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Resum
Aquest treball de fi de carrera està emmarcat dins del projecte Eduloc de la
Fundació Itinerarium que pretén fomentar l’aprenentatge basat en la
localització mitjançant la utilització de dispositius mòbils. El projecte Eduloc
pretén oferir les eines tecnològiques i una metodologia que permetin a
alumnes i professors crear i viure experiències basades en la localització,
aprendre dins d’un context, descobrir un entorn, enriquir-lo i fins i tot treballar
en projectes que tinguin impacte o incidència sobre el territori. A la vegada es
pretén situar l’alumne en el centre del procés d’aprenentatge i motivar-lo en la
realització de projectes reals en què es treballin diferents àrees del
coneixement.
El treball es centra en el disseny de l’aplicació mòbil per al projecte Eduloc.
Per crear una aplicació amb potencial per a l’aprenentatge, i adequada a les
necessitats d’alumnes i professors, s’ha decidit desenvolupar prèviament una
prova pilot de l’aplicació per avaluar la usabilitat, detectar mancances i
incorporar noves funcionalitats a partir de les opinions dels usuaris.
Inicialment s’ha definit el disseny de l’aplicació pilot: s’han establert els
requeriments que ha de complir, s’han analitzat les funcionalitats bàsiques,
s’han definit les diferents pantalles així com també la navegació entre elles. A
continuació s’ha programat aquesta aplicació pilot analitzant les parts de codi
que s’han cregut més importants. Es tracta d’una aplicació per a dispositius
iPhone i dispositius mòbils amb sistema operatiu Android que s’ha programat
mitjançant un framework de creació d’aplicacions mòbils multiplataforma
anomenat Titanium.
Una vegada desenvolupada l’aplicació pilot, s’ha publicat als mercats
d’aplicacions Apple Store i Google Play perquè alguns professors la puguin fer
servir amb els seus alumnes. El següent pas ha consistit a preparar una
enquesta per conèixer què pensen els usuaris que es pot millorar de la versió
pilot, identificar quines mancances té i també saber quines noves funcionalitats
esperen de la nova versió. Finalment, a partir de les mancances detectades a
la versió pilot, i coneixent les opinions dels usuaris, s’ha concretat el disseny
de la nova versió molt més completa que l’anterior des d’una perspectiva
pedagògica, d’usabilitat i tecnològica.
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Overview
This "TFC" is framed inside the Eduloc project from Fundació Itinerarium,
whose main mission is to promote location-based learning through the use of
mobile devices. The Eduloc project pretends to offer the technological tools
and a methodology to empower students and teachers to create and live
location based experiences, learn inside a context, discover an environment,
enrich it, or what's more, they could even work in projects that have a positive
impact on the area. At the same time the methodology tries to situate the
student in the centre of the learning process and motivate him or her to work in
real projects that involve different knowledge areas.
This work is focused on the design of the mobile application for the Eduloc
project. To create a powerful application for learning, that suits the needs of
both students and teachers, we are going to build a pilot test application to
evaluate the usability, detect its initial weaknesses and add new functionalities
from the users' feedback.
Initially we have defined the design of the pilot test: we have defined the
requirements that have to be accomplished, analysed the basic functionalities
that have to be implemented, the user interface and the navigation inside the
application. Next, we have developed the application and we have collected in
this memory the most remarkable snippets of code and commented its
relevance inside this project. The mobile application is available for iPhone and
Android devices and it has been developed with a cross-platform mobile
development framework called Titanium.
Once the development phase has finished, the application has been published
in the App Store and Google Play in order to make it available to anyone that is
interested in using it. The next step we have taken is to prepare a survey to
send to our users to receive feedback on how they were using the app,
its weaknesses and what they could expect from a new version of the
application. From the feedback received we began to design and develop a
new application that improves greatly the previous version.
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CAPÍTOL 1. INTRODUCCIÓ
1.1 Context de l’aprenentatge amb dispositius mòbils
El mobile learning o aprenentatge basat en l'ús de dispositius mòbils, és
considerat, segons l’Informe Horizon Iberoamérica 2012, com una de les
tecnologies emergents que tindran un impacte important en educació en el
proper any, ja que la facilitat d'accés a la informació en qualsevol moment i en
qualsevol lloc permet una experiència d'aprenentatge flexible i personalitzada
en la què el context és molt important (veure [1]).
Creix constantment el nombre de persones usuàries de telefonia mòbil i el
nombre de persones que utilitza la banda ampla. La Unió Internacional de
Telecomunicacions ens indica que el 2010 hi havia 5,3 bilions de subscriptors
de telefonia mòbil al món (veure [2]).
La UNESCO està molt interessada en la contribució que la telefonia mòbil pot
fer a l'aprenentatge, l'ensenyament i el canvi en educació, ja que els telèfons
mòbils són gairebé accessibles universalment i poden permetre que molts
països en vies de desenvolupament puguin aprofitar el seu potencial, ja que pot
ser que tinguin dificultats en la possibilitat d'utilitzar llibres de text, però molts
són rics en tecnologies mòbils. El desembre del 2011 La UNESCO va
organitzar la Primera Setmana de l'Aprenentatge Mòbil (MLW) a la seva seu de
París presentant els primers èxits de les ressenyes regionals sobre
aprenentatge mòbil a l'Orient Mitjà, Àfrica, Àsia, Amèrica del Nord i
Llatinoamèrica, posant especial atenció en les polítiques que promouen
l'aprenentatge mòbil així com formes efectives en què les tecnologies mòbils
poden ser de suport al professorat i al seu desenvolupament professional
(veure [3]).
Molts projectes pilot han explorat com els telèfons mòbils poden millorar
l'educació. Fins ara han mostrat que poden ajudar a la motivació de l'alumnat,
incrementar les oportunitats de desenvolupament professional del docent i
millorar la comunicació entre pares, professors i directors. Sovint aquestes
tecnologies estan prohibides o ignorades en els sistemes educatius formals.
Això representa una oportunitat perduda ja que el potencial d'aquests aparells
és molt gran i seguirà creixent a mesura que les seves utilitats es vagin
ampliant de manera que s'han de tenir molt en compte.
Un dels grans avantatges del Mobile Learning és que fa possible que
l'aprenentatge surti fora de les aules, que tingui lloc en qualsevol part i en
qualsevol moment. L'estudiant crea, publica i comparteix el seu propi
coneixement al mateix temps que es beneficia de coneixement creat per altres,
generant així i contribuint a mantenir processos cíclics que no tenen fi i són
actualitzats constantment, la qual cosa enriqueix enormement l'experiència
d'aprendre. (segons un estudi de SCOPEO (veure [4])).

