
Plataformes LMS i Suport a la Creació de 

Materials Docents i Treballs Acadèmics

Dra. Gema Santos-Hermosa

Professora de l’UPF (web DigiDoc)

gema.santos@upf.edu

@gsantoshe

https://www.upf.edu/web/digidoc/entry/-/-/174501/adscripcion/gema-santos-hermosa
mailto:gema.santos@upf.edu
https://twitter.com/gsantoshe


Sumari

1. Educació Superior. Present i Futur

1.1. Informes: Tendències i tecnologies emergents

1.2.  Educació online

a) Learning Management Systems (LMS) 

b)  Machine learning (ML) 

1.3. Educació oberta (OE) i Recursos educatius Oberts (OER)

1. Suport en la creació de materials docents i l’elaboració de Treballs 

acadèmics



Educació Superior. Present i Futur
(Tendències i tecnologies emergents)



Informe EDUCASE. Tendències

L’Horizon Report d’EDUCASE (2020,7) identifica les grans tendències en Educació Superior. 

Els models de futur d’educació superior s’hauran d’adaptar a aquestes tendències, especialment:

Augmenta la diversitat (edat, ètnia, etc) → nou èmfasi 

Mercat laboral alternatiu→ micro-graus, programes basats en 

competències, major col.laboració entre institucions, etc.

Educació en línia → Avaluació per competències, acreditació 

(microcredencials, badges digitals, etc.) i tecnologies emergents

https://library.educause.edu/-/media/files/library/2020/3/2020_horizon_report_pdf.pdf?#page=58&la=en&hash=0C5E0415C9202F58BC1E5577A709A5D673AB27D8
https://library.educause.edu/-/media/files/library/2020/3/2020_horizon_report_pdf.pdf?#page=58&la=en&hash=0C5E0415C9202F58BC1E5577A709A5D673AB27D8


Informe EDUCASE. Tecnologies emergents 

2013-2019                                                                2020

Pràctiques basades en la tecnologia:

● MOOCs (2013-)

● Aules invertides i gamificació 

(2014- 2015)

● Makerspaces (2015 - 2016) 

● Aprenentatge mòbil (2017 i 2019).

https://library.educause.edu/-/media/files/library/2020/3/2020_horizon_report_infographic.pdf?la=en&hash=66854F48297FEB53724C25A93E7475355EE6D4E3


Altres informes d’innovació a l’Ensenyament superior

Innovating Pedagogy 2020 (OU UK): 

● AI in education, 

● Learning with Open data,

● Laboratoris online. LiLA (Library of Labs)

EUA Exploring HE indicators 2020: 

● Analitzar (dades educatives) el rendiment de 

les institucions (dades educatives → presa de 

decisions-> finançament)

● Comparar (rànquings) 

● Mesurar la qualitat en docència i aprenentatge

https://iet.open.ac.uk/file/innovating-pedagogy-2020.pdf
https://www.lila-project.org/
https://eua.eu/downloads/publications/indicators%20report.pdf


Educació en línia
(TIC a l’educació: LMS i ML)



Educació en línia

Societat del Coneixement (canvis socials i econòmics, globalització, internet, etc)

Transformació de l’educació superior:

- Nous sistemes i enfocaments educatius

- Integració de la tecnologia a l’aula: eines TIC, sistemes de gestió 

d’aprenentatge, accés, flexibilitat, sense restriccions (lloc/temps), etc 

- Aprenentatge autònom i al llarg de la vida

Elearning, educació a través d’internet, aprenentatge virtual, aprenentatge en línia



LMS (Learning Management Systems)

Els sistemes automatitzats de gestió d’aprenentatge (o LMS) és un software 

que permet la creació d’entorns d’aprenentatge en línia (campus virtuals)

Van aparèixer al 1990 i han tingut un paper important en el context educatiu 

gràcies al desenvolupament d’internet. 

