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Introducció

Quan jo estava estudiant l'equivalent al què ara és l'educació secundària obligatòria hi va haver 
dues tecnologies que van començar a aparèixer a les nostres vides. Per un costat els telèfons 
mòbils,  grossos,  pesats i  cars però amb capacitat  per trucar  des de qualsevol  lloc i  enviar 
missatges de text de fins a 160 caràcters. Per l'altre la connexió a Internet, quelcom que molta  
gent no acabava d'entendre perquè servia, però que utilitzant un mòdem connectat a l'ordinador 
es podia accedir a tot un seguit de continguts.

A nivell  educatiu  vam passar d'escriure els  treballs  a mà a fer-ho amb eines ofimàtiques i  
entregar-los  en  paper,  i  finalment  a  fer-ho  digitalment.  Ja  ningú  s'aixecava  a  consultar 
l'enciclopèdia de la lleixa, ho podia fer des del mateix escriptori.

A nivell social de, “vaig a buscar una cabina per trucar a casa d'algú” a “arribo tard, el truco 
dient que quedem a un altre lloc”.

En els darrers anys, aquells dos canvis que semblaven un pas de gegant, ara és quelcom que  
resulta prehistòric. Actualment estem vivint un altre canvi, l'ordinador ja no és a casa, és a la  
nostra butxaca i està en l'aparell que ens connecta amb el món. Com pot aprofitar això el món 
educatiu?

Voldria  agrair  a  totes  les  persones  que  m'han  ajudat  en  la  elaboració  d'aquest  treball,  
especialment  a  l'Eva  per  la  seva  paciència  i  suport,  en  Xavi  per  l'acompanyament  i  les 
orientacions,  a  l'Adriana,  en  Francesc  i  la  Inés  pels  seus  punts  de  vista  i  comentaris,  al 
responsable del grup i alumnes que han participat de l'experiment i els professors de la UPC 
que m'han aconsellat. Aquest treball ha crescut molt gràcies a vosaltres.

Nota d'estil: la proposta està pensada per alumnes i docents independentment del seu gènere, 
per això s'utilitzen genèrics. Quan no és possible per facilitar-ne la lectura s'utilitza el masculí. 
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Definició i context del problema

Els  telèfons  intel·ligents  estan  cada  dia  més  presents  a  la  nostra  societat.  L'educació 
secundària obligatòria no n'està al marge. Més aviat al contrari, és un dels temes a nivell de 
conducta que genera més polèmica actualment amb l'alumnat adolescent. Per altra banda, és 
una tecnologia molt potent per accedir a informació i relacionar-se, en qualsevol moment i lloc.

Telèfons mòbils intel·ligents

Un telèfon intel·ligent (conegut per la denominació en anglès smartphone) és un ordinador de 
butxaca amb capacitat per trucar. En els darrers anys ha anat creixent el número de vendes, 
deixant de banda els telèfons mòbils amb els quals “només” es pot trucar i enviar missatges de 
text en un segon pla. Entre les principals característiques dels telèfons intel·ligents (entre el  
92% i el 95% dels models en venda)[21] hi ha la connectivitat a diferents tipus de xarxes, la 
càmera per enregistrar vídeo i fotografies i sistemes de posicionament.

A més, a nivell de maquinari destaquen les següents característiques. Agafant com a referència 
els dos telèfons més venuts el 2012 a nivell mundial, és a dir Apple iPhone 5[15] i Samsung 
Galaxy S3[25], en un aparell de mà (d'uns 15x7x1cm amb un pes per sota dels 150gr més o 
menys) tenim:

• una  pantalla  amb  resolucions  i  colors  equiparables  a  les  dels  ordinadors  portàtils 
“convencionals”,

• sistemes de posicionament (GPS, xarxes mòbils...),

• connectivitat d'alta velocitat a Internet (Wifi i 3G),

• càmera de fotografies i vídeos amb flaix amb resolucions per sobre els 5MPX,

• altaveus i micròfon amb possibilitat de connectar-ne d'externs,

• processador, de múltiples nuclis amb freqüències que superen el GHz, semblants a un 
ordinador de sobretaula,

• memòria interna de l'ordre de gigabytes i ampliable via targetes,

• bateria interna amb una autonomia en funció de l'ús,

• acceleròmetre,

• sensor de proximitat,

• giroscopi

Si bé totes aquestes característiques varien depenent del fabricant i del model, la connectivitat  
a la xarxa i la captació d'imatges són un comú. Pel que fa a les capacitats de processament són 
equivalents o superiors als ordinadors d'ús comú o d'oficina i sempre superiors a qualsevol 
calculadora o dispositiu equivalent.

A nivell de programari, disposen de sistemes operatius d'última generació. De nou, agafant com 
a referència  els  dos sistemes operatius més utilitzats,  Android i  iOS[30],  ambdós tenen un 
model de negoci pel qual faciliten que tercers desenvolupin aplicacions (apps)[14][13]. Al ser un 
model tant obert i les possibilitats del maquinari tant grans, el nombre i el tipus d'aplicacions 
diferents no para de créixer.

Tenim a la mà (o a la butxaca) una eina molt potent.  En funció de l'activitat educativa que 
desenvolupem podem utilitzar les aplicacions bàsiques o d'instal·lar-ne pels nostres propòsits. 
N'hi ha moltes que són gratuïtes, inclús n'hi ha un gran nombre amb llicència lliure, fet que 
ajuda  a  l'accessibilitat  i  l'aprenentatge.  Entre  moltes  altres,  destaquen  les  de  jocs,  xarxes 
socials, missatgeria instantània, correu electrònic, informació i d'imatge.

En els darrers anys l'ús del telèfon mòbil s'ha generalitzat en diferent mesura a tots els nivells 
socials. Més amb l'aparició dels telèfons mòbils intel·ligents, la connectivitat dels dispositius a 
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Internet i les tarifes de dades assequibles. Centrant-nos en el públic adolescent, la percepció 
generalitzada  que  la  majoria  de  l'alumnat  de  secundària  disposa  de  telèfons  mòbils,  es 
confirma amb les estadístiques que s'han fet els darrers anys. Segons estudis[24][11] a nivell 
estatal, 2 de cada 3 persones amb edats compreses entre els 10 i 15 anys disposen de telèfon  
mòbil. Si ens centrem a  a les edats de secundària obligatòria (12 a 15 anys), de mitjana, un 
80% en tenen. Concretament, el 64,7% als 12 anys i creixent fins al 91% als 15. Aquesta xifra 
arriba al 98,3%[10] en els joves entre 16 i 18 anys de Catalunya.

Pel  que  fa a  telèfons  intel·ligents  el  2011 s'estimava que  un 37%[11] dels  dispositius  dels 
menors entre 10 i 15 anys ho eren, tot i que tenint en compte el creixement de les vendes  
d'aquest tipus de dispositius es pot pensar que aquesta és una xifra molt moderada, ja que al 
2012, quasi 2 de cada 3 telèfons venuts eren smartphones[30].

És significatiu, que l'edat en el que es disposa del primer telèfon mòbil (no necessàriament 
intel·ligent), ha anat baixant els darrers anys[10], de manera que ara està situat, de mitjana, als 
11,2 anys[11].

L'ús del telèfon mòbil per part dels menors es produeix en un 43,7% pel carrer i un 38,2% a  
casa[11]. A la taula següent es poden veure els usos que declaren els menors respecte l'ús que  
fan del telèfon mòbil, amb l'evolució de l'any 2010 al 2011:

Taula extreta de [11], pàgina 45.

Destaca la tendència a la baixa pel que fa als usos de telèfon mòbil  “tradicional”,  és a dir,  
trucades i la pujada significativa de les activitats relacionades amb la connectivitat i la millora de  
les prestacions dels terminals, per exemple fer vídeos, accés a les xarxes socials, missatgeria 
instantània...

Els telèfons mòbils actuals estan capacitats per connectar-se a la xarxa des de qualsevol lloc,  
ja sigui utilitzant la connexió a la xarxa dels operadors mòbils o a xarxes sense fils. Són doncs,  
unes  eines  molt  potents,  doncs  posen a la  mà per  un  preu  assequible  un  ordinador,  una 
pantalla,  una  connexió  a  Internet,  una  càmera  i  tot  un  seguit  de  programari  per  treure-li 
rendiment a les capacitats del maquinari.
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Existeixen uns riscos coneguts relacionats amb el mal ús del telèfon mòbil[11]:

• ciberbullying: assetjament a través de mitjans telemàtics,

• grooming: assetjament sexual per part d'un adult a un menor,

• sexting: publicació de continguts de caràcter sexual per part del propi menor,

• privacitat: garantir la intimitat de l'adolescent, especialment la dels  menors de 14 anys,

• ús  excessiu:  la  quantitat  de  funcionalitats  i  continguts  poden  acaparar  l'atenció 
continuada,

• addicció: sensació d'aclaparament al no poder fer ús de l'aparell,

• risc econòmic: consum excessiu o estafa,

• risc tècnic: virus, correu no desitjat, i

• accés a continguts no aptes per l'edat.

El telèfon mòbil no és una eina “neta” a nivell social i ambiental[32][33]. Evidentment no és la 
única, però aquest és un tema que també s'ha de tractar en la mesura que es tracten els temes 
de solucions sostenibles, mediambiental i socialment responsables, igual que es fa quan es 
parla  per  exemple  de  roba  (explotació  infantil...),  productes  alimentaris  (sobreexplotació 
pesquera..), etcètera. El fet que existeixin iniciatives alternatives[20] en aquest sentit pot ser un 
punt de referència.

Però com passa amb moltes tecnologies, el que marca la diferència respecte una oportunitat i  
un risc és l'ús que se l'hi doni. És per això, que amb la generalització de l'ús dels telèfons  
mòbils, els problemes de seguretat i privacitat associats a la connexió a Internet, han passat de  
l'ordinador al telèfon, i per tant, d'un moment i lloc concret a qualsevol hora del dia i situació. Un 
ús adequat i la prevenció de les conductes de risc és possible, doncs existeixen multitud de  
recursos educatius per assolir aquest objectiu[18][8].

Sembla clar, doncs, que els telèfons mòbils ja són una realitat més de la societat, amb una alta 
penetració entre les persones en edat adolescent. Els usos, com es pot observar a simple vista  
pel carrer, cada cop estan més relacionats amb la connectivitat a Internet, el component social i 
les capacitats dels aparells. Si bé existeixen riscos, també representen una gran oportunitat. No 
ha de ser l'escola un agent educador de les noves tecnologies?

Actualment és difícil trobar una normativa escolar que no prohibeixi l'ús dels telèfons mòbils a  
classe, inclús a qualsevol part del recinte escolar. També és conegut que aquests aparells són 
presents i utilitzats en horari escolar. És un tema que genera a diari conflictes entre docents i  
alumnes.

Tot i les reticències generals que genera l'aparell, ja hi ha experiències que demostren que el  
telèfon mòbil intel·ligent pot ser una eina d'aprenentatge en tota l'etapa educativa. Per exemple,  
a Finlàndia[26], s'utilitzen com a eina per treballar la comprensió lectora a primària. En aquest 
cas,  és la  institució  que  la  que  aporta  els  aparells  necessaris  per  poder  desenvolupar  les 
activitats  educatives.  Com  a  exemples  més  propers,  en  el  context  educatiu  local  hi  ha 
experiències que ja han començat a treballar en aquest sentit. Per exemple, a la Universitat de 
les  Illes  Balears[6],  s'utilitzen  en  una  assignatura  els  dispositius  mòbils,  però  no  és  una 
obligació ja que la institució no pot proporcionar els aparells. A nivell escolar[6], els comentaris 
sobre un tema que es produeixen espontàniament poden servir com a eina d'avaluació, ja que 
pot ser una manera de captar si hi ha hagut un aprenentatge. Des del màster de formació del  
professorat també s'han fet treballs explorant com utilitzar els dispositius mòbils com a eina 
d'aprenentatge[4].

