la convocatòria New Goals per a desenvolupar i provar 

un sistema de tutor intel·ligent (STI).  

OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 
L’objecte d’aquesta convocatòria és preseleccionar cinc candidats per a formar part de 

l’equip investigador del projecte que es financi amb la convocatòria New Goals per a 

desenvolupar i provar un sistema de tutor intel·ligent. L’objectiu del projecte STI és 

proposar, dissenyar, desenvolupar i provar un sistema de tutor intel·ligent a la 

Universitat Oberta de Catalunya (UOC). 

 

Aquest sistema de tutor hauria de complir els objectius següents: 

 

● Treballar com a mínim en tres assignatures de diferent tipus i de diferents estudis. 

● Generar i treballar amb dades obertes i intercanviables que permetin la col·laboració 

entre els tutors de les assignatures participants. 

● Incorporar elements que puguin aportar retorn personalitzat útil als usuaris. 

 

CARÀCTER I CONDICIONS DE L’AJUT 
La convocatòria pretén ajudar a complementar i expandir les carreres científiques dels 

investigadors participants fent recerca sota el lideratge d’investigadors de renom i 

reconegut prestigi internacional en els seus àmbits de recerca. Així, la convocatòria 

pot esdevenir una oportunitat per a posicionar-se com a investigador destacat o de 

referència en l’àmbit de recerca del projecte. 

 

Hi ha dues vies possibles de participació: 

 

● A temps complet: són professors que quedaran alliberats de la càrrega 

docent per a dedicar-se en exclusiva a la recerca. Entre les sol·licituds 

rebudes, la Comissió de Recerca i Innovació de la UOC, d’acord amb 
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l’experiència del professor i les seves principals aportacions al projecte, farà 

una primera preselecció de cinc candidatures. Després d’una ronda 

d’entrevistes, serà l’investigador principal (IP) del projecte de recerca New 

Goals triat qui finalment acabarà escollint els tres investigadors que es 

dedicaran a temps complet a dur a terme el projecte durant un període 

determinat, que pot correspondre, o no, a la durada del projecte. 

 

El professorat que s’integri en l’equip de recerca haurà de contribuir a 

l’avenç del coneixement de l’àmbit de recerca i participar en la difusió dels 

resultats en revistes científiques d’impacte i en esdeveniments referents del 

seu camp temàtic.  

 

● A temps parcial: són professors que es volen integrar en el projecte i 

dedicar-hi el seu temps de recerca. 

 

L’investigador beneficiari de la convocatòria a IP dels projectes New Goals serà 

l’encarregat d’escollir tres candidats, entre els cinc preseleccionats, per a formar part 

del seu equip de treball a temps complet. 

 

El professorat seleccionat s’integrarà a l’equip de recerca per a desenvolupar el 

projecte proposat per l’IP durant un període màxim de tres anys. Durant el temps en 

què estiguin integrats al projecte, els professors continuaran rebent el salari de la 

UOC. La Universitat proporcionarà els recursos que siguin necessaris perquè puguin 

ser substituïts en la seva tasca docent. L’activitat de recerca es desenvoluparà des 

dels punts habituals de treball de l’investigador.  

 

PERSONES BENEFICIÀRIES 
Podrà presentar-se a la present convocatòria tot el personal docent i investigador 

(PDI) de la Universitat Oberta de Catalunya. 

 

REQUISITS I OBLIGACIONS  
Els requisits necessaris per a participar a la convocatòria són: 



 

 

Universitat Oberta de Catalunya  Pàg. 7 

 

 

 

● Ser professor de la UOC a temps complet. 

● Tenir el títol de doctor. 

● Tenir un nivell d’anglès igual o superior al B2 o equivalent. 

● Disposar de l’identificador ORCID.  

● Tenir actualitzada la producció científica en el GIR i, en la mesura que les 

restriccions de la propietat intel·lectual ho permetin, dipositada a l’O2. Per a 

resoldre dubtes sobre les citacions bibliogràfiques i les polítiques de 

copyright i d’autoarxiu podeu contactar amb La Biblioteca respon, accessible 

des de la pàgina principal de la Biblioteca. 

