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RESUM 

En aquest projecte reprendrem la integració de cursos en línia (MOOC) a l’apli-
cació de planificació de cursos per professors edCrumble. El nostre punt de 
partida és un treball de fi de grau anterior, la solució del qual consistia en la 
creació d’una base de dades de cursos de diverses pàgines web de MOOCs. 
Entre d’altres, el principal problema que es va trobar era la falta d’homogeneïtat 
en les dades entre els diferents proveïdors. Per aquesta raó recollirem les dades 
de dos cercadors de MOOCs, on la informació té la mateixa estructura per tots 
els cursos dins de la mateixa web, i ens centrarem en la integració d’aquesta a 
l’aplicació edCrumble.  Per aconseguir-ho, desenvoluparem un sistema en 
Python que recuperi les dades rellevants dels cursos en línia proporcionats per 
l’usuari i l’emmagatzemi en format JSON amb la resta de informació docent per 
planificar un curs. Alhora, investigarem com superar les diverses limitacions tèc-
niques. 

 

Paraules clau: MOOC, anàlisi sintàctic, HTML, Python, JSON, educació. 

 

 

 

 

Abstract  

In this project, we will retake the task of integrating Massive Open Online Courses 
(MOOC) into the course planning application edCrumble. Our starting point is a 
previous paper which tried to satisfy this need. Their implementation consisted in 
the creation of a database with courses from different MOOC websites. Among 
others, the main problem found was the lack of homogeneity between the differ-
ent providers. For this reason, we will retrieve the data from MOOC aggregators, 
where the information has the same structures for all MOOCs and we will focus 
on the integration inside edCrumble. To achieve this, we will develop a Python 
system that retrieves relevant data from an online course provided by the user 
and stores it in JSON format with the rest of the information to plan a course. At 
the same time, we will research how to overcome the technical limitations. 

 

Keywords: MOOC, parsing, HTML, Python, JSON, education. 
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1. INTRODUCCIÓ 

Per posar en context el projecte, primer hem de parlar, per una part, de què són 
els Cursos Oberts Massius Online (MOOCs). També veurem que es la plata-
forma edCrumble. Finalment explicarem com es relacionen aquests dos 
conceptes. 

1.1. Context 

a) MOOCs 

Els MOOCs, tot i que en essència són cursos impartits de manera online, tenen 
matisos que els diferencien de cursos qualsevol. La seva definició és millor ex-
pressada pels adjectius a les seves inicials: 

• Massiu (massive): Els MOOCs estan pensat per que pugui accedir un número 

gran de persones. Aquest número pot variar molt, però la intenció es que el 

puguin seguir més persones de les que podrien seguir una classe presencial. 

• Obert (open): Aquest adjectiu pot indicar diverses coses, depenent de qui 

proporcioni el curs. Per una part pot indicar que es gratuït. La majoria de 

MOOCs ho són, tot i que ofereixen certificats pagats com a model de negoci. 

També pot indicar que el contingut es obert, en el sentit de llicencies. Aquesta 

interpretació és la que més s’ha deixat de fer servir, ja que molts proveïdors 

de MOOCs importants fan servir copyright com la seva llicencia per defecte. 

• Online: És l’única qualitat que de moment es conserva per tots els MOOCs. 

S’ha de poder accedir a aquest a través d’internet, tot i que un cop descarre-

gat el material necessari, es poden seguir de manera offline [1]. 

El primer MOOC com a tal va aparèixer entre 2006 i 2007 però no va ser fins 
l’any 2012, amb la creació de l’startup edX del Massachusetts Institute of Tech-
nology (MIT), que la seva popularitat no va arribar a l’escala mundial que tenen 
actualment [2]. 

b) edCrumble  

edCrumble és una plataforma de disseny de cursos que permet a professors 
planificar i visualitzar dissenys didàctics. L’eina permet afegir recursos per com-
plementar el curs, com poden ser fitxers, aplicacions web, recursos físics, 
aplicacions de comunicació i xarxes socials (figura 1). 
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Figura 1 - Interfície d'edCrumble 

 

Un dels punts forts d’edCrumble és l’anàlisi estadístic que inclou (figura 2). 
Aquest proporciona dades de manera visual sobre el propi curs però també in-
formació d’altres dissenys didàctics possiblement creats per altres professors [3]. 

 

 

Figura 2 - Anilítica de dades a edCrumble 
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1.2. Oportunitat i antecedents 

Aquest tema ja ha estat tractat en treball de fi de grau anterior Desarrollo de un 

buscador/agregador de cursos abiertos en línea (MOOCs) (2018), de Javier Al-

hama Vázquez. A continuació resumirem els seus descobriments, avenços i 

dificultats [4]. 

a) Enfoc 

El desenvolupament d’Alhama s’ha centrat en una base de dades amb tota la 

informació dels diferents cursos proporcionats per diversos proveïdors de 

MOOCs, com per exemple Coursera, edX, Miríada X, etc. Aquesta s’actualitza 

diàriament amb nova informació per que l’aplicació edCrumble es pugui nodrir 

dels nous cursos [4]. 

b) Obtenció de les dades 

La idea era fer servir interfícies de programació d’aplicacions (API) proporciona-
des pels propis proveïdors per recollir les dades dels MOOCs. Aquesta seria la 
solució ideal, però presentava diversos problemes: 

• No totes proporcionaven les dades necessàries. 

• Algunes dades no venien informades correctament. 

• Molts pocs proveïdors proporcionen API 

La seva solució a aquest problema va ser la implementació d’una aranya web 
(més conegut pel seu nom en anglès, web crawler) a través del servei Scrapy 
Cloud. El servei permet configurar el crawler per satisfer les necessitats de l’usu-
ari. Les webs que no proporcionaven una API satisfactòria o directament no en 
proporcionaven, es processaven amb aquest mètode [4].  
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Figura 3 - Esquema del funcionament del projecte de Javier Alhama 

 

c) Conclusió 

El projecte final va ser exitós i funcional, però presentava problemes per el seu 
ús continuat. 

Per una part, existien problemes amb els sistemes contra atacs de denegació de 
servei distribuïts (atac DoS) que tenien alguns proveïdors. Scrapy Cloud es troba 
a la llista negra de CloudFlare, una empresa que proporciona serveis de segure-
tat a la web.  

Un altre problema es que amb la versió gratuïta de Scrapy va deixar de ser pos-
sible programar l’execució de l’aranya de manera automàtica [4].  

Per últim, aquest plantejament es podria considerar excessiu. La integració de 
MOOCs es només una de les funcionalitats d’edCrumble. Encara que tots els 
usuaris decidissin afegir un MOOC als seus cursos la quantitat de consultes seria 
massa petita per justificar mantenir una base de dades amb milers de registres. 
Si en un futur es publica a una gran quantitat d’usuaris aquest enfoc tindrà més 
sentit. 