Aprenentatge actiu, aprenentatges significatius i informals

Hi ha una frase que s'atribueix a Confuci que diu “M'ho van explicar i ho vaig oblidar; ho vaig  
veure i ho vaig entendre; ho vaig fer i ho vaig aprendre”. Agafant com a referència metodologies  
com  l'aprenentatge-servei  (APS)[5] o  l'aprenentatge  basat  en  problemes  (ABP)[3],  està 
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demostrat que hi ha un major grau d'aprenentatge si la persona, en aquest cas l'alumne, té una 
actitud activa davant del procés. Si només és receptor d'un conjunt d'informacions, és fàcil que 
en retingui algunes o que es quedi amb una idea general. Però és poc probable que retingui  
tots  els  continguts,  i  encara  més  important,  que  pugui  connectar  els  diferents  conceptes.  
L'experiència  facilita  aquest  procés,  al  enfrontar  el  concepte  amb la  realitat,  respondre als 
dubtes que van sorgint i als imprevistos, és a dir, aquelles coses que no estaven previstes o 
que s'han obviat en la teoria.

Com diu el con de l'aprenentatge que s'atribueix a Edgar Dale[19], els coneixements es fixaran 
sobretot si s'ha d'explicar o fer allò que s'ha après, i  es quedaran en pinzellades si només 
s'escolten o es llegeixen. Més enllà de les crítiques que hi ha aquest model o als percentatges 
assignats a cada franja[34], és evident, sobretot en tecnologia, que el fet d'haver de comunicar 
una  idea  o  desenvolupar  un  procediment,  enfrontar-se  al  públic  o  a  la  realitat,  fixa  els 
coneixements i estructura les idees. És un tòpic, però es pot parlar durant hores i hores sobre la 
tracció per cadena, engranatge motor i engranatge conduit. Però una persona que hagi anat en 
bicicleta,  amb una  prèvia  introducció  de  cada  concepte,  sabrà  entendre'ls  amb molta  més 
facilitat.

A més, hi ha un altre factor que no ajuda a reforçar l'assoliment de continguts. Com se sent 
habitualment a les classes: “I tot això, a mi per què em servirà?” o “Quina aplicació pràctica té 
això?”. Aquestes preguntes es fan de manera explícita o implícita, ja sigui per la manifestació 
de l'avorriment, alteració de l'ordre, distraccions... Quan hi ha una aplicació directa o un objectiu 
clar,  els conceptes aïllats i  abstractes prenen més sentit.  Per exemple,  podem mesurar de 
resistències, intensitats i díodes sobre un paper, o escollir elements per construir una moderna 
llanterna de LEDs. La pràctica té un factor que fa que ens oblidem que estem aprenent, i potser 
és quan més aprenem.. Connectar allò que s'està aprenent a classe amb la realitat propera 
facilita l'aprenentatge, li dóna sentit, enganxa amb els coneixements previs i dóna un punt de 
vista millorat de la realitat.

Respecte l'experiència, així com les diferents maneres d'aprendre, hi ha diferents teories que 
parlen de les diferents capacitats dels alumnes, per la qual l'escola tradicional (classe magistral  
i examen) no ha sabut donar resposta, produint persones que surten del sistema, però que 
posteriorment poden ser molt bons en les seves especialitats. Per exemple, hi ha un cuiner molt 
famós que no va finalitzar els seus estudis obligatoris, però ara és conegut com a “mestre”. 
Sembla una paradoxa,  oi?  En una mateixa classe hi  haurà els  futurs  advocats,  mecànics,  
enginyers,  actors...  Teories  com  la  de  les  intel·ligències  múltiples  proposada  per  Howard 
Garner,  per  exemple,  proposen  no  centrar  només  els  esforços  de  l'educació  en  la  part 
lingüística i lògico-matemàtica, per obrir-la a altres camps.

Per tant, ens trobem en un moment en el que hi ha una tecnologia emergent que ha vingut per  
quedar-se, que tot i semblar molt avançada, vistos com han anat els canvis en els últims 5 
anys, està en una fase incipient. La primera reacció ha sigut la de deixar-la a banda de l'aula. 
Però,  tenim  uns  joves  que  ja  són  nadius  digitals,  persones  que  ja  han  nascut  amb  la 
immediatesa. No han conegut un món en el que per trucar pel carrer t'havies d'apropar a una 
cabina telefònica, o que quan t'enviaven un correu t'havies d'esperar varis dies. I si aprofitem 
les oportunitats que generen aquestes noves tecnologies de la informació i la comunicació? I si  
és l'escola un agent educador d'aquestes?

Estructura del document

Per facilitar la comprensió de la proposta, a la descripció de la solució primer estan exposats 
dos exemples pràctics de l'aplicació de la metodologia amb els alumnes. Després hi ha els 
fonaments de la solució proposada, és a dir, objectius generals de la proposta, la justificació 
teòrica  de  la  mateixa,  junt  amb  l'explicació  dels  elements  que  es  mencionen  a  l'exercici  
(publicació, web del projecte, parts de la publicació, etiquetes, rúbriques generals...). La idea és 
que  amb  l'aplicació  pràctica  en  ment  s'entenguin  millor  els  pilars  en  els  que  es  basa  la  
proposta.

Aquest document està orientat a la docència així que conté els aspectes pedagògics de la 
proposta. L'explicació dels temes tècnics informàtics estan explicats a l'annex.
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Descripció de la solució

Així doncs, com utilitzar el telèfon mòbil intel·ligent com a eina d'aprenentatge? Com vincular  
allò que s'està fent a classe amb la realitat propera de l'alumne? Què li  podem plantejar a 
l'alumne que sigui motivador i alhora un vehicle d'aprenentatge?

La proposta és que l'alumne hagi de captar amb el telèfon mòbil algun element que tingui a  
veure amb allò que s'ha treballat a classe i li sigui proper. Es tracta de vincular la teoria amb la 
pràctica, els conceptes de classe amb la seva quotidianitat.

El docent proposarà uns “deures” relacionats amb els continguts de classe. L'alumne utilitzarà 
el telèfon mòbil intel·ligent com a vehicle per realitzar la tasca.

Per  tal  de  deixar  constància  de  la  feina  feta,  s'utilitzarà  la  metodologia  de  la  carpeta 
d'aprenentatge  electrònica  (electronic  portfolio[1][7],  veure  apartat  Carpeta  d'aprenentatge
electrònica). Aquesta segona eina permetrà deixar constància de tot el que l'alumne va fent, 
avaluar-lo i fer una coavaluació.

L'alumne  obtindrà  per  un  costat  un  seguit  d'aprenentatges  significatius  al  connectar  els 
continguts curriculars amb la seva realitat propera i una consciència del seu propi aprenentatge 
al disposar de la carpeta amb tot l'històric de tot el seu procés.

Exemples pràctics

Els  exemples  tenen  el  mateix  format,  és  a  dir,  contextualització,  enunciat,  continguts, 
competències objectius d'aprenentatge i avaluació.

Proposta d'activitat: Magnituds elèctriques

La primera activitat utilitzant la metodologia està emmarcada a l'àrea de Tecnologies de segon 
d'ESO. Suposem que en el context de la unitat didàctica de “El circuit elèctric” que desplega els  
continguts d'Electricitat previstos en el currículum[31], hi ha una primera part introductòria en la 
que s'expliquen les magnituds elèctriques bàsiques (voltatge, intensitat, resistència i potència) i  
com estan relacionades (Llei d'Ohm). En acabar aquesta introducció els alumnes hauran de 
realitzar aquest exercici com a deures per la següent sessió.

Enunciat

L'enunciat que es facilitarà als alumnes és el següent:

Exercici: Magnituds elèctriques

L’objectiu d’aquest exercici és entendre les magnituds elèctriques de les que hem 
parlat a classe a partir d’aparells dels que disposis a casa teva. Els passos són els 
següents:

1. Reuneix 4 elements que utilitzis habitualment, que facin ús de l’electricitat i  
que siguin diferents. 

2. Observa i analitza comparativament la informació sobre les característiques 
i consum elèctric que hi ha en cadascun d’ells. 

3. Enregistra un vídeo amb el teu telèfon mòbil (o càmera de fotografies digital) 
en el que expliquis els diferents usos que tenen els teus aparells, què vol dir 
cada  número  (respecte  al  que  hem  après)  i  comparant  els  diferents 
consums en relació al què fan. 

4. Un cop tinguis el vídeo acabat, publica’l sense deixar-te cap part. No cal que 
sigui  la  primera  versió.  L’etiqueta  que  ha  d’incloure  com  a  mínim  és 
“ex1213201″ 
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5. Entra a la web del projecte, mira el què han fet els companys/es i coavalua-
ho. 

Recorda que el vídeo no ha de durar més d’un minut.

Aquest enunciat parteix del fet que actualment tots els aparells elèctrics disposen d'informació 
de consum elèctric.

Continguts

Els  continguts  del  currículum  de  2n  d'ESO  de  la  part  de  “Electricitat”  que  es  treballaran 
directament en aquest exercici són:

• Reconeixement de la funció dels elements d’un circuit elèctric i de la seva simbologia:  
generadors, conductors, receptors i aparells de comandament.

• Caracterització del corrent elèctric altern i continu. Identificació dels efectes del corrent 
elèctric: llum, calor, moviment, magnetisme.

• Mesura de les magnituds elèctriques bàsiques en un circuit: tensió elèctrica, intensitat i  
resistència.

Objectius d'aprenentatge

Els  objectius  d'aprenentatge  previstos  per  aquesta  activitat,  a  part  dels  genèrics  de  la 
metodologia de la proposta, són:

• Reconèixer les magnituds elèctriques i la seva simbologia.

• Identificar els efectes del corrent elèctric (llum, moviment...)

• Comparar les magnituds elèctriques en funció de l'ús dels aparells elèctrics.

L'avaluació  d'aquests  objectius  i  el  pes  que  té  cadascun  queden  reflectits  a  la  rúbrica 
d'avaluació de l'exercici.

Competències i objectius treballats

A part  de les competències,  objectius d'aprenentatge i  continguts  que  es treballen amb la 
metodologia  d'aquesta  proposta,  s'afegiran  o  es  reforçaran  pel  fet  d'utilitzar  el  mòbil  els 
següents elements:

• La competència “Comunicativa lingüística i audiovisual”, al documentar el procés amb 
fotografies i vídeos, i la de tractament de la informació i competència digital, ja que es 
farà en gran part in-situ.

• L'objectiu “Utilitzar els diferents recursos que ens ofereixen les TIC i Internet com a 
eines de treball habitual” al agafar l'aparell i convertir-lo en la eina que facilita tot el 
procés d'elaboració i documentació de l'exercici.
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Rúbrica d'avaluació

La rúbrica d'avaluació específica per aquest exercici és la següent:

Criteri \ Nivell Màxim Suficient Insuficient %

Diferents usos de 
l'energia: llum, 
calor, moviment...

S'identifiquen un mínim de 
dos usos diferents de 
l'energia elèctrica.

S'identifica un ús de 
l'energia elèctrica.

No s'identifica 
cap ús de 
l'energia 
elèctrica.

15

Simbologia 
elèctrica: V, W i 
A, CC i CA

S'identifiquen un mínim de 
tres símbols elèctrics.

S'identifiquen dos 
símbols elèctrics.

S'identifica un o 
cap símbol 
elèctric.

35

Interpretació de 
les magnituds 
elèctriques, 
dimensionat

Es comparen un mínim de 
tres magnituds elèctriques 
i es relacionen amb la 
necessitat a la que 
responen.

Es comparen dues 
magnituds 
elèctriques i es 
relacionen amb la 
necessitat a la que 
responen.

No es compara 
cap magnitud 
elèctrica.