 

 

TERMINI I FORMALITZACIÓ DE LA SOL·LICITUD  
El termini per a presentar les sol·licituds romandrà obert fins al dia 11 de març de 

2018 a les 23.59 hores. Les sol·licituds han de ser enviades a la bústia 

preaward_osrt@uoc.edu, i a l’assumpte del correu cal indicar-hi el codi UOC_NG-

Equip_ nom_sol·licitant. La sol·licitud es considerarà formalment acceptada quan el 

sol·licitant hagi rebut un correu de confirmació de la bústia preaward_osrt@uoc.edu.  

 

La sol·licitud s’ha d’acompanyar de la documentació següent: 

 

● Resum de l’experiència científica destacada del candidat durant els darrers 

cinc anys, destacant principalment els elements relacionats amb l’àmbit de 

recerca de la present convocatòria (2 pàgines com a màxim). 

● Carta de presentació i motivació, destacant els principals motius pels quals 

es vol participar en l’activitat de recerca proposada.  

● Autorització de la direcció d’estudis o del cap del grup de recerca per a 

dedicar-se a la nova recerca que es desprengui de la convocatòria. 

 

ÒRGAN i CRITERIS DE SELECCIÓ 
La Comissió de Recerca i Innovació serà l’òrgan encarregat d’avaluar les sol·licituds a 

partir dels criteris següents: 
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● Adequació de les principals aportacions del candidat a la recerca 

proposada. 

● Experiència del professor candidat en projectes de recerca, especialment 

internacionals. 

● Currículum del professor candidat (que serà consultat directament en el 

GIR). 

 

RESOLUCIÓ  
Les sol·licituds rebudes a aquesta convocatòria seran avaluades per la Comissió de 

Recerca i Innovació, que emetrà la resolució a partir del dia 10 d’abril de 2018. 

 

L’Oficina de Suport a la Recerca i la Transferència (OSRT) informarà del resultat de la 

convocatòria a tots els sol·licitants al correu electrònic que hagin facilitat en el moment 

de presentar la sol·licitud del projecte. 

 

Un cop resolta la convocatòria, els candidats preseleccionats hauran de superar 

l’entrevista amb l’IP del projecte, que decidirà finalment sobre la seva incorporació. 

 

EXECUCIÓ DE L’AJUT CONCEDIT  
El primer any es concedirà un pressupost anual amb càrrec als fons estructurals de la 

FUOC. Això significa que els diners concedits hauran de ser executats entre l’1 de 

gener i el 31 de desembre del 2018. Més enllà d’aquestes dates si hi ha un romanent 

no executat es perdrà. El segon any es concedirà un nou pressupost amb les mateixes 

característiques i terminis d’execució per a 2019. 

 

En el transcurs dels set dies laborables posteriors a la comunicació de la resolució 

favorable d’aquest tipus d’ajut, l’OSRT comunicarà amb un correu electrònic al 

beneficiari el codi econòmic de l’ajut perquè pugui començar a executar despesa.  
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L’ajut només es podrà destinar a l’execució de les despeses detallades en el 

pressupost presentat. Qualsevol modificació de les partides pressupostàries 

necessitarà l’aprovació de la Direcció de l’eLearn Center. 

 

Totes les despeses a càrrec de la present convocatòria hauran de dur-se a terme 

d’acord amb el procediment de compres per projectes de l’OSRT i amb la política de 

viatges de la FUOC. 

 

SEGUIMENT DE LA PROPOSTA 
Un cop acabat el projecte, l’investigador principal haurà de redactar un informe que 

contingui els resultats obtinguts del projecte, seguint la plantilla dissenyada per a 

aquesta finalitat, i enviar-lo en format PDF a la bústia postaward_osrt@uoc.edu. 

 

Al llarg del projecte, l’eLearn Center farà un seguiment del desenvolupament de les 

fites marcades en la planificació i pot demanar-ne canvis per a adaptar-se al calendari 

acadèmic o als desenvolupaments que convingui. 

 

L’investigador principal haurà de redactar un informe d’evolució al final del primer any 

del projecte en què es faci un seguiment de l’evolució i les desviacions respecte a la 

planificació i s’aportin els resultats obtinguts. 
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