Ens prendrem aquest projecte com una oportunitat de fer una solució, tot i que 
també independent de cap aplicació, més a mesura de les necessitats d’edCrum-
ble. 
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2. PROJECT CHARTER 

El Project Charter, junt amb l’anàlisi de requeriments, conformarà la definició del 
projecte. L’hem definit en diverses reunions, i ha anat evolucionant durant la du-
rada del projecte. 

Aquests dos documents permeten establir les necessitats del client i proporcio-
nen al director i als desenvolupadors referències per poder entregar un producte 
satisfactori al client. 

2.1. Objectius 

Els objectius principals del projecte són:  

• Implementar la funcionalitat de carregar un MOOC al calendari de l’aplicació 

a partir d’un enllaç web. 

Aquesta és la funcionalitat bàsica que hauria de tenir l’aplicació. A partir d’un 
enllaç al lloc web d’un MOOC, s’haurien de recuperar les dades d’aquest i 
mostrar-les. 

• Incorporar la cerca de MOOCs dins l'aplicació si és possible. 

Seria més còmode per l’usuari poder afegir MOOCs des de la pròpia aplica-
ció, sense haver de marxar de la pàgina actual. 

• Optimitzar la usabilitat. 

La part no funcional de l’aplicació hauria de ser fàcil d’usar. 

2.2. Abast 

Al final del desenvolupament tindrem una nova funcionalitat a l’aplicació edCrum-

ble que permetrà als usuaris afegir MOOCs com a material complementari als 

cursos que estan dissenyant amb l’eina. Disposarà d’un requadre de text on po-

dran indicar la URL d’un curs de la web class-central.com o mooc-list.com. 

S’han escollit aquestes dues pàgines perquè són dos agregadors de MOOCs 

coneguts i proporcionen cursos d’una gran varietat de proveïdors. 

2.3. Key stakeholders 

Client Laia Albó, Davinia Hernández (edCrumble)  

Patrocinadora  Laia Albó  

Director del projecte Rodrigo Butera  
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Membres de l’equip Rodrigo Butera  

2.4. Restriccions, assumpcions, riscs I dependències 

Constraints       El temps és un factor important en el desenvolupament 
d’aquesta aplicació  

Assumptions La manera en que recuperarem les dades importants 
dels MOOCs comporta el risc de que deixi de funcionar, 
degut a que els propietaris dels cercador podrien canviar 
l’HTML de la seva pàgina. Assumirem que això no pas-
sarà, tot i que desenvoluparem l’aplicació de manera que 
si passa, es pugui adaptar sense masses canvis. 

Risks and Depend-
encies 

Existeix la possibilitat de que, donat un volum alt de peti-
cions de lectura, algunes de les pàgines que fem servir 
ho detectin, i decideixin limitar l’accés d’alguna manera 

 

2.5. Diagrama de Gantt 

El projecte es dividirà en cinc fases. La primera, que es farà en paral·lel amb la 
resta de les fases, és el desenvolupament de la memòria. Això ho hem planificat 
així ja que hi ha fases del desenvolupament que es poden explicar un cop aca-
bades, sense necessitat d’esperar al final. 

La resta de fases comporten l’anàlisi dels requeriments, on decidim la funciona-
litat de l’aplicació, el desenvolupament, les proves d’usuari i finalment les millores 
sobre els resultats de les proves. Hem deixat deu dies fins l’entrega per poder 
finalitzar aquest apartat a la memòria. A la figura 4 es pot apreciar visualment el 
temps dedicat a cada activitat. 
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3. REQUERIMENTS DE L’APLICACIÓ 

Els requeriments reflecteixen les necessitats del client de manera ordenada. 
S’han decidit a través de reunions, tenint en compte les necessitats de la plata-
forma edCrumble i amb recerca prèvia del projecte anterior, per tenir una idea de 
les possibilitats i limitacions que existeixen. 

Es diferencien entre requeriments funcionals i no funcionals. 

3.1. Requeriments funcionals 

Són aquells que determinen el funcionament. Expliquen què ha de fer el pro-
grama o aplicació. 

Es requereix que l’aplicació realitzi les següents tasques: 

1. A partir d’una adreça a un MOOC allotjat a les pàgines Class Central o 

MOOC List, retornar com a mínim, la següent informació sobre aquest: 

• Nom  

• Descripció  

• Pla d’estudis 

• Data d’inici / data final / indicador de si es a ritme de l’alumne 

• Universitat 

• Professorat 

• Requeriments previs 

2. Permetre a l’usuari modificar tota la informació recuperada o indicar-la 

en cas que el curs no la tingués indicada. 

3. Emmagatzemar les dades en format JSON per poder enviar-les al servi-

dor back-end on s’afegirà al curs creat per l’usuari. 

3.2. Requeriments no funcionals 

Són aquells que determinen com serà l’aplicació, específicament la interfície.  

1. La part visual de l’aplicació ha d’estar desenvolupada en llenguatge 

HTML, en un format pop-up.  

2. Ha de mostrar a l’usuari que es permeten integrar cursos de Class Cen-

tral i MOOC List. 

3. Ha de permetre afegir cursos manualment, sense necessitat d’un enllaç 

web a un MOOC. 
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4. POSSIBLES SOLUCIONS 

Una vegada analitzats els requeriments de l’aplicació, procedim a fer un anàlisi 

de les possibles opcions que tenim per complir els objectius. Com a punt de par-

tida prenem el TFG de Javier Alhama i què podem aprofitar, expandir o millorar. 

4.1. Cercador basat en APIs 

Com hem comentat anteriorment, les APIs són l’opció ideal quan estan disponi-
bles. Aquestes proporcionen una interfície amb la web on la informació ve 
estructurada de manera fàcilment llegible per un programa. 

Una implementació correcta seria la creació d’un cercador que es nodrís de les 
APIs de diferents proveïdors de MOOCs i els mostrés per tal de que l’usuari po-
gués seleccionar el desitjat [5]. 

Després d’investigar diverses webs, hem trobat que la situació és la mateixa que 
fa un any. Només tres de les webs més importants proporcionen API. Això limi-
taria molt la selecció de MOOCs disponibles. 

4.2. Anàlisi gramatical d’HTML (parsing) 

Descartant l’ús d’APIs ens deixa només amb una opció: la lectura directa de 
l’HTML. Aquesta opció té un inconvenient important. Les pàgines web canvien 
periòdicament. Un programa que llegeix una pagina web en busca d’una infor-
mació determinada deixarà de funcionar correctament quan produeixi un canvi 
de disseny. Dintre d’aquesta opció, tenim dues implementacions possibles. 

La primera, una base de dades que reculli tots els cursos diàriament i els presenti 
a l’usuari a través de cerques. Per motius de manteniment descartem aquesta 
opció. 