35

Llenguatge 
adequat 
(voltatge, 
corrent...)

El llenguatge utilitzat inclou 
les paraules tècniques 
apreses en relació a 
l'electricitat en un context 
adequat.

El llenguatge utilitzat 
inclou només una 
paraula apresa en 
relació a l'electricitat 
en un context 
adequat.

El llenguatge 
utilitzat no inclou 
cap paraula en 
relació a 
l'electricitat.

15

Aquesta rúbrica, que es basa en els objectius d'aprenentatge, avalua positivament els alumnes que 
mostrin amb el seu vídeo i comentaris que entenen la simbologia, la saben interpretar, així com explicar 
els diferents usos de l'electricitat utilitzant la terminologia correcta.

La rúbrica d'avaluació de cada exercici sempre estarà a l'enunciat i, per tant, serà coneguda 
pels alumnes, perquè sàpiguen que s'espera (veure annex com a exemple).

Conclusions

Amb aquest exercici els alumnes relacionaran els conceptes bàsics d'electricitat amb la seva 
realitat propera, al mostrar elements que utilitzen en la seva vida diària. El fet de veure diferents  
magnituds i valors donarà una primera visió per poder dimensionar-los, així com apropar els  
conceptes abstractes d'electricitat.

Proposta d'activitat: Engranatges

La segona activitat utilitzant la metodologia també està emmarcada a l'àrea de Tecnologies, 
però en aquest  cas  a  tercer  d'ESO. Suposem que en el  context  de la  unitat  didàctica  de 
“Màquines  i  mecanismes”  que  desplega  els  continguts  de  “Màquines,  mecanismes  i 
estructures” previstos en el currículum[31], després de treballar els tipus d'engranatges i les 
relacions de transmissió, se'ls posa aquest exercici per acabar de consolidar els coneixements 
apresos.

Enunciat

L'enunciat que es facilitarà als alumnes és el següent:

Exercici: Els engranatges

L’objectiu d’aquest exercici és entendre el funcionament dels engranatges dels que 
hem parlat a classe a partir d’algun exemple que tinguis a casa, com per exemple, 
una bicicleta. Els passos són els següents:
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1. Troba un engranatge. 

2. Observa  i  analitza’n  el  funcionament,  tenint  en  compte  els  conceptes 
apresos a classe. 

3. Enregistra un vídeo amb el teu telèfon mòbil (o càmera de fotografies digital) 
en el que expliquis com funciona l’engranatge, de quin tipus és, quina roda 
és cadascuna, quina relació de transmissió hi ha, tot exemplificant-ho. 

4. Un cop tinguis el vídeo acabat, publica’l sense deixar-te cap part. No cal que 
sigui  la  primera  versió.  L’etiqueta  que  ha  d’incloure  com  a  mínim  és 
“ex1213301″ 

5. Entra  a  la  web  del  projecte  (aaaaa.bbbbb.ccc),  mira  el  què  han  fet  els 
companys/es i coavalua-ho. 

Recorda que el vídeo no ha de durar més d’un minut.

Aquest  enunciat  parteix del  fet que la bicicleta és quelcom molt  generalitzat  i  proper.  Si  hi  
hagués algun alumne que no en disposes, es podria fer per parelles.

Nota: el perquè del nom de l'etiqueta del punt 4 de l'enunciat està explicat a l'apartat Etiquetes.

Continguts

Els  continguts  del  currículum  de  tercer  d'ESO  de  la  part  de  “Màquines,  mecanismes  i 
estructures” que es treballaran directament en aquest exercici són:

• Reconeixement  de  mecanismes  emprats  per  a  la  transmissió  i  transformació  del 
moviment i anàlisi de la seva funció en diferents màquines.

Objectius d'aprenentatge

Els  objectius  d'aprenentatge  previstos  per  aquesta  activitat,  a  part  dels  genèrics  de  la 
metodologia de la proposta, són:

• Explicar les relacions de transmissió.

• Identificar els elements que formen part d'un engranatge.

• Descriure el tipus d'engranatge i els elements que el composen.

L'avaluació  d'aquests  objectius  i  el  pes  que  té  cadascun  queden  reflectits  a  la  rúbrica 
d'avaluació de l'exercici.

Competències i objectius treballats

A part  de les competències,  objectius d'aprenentatge i  continguts  que  es treballen amb la 
metodologia  d'aquesta  proposta,  s'afegiran  o  es  reforçaran  pel  fet  d'utilitzar  el  mòbil  els 
següents elements:

• La competència “Comunicativa lingüística i audiovisual”, al documentar el procés amb 
fotografies i vídeos, i la de tractament de la informació i competència digital, ja que es 
farà en gran part in-situ.

• L'objectiu “Utilitzar els diferents recursos que ens ofereixen les TIC i Internet com a 
eines de treball habitual” al agafar l'aparell i convertir-lo en la eina que facilita tot el 
procés d'elaboració i documentació de l'exercici.
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Rúbrica d'avaluació

La rúbrica d'avaluació específica per aquest exercici és la següent:

Criteri \ Nivell Màxim Suficient Insuficient %

Identificació del 
tipus 
d’engranatge.

S’identifica el tipus 
d’engranatge i es 
contextualitza.

S’identifica el tipus 
d’engranatge però 
no es contextualitza.

L’engranatge no 
queda identificat.

15

Descripció dels 
elements

Tots els elements presents 
en els engranatges han 
estat descrits.

Un element present 
en els engranatges 
no ha estat descrit.

No s’han descrit 
els elements.

35

Interpretació de la 
relació de 
transmissió

Els elements queden 
clarament identificats així 
com la funció que fan en la 
relació de transmissió.

La relació de 
transmissió queda 
clarament 
identificada però no 
quina funció fa cada 
element.

No s’identifica 
clarament la 
relació de 
transmissió.

35

Llenguatge 
adequat

El llenguatge utilitzat inclou 
les paraules tècniques 
apreses en relació als 
engranatges.

El llenguatge utilitzat 
inclou només una 
paraula apresa en 
relació als 
engranatges en un 
context adequat.

El llenguatge 
utilitzat no inclou 
cap paraula en 
relació als 
engranatges en 
un context 
adequat.

15

Aquesta rúbrica, que es basa en els objectius d'aprenentatge, avalua positivament els alumnes que 
mostrin amb el seu vídeo i comentaris que entenen l quin paper juga cada part en l'engranatge, com es 
reparteix la velocitat i la força utilitzant la terminologia correcta.

Conclusions

Amb aquest exercici els alumnes relacionaran els conceptes bàsics d'engranatges amb la seva 
realitat propera, al mostrar elements que utilitzen en la seva vida diària. El fet d'utilitzar un  
element  que molt  probablement  han utilitzat  o  utilitzen,  del  qual  en  tenen  una experiència 
pràctica, ajudarà al procés.

Objectius

Amb els exemples com a idea general, formalitzem els objectius de la proposta el seu contingut 
educatiu. Els objectius d'aquest treball són els següents:

• Utilitzar el telèfon intel·ligent com a eina d'aprenentatge.

• Connectar les realitats properes amb els aprenentatges diaris formals.

• Treballar i avaluar mitjançant l'ús de carpetes d'aprenentatge.

Proposta metodològica

La metodologia, doncs, està composta per dues, la de l'exercici que els alumnes realitzen i la  
de la carpeta d'aprenentatge per deixar constància dels progressos de l'alumne. A continuació 
s'exposa  com està  dissenyat  aquest  treball  junt  amb el  perquè  pedagògic  de  cada  part  i 
l'avaluació de tot plegat. A més, també quines seran les tasques del docent i de l'alumne, tant a 
l'hora de presentar l'activitat com d'avaluar-la.

Context educatiu

Aquesta proposta està pensada per ser desenvolupada en el marc de l'educació secundària 
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obligatòria. Del context educatiu actual encaixa en els següents punts.

Marc normatiu

Llegint la normativa vigent en què està emmarcada l'educació secundària obligatòria (Decret 
143/2007[31]) no hi ha referències explícites a la telefonia mòbil intel·ligent ni molt menys a l'ús  
social que s'està donant a Internet en els últims anys. Això és comprensible tenint en compte 
que a l'any d'aprovació els telèfons mòbils intel·ligents estaven en un punt incipient.

Tot i això, al meu entendre el marc de treball actual pot encabir perfectament l'ús del telèfon 
mòbil intel·ligent, tal com proposa aquest document.

Nivell, matèria i continguts

Aquesta proposta de treball  està pensada per tota la secundària obligatòria. A nivell  tècnic, 
perquè els alumnes ja són nadius digitals i saben utilitzar l'eina. Tot i això, proposo començar a 
partir  de 2n d'ESO, perquè encaixa amb els  continguts  previstos pel  currículum[31] per  la 
matèria de Tecnologies, “L’ordinador com a mitjà d’informació i comunicació”, concretament:

• Ús d’Internet: interpretació de la seva terminologia, estructura i funcionament. Utilització 
de l’ordinador com a mitjà de comunicació individual i en grup: correu electrònic, fòrum, 
xat i videoconferència.

• Utilització  d’eines  i  aplicacions  per  a  la  cerca,  descàrrega  i  intercanvi  i  publicació 
d’informació. Actitud crítica i responsable de la propietat i distribució dels programes i  
de la informació.

• Utilització d’entorns virtuals d’aprenentatge.

• Ús dels mitjans de presentació de la informació. Creació i exposició de presentacions 
dels treballs individuals i de grup.

La proposta està construïda sobre els continguts de l'àrea de tecnologies, però no s'ha de 
limitar a aquesta,  es pot  fer amb qualsevol edat  de secundària i  assignatura,  treballant els  
continguts de Tecnologies de manera transversal.

Objectius generals de la matèria  

Dels objectius previstos per la matèria de Tecnologies a secundària[31],  n'hi  ha una de les 
capacitats que es treballarà directament amb aquesta metodologia:

• Utilitzar  els diferents recursos que ens ofereixen les TIC i  Internet  com a eines de 
treball habitual així com gestionar, de forma correcta i amb seguretat, la informació, els 
sistemes operatius i els programes informàtics adients per a la resolució d’un problema 
concret o per a la representació i disseny d’objectes o processos.

Competències  

Els exercicis fets utilitzant la metodologia d'aquest treball contribuiran a l'assoliment en diferent 
mesura  de  les  següents  competències  transversals  bàsiques  previstes  en  l'educació 
obligatòria[9]:

• Competències comunicatives:

◦ Comunicativa lingüística i audiovisual:

▪ Comprensió oral i escrita

▪ Expressió oral i escrita

• Competències metodològiques:

◦ Tractament de la informació i competència digital:
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▪ Ús de les tecnologies de la informació i la comunicació com a mitjà d’informació 
i comunicació i també de producció de coneixement

◦ Aprendre a aprendre:

▪ Coneixement de les pròpies capacitats d’aprenentatge i d’autoregulació

▪ Ús de les habilitats i tècniques d’aprenentatge

▪ Actitud positiva envers l’aprenentatge inclusió 

• Competències personals:

◦ Competència d'autonomia i iniciativa personal:

▪ Control emocional

▪ Presa de decisions

Així com les competències específiques centrades en conviure i habitar el món:

• Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic:

◦ Comprensió i interpretació de la vida, el món físic i les seves interaccions

A més, hi haurà les pròpies que aporti cada exercici. A les rúbriques es pot veure un reflex de  
com s'avaluarà l'assoliment d'aquestes competències.

Atenció a la diversitat

La proposta permet que les activitats d'aprenentatge puguin partir des de diferents nivells i tenir  
més o menys objectius. Amb la rúbrica es pot garantir que quedin molt clars quins són els 
mínims.  El  fet  de  poder-les  fer  de  manera  asíncrona  dóna  a  cada  alumne  el  temps  que 
requereixi per tal de resoldre-les.