2

Eduloc: Aprenentatge basat en la localització

1.2 Raó i oportunitat
Aquest és un treball de final de carrera d’empresa. En concret és un encàrrec
que ens ha fet l’empresa Itinerarium de dissenyar, desenvolupar i avaluar
l’aplicació pilot del projecte Eduloc, per identificar millores i proposar el disseny
de la versió 1.0 de l’aplicació.
Itinerarium és una empresa creada l’any 2007 que centra la seva activitat en el
desenvolupament d’aplicacions per a dispositius mòbils i projectes en els
àmbits del turisme, el màrqueting i l’educació, així com també en la creació de
xarxes socials. Des del seu inici el focus més important de l’empresa són els
projectes basats en la localització. El desenvolupament tecnològic d’Eduloc
corre a càrrec d’Itinerarium empresa.
La Fundació Itinerarium, va ser creada l’any 2010 amb la missió d’utilitzar i
potenciar tecnologies i metodologies que contribueixin al canvi educatiu i social.
La Fundació creu que el gran canvi en educació consisteix en què el centre de
gravetat del procés d’ensenyament-aprenentatge passi del professor a
l’alumne, i que aquest, que ha de ser emprenedor i actiu, treballi en projectes
interdisciplinaris, col·laboratius i en xarxa. La direcció i la divulgació pedagògica
d’Eduloc i de l’aprenentatge basat en la localització corren a càrrec de la
Fundació Itinerarium.
Aquesta intersecció entre la focalització de l’empresa Itinerarium en els
projectes basats en la localització i la missió de la Fundació Itinerarium de
millorar i canviar el model educatiu, ens van donar la idea de crear un projecte
en què es fes ús dels dispositius mòbils i de la geolocalització per crear una
nova eina: Eduloc, que permetés tant a alumnes com a professors fer ús
d’aquests dispositius per obrir una nova via d'aprenentatge basat en la
localització.
Anomenem aprenentatge basat en la localització a l’aprenentatge que està
vinculat al territori o a un espai concret. Gràcies a la localització, en lloc de ser
l’usuari que va a cercar la informació (en llibres, a internet, etc.) és la mateixa
informació que apareix en el lloc i en el moment adequat o bé l’usuari la publica
des d’un indret determinat.
Ens trobem davant d'una excel·lent oportunitat de millorar les condicions
d'ensenyament i aprenentatge de milions de persones a tot el món si sabem
treure partit de tot el seu potencial. Per això, Fundació Itinerarium té molt
presents els aspectes pedagògics que han d’ajudar a la transformació dels
sistemes educatius tenint en compte que amb la telefonia mòbil l'ensenyament
supera el marc tradicional de la classe i s’han d’identificar noves formes en què
les tecnologies mòbils poden ser utilitzades per millorar la qualitat de l'educació
i transformar els processos d'aprenentatge. Eduloc, la plataforma base del
nostre treball de final d’estudis, ha nascut amb aquest objectiu: contribuir al
canvi en educació a partir de noves formes d’ensenyar i d’aprendre amb l’ajut
de les tecnologies. La clau per al seu impacte en educació està en l'ús educatiu
que en fem. La tecnologia, per ella mateixa, no propicia el canvi.
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1.3 Introducció al projecte Eduloc
El projecte Eduloc és una iniciativa de Fundació Itinerarium, amb el suport
d’Itinerarium (encarregada de la branca mòbil del projecte), amb l’objectiu de
proporcionar una plataforma tecnològica (web i mòbil) i una metodologia que
permeti generar fàcilment experiències i escenaris d’aprenentatge, basats en la
localització, a alumnes, professors, joves i famílies. Es pretén que sigui una
plataforma senzilla i intuïtiva, ja que volem, que a més del professor, siguin els
mateixos alumnes els que creïn aquestes experiències perquè d’altres usuaris
puguin viure-les. Eduloc està dividit en escenaris o capes d’informació creades
pels usuaris que estan vinculades a un mapa, i que contenen una sèrie
d’objectes que proporcionen experiències basades en la localització diferents
segons les característiques de l’objecte que es tracti (punt d’informació, joc de
pistes o joc de preguntes).