La segona, i la que hem acabat implementant, consisteix en la lectura sota de-
manda. En comptes d’adquirir les dades de tots els MOOCs existents, crearem 
un programa que a partir d’un enllaç a un curs determinat retorni les seves dades. 

La manera ideal de fer això seria proporcionar una finestra a les pàgines web 
dels proveïdors de MOOCs per tal de que els usuaris puguin cercar el curs que 
desitgin i llegir-lo al moment. Això però, no és possible. Per motius de seguretat, 
els navegadors no permeten, a través de codi, esbrinar la URL de la pàgina que 
està veient l’usuari, ja sigui en una pestanya diferent o a la mateixa a través d’un 
iframe incrustat [6]. 

Com que la part important es la recuperació de dades, hem decidit que demana-
rem a l’usuari que ens proporcioni l’enllaç web al MOOC que desitgi integrar. Més 
endavant, si es pot aconseguir d’una altre manera, es podrà modificar només 
aquesta part, mantenint la lectura de dades. 
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5.  DISSENY  

Un cop decidida la part tècnica de la implementació, passem a definir la part 
visual. Aquesta és igual d’important, ja que si no es proporciona una interfície 
adient per tal de que els usuaris puguin fer servir l’aplicació, no podran aprofitar 
totes les funcionalitats d’aquesta.  

La definició del disseny s’ha dut a terme a través de diverses reunions. A la pri-
mera hem definit a grans trets les diferents parts de la interfície. I, a partir de les  
dificultats i idees que han sorgit a través de la implementació, hem decidit nous 
canvis a les reunions següents. 

5.1. Primer mock-up 

A la primera reunió hem definit una versió inicial amb les opcions bàsiques que 
ha de proporcionar l’eina. A partir del disseny pensat a la reunió (annex 4) hem 
preparat el mock-up present a la figura 5. 

El mock-up inicial té les següents propietats: 

• Una manera intuïtiva de diferenciar la possibilitat d’afegir cursos de dos pàgi-
nes diferents (a la figura representat per pestanyes).  

• La URL del MOOC a afegir s’indica a través d’un camp de text i es disposa 
d’un botó per enviar aquesta a ser processada pel servidor. 

• Els camps amb les dades del curs es mostren a continuació, tots ells acom-
panyats d’una etiqueta descriptiva. 

• Botons per cancel·lar i afegir el MOOC. 

• Tots els camps han d’evocar a l’usuari que són editables.  

Aquest disseny no indicava cap decisió final, sinó una possible implementació 
donats els requeriments definits a l’inici del projecte. 
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Figura 5 - Mock-up inicial de l'aplicació 

 

5.2. Següents iteracions 

Al llarg del procés d’implementació, descrit al següent capítol, hem anat definint 
més el disseny. La diferencia principal amb el mock-up es troba al camp de la 
URL. En comptes de diferenciar explícitament les diferents plataformes des d’on 
es poden afegir, només tenim un únic camp, el qual mostra a través d’un text de 
referencia (placeholder) que s’accepten enllaços web a Class Central i MOOC 
List. 

També hem trobat que la quantitat d’informació és alta. Això ens ha forçat a bus-
car una manera de prioritzar-la. D’aquí han sortit dos dissenys: 

• El primer (figura 6) té la informació disposada de manera seqüencial, de dalt 
a baix sense separacions. Les dades menys importants simplement no es 
mostren si queden fora del requadre de mida fixa. Per accedir a aquestes, 
existeix un botó que allarga la finestra fins a incloure tota la informació. 
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Figura 6 - Disseny 1 a posar a prova 
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• El segon disseny (figura 7) fa servir una disposició en pestanyes. La pestanya 
amb les dades més importants es mostra per defecte, mentre que la informa-
ció addicional es troba a la pestanya següent. 

 

 

Figura 7 - Disseny 2 a posar a prova 

 

Amb aquestes dues versions podem posar a prova la idea general del disseny a 
través de proves d’usuari, i finalment, poder fer millores sobre l’opció més adient. 
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6. IMPLEMENTACIÓ 

El present capítol expandeix sobre les decisions tècniques preses i com han sigut 
aplicades al producte final. Tot i que hi han hagut diferents versions, parlarem 
sobre el disseny final i en següents capítols veurem quins canvis han ocorregut 
i per què.  

Amb això tindrem també una visió global del funcionament de l’eina i coneixe-
ments bàsics en cas de voler fer alguna modificació a mida. 

6.1. Front-end 

a) HTML 

HTML (Hypertext Markup Language) és un llenguatge fet servir principalment a 
la web que permet la presentació de contingut estructurat.  

Com és un llenguatge entès per tots els navegadors i edCrumble està desenvo-
lupat amb aquest, és l’opció òbvia. 

El fitxer HTML desenvolupat representa una finestra emergent o pop-up que amb 
petites modificacions es pot afegir a qualsevol pàgina web. El contingut d’aquest 
pop-up és molt simple. Consta principalment de tres parts, distribuïdes de ma-
nera vertical representades al codi en elements div (figura 8). 

 

 

Figura 8 - Estructura general de l'HTML 

 

La part superior o capçalera, identificada per la classe “modal-top”, conté el títol 
de la finestra i una “x” per sortir d’aquest. La part inferior o peu, amb classe “mo-
dal-buttons”, conté botons com els enllaços a les webs externes i les opcions per 
afegir un MOOC manualment i enviar-lo (figura 9). 

 

<div class="modal-content show-extra"> 
    <div class="modal-top"> 
        {...} 
    </div> 
    <div id="course_data_div"> 
        {...} 
    </div>  
    <div class="modal-buttons"> 
        {...} 
    </div> 
</div> 
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Figura 9 - Pantalla inicial amb la capçalera i el peu ressaltats 

 

La part central és on es concentra la major part de la funcionalitat (figura 10). 
Aquest div està identificat per la id “course_data_div”. Hem fet servir una id en 
aquest cas perquè no hi haurà més d’un d’aquests elements, mentre que de cap-
çaleres i peus en poden haver-hi moltes. 

 

 

Figura 10 - Formulari 

 

Primerament, tenim l’element de tipus input on s’indica la URL al MOOC en qües-
tió i un botó per activar la funcionalitat de lectura de dades. 
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A continuació hi ha un div que per defecte té l’estil “display: none”. Això es així 
per que només entrar no es mostri, fins que l’usuari no entri un enllaç o decideixi 
omplir les dades manualment. 

Dins aquest element trobem un altre element div amb els botons de les pesta-
nyes i sota aquest un element form (figura 17). Aquest últim es fa servir en 
comptes d’un altre element perquè està preparat per enviar dades a servidors 
[7]. 