Com que la feina de l'alumne s'anirà plasmant en una carpeta d'aprenenatge, això permetrà 
veure'n l'evolució al llarg del temps des del punt de partida inicial de cadascú.

Inclusió

Perquè tothom pugui participar és important conèixer si tots els alumnes disposen d'aparells 
amb els que puguin desenvolupar l'activitat. Si no és una majoria, no té sentit, ja que l'activitat 
pot generar exclusió. Val a dir que el procediment es pot realitzar de dues maneres alternatives, 
que poden complementar o fer-lo assequible per tothom:

1. Amb l'ús d'una càmera digital i un ordinador, el mateix procés però més elaborat al  
incloure més passos.

2. Treballant per parelles, de manera que només calen la meitat de dispositius a la classe.

Tot i que com es pot veure a l'apartat “Telèfons mòbils intel·ligents” aquest tipus d'aparells està 
generalitzat, no es tracta d'un producte ni de primera necessitat ni assequible a tothom. És per  
això que cal tenir clar en quin context socioeducatiu s'aplica l'activitat.

En  qualsevol  dels  casos,  cal  incloure  aquí  altres criteris  per  part  del  docent  en funció  del 
context, perquè no sorgeixin problemes relacionats amb les diferències econòmiques i socials 
dels alumnes, tot cercant estratègies per prevenir l'exclusió digital. Per altra banda, el fet de 
treballar en parelles també pot ser una manera de desenvolupar altres aspectes com el treball 
en grup.

Aprenentatge informal

El fet que el telèfon mòbil entri en joc en el procés d'aprenentatge dóna una sensació a l'alumne 
de no estar fent un exercici tradicional, en certa manera perd la sensació que està “aprenent”,  
doncs agafa un caire de joc.  És per això,  que en un primer moment,  considero que el  fet  
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d'utilitzar-lo facilita la realització de l'activitat.

En un ideal, aquesta manera de treballar transcendiria més enllà dels exercicis proposats pel  
docent, de manera que l'alumne podria anar registrant coses que es vagi “trobant” que tinguin a 
veure amb allò que està fent al centre educatiu.

Carpeta d'aprenentatge electrònica

La  metodologia  utilitzada  per  anar  recopilant  la  feina  feta  pels  alumnes  serà  una  carpeta 
d'aprenentatge electrònica.

Una  carpeta  d'aprenentatge[7][1] (learning  portfolio)  és  una  col·lecció  d'elements  feta  per 
l'alumne  que  evidencien  l'aprenentatge  fet  en  un  període  de  temps  determinat.  Aquests 
elements, que anomenem artefactes, poden ser de qualsevol tipus mentre deixin constància 
d'allò que s'està aprenent, per exemple escrits, fotografies, vídeos, observacions...

Per treure el màxim suc a una carpeta d'aprenentatge, aquesta ha d'incloure tres parts per cada 
element recopilat: l'artefacte, allò que l'alumne ha captat en relació al tema, una reflexió sobre 
el què ha après, i col·laboració dels iguals o del docent respecte cada element.

Seguint aquesta combinació de tres components, l'alumne primer de tot haurà fet la feina de 
cercar  i  captar  quelcom  que  té  a  veure  amb  allò  que  s'està  treballant,  fent  que  els 
aprenentatges siguin significatius. Al fer una reflexió sobre allò que après, està fent l'exercici de 
pensar sobre el seu propi procés formatiu, fent-lo partícip explícitament. Si hi ha col·laboració,  
per exemple amb una avaluació formativa, això passa a ser un element més que contribueix a 
l'aprenentatge de l'alumne. En fer-ho també els iguals, l'aprenentatge va en les dues direccions.

La metodologia proposada aporta aquests tres elements.

El propòsit d'aquesta carpeta és la de l'aprenentatge. El fet que totes les aportacions que fa 
l'alumne quedin registrades seguint un ordre cronològic permet fer una valoració global del 
progrés de l'alumne. Aquest seguiment el pot fer tant el docent com el mateix alumne.

La carpeta d'aprenentatge proposada és electrònica, és a dir, que l'emmagatzematge es farà 
utilitzant una eina informàtica. Si li afegim la part d'electrònica guanyem tot allò que ens aporten 
les noves tecnologies en quan a rapidesa, integració en la vida diària, així com la quotidianitat  
pels alumnes. A més, podem recollir qualsevol tipus d'artefacte i incloure'l en el mateix espai. El 
telèfon mòbil intel·ligent és capaç de recollir qualsevol tipus de document / generar-lo.

Hi ha molts programaris que es poden adaptar a les necessitats d'una carpeta d'aprenentatge 
electrònica[16][2]. Es tracta d'utilitzar un programari que sigui capaç de recollir diferents tipus 
d'elements,  poder-los  acompanyar  amb  un  text  (reflexió)  i  que  quedin  organitzats 
cronològicament.

Utilitzarem un programari de blocs perquè compleix les condicions mencionades anteriorment. 
Concretament, el tipus de bloc triat serà el WordPress[28]. Els motius per fer aquesta elecció 
són els següents:

• és programari  lliure[22],  de manera que la llicència ens permet utilitzar-lo, copiar-lo, 
distribuir-lo i modificar-lo si és necessari,

• l'empresa que el fabrica n'ofereix una versió gratuïta en línia des de la qual es pot  
treballar,

• es pot configurar en tots els aspectes, des de les opcions previstes, fins al moll de l'os, 
ja que disposem del codi font,

• és ampliable amb tot un seguit de connectors (plugins en anglès) ja creats per ampliar-
ne les funcionalitats, canviar-li l'aspecte...,

• està traduït a múltiples idiomes, entre ells el català,

• disposa d'una interfície web accessible per qualsevol navegador d'Internet, i

• disposa  d'aplicacions  senzilles  i  amb  totes  les  funcions  necessàries  pels  usuaris 
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preparades pels sistemes operatius majoritaris dels telèfon mòbil intel·ligent[29].

L'avantatge dels blocs,  i  en especial  del  programari  Wordpress,  és que tot i  tenir  una idea 
general, és adaptable a les necessitats de cada projecte o usuari.

Adaptació del bloc a carpeta d'aprenentatge electrònica

Els blocs disposen de múltiples elements. Aquí està explicada una proposta de com utilitzar els  
elements que incorpora qualsevol bloc per tal de funcionar com una carpeta d'aprenentatge 
electrònica:

Entrades

És l'element bàsic de qualsevol bloc. Permeten inserir qualsevol tipus de contingut (text, vídeo i  
fotografies) i format (tipus de lletra, mida, orientació...) disponible en format web. El limit els 
marca la guia d'estil del “tema o Disseny visual” utilitzat.

Per generar una entrada nova, només cal accedir amb el nom d'usuari i contrasenya a través  
de la interfície web, doncs es presenta el formulari corresponent a la primera pàgina. A través 
de l'aplicació del telèfon mòbil és l'únic botó que presenta.

Les entrades, si no s'especifica el contrari per defecte queden ordenades en ordre cronològic, 
de manera que és molt fàcil veure la feina feta al llarg del temps. El fet que la més nova sigui la 
primera que es veu, permet seguir amb facilitat el moment actual.

Per tot això, per als alumnes s'utilitzarà per anar recopilant i publicant els artefactes. Per part 
dels docents és l'element utilitzat per publicar els enunciats. 

Pàgines

Són entrades  considerades estàtiques,  tenen  les  mateixes  característiques,  però  no  tenen 
associat  tant  clarament  el  concepte  de  temporalitat.  El  programari  facilita  l'ús  en  Menús. 
Permeten jerarquies.

En aquest cas són utilitzades per tot allò que serà comú durant tot el cicle d'utilització del bloc, 
com poden ser les instruccions o indicacions que siguin comunes. La jerarquia s'utilitza per fer  
subtemes.

Usuaris

Cada alumne i docent disposaran d'un nom d'usuari i contrasenya únics per poder accedir a la  
publicació. D'aquesta manera cada acció quedarà signada pel corresponent autor. Donat que 
es tracta, a priori, d'un ús intern del centre educatiu no es permetran usuaris no vinculats al 
mateix. En altres paraules, la creació d'usuaris quedarà en mans del docent que gestioni el  
programari (veure annex).

Existeix  la  possibilitat  inclús  de  limitar  la  visualització  dels  continguts  només  als  usuaris 
registrats.

El programari defineix diferents tipus d'usuaris anomenats “rols”. En aquest projecte s'utilitzen 
dos dels previstos, “Autor” i “Administrador”.

Els alumnes tenen assignat el rol “Autor” que els hi permet accedir, escriure entrades, comentar  
les  pròpies  i  les  dels  altres,  canviar  el  propi  perfil  (nom  visible,  imatge...)  i  canviar  la 
contrasenya. Respecte a la configuració original  s'hi ha afegit  la  opció de publicar utilitzant 
qualsevol tipus d'etiqueta HTML[27], de manera que puguin afegir qualsevol contingut (veure 
annex). Aquest privilegi, però, comporta riscos de seguretat que cal tenir en compte.

Els  docents  tenen  assignat  el  rol  “Administrador”  que  els  hi  permet  veure  i  canviar  la  
configuració i el contingut de tot el bloc, és a dir, veure tot allò que han fet els altres usuaris. Per  
tant, poden fer un seguiment de la feina dels alumnes, així com modificar-la si fos necessari  
(puntualitzacions, contingut no adequat...).
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En el cas que hi hagués un equip docent gran i les funcions de gestió quedessin en mans de 
només una persona es podria utilitzar el rol “Editor” pels docents que només fessin feina de  
seguiment dels altres alumnes.

Etiquetes

Les etiquetes són unes paraules clau per classificar cada entrada. El creador de la mateixa és 
qui les tria. És una molt bona manera de indexar la informació a diferents nivells per tal de  
poder fer-hi un seguiment posterior. Les etiquetes són lliures, és a dir, que cada autor pot anar-
les definint segons necessitats inclús en cada entrada.

Les etiquetes, com s'explica a les instruccions que es faciliten als alumnes (veure apartat Eina), 
són utilitzades de dues maneres. La primera és la habitual, és a dir, l'autor assigna paraules 
que considera claus per tal de classificar l'entrada. La segona és que per cada exercici hi haurà 
definida una etiqueta única, de manera que serà senzill poder veure que s'ha fet en relació a 
cada exercici. El format utilitzat serà “exAAAACNN”, on AAAA és el curs actual, C el curs en el  
que està plantejat l'exercici i NN el número únic de cada exercici.

Serà tasca del  docent  repassar (i  modificar  si  cal,  el  rol  del  seu usuari  li  permet)  que les 
etiquetes  utilitzades són  les  adequades.  De fet,  és  un  dels  elements  que  es  valora  de la 
presentació tal i com es pot veure a les Rúbriques d'avaluació de les entrades.

Categories

Les categories són com les etiquetes, una manera de classificar, però tenen un caràcter més 
genèric. Permeten jerarquies de categories. Així com les etiquetes són lliures, les categories les 
ha de definir un usuari amb rol administratiu.

La utilització serà per marcar la diferència entre enunciats i respostes. La jerarquia s'utilitza per 
definir els cursos dins de la part d'enunciats.

La categoria per defecte, és a dir, la que tenen les entrades si no s'especifica el contrari serà la  
de “Portfoli”, ja que s'entén que la majoria d'entrades seran d'aquesta.

Comentaris

Per defecte, les entrades i les pàgines admeten comentaris, és a dir, textos fets pels autors o  
per altres que s'inclouen al final de les mateixes.

Els comentaris s'utilitzaran com a eina d'avaluació i coavaluació, per deixar constància amb 
caràcter formatiu i de millora.

Per prevenir els comentaris aliens al centre i assegurar que els que es facin sempre estiguin 
signats, s'utilitza la funció de permetre comentaris només als usuaris registrats.