1.4 Objectius
L’objectiu principal d’aquest treball de final d’estudis és dissenyar una aplicació
mòbil per al projecte Eduloc que permeti dur a terme diferents propostes
didàctiques basades en la localització, que afavoreixin el protagonisme de
l’alumne en el seu aprenentatge. Hem decidit fer una versió pilot per detectar
mancances, conèixer l’opinió i propostes de millora dels usuaris i iniciar el
desenvolupament de la versió 1.0 d’Eduloc amb una base sòlida en els
diferents aspectes: funcionalitat, usabilitat, disseny gràfic i adequació als
objectius pedagògics establerts.
Tot i que l’aplicació mòbil requereix també d’un accés a un servidor web, queda
exclòs d’aquest treball el desenvolupament i avaluació d’aquesta part.
Aquests són els objectius específics que ens hem marcat per crear l’aplicació
pilot:
-

Establir una comunicació entre la plataforma web i l’aplicació mòbil per
obtenir les dades generades per l’usuari, tant la informació dels diferents
escenaris com els objectes i dades que contenen.

-

Crear un cercador a l’aplicació mòbil que permeti filtrar els escenaris per
paraules clau.

-

Mostrar la informació bàsica d’un objecte sobre un mapa de manera que
l’usuari entengui que la informació està relacionada amb aquella
localització.

-

Crear l’objecte punt que permet reproduïr contingut multimèdia (vídeo,
àudio, imatges i enllaços web) i associar-lo a un espai concret.
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-

Crear l’objecte joc de preguntes que permet associar una pregunta a un
lloc determinat amb les corresponents respostes perquè l’usuari
n’identifiqui la correcta.

-

Crear l’objecte pista que condueix fins a un indret determinat gràcies a
una brúixola virtual mostrant la direcció i la distància en què l’usuari es
troba en tot moment i detectant automàticament, gràcies al GPS, quan
l’usuari hi arriba.

-

Obtenir les opinions dels usuaris sobre aquesta versió pilot i les seves
preferències sobre possibles noves funcionalitats en la nova versió.

-

Extreure conclusions sobre aquesta aplicació pilot a partir del feedback
rebut, detectar problemes o mancances i recollir suggeriments de
millora.

Una vegada acabada la fase pilot:
-

Dissenyar la versió 1.0 d’Eduloc.

El projecte Eduloc
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CAPÍTOL 2. CONCEPTES I TECNOLOGIA

Per facilitar la lectura d’aquest treball, introduïm en aquest capítol els
conceptes i tecnologies amb què ens hem basat per al disseny de l’aplicació
mòbil Eduloc. Els anirem introduint per ordre d’importància explicant en primer
lloc la relació que tenen amb el nostre treball. Agrupem els conceptes en tres
blocs:

2.1 El Framework de programació Titanium i els sistemes
operatius iOS i Android
Seguint els requeriments marcats per l’empresa en el projecte Eduloc hem
desenvolupat l’aplicació mòbil per a dispositius mòbils amb sistema operatiu
iOS i Android.
Hem seleccionat el Framework de programació d’aplicacions mòbils Titanium
que ens ha permès desenvolupar l’aplicació per a iOS i per a Android fent
servir la mateixa base de codi, amb els avantatges que només hem hagut de
mantenir un únic codi (per tant, ha estat més fàcil d’actualitzar-lo) i també que
és més ràpid de desenvolupar que si programéssim per a cadascun dels
sistemes operatius per separat. Així, tant la programació com les
actualitzacions són molt més eficients.
SISTEMA OPERATIU iOS
iOS (anteriorment conegut com iPhone OS) és un sistema operatiu mòbil
d’Apple. Originalment desenvolupat per a l’iPhone, també es va començar a fer
servir al iPod Touch, iPad i Apple TV. Apple no permet la utilització d’aquest
sistema operatiu en hardware de tercers. És un sistema operatiu basat en
Darwin BSD, per tant és Unix. El seu codi font és majoritàriament tancat (la part
del nucli Darwin és oberta). A mitjans de 2012 uns 410 milions de dispositius
amb iOS havien estat activats.
Sobre aquest sistema operatiu només es poden executar les aplicacions
prèviament aprovades per Apple. Per poder executar una aplicació que no hagi
passat pels filtres de la companyia s’ha de modificar el sistema operatiu
mitjançant un procés anomenat jailbreak. Per publicar una aplicació a la botiga
d’aplicacions de iOS (AppStore) s’ha de pagar una quota anual, desenvolupar
l’aplicació seguint uns criteris d’interfície d’usuari i de contingut i programar-la
amb les eines que ofereix Apple (XCode) i en llenguatge Objective-C.
SISTEMA OPERATIU ANDROID
Android és un sistema operatiu basat en Linux per a dispositius mòbils (telèfons
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mòbils i tablets). Està desenvolupat per l’Open Handset Alliance, liderada per la
companyia Google. La major part del codi font del sistema operatiu és codi
lliure i es pot disposar en qualsevol dispositiu que sigui capaç d’executar-lo.
Habitualment les aplicacions Android es programen en llenguatge Java (tot i
que hi poden haver components en C i C++) i se solen distribuir a través de la
botiga d’aplicacions Google Play, tot i que existeixen botigues alternatives (com
l’Amazon App Store). Fins i tot les aplicacions també es poden distribuir i
instal·lar sense haver de passar per cap botiga. A nivell de desenvolupament,
Android dóna més llibertat ja que no hi ha tantes restriccions d’interfície gràfica
ni de contingut, però per contra, el desenvolupador ha d’adaptar la seva
aplicació per a multitud de dispositius amb diferents tipus de pantalles,
resolució, proporcions i hardware diferent.
APPCELERATOR TITANIUM
Titanium és un entorn de programació per a dispositius mòbils amb sistema
operatiu iOS i Android. És un software Open Source i està mantingut per la
companyia estatunidenca Appcelerator. Titanium permet unificar la
programació per a aquests dos diferents sistemes operatius, de manera que,
amb una única base de codi, es pot executar l’aplicació en sistemes que de
per sí requereixen ser programats en diferents llenguatges (a iOS es programa
en Objective-C mentre que a Android es programa en Java).
El potencial de Titanium radica en què es programa en Javascript (un
llenguatge propi del món web i amb una corba d'aprenentatge petita) i que
després de processar el codi s'obté codi natiu (Obj-C i Java, dos llenguatges on
les corbes d'aprenentatge són molt més grans). Així que obtenim un doble
benefici a l'hora de programar, no necessitem aprendre dos llenguatges de
programació i mantenim una única base de codi. Com a contrapartida a aquest
desenvolupament més ràpid, ens trobem que no podem programar a baix
nivell, és a dir, que no podem arribar a controlar tan minuciosament el que fa el
programa generat a través d’aquest framework respecte a una aplicació nativa
en Objective-C o Java.