Dintre del form es troben els camps d’entrada. En HTML els camps d’entrada 
poden prendre diferents formes. A continuació llistarem els tipus que hem fet 
servir: 

• Element input: 

Aquest element defineix diversos tipus d’entrada de dades, indicats per l’atri-
but type. Hem fet servir els següents: 

o text 

És el mes comú (figura 11). Mostra un camp editable on es pot escriure 
qualsevol tipus de caràcter. Es pot delimitar en tamany amb els atributs 
maxlength i minlength.  

 

 

           Figura 11 - Exemple de camp de text editable 

 

o checkbox 

Indica que es tracta d’una casella de selecció (figura 12). S’utilitza per 
expressar valors booleans (de sí o no). 

 

 

Figura 12 - Exemple de casella de selecció 

 

o date 

Entrada de dates (figura 13). Semblant al de text, però només permet l’en-
trada de números, formatats com una data vàlida. 
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Figura 13 - Exemple d'entrada de dates 

 

 

o number 

Permet l’entrada de números (figura 14). Es pot delimitar amb el atributs 
max i min. 

 

 

Figura 14 - Exemple d'entrada de número 

 

• Element select: 

Diferenciat de l’element input perquè els usuaris no poden escriure els valors 
manualment (figura 15). L’element select presenta una llista d’opcions prede-
terminades d’entre les quals l’usuari pot escollir.  

 

 

Figura 15 - Exemple d'element select 

 

• Elements d’entrada de dades personalitzats 

Javascript permet fer moltes coses no contemplades en HTML. L’attribut con-
tenteditable permet fer qualsevol element editable per l’usuari. El framework 
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CKEditor aprofita aquesta funcionalitat per crear un editor de text enriquit sim-
ple que permet l’entrada de textos amb format (figura 16). 

 

 

Figura 16 - Editor de text enriquit CKEditor 

 

Acompanyant als elements d’entrada, normalment trobem l’element label. L’ob-
jectiu d’aquest es identificar la funció d’un element d’entrada. En el nostre cas 
l’identifiquem amb una icona  (figura 17). 
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Figura 17 - Codi simplificat per a la definició de les pestanyes 

 

b) CSS 

CSS (Cascading Style Sheets) és un llenguatge utilitzat per descriure la presen-
tació d’un document escrit en un llenguatge estructurat, com en el nostre cas en 
HTML. Es fa servir de selectors per indicar a quins elements aplicar els estils. 

El nostre CSS és bastant senzill. Només el fem servir per aplicar petits ajustos 
visuals, principalment marges, tamanys i posicions. La major part del disseny 
l’hem fet a través dels següents recursos externs. 

<div id="form" style="display: none;"> 
    <!-- Botons de les pestanyes --> 
    <div class="tab"> 
      <button>Basic Info</button> <!-- Botó de la primera pestanya --> 
      <button>Extra Info</button> <!-- Botó de la segona pestanya --> 
    </div> 
 
    <!—formulari  --> 
    <form id="course_data" class="cinfo" action="/server.py"> 
        <!—Primera pestanya --> 
        <div id="info-tab"> 
                <label title="Course title…" for="course_title"> 
                    <i class="fas fa-tags"></i>  <!-- Icona del camp --> 
                </label> 
                <!—Camp editable --> 
                <input type="text" id="course_title" placeholder="Course title">  
        </div> 
 
        <!-- Segona pestanya --> 
        <div id="extra-tab" style="display: none;">   
                <label title="Course syllabus" for="course_syllabus"> 
                    <i class="fas fa-graduation-cap"></i> <!-- Icona del camp --> 
                </label> 
                <!—Camp editable --> 
                <div id="course_syllabus" placeholder="Course Syllabus"> 
                    <div contenteditable="true" type="text"></div> 
                </div> 
        </div> 
    </form> 
</div>  
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Bootstrap és un framework gratuït i de codi obert, que proporciona estil predeter-
minats i personalitzables per fer pàgines web “responsives” [8]. Hem decidit fer-
lo servir per aproximar l’estil al de l’aplicació edCrumble, que també fa servir 
aquesta eina (figura 18). 

 

 

Figura 18 - El disseny dels botons és el més característic que hem fet servir de Bootstrap 

 

jQueryUI proporciona una sèrie de plugins, efectes visuals i temes desenvolupats 
sobre la llibreria jQuery [9]. L’hem fet servir únicament per mostrar ajudes emer-
gents (figura 19), ja que les que venen per defecte amb HTML/CSS són lentes 
en aparèixer i no gaire agradables visualment. 

 

 

Figura 19 - Ajuda emergent proporcionada per jQueryUI 

c) Javascript 

Javascript és el llenguatge de programació de la web. Més específicament, farem 
servir la llibreria jQuery. Aquesta proporciona funcions que encapsulen funciona-
litats existents a Javascript, fent més fàcil la seva utilització i proporcionant un 
codi net. Com jQuery no és un llenguatge de programació, en endavant ens re-
ferirem només a Javascript. 

Javascript és notori per utilitzar diversos paradigmes de programació. Un d’ells 
és la programació orientada a “events”, la qual determina el flux del programa a 
través de la interacció de l’usuari. En el nostre cas, aquests “events” són, princi-
palment, clics de ratolí als botons. 

La funcionalitat principal es troba al botó que acompanya el camp on s’indica 
l’URL del MOOC. En aquest botó hem afegit la funció send_url a l’event click del 
botó de lectura de la URL (figura 20), que com el seu nom indica s’executarà 
quan es faci clic a aquest. La funció send_url envia una consulta al servidor de-
manant-li les dades del MOOC indicat al camp de l’URL. Per fer la consulta 
aprofitem AJAX (Asynchronous JavaScript And XML). 
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AJAX, de manera simple, és un set de tecnologies que permet la comunicació 
entre el navegador i el servidor, sense necessitat de tornar a carregar la pàgina, 
com és el cas d’HTTP [10].  

 

 

Figura 20 - Fragment on s'indica de la crida pertinent al clicar un botó 

Quan el servidor contesta amb les dades, s’executa la funció show_data. L’únic 
que fa aquesta funció es modificar l’HTML per mostrar les dades dins dels camps 
corresponents (figura 21). 