Menús

Permeten configurar a la carta quins elements hi haurà a la capçalera de cada pàgina. Aquí hi 
haurà allò referent a als enunciats, com fer anar el bloc i com fer una nova entrada. En resum 
allò necessari / de servei per poder treballar, ni més ni menys.

El telèfon mòbil com a eina d'aprenentatge informal 17



Bloc de la proposta

Seguint les directrius proposades anteriorment el bloc de la proposta de treball té el següent 
aspecte:

Capçalera del bloc, en el que es veu el disseny visual, el menú i l'exercici actual.

Estil de publicació

El llenguatge utilitzat en tot el bloc està orientat al públic adolescent, doncs els redactats estan 
inspirats en els llibres de text de secundària.

Disseny visual

Perquè sigui atractiu a la vista dels adolescents, el tema triat és “desk-mess-mirrored”[17] que 
dóna una imatge de carpetes, anotacions, cinta adhesiva, eines d'escriptura i un telèfon mòbil.  
És senzill, disposa de les característiques necessàries per poder adaptar el bloc com a carpeta 
d'aprenentatge electrònica.

Configuracions vàries

A més dels usos que es donen als  elements que ja  incorpora el  bloc,  també hi  ha vàries 
configuracions a fer (veure annex).

Servidor

El programari Wordpress ha d'estar en un servidor públic perquè hi pugui accedir qualsevol 
persona des de qualsevol lloc. En aquest cas, perquè els alumnes puguin fer les seves tasques 
en qualsevol moment i lloc.

L'empresa que fabrica el programari Wordpress n'ofereix una versió gratuïta en línia des de la 
qual es podria treballar. Però, tot i que facilita les tasques de posada en marxa (en pocs minuts 
disposem del bloc totalment operatiu), hi ha uns factors en contra:

• espai de disc limitat a un ús personal,

• dificultat per crear múltiples usuaris de cop,

• publicació de vídeos limitada per l'espai i subjecta a un servei de pagament, i

• dificultats per fer el seguiment dels usuaris.

Per altra banda, disposar d'un servidor personal, augmenta les tasques per haver de crear i  
mantenir, però per altra banda, no hi ha les limitacions mencionades anteriorment. A més, al ser 
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programari lliure no hi ha cap limitació per fer-ne l'ús previst.

Al disposar d'un servidor propi tindrem control absolut sobre el què està passant, és a dir, es 
tractarà d'un entorn en el qual podem veure tot el què passa i minimitzar els riscos d'entrades 
de tercers.

De les múltiples opcions que hi ha per disposar d'un servidor en línia utilitzarem la plataforma 
EC2  de  l'empresa  Amazon[12].  Permet  disposar  de  màquines  virtuals  funcionant  en  pocs 
minuts.  Si  el  projecte  anés a més es  podria  escalar  amb molta  facilitat.  Amb uns senzills  
coneixements de sistemes es pot configurar una per poder-la utilitzar. Tot i que la utilització 
d'aquestes màquines té uns costos econòmics associats, disposen d'unes de prova, amb unes 
limitacions d'ús que són gratuïtes.

Seguint les instruccions de la mateixa empresa, es pot crear fàcilment la màquina. Les opcions 
triades són: 

• Tipus de màquina: t1.micro, amb característiques per un ús poc intensiu, però suficient 
per fer l'experiment.

• Sistema operatiu: Ubuntu 12.04.1, robust, estable, segur i amb un sistema d'instal·lació 
de programari molt senzill.

Nota: Fins aquí, tots els passos tècnics els pot realitzar un usuari final. Per fer els següents 
calen uns  coneixements mínims d'administració de sistemes operatius basats en GNU/Linux.

Amb el sistema  aptitude es pot instal·lar el programari WordPress, així com totes els altres 
programaris que necessita per funcionar, Apache i MySQL. Per garantir el bon funcionament de 
la  màquina virtual,  instal·lar  programari  per  vigilar  la  salut  del  servidor  (Nagios),  còpies de 
seguretat periòdiques, així com explotar les dades els accessos que es facin via web (awstats).

Finalment,  assignar  un nom a la  màquina perquè sigui  accessible  fàcilment  (Full  Qualified 
Domani Name). Tots aquests aspectes estan desenvolupats a l'annex.

Tasca de l'alumne

L'alumne utilitzant  l'eina,  genera un artefacte que després vesteix i  publica.  Un cop feta la 
publicació coavalua els iguals seguint els criteris de les rúbriques.

Eina

L'eina utilitzada serà un telèfon mòbil intel·ligent amb una connexió a Internet. Si no es disposa 
d'algun d'aquests elements, es pot substituir per una càmera digital i un ordinador. Si bé, amb 
aquesta segona opció també es poden obtenir bons resultats a nivell d'aprenentatge no és pas 
la situació idònia, ja que la idea d'aquest treball ronda al voltant de l'ús del telèfon mòbil.

La idea és que utilitzi l'aplicació del Wordpress pel telèfon mòbil. El fet que hi hagi aquesta app 
i que estigui disponible pels sistemes operatius majoritaris dels dispositius portàtils és un dels 
motius de pes per triar aquest programari. L'aplicació és senzilla, intuïtiva i incorpora totes les 
funcionalitats  necessàries  per  publicar,  i  especialment  tot  allò  necessari  per  respondre  als 
exercicis proposats amb aquesta metodologia.

Per fer-la servir al bloc hi ha unes instruccions d'ús, accessibles des del menú principal del  
bloc, en les que s'explica com fer una nova entrada i com publicar-la correctament seguint totes 
les directrius de la metodologia:

Com fer una nova entrada

Una entrada (post en anglès) és com s’anomenen cadascuna de les publicacions 
que es fan als blocs.

Per fer una entrada es pot fer de dues maneres:

1. Amb l’aplicació del telèfon mòbil o tauleta, un cop dins de l’aplicació, una 
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nova entrada es crea prement el símbol “+”: 

2. A través de la interfície web:

 

Perquè una entrada sigui correcta ha d’incloure les següents parts:

1. Títol de l’exercici 

2. Contingut: 

• Un artefacte, que és allò que et demana l’exercici. Pot ser un vídeo, 
una fotografia o un text. 

• Reflexió  personal  sobre allò  que s’ha après amb aquest  exercici 
(màxim 200 paraules). 

• (Opcional) Escrits que complementin allò que s’ha dit. 

3. Etiquetes (separades per comes): 

• L’etiqueta que identifica cada exercici (si n’hi ha). 

• Etiquetes que defineixin el tema de l’entrada. 

El telèfon mòbil com a eina d'aprenentatge informal 20



4. I a Publicar!  

No t’oblidis  de cap part,  però si  això passés,  o volguessis  canviar  o  millorar  la 
entrada, recorda que sempre pots editar-la abans de la data límit d’entrega.

Si ho fas des d’un dispositiu mòbil és recomanable estar connectat a una xarxa 
sense fils (WiFi) per agilitzar el procés.

Per fer els comentaris, així com per veure els resultats dels altres companys amb comoditat, 
caldrà que faci servir la interfície web.

Artefacte

L'alumne haurà de recollir evidències que documentin allò que s'està treballant. Un artefacte 
pot ser un element de qualsevol tipus. En aquesta proposta ens centrarem en dos, el vídeo i la 
fotografia.

Un vídeo comentat per l'alumne mentre va enregistrant allò que s'està treballant. Aquest mitjà 
facilita la originalitat dels treballs, així com el coneixement del tema: tenir la capacitat d'explicar 
un tema ho demostra. L'ús correcte del llenguatge i la precisió i la capacitat de síntesi.

Una fotografia que exemplifica allò que s'ha treballat, de manera que queda clar en què es 
materialitza el coneixement teòric vist a classe.

Primera vegada amb el telèfon mòbil

La  primera  vegada  que  s'hagi  de  fer  una  publicació  caldrà  instal·lar  (si  no  ho  està  ja)  i  
configurar l'aplicació per tal de poder-la fer servir i connectar-la amb el bloc. Anàlogament a 
com fer una entrada, hi ha unes instruccions que estan disponibles al bloc:

Instal·lar i configurar l'aplicació

Aquests passos només els hauries de fer la primera vegada que utilitzes l’aplicació.

Des del gestor d’instal·lacions del teu smartphone (Google Play, iTunes, BlackBerry 
o Windows Phone) cerca i instal·la l’aplicació “WordPress” (és gratuïta). Aquí està 
l’exemple de com fer-ho amb un telèfon mòbil amb Android:

1. Accedeix a l’aplicació “Google Play”. 

2. Cerca l’aplicació “WordPress”:
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3. Prem instal·lar i confirma. L’aplicació no requereix informació privada. 

4. Un cop instal·lada t’apareixerà un accés directe a l’aplicació amb el següent 
logo:

 

5. Ara que l’aplicació ja està instal·lada i funcionant és el moment de configurar 
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la connexió, la opció correcta és “Add self-hosted WordPress blog”:

 

6. I seguidament configurar l’accés i identifcar-te com a alumne/a (recorda que 
és important seguir les majúscules i les minúscules):

 

7. En el primer paràmetre “Blog URL” introdueix: aaaaa.bbbbb.ccc

8. En el segon, el teu nom d’usuari/a (per exemple): alXYZZ 

9. En el tercer la teva contrasenya: ******* 

10.Repassa que tot estigui correcte i prem “Log In”. Si tot ha anat bé t’hauria 
d’aparèixer una pantalla com aquesta: 

Si hi ha hagut qualsevol problema que no has pogut resoldre, et recomano que 
tornis a fer tots els passos repassant que són correctes. Si tot i així no funciona,  
apunta els problemes que hagis tingut, que els resoldrem a classe.
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Coavaluació dels iguals

Els criteris que té a la rúbrica que serveixen a l'alumne per saber què se n'espera a l'hora de 
resoldre cada activitat, són els mateixos que haurà d'utilitzar per coavaluar els companys, tal 
com està explicat a l'apartat Comentaris i coavaluació.

Tasca del docent: Procediment de la proposta

El docent s'encarregarà de presentar la metodologia, les activitats, avaluar els alumnes (amb 
els mateixos criteris que ho han fet ells mateixos). A més, gestió del bloc (usuaris, aparença i  
publicacions).

Primera vegada i requeriments  

Els primers cops (sobretot el primer) que s'utilitzi aquesta proposta caldrà fer una introducció,  
així com un acompanyament del procés, per anar solucionant els imprevistos, probablement 
relacionats amb problemes tècnics, que vagin sorgint.

Perquè la  proposta es pugui  dur a terme és imprescindible que els  alumnes disposin  dels 
aparells adequats i de connexió a Internet. Sinó, l'exercici es pot fer igualment amb una càmera  
digital i un ordinador, o inclús amb el telèfon mòbil i un ordinador amb connexió a Internet.

El procediment suggerit per la primera vegada és el següent:

Pas Explicació T

Contextualització Es tracta d'explicar que els propers “deures” que hauran de fer seran 
utilitzant  una  metodologia  nova,  en  la  que  el  seu  telèfon  mòbil 
intel·ligent tindrà el paper protagonista.
És important que aquesta introducció sigui motivadora, és a dir, que 
aprofiti  la  bona  reputació  que  tenen  aquests  aparells  entre  els 
adolescents.

5'

Disponibilitat Consultar  al  grup  si  disposen  de  telèfon  mòbil  intel·ligent  amb 
connexió a Internet (com a mínim sense fils a casa). La meitat del 
grup n'ha de disposar, per poder-ho en parelles. Si n'hi ha menys es 
pot  optar  perquè  uns  quants  ho  facin  utilitzant  una  càmera  de 
fotografies digitals.

5'

Repartir l'exercici El primer exercici estarà escrit en paper per facilitar-ne l'explicació i 
la connectivitat (inclourà les adreces). En el mateix paper hi hauran 
les dades connexió úniques de cada alumne.