2.2 Llenguatges de programació i representació de dades
utilitzats en el projecte Eduloc: Javascript i JSON
Javascript és el llenguatge amb el que hem programat l’aplicació mòbil
d’Eduloc a través del Framework Titanium que converteix aquest codi en codi
natiu per a iOS i per a Android i, per tant, en una aplicació nativa.
Per a les comunicacions entre la nostra aplicació mòbil i el servidor fem una
crida en Javascript, a una URL, per demanar dades al servidor on es genera la
informació que consumim. Aquestes dades les podem aconseguir gràcies a
que coneixem les URL que han definit els programadors web d’Eduloc.
Aquesta crida retorna un fitxer JSON que ens permet processar les dades en el
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mòbil rebudes del servidor d’una forma eficient ja que la sintaxi per a les
variables de JSON i Javascript és la mateixa.
var usuari = {
‘nom’: ‘Pep’,
‘contrasenya’: ‘abcdef’,
‘data-registre’: ’06-01-2013’
};
En aquest tros de codi podem veure una declaració d’una variable en javascript
(anomenada objecte o diccionari, ja que està definida en un estil de “clauvalor”).
{
‘nom’: ‘Pep’,
‘contrasenya’: ‘abcdef’,
‘data-registre’: ’06-01-2013’
};
El que podem veure en el segon tros de codi seria la representació del
contingut de la mateixa variable (usuari) representat en JSON, que seria el que
podriem obtenir per exemple de la comunicació amb un dels nostres serveis
web.
Aquesta similitud entre la representació local d’una variable i la representació
de dades que rebem a través de serveis web facilita molt la integració amb
serveis externs, ja que a diferència d’altres mètodes de representació de dades
no cal que hi hagi un procés d’interpretació previ a poder treballar localment
amb les dades rebudes.
JAVASCRIPT
JavaScript és un llenguatge de programació interpretat, dialecte de l’estàndard
ECMAScript. Es defineix com orientat a objectes, basat en prototipus, imperatiu
i dèbilment escrit. És un llenguatge que en la majoria de casos es fa servir en la
banda del client (client-side) i que habitualment es pot trobar en pàgines web
(on és interpretat pels motors incorporats en els navegadors web).
JSON
JSON és l’acrònim de JavaScript Object Notation, un sistema de representació
de dades basat en un format de tipus diccionari clau-valor i que és semblant a
la notació de diccionari de JavaScript. Recentment aquest tipus de
representació de dades ha guanyat ús traient protagonisme al format XML en
l’intercanvi d’informació en el camp dels web-services.
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2.3 Conceptes relacionats amb tecnologies de localització i
orientació: GPS, track, brúixola digital i codi QR
El GPS és un element molt important dins de la nostra aplicació mòbil, ja que
gràcies a ell podem veure la nostra posició en el mapa, i en el cas de l’objecte
joc de pistes: saber si un usuari ha arribat al lloc que ha de descobrir i conèixer
a quina distància i en quina direcció es troba aquest lloc. En la nova versió
d’Eduloc també ens servirà per gravar un track. Volem que els usuaris puguin
generar tracks des del propi mòbil gravant la seva posició gràcies al GPS i
posteriorment pugin aquest track al servidor per a que el puguin modificar i
publicar.
La brúixola digital l’utilitzem en l’objecte joc de pistes per indicar a l’usuari la
direcció on es troba el punt de destí. Calculem cap on ha d’apuntar l’agulla de
la brúixola virtual que mostrem en la pantalla del mòbil mentre s’està jugant.
Els codis QR ens permeten oferir informació en qualsevol espai, tant interior
com exterior, i obren l’accés a la plataforma Eduloc a una gran majoria de
dispositius mòbils amb altres sistemes operatius diferents de iOS i Android.
Soluciona el problema d’accés a la informació a l’interior dels edificis.
GPS
El GPS (de l’anglès Global Positioning System o Sistema de Posicionament
Global) és un sistema global de navegació per satèl·lit que permet determinar
la posició d’un objecte o persona.
El sistema està format per una xarxa de 24 satèl·lits orbitant al voltant de la
terra a una altura d’uns 20.000 km. Quan el receptor vol saber la seva posició
cal que rebi com a mínim el senyal de 3 satèl·lits simultàniament per determinar
la seva posició a la terra i de 4 satèl·lits per poder determinar també la seva
altura.
TRACK
Un track (de l’anglès, que significa camí) és un conjunt de coordenades que
habitualment representen un recorregut. Aquesta agrupació de coordenades és
útil per representar camins sobreposats en un mapa (per exemple, el camí a
seguir entre els punts A i B). Els tracks, normalment es codifiquen en fitxers de
tipus GPX, KML, KMZ.
MAGNETÒMETRE DIGITAL o BRÚIXOLA DIGITAL
Un magnetòmetre és una eina que serveix per a mesurar el camp magnètic
(força i direcció). Recentment la incorporació de magnetòmetres digitals en
dispositius com telèfons mòbils o tablets ha permès que aquests es puguin fer
servir com a brúixoles digitals si es disposa d’un programa que pugui
interpretar les dades del magnetòmetre. Tot i que inicialment els
magnetòmetres no estan limitats únicament a un ús com a brúixola digital, és
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l’ús més comú en l’entorn dels dispositius mòbils.
CODI QR
Un codi QR (de l’anglès Quick Response Code, codi de resposta ràpida) és un
sistema per emmagatzemar informació en una matriu de punts bidimensional.
Creat per Denso Wave, una subdivisió de Toyota, com a mètode per identificar
ràpidament els materials i peces dels seus magatzems. Va començar a adquirir
popularitat gràcies al desenvolupament d’eines fora de l’entorn industrial que
permetien al públic general crear de manera fàcil codis i també de llegir-los
amb els seus telèfons mòbils.
Tot i ser una invenció registrada i patentada, el seu ús és lliure (no s’exerceix la
patent) i els algorismes de creació i de lectura són públics, de fet la ISO 18004
recull la seva implementació.
Els codis QR poden contenir informació com una URL, un missatge SMS
predefinit llest per enviar, una targeta de contacte virtual (vCard) o fins i tot una
posició geolocalitzada (en format latitud i longitud).
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CAPÍTOL 3. EL PROJECTE EDULOC

3.1 Proposta metodològica
El lloc en què vivim (casa de pagès, barri, poble o ciutat) és un excel·lent
entorn d’aprenentatge. Les escoles o instituts i les associacions poden
aprofitar-lo delimitant una àrea de treball sobre la qual plantejar un projecte
social, cultural, patrimonial, mediambiental, laboral o lúdic.
Els alumnes es poden documentar, recopilar informació sobre el territori i
mitjançant la plataforma web d’Eduloc geoposicionar-hi informació, que
s’activarà quan algú es passegi per la zona amb un telèfon mòbil o tableta amb
GPS. També es pot aprofitar per fer un estudi i descoberta de qualsevol altre
lloc. Es pot publicar informació en diferents formats (text, àudio, vídeo, imatges,
enllaços web...).