$("#send_url").click(send_url); 
 
function send_url() { 
    clear_form();  
    $("#send_url").prop("disabled", true); 
    $.ajax( 
        { 
            type: "POST", 
            url: window.location.href, 
            data: JSON.stringify({ url: $("#url").val() }), 
            contentType: "application/json; charset=utf-8", 
            dataType: "json", 
            success: show_data, 
            failure: function(errMsg) { 
                console.error(errMsg);  
            }, 
            complete: function (a) { 
                $("#send_url").prop("disabled", false); 
                setTimeout( 
                    function() { 
                    }, 500);  
            } 
        } 
    ); 
} 
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Figura 21 - Fragment de codi que omple primer els editors de text de CKEditor i després els camps de ti-
pus number i text 

6.2. Back-end 

Així com al navegador és important per tal de proporcionar una interfície a l’usu-
ari, el servidor és on es du a terme el processament. 

a) Servidor web 

El servidor és qui s’encarrega de gestionar les peticions dels clients, en el nostre 
cas navegadors. Allà on s’implementi l’aplicació s’hauran de fer ajustos al servi-
dor de la pàgina en qüestió per gestionar aquesta nova funcionalitat. Com a 
exemple i per poder fer proves, hem implementat un servidor simple en el llen-
guatge de programació Python (figura 22).  

 

$.each(ckeditors, 
    function (index, editor) { 
        var data = cdata[index.substring(7)]; 
        if (data === null)  
            return; 
        var regex = /(<br\s*\/?>\s*<br\s*\/?>)+/gi; // matches multiple br tags 
        data = data.replace(regex, '<br>'); 
        regex = /<br\s*[\/]?>/gi; // matches <br>, <br/>, <br />, etc 
        data = data.replace(regex, '<p></p>'); // ckeditor 5 doesn't support br tags 
        editor.editor.setData(data); 
        editor.element.removeClass('isPlaceholder'); 
        editor.empty = false; 
    }); 
 
cdata_elm.find(".cautofill.jq_val").val( 
    function (index, value) { 
        return cdata[this.id.substring(7)]; 
    }); 
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Figura 22 - A part de formatar les dates, el servidor web només s'encarrega de cridar a l’script correspo-
nent per la lectura de dades 

b) Script de parsing 

L’script anomenat DataRetriever s’encarrega d’analitzar les pàgines web de 
MOOCs que li arriben com a paràmetre i retornar un string JSON amb les dades 
estructurades. Per fer-ho, ens hem aprofitat de la llibreria BeautifulSoup. Beauti-
fulSoup proporciona funcions que faciliten la cerca de d’elements i text dins d’un 
document HTML.  

Primerament és important explicar per què aquesta lectura es fa al back-end i no 
al propi navegador amb Javascript, eliminant la necessitat d’enviar la URL i re-
tornar les dades. Això és degut a que moltes pàgines web no permeten per 
defecte l’intercanvi de recursos d’origen creuat (CORS). La política del mateix 
origen és important ja que sense aquesta, les pàgines web malicioses podrien, 
per exemple, robar dades de sessió de comptes als que estigués connectat l’usu-
ari. Relegant aquesta tasca a un programa extern, podem recuperar les dades 
sense cap problema, ja que aquest no s’executarà dins un navegador. 

Funcionament 

En un principi, existia un script per cada pàgina web permesa (ClassCentralDa-
taRetriever i MOOCListDataRetriever). Això però, no és gaire sostenible, ja que 
si es volen fer canvis generals o afegir noves pàgines web de MOOCs s’haurien 

ccdr = DataRetriever(url, txt) 
ccdr.read() 
 
if 'class-central' in url: 
    try: 
        format_cc(ccdr.data_json) 
    except ValueError as ve: 
        ccdr.data_json.start_dates = [] 
    finally: 
        pass 
elif 'mooc-list' in url: 
    try: 
        format_ml(ccdr.data_json) 
    except ValueError as ve: 
        ccdr.data_json.start_dates = [] 
    finally: 
        pass 
 
data = json.dumps(ccdr.data_json.__dict__) 
self._set_response(len(data), 'text/json') 
self.wfile.write(data.encode("utf-8")) 
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de modificar diversos fitxers o crear-ne de nous. El que hem fet per evitar això 
és derivar les diferències entre les pàgines a un fitxer de text simple i crear un 
sol script general (figura 23). 

Aquest fitxer es comporta com un llenguatge de programació molt simple (figura 
23). Per cada dada que es vol recuperar de la web en qüestió, s’ha d’indicar el 
següent: 

• Nom del camp 

Aquest és el nom amb el que s’identificarà la dada. 

• Element on es troba 

Les línies que es troben immediatament a continuació del nom indiquen 
el flux d’elements que l’script ha de seguir per trobar la informació. S’han 
de tabular per indicar que formen part del nom indicat més amunt. 

 

Figura 23 - Contingut possible del fitxer de text 

Prendrem com a exemple el camp description de la figura 20. Després de 
llegir aquest fitxer, el programa buscarà dins del document HTML en qües-
tió l’element div amb id “course-tabs”. Dins d’aquest element buscarà 
l’element div amb atribut data-tab-target “overview”. Finalment, dins 
d’aquest, buscarà l’element div amb amb atribut data-expand-article-target 
“overview”. 

exemple 
 element atribut nom-atribut 
title 
 h1 id course-title 
description 
 div id course-tabs 
 div data-tab-target overview 
 div data-expand-article-target overview /nostrip 
syllabus 
 div id course-tabs 
 div data-tab-target syllabus  
 div data-expand-article-target syllabus /nostrip  
start_dates  
 select id sessionOptions 
 /all option data-sessiontype "(ongoing|selfpaced|upcoming)" 
duration 
 strong /match Duration /next span 
link   
 a id btnProviderCoursePage /read href 
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És important permetre la lectura niuada ja que molts elements no són iden-
tificables a través de només una id. D’aquesta manera, si existeixen dos 
elements que volem recuperar que comparteixen atributs, els podem dife-
renciar a través dels pares. 

A part, existeixen una sèrie de comandes, amb prefix “/”, que un tracta-
ment especial de les dades. Els llistem a continuació: 

o /nostrip 

Si no s’indica aquesta comanda significa que volem recuperar no-
més el text, sense cap tipus de format. Per contra, al indicar-la, 
mantindrem les etiquetes HTML. S’ha de declarar al final de l’última 
línia. És necessari que les dades amb aquesta comanda es mostrin 
en un editor de text enriquit.   

o /all 

Al afegir aquesta comanda, es recuperaran tots els elements que 
compleixin amb la selecció indicada. S’ha de declarar al principi de 
l’última línia. Les dades amb aquesta comanda s’enviaran al JSON 
com un array.  

o /match 

En aquest cas no es cercaran les dades per atribut d’element 
HTML, sinó que es cercarà el text dintre d’aquests. Retornarà l’ele-
ment on es troba l’string, només el primer si n’hi ha més d’un. S’ha 
de declarar després del tipus d’element. 

o /next element 

Retorna el germà immediat a l’element trobat. Útil si l’element desit-
jat no té atributs identificadors. S’ha de declarar al final de l’última 
línia. 

o /read atribut 

En comptes de retornar els continguts de l’element, retorna el con-
tingut de l’atribut. Útil en els casos on les dades es troben a un 
atribut, com és el cas dels links. S’ha de declarar al final de l’última 
línia. 
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7. EXPERIÈNCIA D’USUARI 

Per posar a prova el nostre disseny, farem un seguit de proves amb personal 

docent i analitzarem el resultat per millorar la seva usabilitat. 