També coneguts com: Personal Learning 

environment (PLE), Course Management 

System (CMS), Virtual Learning Environment 

(VLE), E- Learning Courseware and Training 

Management system (TMS), etc

https://www.fingent.com/wp-content/uploads/2018/03/Image-19-01-1-1024x439.jpg

https://www.fingent.com/wp-content/uploads/2018/03/Image-19-01-1-1024x439.jpg


Ecosistema tecnològic dels LMS 

Suma de components (“set de lego”):

● Gestió de continguts:

❏ LCMS 

❏ Knowledge management database

● Gestió d’usuaris (perfils i rols per interaccionar):

❏ Professor

❏ Estudiants

❏ Gestors

● Eines de seguiment de l’aprenentatge i l’avaluació 

● Eines de comunicació i col.laboració:

❏ síncrona (instantanea): chats, videoconferències, pissarra electrònica, etc.

❏ asíncrona (diferida): missatges a fòrums, debats de discussió, taulell, etc.

Ecosistema d’aprenentatge (Wilkinson, 2002). 



Tipologies de LMS (I)

Diferents categories, segons l’ús i accessibilitat: 

1. Programari lliure (Moodle, Canvas, Sakai, etc.)

2. Programari propietari (Blackboard Learn, Design2, etc.)

3. Base en el núvol (Docebo LMS, SaaS LMS, TalentLMS, etc.) 

4. Xarxa social d’aprenentatge (Edmodo)

Llistat complet de LMS a la Viquipèdia

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_learning_management_systems
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_learning_management_systems


Tipologies de LMS (II)

● Blackboard Learn: plataforma comercial creada al 1997. Pagament segons el nombre 

d’usuaris anuals. Actualment s’utilitza a algunes de les universitats més importants. 

Avantatges: Suport tècnic, facilitat de personalització i la integració amb altres sistemes. 

● Moodle: Creat per Martin Dougiamas al 2002, té la quota de mercat més alta de tot el 

món. Basat en programari lliure i desenvolupat sota llicència GPL, es recolza en una 

gran comunitat d’usuaris i desenvolupadors. Sistema intuïtiu i fàcil d’utilitzar (plugins)

● Canvas: Creada al 2008 per donar suport a un LMS anterior (Instructure):. Després de 

la seva implementació a la Universitat d'Utah, es va popularitzar entre universitats 

potents (Oxford i Cambridge) i, al 2012, va entrar en el mercat dels MOOCs.

● Edmodo: sense requeriments de servidor o instal.lació, s’utilitza molt en entorns 

d’educació primària i secundaria (K-12).  Es pot administrar un compte gratuït o, si 

interessen opcions avançades, l’opció de pagament.



Mercat de LMS en Educació Superior

https://eliterate.us/state-higher-ed-lms-market-spring-2016/

https://eliterate.us/state-higher-ed-lms-market-spring-2016/


Evolució i comparativa de LMS
2010: 

Major representatibitat de LMS de sofware lliure (verd) que propietari 

(vermell) Dades d’un estudi de  la Universitat de Murcia.

2016: 

El 65% del mercat Europeu era de Moodle i li seguia Canvas, amb el 

33% de quota (Khosrow-Pour & IGI Global, 2019)

2020: 

Depèn de molts factors: preu, implementació (núvol, Mac/Windows, 

Android o iOS, etc), funcionalitats (aprenentatge acadèmic, mixte, 

mòbil, empresarial, asíncron, compliance 

amb SCORM), etc.

https://www.um.es/campusvirtuales/informe_final_CVSL_SF.pdf
https://www.softwareworld.co/top-learning-management-system-software/


Machine Learning (LM) o Aprenentatge automatitzat

Estudi d’algorismes informàtics que construeixen un model basat en:

- exemples o experiències (dades d’entrenament)

- aspectes  d’optimització (ajustar per minimitzar el marge d’error i en base a 

encertar i endevinar de nou)

És un subconjunt de IA (Inteligencia Artificial), tot i que aquesta va encara més 

enllà (executar tasques de manera intel.ligent..)



Dels LMS als sistemes intel·ligents d’aprenentatge 

L’avenç de la tecnologia en els últims anys ha canviat el comportament 

d’aprenentatge dels estudiants i els mètodes d’ensenyament.

S’evoluciona d’un sistema d’aprenentatge tradicional (recolzat pels LMS) a un

sistema intel.ligent de suport a l’aprenentatge (ML i IA integrats als LMS)

L’entorn d’aprenentatge digital de la propera generació respon més a les necessitats 

dels estudiants, creant una experiència més personalitzable i adaptable.