5'

Explicar l'exercici És  important  que  l'objectiu  educatiu  quedi  clar  en  els  alumnes, 
deixant en certa manera el telèfon mòbil intel·ligent com a anecdòtic,  
doncs els hi estem demanant que utilitzin una eina que ja saben fer 
servir per un propòsit nou. Se sobreentén que l'ús de l'aparell ja el 
dominen.

10'

Entrega Amb el suport del  projector:  ensenyar la plataforma, els passos a 
seguir per configurar l'aparell i per fer una publicació.

10'

Avaluació Explicar què s'espera de l'exercici, com s'avaluarà i com han de fer 
el procés de coavaluació.

10'

Material necessari:

• Exercici imprès amb dades de connexió (tantes com alumnes)

• Projector

• Connexió a Internet

Si no es pot utilitzar el telèfon mòbil a classe, aquesta explicació té una dificultat afegida, al no 
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poder mostrar com fer-ho amb un terminal, així com al no permetre que els alumnes facin el 
procés de configuració i una primera prova a classe amb el suport del docent.

Com crear un exercici nou

Un exercici  que es faci  utilitzant aquesta proposta ha d'incloure com a mínim les següents 
parts:

• Enunciat:  en  el  que  es  planteja  l'objectiu  de  l'exercici  i  els  passos  a  seguir;  és 
recomanable  en els  primers  recordar  què  s'ha  de  fer  per  poder  captar  l'artefacte  i  
posteriorment publicar-lo amb tots els elements necessaris.

• Rúbrica  d'avaluació  específica  de  l'exercici  en  la  que  quedin  escrits  els  criteris 
d'avaluació, així com el pes que té cada ítem en la valoració final.

• Etiqueta única que identifiqui cada exercici seguint els criteris explicats anteriorment de 
manera que sigui fàcilment utilitzable posteriorment (veure apartat Etiquetes).

A més, de manera opcional, però molt recomanable:

• Que cada enunciat sigui una entrada, de manera que en el mateix espai es puguin 
veure preguntes i respostes. El bloc per defecte ordena cronològicament les entrades, 
de manera que la més nova és la primera que es veu. Perquè l'exercici en curs sigui el  
primer  que  es  visualitzi,  inclús  quan  els  alumnes  van  donant  resposta  hi  ha  la 
possibilitat de mantenir-lo el primer de la primera pàgina.

• Categories: al crear l'entrada, assignar-li les categories correctes perquè sigui fàcilment 
localitzable pels estudiants. Això és especialment útil conforme el bloc es va omplint de 
continguts.

Fer  una entrada  a més té  l'avantatge  que s'hi  poden afegir  enllaços  interns  i  externs.  Els 
primers  serveixen  per  vincular  directament  altres  informacions  com  passos,  rúbriques  o 
exemples. El segon per accedir a continguts externs que poden complementar la informació  
aportada per l'exercici, així com la que té a veure amb la matèria.

Avaluació

Per aquesta metodologia hi ha proposades dues avaluacions, la que es farà als continguts 
generats pels alumnes i la que avaluarà la metodologia junt amb la plataforma. En ambdós 
casos es tracta de garantir que els alumnes aprenen allò que està previst, és a dir, assoleixen  
els objectius plantejats.

La finalitat última d'aquesta proposta és que els alumnes aprenguin d'una manera propera i  
dinàmica.  Si  no  és  així,  caldrà  fer  replantejaments  sobre  la  metodologia,  les  eines,  els 
programaris o les activitats, en funció dels resultats.

Avaluació de la metodologia

Es tracta  d'avaluar  el  concepte  i  la  seva  implementació,  per  veure  si  respon als  objectius 
plantejats, sent un vehicle correcte per poder respondre als exercicis plantejats.

Avaluació prèvia

Abans  de  fer  l'experiment  amb  un  grup  d'alumnes,  demanar  la  opinió  de  la  idea  i  de  la  
materialització a persones que estiguin cursant secundària, per tal d'obtenir comentaris des del 
punt de vista dels que seran els futurs participants, abans de fer l'experiment.

Les preguntes seran respecte la idoneïtat de la idea, la redacció del bloc, la comprensió de  
l'exercici i les instruccions per dur a terme la metodologia. Finalment, demanar que expliquin 
què és el que han de fer amb les seves paraules.

Aquesta informació serà molt útil per poder fer ajustaments, tot matisant allò que passa d'un 
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punt de vista adult.

Avaluació dels participants

Una enquesta pensada per ser passada després de fer l'activitat. L'objectiu de la mateixa és 
extreure  informació  a  nivell  estadístic  sobre  els  alumnes,  sobre  la  seva  participació,  sobre 
l'eina, sobre la metodologia, sobre la redacció i una pregunta per veure si els que fet l'activitat  
han après allò que havien de treballar.

Inclou els mateixos ítems que en la pregunta anterior, però pels alumnes que han participat de  
l'experiment. D'aquí se'n treu informació més aviat qualitativa (veure annex).

Com avaluar-ne el funcionament

Per poder valorar els efectes que ha tingut la metodologia sobre els alumnes des d'un punt de 
vista objectiu respecte les activitats tradicionals, la proposta és separar el grup en 2 de manera 
que quedin dues representacions de la classe. Donat un contingut, treballar-lo com sempre 
amb un grup. Amb l'altre aplicar la metodologia. A l'examen fer la mateixa pregunta a ambdós 
grups.

Amb les  notes  obtingudes es  podrien  treure  conclusions  sobre  si  millora  els  aprenentatge 
respecte la metodologia convencional, o si no. Aquesta prova seria una manera objectiva de 
veure'n els efectes.

Es podria repetir invertint els grups amb un altre tema, per donar més fiabilitat als resultats.

Rúbriques d'avaluació de les entrades

Per avaluar si s'han assolit els objectius plantejats per cada exercici, s'utilitzaran tres rúbriques,  
cadascuna amb una funció concreta. Les dues primeres, “Entrada al bloc” i “Artefacte” són les  
referents  al  continent.  Per  analogia,  en  un  treball  escrit  serien  els  criteris  de  presentació 
(portada, índex, numeració, ortografia...). La tercera és la referent al contingut.

Entrada al bloc

Aquesta inclou els ítems a avaluar respecte la presentació de l'entrega, incloent els elements 
títol, artefacte, reflexió i etiquetes:

Criteri \ Nivell Màxim Suficient Insuficient %

Títol El títol resumeix el 
contingut de l'entrada. 
És correcte 
ortogràficament.

El títol té alguna falta 
d'ortografia.

No hi ha títol o no 
resumeix el contingut o hi 
ha vàries faltes 
d'ortografia.

15

Artefacte L'artefacte respon al 
tema al què es refereix 
i està inserit 
correctament.

L'artefacte respon 
parcialment al tema 
o no està inserit 
correctament.

No hi ha artefacte o no té 
a veure amb el tema que 
s'està treballant.

10

Reflexió La reflexió és coherent 
amb el tema i està 
escrita correctament.

La reflexió és 
coherent amb el 
tema, però té errors 
ortogràfics o 
gramàtics.

No hi ha reflexió o no té 
coherència amb el tema 
que s'està treballant.

60

Etiquetes Hi ha l'etiqueta de 
l'exercici (si s'ha 
demanat) i un mínim 
de dues que tenen 
relació amb el 
contingut.

No hi ha l'etiqueta de 
l'exercici (si s'ha 
demanat) o no hi ha 
un mínim de dues 
que tinguin relació 
amb el contingut.

No hi ha cap etiqueta o 
no les que hi ha no tenen 
relació amb el que s'està 
treballant.

15
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El pes en aquesta rúbrica està en la reflexió, per la importància que té en la metodologia de la carpeta 
d'aprenentatge. 

Artefacte

Aquesta inclou els ítems a avaluar respecte al treball de captació que ha fet l'alumne a un nivell 
tècnic.  Depenent  del  tipus  d'artefacte  s'inclouran  un  tipus  de  criteris,  però  sempre  seguint 
aquesta línia més tècnica. Els dos tipus d'artefactes proposats són el vídeo i la imatge. Pel  
primer la rúbrica és:

Criteri \ Nivell Màxim Suficient Insuficient %

Enfoc i 
estabilitat

El vídeo està 
enfocat i és estable.

El vídeo està desenfocat o 
poc estable en algun 
moment.

El vídeo no està ben 
enfocat o no és 
estable. 

10

Il·luminació La il·luminació del 
vídeo és adequada 
pel que s'ha de 
veure.

Hi ha alguna ombra o algun 
punt que no es veu clara.

Costa de veure el què 
s'està enregistrant 
degut a la il·luminació.

10

So adequat El so és clar i nítid a 
un volum adequat.

El so s'entén però hi ha 
sorolls que interfereixen o 
cal pujar molt el volum.

El so no hi és o no 
s'entén degut a 
sorolls.

10

Durada El vídeo dura 1 
minut o menys.

El vídeo dura entre 1 minut 
i 1 minut i 30 segons.

El vídeo dura més de 
1 minut i 30 segons.

20

Explicació L'explicació és clara 
i ben estructurada.

Alguna part de l'explicació 
no és clara. S'utilitzen mots 
crossa.

No hi ha explicació o 
no és clara ni 
estructurada.

50

En aquest cas el pes recau a l'explicació, doncs és el que aporta el valor que demostrarà l'aprenentatge 
assolit per l'alumne. 

En el cas d'una fotografia la rúbrica proposada és:

Criteri \ Nivell Màxim Suficient Insuficient %

Enfoc La fotografia està ben 
enfocada.

La  fotografia té alguna part 
important desenfocada.

La fotografia està 
desenfocada.

20

Enquadrament L'enquadrament 
mostra tot el què vol 
mostrar.

La fotografia inclou més 
coses o li manca alguna 
part a allò que vol mostrar.

La fotografia no 
mostra allò que vol 
mostrar.

20

Resolució La resolució és 
adequada al què vol 
mostrar i la 
plataforma.

La resolució no és 
adequada al què vol 
mostrar o no ho és a la 
plataforma.

La resolució no és 
l'adequada en cap 
cas.

10

Explicació La fotografia inclou un 
peu de pàgina 
contextualitzant en 
relació amb el que 
s'està treballant, així 
com informació 
temporal i espaial.

La fotografia no inclou 
contextualització en relació 
amb el què s'està treballant 
o informació temporal i 
espaial.

No hi ha explicació. 50

Aquí, com en l'anterior cas, l'explicació és el que dóna sentit a allò que s'està mostrant, el perquè de la 
tria i la vinculació amb els continguts. En el cas d'una fotografia, l'explicació s'entén que estarà a 
continuació dins de la mateixa entrada.
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Contingut

La rúbrica de contingut serà específica de cada exercici. Ha de contenir els ítems que el docent 
consideri claus en referència a la matèria. Com a exemple, veure a l'apartat Exemples pràctics.

Amb la  combinació  d'aquestes  tres  rúbriques  s'obtindrà  la  nota  final  de  cada  exercici.  La 
ponderació proposada és de un 25% per ”Entrada al bloc”, un 20% per “Artefacte” i un 55% per 
“Contingut”.

El càlcul de la nota final de l'exercici es realitzarà de la següent manera:

1. Per cada ítem de les rúbriques assignació de 1 punt per “Màxim”, 0,5 per “Suficient” i 0  
en els altres casos.

2. Càlcul de l'aportació de cada ítem respecte als percentatges assignats.

3. Sumar els resultats de cada ítem per cada rúbrica. Al total,  aplicar-li  el percentatge 
corresponent a cada rúbrica.

4. La suma dels tres resultats és la nota de l'exercici.

La tria d'aquests percentatges té a veure amb les competències, els objectius generals, els 
continguts i els objectius d'aprenentatge.

El docent s'encarregarà d'assignar el pes de cada un en la nota final de la matèria.