Les proves han durat uns 30 minuts. El primer pas de cada prova és entregar el 
formulari de consentiment al participant i donar-li temps per que se’l llegeixi (an-
nex 1). Després hem demanat que ompli el pre-qüestionari, per conèixer més de 
la persona. A continuació hem posat en context l’aplicació i hem ensenyat els 
casos d’ús per que facin servir l’aplicació. Finalment hem demanat que emplenin 
un qüestionari amb la seva experiència.  

A continuació expliquem més a fons l’experiència.  

7.1. Per què mesurar la usabilitat 

La usabilitat és una qualitat que molt productes manquen. És difícil de quantificar 
ja que normalment es té present quant no hi és. 

Per usable entenem que el producte no causa frustració quan es fa servir. Quan 
un producte ho és, l’usuari pot fer allò que vol sense impediment i de manera 
eficaç i eficient.  

Es important fer proves d’usabilitat per crear productes que són, útils pel públic 
destinatari, fàcils d’aprendre, eficaços i eficients en el que volen fer i satisfactoris 
d’utilitzar. Les proves permeten detectar problemes en aquestes àrees i eliminar-
los durant el cicle de desenvolupament [11]. 

7.2. Dissenys a posar a prova 

L’aplicació conté molts camps de dades. Alguns d’ells s’han d’amagar, ja que 
sinó la finestra emergent es massa gran. Hi ha diferents maneres d’amagar la 
informació extra i per la prova hem preparat dos dissenys que fan aquesta tasca 
de manera lleugerament diferent.  

Un presenta tota la informació a la mateixa pantalla, però amaga les dades que 
creiem que són menys importants. Es pot accedir a aquestes dades a través d’un 
botó inferior, el qual desplega la resta de finestra. 

L’altre fa servir disposició en pestanyes. La pestanya amb les dades més impor-
tants es mostra per defecte. 

7.3. Formularis 

Hem creat dos formularis (veure preguntes i respostes a l’annex 3). El primer 
conté preguntes generals de la persona que farà la prova (dades demogràfiques 
i experiència amb el tema de MOOCs). El segon recull dades de l’experiència de 
l’usuari amb les proves [12]. 
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7.4. Objectius 

El nostres objectius són: 

• Esbrinar quines dificultats tenen els usuaris amb l’aplicació a través d’obser-

var el seu ús. 

• Recollir recomanacions i idees dels usuaris per tal de millorar el disseny. 

7.5. Rols d’usuari 

L’aplicació edCrumble, i per extensió l’aplicació desenvolupada en aquest pro-

jecte, seran utilitzades per només un tipus d’usuari, que és el professor. 

Aquest rol es podria diversificar en diferents sub-rols, depenent de l'àrea d'ense-

nyament o del nivell d'estudis (universitari, batxillerat, ESO). Això, però, no 

creiem que afecti l’ús de l’eina. Tenir un doctorat en una branca informàtica no 

farà que necessàriament respongui millor a una interfície nova que un professor 

de llengua. L’experiència de l’usuari amb aplicacions web és l'única variable que 

tindrà efecte. Per aquesta raó hem decidit que només existeix un rol d'usuari. 

7.6. Hipòtesis prèvies 

La nostra intenció en el moment de dissenyar el formulari era que la interfície fos 

prou intuïtiva sense necessitat de gaires ajudes. Comencem les proves d’usuari 

suposant que aquest es el cas. 

Creiem que el disseny minimalista que té el formulari és prou comprensible. Tot 

i així, volem assegurar-nos que els futurs usuaris podran entendre la funcionalitat 

de cada camp sense més ajuda que les icones i els noms.  

7.7. Casos d'ús 

Els tests que hem planificat representen els dos casos d'ús generals que existei-

xen: 

1. Inserció d'un nou recurs MOOC 

És el cas més comú, que es trobaran els usuaris finals quan vulguin afegir 

un curs. La interfície estarà buida i podran afegir el curs que desitgin. 

2. Edició d'un recurs MOOC existent 

Quan un usuari vol modificar un MOOC ja afegit anteriorment al curs, es 

trobarà el formulari amb dades ja indicades. És un cas diferent perquè la 

interfície canvia i es mostren camps diferents al cas anterior. 
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Amb aquests casos d’ús cobrim totes les maneres diferents en les que un usuari 
es trobarà l’aplicació. A l’annex 2 podem trobar les diferents instruccions per dur 
a terme les proves. 

 

7.8. Participants 

Per realitzar les proves, hem seleccionat a 5 professors (3 homes i 2 dones) del 
Campus de la Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra.  

7.9. Resultat de l'experiment 

Les proves d’usuari ens han donat informació molt útil. Tot i que les valoracions 

han sigut generalment positives per part dels participants, hem observat errors 

en l’ús per problemes en el disseny. 

a) Dades demogràfiques: 

Els usuaris han sigut professors del Campus Poblenou de la Universitat Pompeu 

Fabra. Tots tenien algun tipus d’experiència en l’educació, i parcialment degut a 

això, fan servir ordinadors diàriament. 

Pel que fa a experiència amb MOOCs, tots han participat en algun. A la figura 25 

podem veure el nombre de MOOCs als que s’ha registrat cada participant (re-

presentat per una lletra de la A a la E). Aquests resultats no són sorprenents ja 

que els MOOCs son cada cop més populars (figura 24) [13] [14] [15] [16] [17] 

[18]. 
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Figura 24 - Número d'estudiants (persones que s’han registrat a un curs) per any 

 

Amb això podem deduir que tenen algun grau de familiaritat amb les dades rela-

cionades amb un MOOC (títol, descripció, durada, etc.). 

 

 

Figura 25 - Nombre de MOOCs registrats per participant 

En quant a agregadors de MOOCs, no tots tenen experiència amb ells (taula 1). 

Tres dels cinc participants no n’han fet servir mai. No és gaire greu, ja que les 

pàgines web dels agregadors es comporten de manera bastant semblant a les 

dels proveïdors de MOOCs. 
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Usuari Resposta 

A Sí 

B Sí 

C No 

D No 

E No 

Taula 1 - Respostes a la pregunta "Has fet servir mai agregadors de MOOCs?" 

 

Tampoc sembla que cap dels participants hagin fet servir MOOCs en els seus 

cursos presencials (taula 2). Aquest fet podria indicar que no hi ha interès en 

aquesta funcionalitat, però també pot ser tenir aquesta funcionalitat anima als 

professors a incorporar-los a les seves classes. 

 

Usuari Resposta 

A No 

B No 

C No 

D No 

E No 

Taula 2 - Respostes a la pregunta "Has fet servir mai MOOCs en els teus cursos?" 