El sistema no proveeix l’aprenentatge sinó l’aprenentatge ve ajudat pel sistema 
Conèixer la situació d’aprenentatge de l’estudiant 

(informació i dades sobre hàbits i formes d’aprendre).



Sistema intel.ligent d’aprenentatge. Característiques

- Anàlisis predictiu i Big data: comportaments d'aprenentatge, contextos de 

l'estudiant, ritmes d’aprenentatge, rendiment anterior, preferències, factors 

personals, etc. 

- Detecció d’interaccions: entre els estudiants i entre aquests amb l’entorn 

- Proporcionar recomanacions i adaptacions a mida: orientació, 

retroalimentació i consells

Ofereix el suport adequat en el moment oportú, segons les necessitats 

individuals i de la forma més eficient. 



Aprenentatge automatitzat a la Universitat. Exemple 

Geni Deakin (IBM Watson)

Experiment (2015) de la universitat Deakin de 

Victoria (Austràlia) amb el sistema IBM Watson 

per tal d’ajudar els seus estudiants de forma 

personalitzada. 

El geni Deakin contesta preguntes i consells: 

● on pagar l’estacionament al campus

● on inscriure’s

● com presentar les tasques d’una 

assignatura 

● com navegar a la següent classe 

matriculada, etc.

Vídeo Watson @Dakin University

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=MK9gakgPDoc&feature=emb_logo


Aprenentatge automatitzat a l’aula. Exemple 

Assistent de professor (AWS Chatbot)

Projecte LMS simulat d’aplicació de l’aprenentatge 

automatitzat dins les aules virtuals, mitjançant la 

tecnologia AWS.

Integració d’un assistent de professor dins d’un curs:

- contestar preguntes dels estudiants

- guiar pel continguts del curs

- recomanar contingut rellevant a l’alumne (buit 

identificat en el seu coneixement)

- identificar companys que tenen problemes 

similars

- comunicar al professor que un estudiant 

necessita ajuda (segons les seves interaccions) Més informació: AWS Lex Chatbot in the classroom

https://www.unicon.net/insights/articles/aws-lex-chatbot-classroom


Aprenentatge automatitzat a la Biblioteca. Exemple 
Chatbot SAM de la Griffith University-Queensland:

● Dóna suport a qualsevol aspecte de la vida dels 

estudiants, inclós el servei de biblioteca

● Servei a demanda que s’està integrant en el 

portal de la universitat

Chatbot Bizzy de la Oklahoma University (2018):

● IA connectat al serveis de suport a la recerca. 

● Assistent virtual basat en Alexa que pot respondre a 

preguntes habituals i cercar dins de Primo i 

LibGuides.

● Disponible quan el xat “Pregunta’ns” està tancat

https://samuelmcneill.com/2018/02/23/sam-the-chat-bot/
https://libraries.ou.edu/content/introducing-bizzy
https://www.youtube.com/watch?v=gmZ15ftZnxo&feature=youtu.be


Aprenentatge automatitzat a la Biblioteca. Exemple

L’Online Computer Library Center (OCLC) ha desenvolupat  Responsive Operations

● En coordinació amb 70 bibliotecaris i especialistes (d’universitats, museus, arxius, etc)

● Producte que utilitza Machine Learning (ML) i Intel.ligència artificial (AI)

● Per rastrejar i monitorar el compromís dels usuaris amb diversos serveis

de biblioteca: ex. ciència de dades 

Altres dominis:

1. Compromís amb operacions responsables

2. Descripció i descobriment

3. Mètodes i dades compartides

4. Col·leccions accionables per màquina

5. Desenvolupament de mà d'obra

6. Serveis de ciències de dades

7. Mantenir la col·laboració interprofessional i interdisciplinària

https://www.oclc.org/en/about.html
https://www.oclc.org/research/publications/2019/oclcresearch-responsible-operations-data-science-machine-learning-ai.html


Educació Oberta i Recursos educatius oberts 
(Open Educational Resources - OER)



Educació Oberta (EO). Definició i evolució

Què significa “obertura” en educació:

"as a way of carrying out education, often using digital technologies. Its aim is to widen access and participation to everyone by
removing barriers and making learning accessible, abundant, and customisable for all. It offers multiple ways of teaching and
learning, building and sharing knowledge. It also provides a variety of access routes to formal and non-formal education, and
connects the two (Inamorato dos Santos; Punie; Castaño, 2016)."