El professorat que ha dut a terme experiències pedagògiques amb Eduloc ha
tingut en compte tres elements metodològics d'innovació:
•

La dinàmica del treball per projectes (incentivant el model
d'aprenentatge-servei) i del treball cooperatiu en petits grups d'alumnes.
Es promociona així la implicació i el compromís de l'alumnat a través
d'activitats de resolució de problemes i construcció col·laborativa de
coneixement. Un compromís respecte al seu entorn i una alta implicació en
relació al seu propi procés d'aprenentatge, ja que es té en compte la seva
participació en la presa de decisions en tot el procés de desenvolupament
del projecte: en la fase de disseny, en la realització i en l'avaluació.

•

La vinculació al territori dels aprenentatges a realitzar, adquirint major
sentit i significat per a l'alumnat en poder aplicar-los en el seu entorn real.

•

L'ús de tecnologies mòbils i de geolocalització seguint el model TPACK
(veure [5]) posant les tecnologies al servei dels coneixements disciplinars i a
la metodologia pedagògica de treball a l’aula.

Les diferents propostes de treball, volen ajustar-se a la diversitat d’estadis TIC
en els quals es poden trobar els docents que tinguin interès en dur-les a terme.
D’aquí que es plantegen diferents nivells d’implementació de les propostes,
tenint en compte diverses possibles situacions de partida i per tal de facilitar al
màxim la utilitat i adequació de les propostes a les necessitats i interessos dels
centres educatius.
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Es diferencien quatre estadis o nivells d’aplicació:
ADOPTAR

Docents poc familiaritzats amb les eines tecnològiques i/o amb el
treball per projectes.

ADAPTAR

Docents amb coneixements sobre eines tecnològiques i/o treball per
projectes però amb poc temps per dissenyar una activitat des de
zero pel seu compte.

CREAR

Docents amb coneixements sobre eines tecnològiques i/o treball
per projectes amb ganes d’experimentar amb un nou recurs
tecnològic i amb noves propostes d’aprenentatge.

COMPARTIR

Docents, en qualsevol dels altres nivells, amb interès per participar
en una comunitat d’aprenentatge amb altres docents per a compartir
dubtes, descobertes, projectes realitzats, noves propostes, etc.

Fig. 3.1 Taula de la proposta metodològica

3.2 Estructura del projecte
Eduloc està estructurat a partir d’escenaris que estan vinculats a un mapa i que
tenen una sèrie d’objectes associats.

3.2.1 Escenaris
Un escenari és un concepte que hem creat al projecte Eduloc per poder
organitzar, classificar i filtrar per temes les experiències creades pels diferents
usuaris. Podem definir un escenari com una experiència didàctica emmarcada
en un espai físic, que conté una sèrie d’objectes georeferenciats amb l’objectiu
de treballar un tema o un concepte. Cada usuari d’Eduloc pot crear tants
escenaris com vulgui i a cada escenari pot associar-hi tants objectes (a l’apartat
següent expliquem què és un objecte) com cregui convenient.
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Fig. 3.2 Esquema de relació entre usuari i escenaris
Un escenari està format per un títol, una descripció de l’escenari, una
fotografia, unes paraules clau que serviran per poder filtrar els escenaris des
del mòbil i un conjunt d’objectes que són els que aportaran el contingut de
l’escenari.
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Fig. 3.3 Pantalla de selecció d’escenari

Fig. 3.4 Pantalla de detall d’un escenari
L’abast o l’espai que pot ocupar un escenari amb els seus objectes associats
no està limitat, pot abastar des del pati de l’escola, un poble, una regió, un país
i fins a tot el món.

Fig. 3.5 Pantalla de mapa amb punts d’interès geolocalitzats
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A nivell de creació, des de la web, els escenaris poden ser també
col·laboratius, és a dir més d’una persona pot participar en la seva creació.
D’aquesta manera la plataforma compleix un requeriment molt important per a
la Fundació Itinerarium que és l’aprenentatge col·laboratiu que permet
aprendre, treballant projectes en equip, fins i tot entre alumnes de diferents
escoles o països.

3.2.2 Objectes
Anomenem objecte a qualsevol de les eines que hem creat a la plataforma
Eduloc per proposar una activitat a l’usuari en un espai determinat. Els objectes
s’afegeixen a un escenari des de la plataforma web i es poden georeferenciar a
qualsevol punt del món.
De moment hem creat tres tipus d’objectes, tot i que la plataforma és escalable
i se’n poder arribar a crear tants com calguin.