És important que els alumnes coneguin des del principi què se'ls demana. És per això que les  
rúbriques  seran  accessibles  des  de  la  presentació  de  la  metodologia  i  accessibles  en  tot 
moment (veure annex). En el mateix bloc seran visibles les genèriques a l'apartat d'Instruccions 
d'ús. Les concretes seran a l'enunciat de cada exercici.

La proposta és que en un primer moment aquest pes sigui menor respecte les altres maneres 
d'avaluació ja previstes en el global del curs. Si es comprova que aquest sistema és efectiu, 
podria augmentar.

Les rúbriques pretenen també ser una eina formativa, ja que els alumnes les hauran de tenir en 
compte tant a l'hora de realitzar el seu exercici com a element de selecció, com a l'hora de fer 
la coavaluació.

Explotació de la informació

Si la  proposta  funciona,  es pot  generar  un volum gran d'informació.  El  nombre  d'entrades 
creixerà  en  relació  directa  al  nombre  d'alumnes  i  d'exercicis  proposats.  Per  poder  fer  un 
seguiment  estructurat  hi  ajudarà  el  fet  d'haver  fer  servir  les  possibilitats  del  programari, 
especialment els diferents nivells de classificació.

Per defecte, tant els usuaris, com les etiquetes i les categories apareixen com a enllaç en tota 
la interfície. Prement en qualsevol d'ells el programari ens retornarà només la informació que hi  
està vinculada. Dues maneres de fer el seguiment útil per la correcció són:

• Per un exercici concret, prement l'etiqueta única assignada corresponent (veure apartat 
Etiquetes o els Exemples pràctics) obtindrem en una sola pàgina totes les entrades que 
n'han donat resposta.

• Per un alumne, prement el seu nom d'usuari obtindrem en una sola pàgina totes les 
aportacions que ha fet des del principi en ordre cronològic invers.

Així doncs, tant corregir un exercici concret com avaluar una trajectòria es pot fer d'una manera 
senzilla, i a més, pública.

Igualment, un usuari amb rol d'administrador pot veure què i quan ha fet cada usuari.

Comentaris i coavaluació

L'apartat de comentaris de que disposa l'eina Wordpress s'utilitzarà per finalitats d'avaluació. 
Tant els iguals com el docent escriuran en aquest espai tenint en compte els criteris previstos 
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en les rúbriques.

Per  tant,  la  coavaluació  en aquestes activitats  vol  ser  de caràcter  principalment  formativa, 
doncs tots els escrits fets pels iguals aniran en la línia de reforçar allò que concorda amb els  
objectius que es volen assolir i millorar en els ítems que no assoleixin el nivell màxim. El fet de  
fer  un  comentari  de  qualitat,  entenen  que  posa  en  relació  la  rúbrica  amb  la  feina  feta, 
representarà un increment sobre la nota obtinguda per la pròpia feina, doncs entenc que hi ha 
hagut un procés de reflexió i d'interiorització dels continguts per poder avaluar.

El docent tindrà en compte els comentaris a l'hora de posar la nota de cada exercici, doncs si 
s'han fet tenint en compte les rúbriques, són un element a valorar.
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Resultats

Aquesta proposta ha estat provada amb un grup d'alumnes de secundària. Els passos previs, el  
context dels alumnes i els resultats són els següents:

Fase prèvia

Descripció de les accions realitzades per preparar l'entorn, així com les reflexions i temes que 
van sorgir.

Plataforma

Per  assegurar-me  que  la  prova  es  podia  realitzar  vaig  fer  proves  amb  els  blocs  que 
wordpress.com ofereix  gratuïtament,  així  com amb instal·lacions  ja  fetes  per  valorar  si  era 
factible el fer-ho amb aquesta eina des del telèfon mòbil intel·ligent.

Constatacions:  l'aplicació  és  senzilla  i  intuïtiva  de  fer  servir,  la  plataforma  permetia  penjar 
qualsevol tipus de contingut des de qualsevol lloc. El fet de fer-ho amb la connexió 3G alentia el  
procés i en ocasions amb mala cobertura resultava en error. Les proves que vaig fer però van 
funcionar en la seva majoria, i sense cap problema al fer-ho utilitzant una connexió casolana a  
Internet  utilitzant la xarxa sense fils.

Un cop dissenyada la idea, vaig muntar la plataforma per fer-ho, és a dir, crear una màquina 
virtual a Amazon, seguint les instruccions previstes per la pròpia empresa. És un procés senzill i 
assequible sobretot si es tenen coneixements de sistemes.

Un cop creada la màquina va arribar el torn d'instal·lar el programari Wordpress, junt amb els  
complements  necessaris  per  poder  fer  les  tasques.  Aquest  pas,  si  que  requereix  de  més 
coneixements sobre  sistemes operatius GNU/Linux,  més tenint  en compte que  la  màquina 
utilitzada és molt senzilla, disposa de poca memòria i és necessari utilitzar comandes per no 
sobrecarregar la màquina.

No va ser un procés molt complex, però si que va requerir molt  més temps que els altres,  
sobretot  per poder fer les adaptacions per convertir  el  bloc en una carpeta d'aprenentatge 
electrònica.

Contingut

Un cop posada la màquina en funcionament, el programari instal·lat i tot configurat, va arribar el 
moment d'escriure el contingut del bloc (veure resultat a l'annex).

Aquí vaig fer especial èmfasi en la part de les instruccions. Com que per la normativa del centre  
educatiu que va participar a l'experiment no està permès l'ús de telèfons mòbils en tot el recinte 
escolar,  no hi  havia  la  possibilitat  de poder fer  una demostració  davant dels  alumnes.  Així 
doncs,  vaig considerar que aquest  punt  era clau.  Per tant,  vaig voler deixar  molt  clar com 
utilitzar la plataforma, com poder configurar el terminal i com s'havia de presentar l'exercici, de 
manera que això no fos una limitació.

En el bloc queden molt clars els eixos, “enunciats” per saber què cal fer, “Instruccions d'ús” per  
com fer-ho i finalment “Nova entrada” per poder fer l'exercici a través de la interfície web. De tot  
el que incorpora el Wordpress per defecte només vaig deixar allò que vaig considerar que podia 
ser útil,  ocultant la resta d'elements que podien distorsionar sense aportar informació útil  a 
l'alumne que participés de la proposta.

Exercici en paper / Usuaris i contrasenyes

Per tal d'agilitzar el procés i centrar-nos en l'exercici,  prèviament vaig crear tots els usuaris  
necessaris per tal de no encallar-nos aquí (veure annex). Un altre tema era el de crear usuaris 
que  fossin  anònims  i  fàcilment  identificables.  Anònims  perquè  els  noms  no  inclouen  cap 
informació  sobre  qui  és  qui.  Són  identificables  perquè  tots  segueixen  el  mateix  patró,  de 
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manera que cada estudiant té un número, que amb una taula de correspondències el docent 
pot saber qui és qui.

Proves

Per la meva part, vaig fer els exercicis proposats i d'altres des de diferents llocs, per simular el 
procés que posteriorment farien els alumnes. Gràcies a aquestes proves vaig poder ajustar 
diferents aspectes del bloc, per facilitar la feina, sobretot de cara a que només hi hagués allò 
necessari per desenvolupar l'activitat, i fos el més fàcil possible per prevenir errors externs.

A més, abans de fer l'experiment amb els alumnes vaig demanar a tres persones de l'edat de 
secundària del meu entorn la seva opinió. A dues d'elles, els hi vaig explicar la idea sobre el 
paper i posteriorment els hi vaig demanar que veiessin el bloc. A la tercera, li vaig facilitar el 
bloc directament sense donar-li cap explicació. 

En els tres casos la resposta i la valoració de la idea va ser molt positiva. Van entendre què 
se'ls demanava. De cara a la posada en pràctica em van fer aportacions molt interessants 
sobretot a l'hora de com presentar-ho als alumnes i a la redacció dels continguts.

Context i temporització

En el marc de la matèria de Tecnologies de segon d'ESO, amb el docent responsable del grup  
vam acordar  fer  l'activitat  de  les  magnituds  elèctriques  (veure  apartat  Proposta  d'activitat:
Magnituds elèctriques), com a part de la unitat didàctica de “El circuit elèctric”, que segons la 
planificació del centre educatiu és l'últim que es treballa al curs a la segona part de tercer 
trimestre.

La idea era que després d'un parell de sessions en la que s'expliquessin els conceptes bàsics  
sobre electricitat, es plantegés aquesta activitat com a substitució de l'habitual exercici sobre 
càlculs de magnituds elèctriques a partir d'exemples teòrics en paper.

El grup està format per 21 alumnes, de les quals 9 són noies i 12 nois. Les edats són 13 (7), 14  
(11),  15 (2)  i  16 (1).  Un dels  alumnes té  una adaptació  curricular.  A nivell  de dispositius i 
connectivitat, les dades són les següents:

Si No

Connexió a Internet a casa 90,5% 9,5%

Ordinador a casa 90,5% 9,5%

Telèfon mòbil 81% 19%

Aquestes dades mostren la tendència que s'explica a les estadístiques de la Definició i context del 
problema.

Dels que disposen de telèfon mòbil, un 82,4% el porten a l'escola, encara que no el facin servir. 
A nivell tècnic les característiques de l'aparell són les següents:

Si No

Telèfon mòbil intel·ligent 76,5% 23,5%

Connexió a Internet 88,2% 11,8%

Càmera de vídeo 94,1% 5,9%

S'entén com a connexió a Internet a través de la xarxa d'operadors mòbils. Com en la taula anterior, les 
dades es corresponen a l'alça a les estadístiques generals.

Respecte als que disposen de telèfons mòbils intel·ligents, un 52,9% tenen el sistema operatiu 
Android, un 11,8% iOS, un altre 11,8% Symbian i un 23,5% Blackberry OS.
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Execució

Per diferents imprevistos, la planificació prevista no es va poder complir, de manera que van 
quedar  només  dues  setmanes  a  final  de  curs,  prèvies  al  crèdit  de  síntesi,  per  poder 
desenvolupar la unitat de “El circuit elèctric”.

Quedaven  dues  sessions,  una  d'elles  desdoblades  (divendres  i  dilluns)  i  una  conjunta 
(dimecres). La selecció dels grups del desdoblament es va fer de manera que els dos grups 
eren representatius de la classe respecte a número, actitud i nivell acadèmic. 

Plantejament de l'activitat

Els dos grups en la sessió desdoblada van fer el mateix. La primera mitja hora, introducció als 
conceptes elèctrics bàsics, tenint en compte que la unitat didàctica anterior havia sigut la de la 
generació  d'energia.  D'aquesta  manera  ja  disposaven  d'uns  mínims  coneixements  sobre 
electricitat i magnituds. En aquest cas va ser més portar els conceptes “macro”, relacionats 
amb les dimensions de les centrals elèctriques, a les magnituds quotidianes.

Un cop feta la introducció, la segona mitja hora, va ser per introduir l'exercici seguint l'esquema 
previst (veure apartat Primera vegada amb el telèfon mòbil), de manera que els hi quedés clar 
quins eren els passos a seguir, així com on trobar la informació al bloc.

La primera pregunta, però va ser per assegurar que tots els alumnes disposaven de telèfon 
mòbil  amb possibilitat  d'enregistrar vídeo i  connectar-se a Internet,  o si,  en el  seu defecte, 
disposaven d'una connexió a Internet. Tothom tenia mitjans per poder realitzar l'exercici.

Per tal de facilitar el procés, l'enunciat de l'exercici el vam repartir imprès, junt amb les dades 
d'accés a la plataforma. A l'experiment hi van participar els 21 alumnes.

Els  11 primers  (grup de divendres)  disposaven del  cap de setmana per  realitzar  l'activitat, 
entregant-ho el diumenge com a tard, mentre que els del segon grup (dilluns) disposarien de 
temps fins dimecres.