Evolució del concepte:

3.    EO contemporània:  multidimensional

1. 1980 -> Universitats a distància (accés i flexibilitat)
2. TIC en educació i web 2.0 -> Cultura col.laborativa

(codi lliure i continguts oberts)

● Eliminació de  barreres a l'educació
● Compartir i reutilitzar recursos
● Extensió del moviment Open

● OER + canvi de mentalitat + pedagogies 
obertes (Cape Town OE Declaration, 2007)

● Aprenentatge social: co-creació de 
coneixement, xarxes d’igual a igual, etc



Educació Oberta (EO). Marc global

Educació oberta  = Solució potencial per reptes detectats en els sistemes educatius de l’UE

● Marc europeu d’Educació oberta: Opening up Education (2013)

● European Policy Cooperation in Education and Training (ET 2020)

No només un tema burocràtic sinó també un tema de debat en tot el món: 

● 2nd World OER Congress (Ljubljana, Eslovènia, 2018)

● 40th UNESCO General Conference (Paris, 2019):

○ OER UNESCO Recommendations (2019)

○ OER Dynamic Coalition (2020)

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101436/jrc101436.pdf
https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/et2020-working-groups_en
https://www.oercongress.org/
https://en.unesco.org/generalconference/40
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367718
https://en.unesco.org/themes/building-knowledge-societies/oer/dynamic-coalition


Educació Oberta (EO). Educació Superior

Estratègies i accions  a establir per les universitats per tal d'esdevenir 
obertes (Santos-Hermosa, 2019)

Seguint les dimensions del Marc OpenEdu (Inamorato dos Santos et al., 
2016)



OER. Definicions



OER. Continguts i característiques

Els OER inclouen diferents tipus de recursos:

❏ Cursos, programes curriculars, mòduls didàctics;
❏ Guies d’estudiant, plans docents;
❏ Eines d’avaluació, exercicis, exàmens
❏ Llibres de text, articles de recerca;
❏ Videos, streaming,podcast, imatges, multimèdia, materials interactius; 
❏ Programari, aplicacions informàtiques, simulacions, jocs, apps de mòbil …

… i qualsevol altre material educativo dissenyat per fer-ne ús a l’ensenyament (OECD, 2007). 

Característiques

Font: BCOER

● Accessibilitat 

● Interoperabilitat 

● sostenibilitat 

● metadades 

● granularitat

● reutilització

https://open.bccampus.ca/files/2014/10/BCOER_poster_11x17.pdf


OER. Característica reutilització (5Rs)

Les 5 Rs dels OER (Wiley, 2010) són les següents:

1. Conservar (Retain): dret a fer i posseir còpies del contingut.

Ex: fer còpia de seguretat, descarregar, duplicar, emmagatzemar, administrar etc.

1. Reutilización (Reuse): dret a reutilitzar el contingut en la seva forma original inalterada.

Ex: usar un material per fer una classe, en grup d’estudi, en una web, etc.

1. Revisar (Revise): dret a adaptar, ajustar, modificar o alterar el conteningut original.

Ex: traduir un material a un altre idioma

1. Barrejar (Remix): dret a combinar el contingut original amb altre per a crear un de nou.

Ex: crear una versió pròpia afegint elements multimèdia

1. Redistribució (Redistribute): dret a compartir còpies del contingut original o revisions amb altres

Ex: enviar una copia de un material o compartir un enllaç al seu contingut



OER. Llicències obertes (CC)



OER. CC per reutilitzar

○ Llicències CC i OER (Green, 2014)

Llicències CC i OER (Green, 2014)

Observem que tenim 4 llicències que permeten la modificació i creació d’obres derivades (=reutilització, 

essència dels OER autèntics)



Educació Oberta i OER. Rol Biblioteques

● Les biblioteques, gràcies a les seves competències tradicionals de cerca de recursos 

d’informació i el seu coneixement sobre accés obert i drets d'autor, s'han convertit en 

una força creixent que dona suport a l'educació oberta.