Fig. 3.6 Esquema dels diferents tipus d’objectes disponibles
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3.2.2.1 Objecte punt:
Es tracta d’un objecte que té com a objectiu oferir informació multimèdia d’un
lloc concret. Pot donar informació en forma de text, imatge, àudio, vídeo o un
enllaç web per ampliar la informació. El punt es crea des de la web. Des del
mòbil hi podem accedir a través del mapa i se’ns mostra en forma de fitxa amb
tot el seu contingut. Es tracta d’un contingut dinàmic, es pot canviar lliurement
quan es cregui convenient des de la web i el mòbil actualitzarà la informació en
obrir l’escenari al que pertany.
A nivell pedagògic té l’objectiu que els alumnes facin recerca, es documentin i
recopilin informació en tots aquests formats i la geolocalitzin perquè d’altres
usuaris puguin aprendre del que ells han creat.
3.2.2.2 Objecte joc de pistes:
L’objectiu de l’objecte joc de pistes és el de fer viure una experiència a l’usuari
fent que es desplaci pel territori descobrint espais amagats a través d’una sèrie
de pistes. A l’objecte joc de pistes s’hi poden afegir tantes pistes com el creador
del joc cregui convenient.
El joc es crea des del web, cada pista fa referència a un lloc concret de l’espai
que l’usuari del mòbil haurà de descobrir. La pista es dóna en forma de text
amb l’ajuda (optativa) d’una fotografia. A més, l’usuari del mòbil disposa d’una
brúixola, que li indica la direcció i la distància, en cada moment, respecte el lloc
que ha de descobrir. El dispositiu mòbil detecta automàticament el moment en
què l’usuari arriba al lloc amagat gràcies al GPS. I una vegada descobert
aquest lloc, ja es pot passar a la següent pista del joc.
A nivell pedagògic, a més de l’aprenentatge amb la recerca i la documentació
per preparar el joc, dóna molt valor el fet que els alumnes hagin de fer
observació detinguda de l’espai que els envolta. Descobrint espais i les seves
curiositats d’una manera divertida.
3.2.2.3 Objecte joc de preguntes
Es tracta d’un objecte que té com a objectiu interaccionar amb l’usuari
presentant-li una pregunta en un lloc concret perquè aquest seleccioni una de
les tres possibles respostes. És interessant que la pregunta estigui vinculada al
territori ja que d’aquesta manera l’usuari ha de cercar i descobrir la resposta al
seu voltant fixant-se en l’entorn. Si no està vinculada al territori no aporta un
valor extra el fet de jugar al joc de preguntes des del mòbil. Tant la pregunta
com les respostes es generen des de la web i es responen des del mòbil.
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3.3 Plataforma web
Tot i que el desenvolupament de la part web del projecte no forma part
d’aquest treball volem fer una petita explicació sobre els seus objectius i la
seva relació amb la part mòbil d’aquest projecte.
La plataforma web http://www.eduloc.net permet a l’usuari (jove, alumne/a,
professor/a, família...) crear escenaris i activitats basades en la localització en
una àrea concreta del territori, propera o no a l’escola, per poder experimentarles posteriorment des d’un dispositiu mòbil.
Es poden generar escenaris d’una manera molt senzilla: a la part superior de la
pàgina es selecciona l’objecte que es vol afegir al mapa. Una vegada situat
l’objecte es poden omplir els seus camps des del menú desplegat a la part
dreta. A la part esquerra es van acumulant en un llistat tots els objectes de
l’escenari.

Fig. 3.7 Vista web del mapa amb punts i edició d’un punt d’interès
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CAPÍTOL 4. DISSENY DE L’APLICACIÓ MÒBIL PILOT
4.1 Requisits
-

L’aplicació ha d’estar disponible per a dispositius iPhone i també per a
dispositius mòbils i tabletes amb sistema operatiu Android.

-

L’aplicació mòbil s’ha de programar
desenvolupament d’apps mòbils Titanium.

-

Els escenaris han de reflectir automàticament en el mòbil els canvis en
les dades que es reben de la plataforma web (tant els objectes com la
informació associada) cada vegada que es seleccioni un escenari
concret.

-

Tot i que l’aplicació és una prova de concepte, ha de ser totalment
funcional i estable ja que els alumnes i mestres l’han de poder fer servir
en projectes reals a les escoles.

-

L’aplicació ha de tenir totes les condicions i funcionalitats que ens
permetin analitzar totes les proves de concepte que ens hem marcat en
els objectius inicials del projecte.

-

L’aplicació ha d’estar disponible en català, castellà i anglès.

-

L’aplicació s’ha de comunicar amb la plataforma web a través d’unes
crides a unes URLs ja definides pels programadors web.

amb

el

framework

de
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4.2 Diagrama de casos d’ús
El diagrama que mostrem a continuació mostra els diferents moments en què
es pot trobar l’usuari quan estigui fent servir l’aplicació amb l’objectiu que el
lector de la memòria pugui entendre fàcilment la seva estructura.