 



40 

 

b) Resultat 

Les proves han mostrat les deficiències dels dissenys. Per una part, hem obser-
vat que la funcionalitat principal de l’eina, la lectura automàtica de les dades, no 
era òbvia. Des del principi, hem desenvolupat l’aplicació sabent el que farà i com 
ho farà i això s’ha traduït en un disseny poc òbvi per una persona que no l’ha vist 
mai. El major indicador d’aquest problema ha sigut que la majoria de participants 
ha intentat omplir les dades manualment, ignorant el camp on s’indica la URL.  

Per una altra banda, les ajudes proporcionades no han sigut suficients. Cap dels 
usuaris ha intentat veure el text que apareix quan es passa el ratolí sobre una 
imatge, en aquest cas les icones. 

En quant a l’ajuda, en general el usuaris creuen que no han necessitat ajuda per 
completar els tasques proposades (figura 26). Això no és fidel a la realitat, ja que 
observant el seu ús hem vist que cap participant ha completat les proves de ma-
nera completament satisfactòria. Ens ha faltat explicar quina era la nostra 
intenció a l’hora de dissenyar els casos d’ús després de la prova. D’aquesta ma-
nera és possible que els participants haguessin vist que necessitaven ajuda.  

 

 

Figura 26 - Respostes a la pregunta "Has necessitat ajuda en qualsevol moment? (0 molta – 7 gens)" 

 

Cal remarcar que en general, la impressió ha estat bona (figures 27 i 28).  
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Figura 27 - Respostes a la pregunta "La interfície es agradable d'utilitzar?" (0 gens – 7 molt) 

 

 

 

Figura 28 - Puntuació general a l'aplicació pels usuaris, entre 0 i 7 
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8. CANVIS A L’APLICACIÓ 

Després de contemplar els resultats de les proves i amb les observacions que 

hem fet durant aquestes, hem decidit una sèrie de canvis a l’aplicació. 

8.1. Disseny general 

Com a disseny definitiu, ens hem decantat per la disposició en pestanyes. 

Aquesta exhibeix de manera més clara que hi ha informació extra a part de la 

mostrada. A més, evita que el pop-up s’estengui exageradament.  

8.2. Descomposició en passos 

Degut a la dificultat que han tingut la majoria dels usuaris per trobar la funciona-

litat de recuperar les dades del MOOC automàticament, hem decidit fer aquesta 

funcionalitat mes òbvia. 

El major canvi que hem realitzat ha sigut separar el camp on s’indica la URL del 

curs a processar en una pantalla a part, sense que es mostrin els camps d’infor-

mació directament. Això evitarà la tendència que tenien alguns usuaris a 

emplenar manualment la informació. 

A la interfície antiga, podem apreciar que tots els camps son editables d'entrada 

(figura 29). 

 

 

Figura 29 - Primer disseny amb els camps "Title" i "Short title" omplerts sense link al MOOC indicat 

 



44 

 

Amb el nou disseny els usuaris es trobaran només un camp editable d'entrada 

(figura 30). Hem afegit també dos enllaços web directes, un a cada web supor-

tada. D'aquesta manera tindran una idea de què han de fer. Si tot i així el primer 

cop que entren no saben què han de fer, al passar el ratolí per sobre del camp 

d'entrada apareix informació amb el que s'ha de fer. 

També hem vist amb les enquestes que no tots els usuaris tenen experiència 

amb recopiladors de MOOCs. Això ens fa pensar que seria útil afegir enllaços a 

les pàgines permeses, Class Central i MOOC List. 

Com que un dels requisits era tenir la possibilitat d’afegir MOOCs manualment, 

hem afegit un botó que et porta directament a la segona pantalla. 

 

 

Figura 30 - Primera pantalla visible pels usuaris 

 

Un cop passen de pantalla, la resta de la interfície es mostra. Com ara molts dels 

camps es trobaran omplerts, els placeholders no es veuran. Per aquesta raó hem 

decidit fer les icones més prominents, de manera que els usuaris dedueixin que 

es tracta d'una ajuda. A més, dintre d'aquesta ajuda apareix una petita descripció 

del camp i el que significa (figures 31 i 32). 
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Figura 31 - Segona pantalla visible pels usuaris, amb la resta de dades 

 

 

Figura 32 - Ajudes del camp de link al curs i selecció de data manual, respectivament 

 

Els camps relacionats amb la temporalitat del MOOC s'han canviat lleugerament. 

Ara queda més clar que la capsa de selecció per editar dates manualment modi-

fica els camps corresponents, ja que l'hem mogut al costat.  



46 

 

La capsa de selecció que permet editar les dates d'inici i final ara també fa ine-

ditables els camps de durada, a més de les dates proporcionades pel MOOC 

(figura 33). Tenir tantes opcions alhora provocava confusió quan els usuaris vo-

lien modificar la temporalitat del recurs. 

 

 

Figura 33 - Camps de dates abans i després de seleccionar la capsa d'edició manual 
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9. PROPERS PASSOS I CONCLUSIÓ 

Donat el temps pressupostat pel projecte, penso que s’ha desenvolupat una eina 
usable en el seu estat final. Tot i així, es poden fer millores i afegir funcionalitats 
noves per obtenir una experiència més completa. 

Com a treball de futur seria interessant millorar l’aplicació de la següent manera: 

• Facilitar l’obtenció de l’enllaç a un curs 

Ara mateix ha de cercar el MOOC a una pàgina diferent i tornar a l’aplicació 
però enganxar el link. Ara mateix no hem trobat cap manera d’integrar la 
cerca directament, però es podria pensar una alternativa que faciliti aquest 
pas a l’usuari. 

• Afegir més opcions 

Amb el llenguatge desenvolupat per indicar la posició de les dades dins una 
pàgina web, és molt fàcil afegir una nova. S’ha de tenir en compte però, que 
com més pàgines és permetin afegir, major serà el manteniment.  

• Més proves d’usabilitat 

Després de canviar el disseny seria interesant tornar a fer proves d’usabilitat, 
sobretot tenint en compte que, tot i que vam recollir dades interesants amb 
aquestes, no les vam fer amb un número significant de participants. 

Amb aquestes petites. millores es podria aconseguir una aplicació encara més 
polida i refinada. 

El major problema d’aquest projecte ha sigut la falta de control sobre l’origen de 
les dades. Al provenir de pàgines web externes no podem assegurar que sempre 
les rebrem de la mateixa manera. Això obliga a una supervisió bastant continu-
ada del producte. 

Tenint en compte aquest inconvenient, podem dir que l’aplicació final funciona 
com s’esperava i que satisfà les necessitats exposades al projecte charter. 