● Algunes de les principals influències de les biblioteques dins el context educatiu 

obert:

○ Difusió en obert i preservació d’OERs a l’OpenCourseWare (OCW) i repositoris

○ Col·laboració bibliotecari-docent en la identificació de continguts oberts

○ Suport en la creació de materials amb Creative Commons (CC)

○ Participació en la producció col·lectiva d'OER i MOOC

○ Altres: co-creació de llibres de text oberts (Opentextbooks), formació en competències 

obertes, co-disseny d’assignatures, etc.



Recomanacions OER de la UNESCO (2019)

Exemple de suport de biblioteca en una àrea d’acció: 

Santos-Hermosa, G (2020). UNESCO OER Dynamic 

Coalition. http://hdl.handle.net/10609/113746.  

Àrees d’acció:

1. Incrementar la capacitat de les 

parts interessades per crear, 

accedir, adaptar, reutilitzar i 

distribuir OER

2. Desenvolupar polítiques de suport

3. Fomentar OER inclusius i 

equitatius de qualitat

4. Promocionar la creació de models 

sostenibles d’OER

5. Cooperació internacional

http://hdl.handle.net/10609/113746


Xarxes de Biblioteques i OER - Europa (I)

Xarxa europea formada al OE Global de Delft (2018)

(Membres actuals)

Oberta a la participació de més biblioteques! Animeu-vos!

Enquesta sobre OE entre biblioteques acadèmiques 

europees:

● Envisioning Report for Empowering Universities 

2020 (pàg. 15)

● Informe complet a Zenodo

https://sparceurope.org/what-we-do/open-education/europeannetwork-openeducation-librarians/
https://sparceurope.org/what-we-do/open-education/europeannetwork-openeducation-librarians/europeannetwork-openeducation-librarians-members/
https://empower.eadtu.eu/images/report/The_Envisioning_Report_for_EMPOWERING_Universities_4th_Edition_2020.pdf
https://zenodo.org/record/3903175#.XvhGaCgzbIU


Xarxes de Biblioteques i OER - Europa (II)

Nou WG de Biblioteques dins LIBER

Vídeos de les sessions de la Conferència anual 2020 (Youtube)

Debat sobre els rols de les biblioteques que donen suport a la 

docència i l’aprenentatge:

● Facilitar makerspaces

● OER

● Bibliotecari com un guía de futur

https://www.youtube.com/playlist?reload=9&list=PLHA3lUmrYM3vQuxsQ5H1QBeLuewbiIENg
https://padlet.com/lindavidlund/liberworkshop
https://padlet.com/lindavidlund/Libergroup2
https://padlet.com/lindavidlund/libergroup3


Suport a la creació de materials docents i TFs

(Biblioteques i iniciatives OER)



Guies temàtiques i apartats web

Per informar sobre què són 

els recursos educatius oberts, 

com es poden crear, etc.

Ex: Biblioteca Kirkwood i University 

of Illinois- Urbana Champaig



Serveis d’assessorament especialitzat

Serveis de suport del bibliotecari temàtic (subject librarian) per 

assessorar, identificar i incorporar OER dins assignatures i cursos.

Ex: Biblioteques d’Ohio i Northwestern Michigan College



Co-creació de continguts. Viquipèdia

Algunes iniciatives per co-crear continguts i compartir coneixement estan relacionades amb la 

Viquipèdia  - en forma de Viquiprojectes, Biblioviquis i Viquimaratons - i s’impulsen des de les 

biblioteques (com ara, el CRAI-UB o la UAB).

Viquipedista (cat): 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/

68/Welcome2WP_Catalan_PROD.pdf

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/Welcome2WP_Catalan_PROD.pdf


Co-creació de continguts. Llibres de text oberts

Open textbook Library

BC Campus 

Open Stax

Ohio Alt-TextBook

https://open.umn.edu/opentextbooks/
https://open.bccampus.ca/
http://openstaxcollege.org/
https://www.ohio.edu/library/services/faculty/scholarly-communication/alt-textbook-initiative


Difusió. Col.leccions docents als repositoris 

L’administració dels repositoris per part de les bibliotequs a portat a accions com la creació de 

comunitats docència amb col.leccions d’OER, adopció de metadades educatives s (LOM) o DC 

enriquides amb especificitats educatives, etc

Ex: Pla d'actuació Docencia en 

Red de la Universitat Politècnica 

de València (UPV), que ha 

permès accions com:

a) La creació de col.leccions 

d’OER



Difusió. Repositoris educatius

b) Indexació d’OER amb metadades LOM c) Enviament d’OER al repositori educatiu MERLOT



Formació: Kits d’OER



Promoció d’incentius pel professorat

Programes docents amb OER: les 

biblioteques participen en la creació 

d’incentius per a professors que creen OER 

i també identificant-los i integrant-los dins 

els cursos.