Incidències

Els problemes amb els que es van trobar els alumnes a l'hora de fer l'experiment van ser els 
següents:

• Problemes d'accés: uns quants alumnes no van poder connectar-se al confondre la 
lletra L del seu usuari amb el número 1. A la tipografia utilitzada als enunciats en paper 
es confonen. Aclarit  aquest punt, ja no hi va haver més problemes relacionats amb 
aquest tema.

• Error  de connexió:  és el  problema que van experimentar  més alumnes a l'hora de 
publicar la feina feta. Sembla ser que quan les condicions de connexió no són òptimes 
l'aplicació  no  és  capaç  de  finalitzar  la  publicació.  El  temps  que  passa  entre  que 
comença a publicar i retorna l'error supera els 10 minuts.

Sobre els problemes de connexió,  després de parlar amb els alumnes sobre quins 
passos havien fet, dedueixo que són: mala cobertura, connexió a baixa velocitat degut 
a l'ús sobrepassant els límits contractats i ús intensiu de la connexió simultàniament 
amb altres dispositius.

• Límit de mida al publicar a través de la interfície web: si bé amb les proves fetes amb el 
telèfon mòbil no hi va haver problemes de mida d'arxius, la interfície web del programari 
per defecte només permet 2MB. Un cop conegut,  vaig canviar  el  límit  a 64MB per  
assegurar que això no fos cap problema.

Els registres del servidor constaten que hi va haver nombroses connexions en els dies en què 
els alumnes havien de respondre a l'exercici, concretament més de 100 per accedir a través del 
telèfon mòbil (nombre de cops que va ser requerit el guió PHP que s'ocupa d'aquesta tasca) i 
25 per fer-ho utilitzant la interfície web (ídem). Repassant els registres no he trobat cap dada 
que obri la porta a pensar que hi havia un problema en el servidor. Només vaig aconseguir un 
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error de connexió en unes condicions molt  dolentes de cobertura.  M'hagués agradat poder 
veure de primera mà l'error que van tenir els alumnes, per poder tenir conclusions més sòlides.

En aquest sentit, el programari Wordpress, per defecte, no emmagatzema un historial de qui i  
quan s'ha connectat. Aquest punt crec que s'hauria de tenir en compte en futures ocasions, ja 
que és interessant saber qui s'ha connectat i qui no, no tant en el sentit de fiscalitzar si s'ha fet  
o no la feina, sinó més per poder veure qui ha fet què, quins problemes s'ha trobat, en resum 
poder fer un seguiment, sobretot en la fase de preparació.

Caldria fer més proves, però sembla ser que l'aplicació no està pensada per pujar arxius de 
grans mides com poden ser vídeos, sobretot si es fa servir una connexió lenta o inestable. Si  
més no, sembla que no és prou tolerant a errades.

Posada en comú i tancament

El dimecres es va fer una posada en comú. El desenvolupament de la sessió va ser el següent:  
els alumnes passaven en grups per l'aula d'informàtica. Cadascú explicava oralment com li 
havia  anat  l'activitat,  quins  problemes  s'havia  trobat  i  amb  l'ajuda  del  professor,  intentar 
resoldre-les. Tot i que informalment els alumnes m'havien comentat les incidències que s'havien 
trobat, a classe vam disposar d'un espai per poder-les abordar una a una.

Al fer l'activitat havien sorgit dubtes sobre la matèria treballada entre els alumnes que no havien 
aparegut en la sessió teòrica, que es van poder solucionar a classe. Per exemple, què significa 
el símbol “W”, en què es diferència del Voltatge, perquè un mateix aparell pot funcionar amb 
diferents  voltatges i intensitats..

Un cop fets els dos punts anteriors, els alumnes van respondre l'enquesta per valorar l'activitat i  
deixar constància dels problemes que s'havien trobat. L'enquesta la van fer en línia utilitzant un 
formulari de Google Docs (veure annex), de manera que fos anònima.

Si bé una majoria havia fet l'exercici, no tothom el va poder publicar. Alguns alumnes els van 
portar en una memòria USB per tal de mostrar-lo al professorat, perquè quedés constància de 
que havien fet la tasca prevista, però que no havien aconseguit publicar-la.

Valoració

Un cop feta l'enquesta i vistos els resultats, entre el bloc i la classe:

L'activitat la van fer 18 dels 21 alumnes (85,7%). Els que no la van fer va ser per confusió 
respecte la data d'entrega i oblit. La resta van fer l'exercici d'enregistrar el vídeo, encara que 
només 2 van completar tot el procés tal i com estava previst. La resta van tenir algun problema,  
amb el problema principal dels errors en la connexió a l'hora de publicar utilitzant la xarxa 3G.

Els  vídeos  realitzats  pels  alumnes  complien  de  sobres  amb  els  mínims  establerts  en  les 
rúbriques d'avaluació de l'exercici, tant les dues genèriques com la específica.

No hi va haver temps material per poder veure tots els vídeos fets pels alumnes, hagués calgut 
una altra sessió. A més, hagués anat molt bé poder fer ús dels telèfons mòbils a classe per tal  
de veure els errors.

A nivell tècnic, les eines un 72,2% va utilitzar la càmera del telèfon mòbil per fer els vídeos, 
mentre que un 27,8% va fer servir una càmera digital. A l'hora de publicar dues terceres parts 
van (si més no intentar) fer-ho a través del telèfon mòbil, mentre que la resta ho va fer via la  
interfície web.

La part  de coavaluació no es va fer,  ja que no tenia sentit  amb les entrades que hi  havia 
publicades amb tots  els  elements  disponibles,  ni  hi  va  haver  temps material  per  poder-ho 
treballar correctament.

L'avaluació  dels  exercicis  presentat  pels  alumnes  es  va  tenir  en  compte  a  les  notes  del 
trimestre.

Crec que el moment per fer l'experiment no va ser l'idoni. A l'ambient es palpava que el final de 
curs estava proper, el  temps va ser limitat  i  els alumnes no disposaven de la concentració 
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adequada a classe per treballar nous conceptes. Tot i això, valoro molt positivament la resposta 
a l'activitat. Crec que si s'hagués en una altra època i hi hagués hagut una setmana més, el  
resultat podria ser que quasi tots haguessin completat tot el procés.

El fet que que el gran problema amb el que s'han trobat els alumnes hagi sigut problemes amb 
la connexió em porta a pensar que aquesta metodologia té recorregut.

Caldria aprofundir més en el primer exercici que es fa fent servir aquesta metodologia, sobretot  
si l'ambient és com el comentat i no és possible fer una demostració in-situ. És a dir, dedicar-li 
més temps al primer.

Tot  i  que  l'impacte  de  l'activitat  no  s'ha  pogut  mesurar  de  manera  objectiva,  els  vídeos 
presentats demostren que s'han assolit els continguts que es treballaven, així com treballat les 
competències digitals i d'expressió oral, és a dir, que la metodologia a acomplert la seva finalitat  
educativa.

Futur

Un cop realitzat l'experiment, em sorgeixen tot un seguit  de qüestions a millorar en futures 
utilitzacions de la metodologia proposada:

1. Fer l'experiment de la metodologia en una altra època del curs, dedicant més temps a 
la primera vegada, posant èmfasi en com funciona l'aplicació.

2. Disposar de dues sessions la primera vegada per fer l'acompanyament respecte els 
exercicis fets.

3. Fer proves sobre la càrrega d'arxius en condicions desfavorables. Localitzar els errors, 
cercar possibles solucions o alternatives.

4. Acordar amb la direcció del centre la possibilitat de fer servir el telèfon mòbil dins del 
centre educatiu, prèvia explicació del contingut educatiu de la proposta.

5. Calcular el temps previst per fer cada exercici i demanar als alumnes que apuntin quant 
de temps han dedicat a resoldre'l, per poder quantificar millor la dedicació necessària.

6. Dedicar  més  espai  a  la  coavaluació,  donant-li  més  pes  en  la  nota  final  per  les 
avantatges educatives que té aquest procés.

7. Fer un experiment amb dos grups en el que es pugui mesurar l'impacte objectivament 
en relació al funcionament habitual del curs.

8. Fer  més adaptacions  al  bloc  perquè tingui  més característiques d'ambient  formatiu 
(retroaccions  personalitzades,  notes,  eines  de  seguiment  dels  alumnes,  registre 
d'accessos...)

9. Pensar com gestionar la informació que es generaria amb aquesta proposta al llarg 
dels cursos, perquè aquesta es pugui utilitzar d'una manera senzilla al cap dels anys.

I  evidentment,  plantejar  noves  i  diferents  activitats  que  desenvolupin  continguts  d'altres 
matèries a la de Tecnologies, així com aprofitin les altres capacitats que té l'aparell.
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Conclusions

El telèfon mòbil  és una aparell  quotidià  a la nostra societat.  Els  adolescents no n'estan al  
marge, al contrari, són nadius digitals. No se'ls ha d'educar amb el bon ús d'aquesta tecnologia  
igual que es fa amb altres temes? Crec que la família i escola poden fer una gran feina en  
aquest aspecte.

Sinó, ho deixarem en mans d'altres? No volem que els nostres adolescents en facin un ús 
adequat, que sigui una eina que els sigui molt  útils i de la que no siguin esclaus? Aquesta 
proposta ha explicat com es pot convertir el telèfon en una eina més, prenent-li protagonisme i  
deixant-lo en un segon pla, com seria un ordinador ja.

És més, el telèfon mòbil ja ha entrat a les aules, hi és. No només per les estadístiques, sinó que 
es pot comprovar veient la forma rectangular que marquen a les butxaques, tant dels alumnes 
com dels docents.

Evidentment no tot són flors i violes. Aprendre a conviure amb el “sempre connectat” és una 
cosa  que  hem  d'educar,  però  primer  crec  que  l'hem  d'aprendre  els  adults.  És  important 
gestionar-ho també perquè no es converteixi en una eina d'exclusió digital, crec que el docent 
haurà d'estar atent perquè hi hagi espais també pels alumnes que no disposin de telèfon mòbil,  
ni que els que en tenen s'hi “enganxin”.

Com s'ha vist però, la proposta va en la línia d'aprofitar les capacitats i el coneixement que està  
a l'abast de la mà per treure-li un rendiment educatiu. D'aquesta manera estem entrant d'una 
manera naturalitzada la època que estem vivint. Potser és un exemple més que l'educació s'ha 
de reformular, doncs per primera vegada, els alumnes coneixen millor el funcionament d'una 
eina que el docent.

Per la meva experiència durant el procés, dels alumnes sorgeixen idees per aprofitar-lo de 
manera natural, com per exemple:

• “puc fer una foto d'això perquè així me'n recordaré?”

• “tinc la calculadora al mòbil, ho calculo en un moment?”

• “sé el que vull  explicar, però no recordo exactament com es deia, puc buscar-ho a 
Internet?”

• “puc ensenyar-te les fotos dels projecte de tecnologia que he estat a casa per veure si 
ho estic fent bé?”

Això em reforça la idea que fer-ne un ús adequat i mantenir l'atenció va en relació a l'educació i  
la capacitat dels docents. M'explicava un docent que perquè els alumnes no es distraguessin a 
classe d'informàtica va esborrar tots els jocs i  filtrar la connexió a Internet. Els alumnes es 
distreien fent dibuixos amb el programa de dibuix i cercant quina és la última cel·la del full de 
càlcul. Crec que aquí la docència té un extens i interessant camí per explorar, per com captar  
l'atenció i motivar l'alumnat en el context actual.

A més, veient la progressió dels últims anys, com han evolucionat les comunicacions en els 
últims 20 anys, què ens espera? Quins dispositius tindrem d'aquí 10 anys? Com accedirem a la  
informació? Què passarà quan els alumnes comencin a portar dispositius com les ulleres de 
Google[23]?

Pot ser que inclús amb tots els factors a favor no funcionés bé, però crec que és un tema que, 
com d'altres en el món educatiu, hem d'abordar.
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