Com a valoració personal, he de dir que. a part de la pràctica adquirida fent servir 
els llenguatges HTML, CSS, Javascript i Python, els quals ja coneixia, aquest 
projecte m’ha permès aprendre coses noves. Entre d’altres, he aprés sobre la 
comunicació entre pàgines web i les mesures de seguretat aplicades pels nave-
gadors per evitar usos malignes. Gràcies a aquest TFG ara tinc clar quines 
tasques es poden fer a través d’un navegador i quines requereix de programes 
externs. 
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ANNEXOS 

Annex 1 – Formulari de consentiment 

 

Universitat Pompeu Fabra 
Informed Consent for Participants 

in Research Projects Involving Human Subjects  
 

Title of Project: MOOC information retrieval for a course design web application 
 
Student: Rodrigo Butera 
Supervisor: Laia Albó 
 
I. Purpose of this Research/Project 
We are conducting research that explores how MOOCs can be Integrated with 
the design of hybrid courses. The technologies under study have been built to 
support teachers in order to design and Incorporate MOOCs In their face-to-face 
teaching. 
 
II. Procedures 
To explore this, we will do an usability test for testing a technological module 
which facilitates the integration of MOOCs within a course planning. This module 
will be later integrated Into a learning design tool (course planner). 
 
III. Risks and benefits 
By participating in this experiment you will not have any direct benefit but you will 
help us Improving the course planner and advancing In our research.  
 
IV. Extent of Anonymity and Confidentiality 
In order to protect your privacy, we will not identify you by your name but by a 
code that will only be known among researchers of the current project. We will 
store your data in a secure place under key or digitally with safe access control 
mechanisms so that these can only be consulted by researchers of the current 
project. In case of data publication, we will do it anonymously. Audio and video 
will be kept on password protected computers in Dr. Hernández-Leo’s research 
lab at UPF or other secure computational facilities. No one outside the research 
project will have access to the full audio and video recordings and original pictu-
res without your permission, except that it is possible that the Ethical Review 
Boards (ERB) may view this study’s collected data for auditing purposes. The 
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ERBs are responsible for the oversight of the protection of human subjects invol-
ved in research. 
 
Original and copied audio and video recordings of sessions will be destroyed 
when (1) they are no longer being analyzed and (2) when sufficient time has gone 
by so that publications based on analysis of them may no longer be challenged. 
Anonimized data will be destructred at the convenience of the research team, 
unless participants ask to destroy any materials that might feature them at any 
time. Original pictures will be destroyed when they are no longer being analyzed. 
 
V. Freedom to Withdraw 
You are free to withdraw at any point during the study. You are free to refrain 
from answering any questions or responding to any experimental situation that 
you choose without penalty. You are free to ask us to destroy any materials that 
feature you at any time.   
 
VI. Subject's Responsibilities 
I voluntarily agree to participate in this study. I have the following responsibilities: 
None. 
 
VII. Subject's Permission 
I have read the Consent Form and conditions of this project. I have had all my 
questions answered. I hereby acknowledge the above and give my voluntary con-
sent: 
 
 
_______________________________________________ Date__________ 
Participant signature 
 
 
Should I have any pertinent questions about this research or its conduct, and 
research subjects' rights, and whom to contact in the event of a research-related 
injury to the subject, I may contact: 
 
Laia Albó      93 542 1428  / laia.albo@upf.edu  
Investigator(s)      Telephone/e-mail 
 
 
 
 [NOTE: Subjects must be given a complete copy (or duplicate original) of the 
signed Informed Consent.] 
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Annex 2 – Casos d’ús 

Test 1  
Suppose you are a Calculus teacher and you want to plan a course for this sub-
ject. You want to provide a MOOC that teaches trigonometry basics to your 
students, in case they need an introduction. To do so, you follow the next steps: 

1. Search Class Central for the course “Pre-Calculus: Trigonometry” 

2. Integrate it into the application as the interface suggests 

3. Remove the time limitation, since it’s an optional activity 

4. Edit the syllabus, since you only care about the first three topics 

5. Submit the form 

Test 2 
Suppose you are a teaching assistant in a course about databases. You’re tasked 
with editing a MOOC entry in the course plan. You are asked to: 

1. Change the end date, to give the students one extra week to finish  

2. Change the short title so it displays the initials of the course 

3. Keep the title, description, dates, duration and URL, and remove the rest 

of information 

4. Submit the form 

Test 2 bis 
Suppose you are a teaching assistant in a course about databases. You’re tasked 
with editing a MOOC entry in the course plan. You are asked to: 

1. Change the end date, to give the students 9 more days to finish 

2. Change the short title so it displays the initials of the course  

3. Keep the title, description, dates, duration and URL, and remove the rest 

of information 

4. Submit the form 
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Annex 3 – Respostes als formularis 

Participant 1. Age 2. Teaching 
experience 
(years) 

3. Field of the 
subject you 
teach (if any) 

4. General 
computer 
knowledge 

5. Do you 
know what is 
a MOOC? 

6. In how many 
MOOCs have 
you registered 
for? (number) 

7. List all MOOC platforms you 
know... 

A 41-50 12 Humanities, So-
cial sciences 

7 Yes 10 EdX, Coursera, Udacity, Udemy, Fu-
tureLearn, Khan Academy (kind of), 
there are more but I can't remember 
the names right now 

B <30 1 Research metho-
dology for ICT 

6 Yes 3 Coursera, Edx, Canvas, FutureLearn, 
MiriadaX 

C 30-40 3 Social sciences, 
Applied sciences 

7 Yes 2 coursea, moodle, 

D 30-40 1 ICT 7 Yes 20 Coursera, FutureLearn, EdX, Udacity 

E 51-60 25 Applied sciences 7 Yes 3 miriada, coursuera, edx 

 

8. Have you used any 
MOOC in your face-to-
face teaching? 

9. Frequency of searching 
for a MOOC 

10. How do you look for 
MOOCs? 

11. Have you ever 
used any MOOC ag-
gregators? 

12. Which ones? (in case 
your last answer was posi-
tive) 

No 6 Directly to the MOOC platform 
(Coursera, MiríadaX, edX, Fu-
tureLearn...), Using a MOOC 
aggregator platform (Class Cen-
tral, MOOC list...), Google 

Yes I don't remember the name 

No 4 Directly to the MOOC platform 
(Coursera, MiríadaX, edX, Fu-
tureLearn...), Using a MOOC 
aggregator platform (Class Cen-
tral, MOOC list...) 

Yes Class central 

no 2 a course gets recommanded No 
 

No 7 Directly to the MOOC platform 
(Coursera, MiríadaX, edX, Fu-
tureLearn...), browsing web 

No 
 

no 2 Directly to the MOOC platform 
(Coursera, MiríadaX, edX, Fu-
tureLearn...) 

No 
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Annex 4 – Mock-up a mà 

 