Ex: University of California - Los Angeles (UCLA) i 

University of Houston Libraries



Creació d’estratègies i polítiques d’impuls

Contribució 

(participació o 

lideratge) de les 

biblioteques en l’impuls 

d’estratègies i 

polítiques institucionals 

d’OER

Ex: la biblioteca de la UOC 

co-coordina el Pla de 

Coneixement Obert (2019) i 

està treballant en la creació 

d’una nova política de 

Coneixement Obert (2020)

Santos-Hermosa, G. (2020). Open Learning at UOC Open Knowledge Action Plan. http://hdl.handle.net/10609/110486

http://hdl.handle.net/10609/110486


Grups de treball: REBIUN 
El grup de treball de Repositorios de REBIUN inclou una acció concreta (A 6) per a l’impuls dels OER a 

les biblioteques universitàries espanyoles 

Recursos educativos abiertos: estado de la 

cuestión y pautas para su impulso en las 

universidades españolas (2019)

Kit traduït i adaptat (en procés d’edició, disponible en breu)

http://hdl.handle.net/20.500.11967/243


Suport a la creació de treballs finals (TFs)

Biblioteques i TFs col.laboratius



Suport en la redacció acadèmica 

També treballs participatius per a la co-creació 

de coneixement

https://library.leeds.ac.uk/downloads/download/133/quick_guide_to_essay_writing
https://library.leeds.ac.uk/downloads/download/133/quick_guide_to_essay_writing


Suport en la citació, referències bibliogràfiques i plagi

Guiatge en la citació i referències bibliogràfiques:

● Segons diferents estils de citació (APA, 

Vancouver, etc) 

● Fent servir gestors bibliogràfics (Mendeley, 

Zotero, etc) 

● Bones pràctiques per evitar el plagi 

● i programes antiplagi (Turnitin, Urkund, etc)

https://www.lboro.ac.uk/services/library/students/learningsupport/topics/referencesandcitations/


Suport en formació de competències transversals

https://library.sydney.edu.au/study/student-support/


Suport en la presentació oral, difusió i altres... 

http://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/issues/value/contributions_report.pdf


Entorn UPF

Biblioteca i Informàtica

● Digitalització de materials docents

● Suport a l’aula Global

Unitat de Suport a la Qualitat i la Innovació Docent ESUP/DTIC

● Guia Seguiment i Avaluació dels TFGs (vídeo)

● Guies temàtiques>Treball fi de gray i fi de màster (TFG i TFM)

● Orientacions pel professorat en els processos de Seguiment i Avaluació del Treball Fi de 

Màster(TFM)

https://www.upf.edu/web/biblioteca-informatica
https://www.upf.edu/web/biblioteca-informatica/aula-global/-/asset_publisher/12XCcnLmCIG4/content/id/132666563/maximized
https://www.upf.edu/web/biblioteca-informatica/aula-global?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_redirect=%2Fweb%2Fbiblioteca-informatica%2Faula-global%2F-%2Fasset_publisher%2F12XCcnLmCIG4%2Fcontent%2Fid%2F132666563%2Fmaximized&_101_assetEntryId=93060393&_101_type=content&_101_urlTitle=aula-glob-1&redirect=%2Fweb%2Fbiblioteca-informatica%2Faula-global%2F-%2Fasset_publisher%2F12XCcnLmCIG4%2Fcontent%2Fid%2F132666563%2Fmaximized&inheritRedirect=true#.XuycskUzbIU
https://www.upf.edu/web/usquid-etic/
http://www.usquidesup.upf.edu/tfg/
https://guiesbibtic.upf.edu/tic/tfg
https://www.upf.edu/documents/2812633/2893939/TFM-monitoring-assessment-guidelines.pdf/e3636dd5-ad16-4ae6-96bb-c061cd2c3606
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