4.2.1 Casos d’ús de l’aplicació mòbil

Fig. 4.1 Diagrama de casos d’ús de l’usuari mòbil
- Cas d’ús “Escollir Escenari”:
L’usuari veu en pantalla un llistat d’escenaris on apareix el títol, una petita
descripció i una imatge. En seleccionar-ne un, el dispositiu mòbil s’encarrega
internament de demanar al servidor més informació sobre aquell escenari en
concret per poder mostrar a l’usuari una fitxa més extensa amb un botó que
permet accedir al mapa de l’escenari amb tots els objectes.
- Cas d’ús “Veure fitxa de punt”:
L’usuari decideix veure més informació sobre un punt geolocalitzat i se li
mostra una nova pantalla per tal que vegi la informació en detall.
- Cas d’ús “Veure foto”:
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L’usuari selecciona veure la foto associada al punt d’interès i l’aplicació li
mostra, en una nova finestra, la foto.
- Cas d’ús “Escoltar àudio”:
Si l’usuari selecciona escoltar l’àudio se li obre una nova finestra on hi ha un
reproductor d’àudio i es fa streaming de l’àudio associat al punt d’interès.
Cas d’ús: “Jugar al joc de pistes”:
En seleccionar un joc de pistes el dispositiu mòbil localitzarà a l’usuari i obtindrà
també informació sobre la seva orientació magnètica per tal de poder fer els
càlculs interns i mostrar la brúixola que orientarà l’usuari cap al punt que ha de
trobar, així com també li indicarà la distància a què es troba.
Cas d’ús: “Respondre preguntes del joc de preguntes:
Quan l’usuari selecciona un joc de preguntes se li obre una nova finestra que
conté una pregunta i tres botons, cadascun amb una resposta diferent. L’usuari
ha de seleccionar la resposta que creu que es correspon amb la pregunta i se li
informa de si la resposta que ha escollit és correcta o no. En cas de fallar, pot
tornar-ho a intentar, ja que la resposta correcta no es mostra fins que s’encerta.
Cas d’ús: “Navegar pel mapa amb punts geolocalitzats”:
L’usuari pot desplaçar-se pel mapa a la seva voluntat veient els diferents punts
que hi ha. Al mateix temps veu la seva posició en el mapa si ha estat possible
obtenir-la dels sensors de posició (GPS i Wi-Fi). Si la posició de l’usuari
canviés, aquesta s’actualitzaria i se li mostraria en el mapa.
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4.2.2 Casos d’ús de la plataforma web
Tot i que el desenvolupament i l’avaluació de la plataforma web no formen part
d’aquest treball volem explicar al lector quines són les situacions en la que es
pot trobar l’usuari web.

Fig. 4.2 Diagrama de casos d’ús de l’usuari web
Podem veure que l’usuari web bàsicament és l’encarregat de generar tot el
contingut
que
es
consumeix
des
de
l’aplicatiu
mòbil.
Tot i que des de la web de Eduloc es pot consultar el contingut generat, donada
la gran diferència d’experiència d’usuari respecte a la de la aplicació mòbil i al
fet de no poder executar certes funcionalitats relacionades amb la
geolocalització (joc de pistes) considerarem que la plataforma web és una eina
de gestió de contingut i no de consulta de la mateixa.
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4.3 Esquema de navegació entre pantalles

Fig. 4.3 Esquema de navegació entre pantalles
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4.4 Anàlisi i especificació de pantalles de l’aplicació
A l’hora de definir l’estructura de pantalles i la navegació al mòbil, hem volgut
marcar-nos com a objectiu principal que sigui el més simple i intuïtiva possible.
D’aquesta manera hem decidit dividir l’aplicació en tres nivells bàsics: la
selecció inicial de l’escenari, el mapa amb els diferents objectes i les fitxes
informatives dels diferents objectes.

4.4.1 Selecció de l’escenari
La primera pantalla que apareix a l’obrir l’aplicació és un llistat d’escenaris amb
el seu títol, una imatge representativa i l’inici de la descripció de l’escenari en
forma de text. Per poder trobar un escenari concret hem decidit afegir un
buscador d’escenaris per paraules clau. Aquestes paraules clau les haurà
entrat el creador de l’escenari des de la plataforma web. El buscador, a part de
les paraules clau, també cerca pel títol de l’escenari.

Fig. 4.4 Pantalla de selecció d’escenari
La següent pantalla permet veure amb més detall la informació resum de
l’escenari abans d’entrar-hi. La intenció és que l’usuari tingui prou informació
per decidir si li interessa participar en aquest escenari, o no, abans d’entrar-hi.
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Fig. 4.5 Pantalla de descripció i detall de l’escenari

4.4.2 Mapa amb els objectes de l’escenari
Una vegada seleccionat un escenari hem definit la pantalla del mapa on, per
defecte, s’han de veure tots els objectes de l’escenari georeferenciats. Per tant,
cal ajustar automàticament el nivell de zoom del mapa perquè es vegin tots.
Cada tipus d’objecte té una icona representativa que permet saber a l’usuari de
quin objecte es tracta i diferenciar-lo de la resta d’objectes. Al fer clic sobre un
objecte apareix el seu títol i un botó que ens porta a la seva fitxa amb les dades
corresponents.
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Fig. 4.6 Pantalla de mapa amb punts d’interès geolocalitzats

4.4.3 Fitxes dels objectes
Mostren els camps i la informació característica de cadascun dels tres objectes:
punt, joc de pistes i joc de preguntes.
4.4.3.1 Disseny fitxa de l’objecte punt
La fitxa de l’objecte punt té quatre botons per obrir els diferents elements
multimèdia: foto, àudio, vídeo i enllaç web. En cas que l’objecte no tingui algun
d’aquests elements, aquest apareix en color gris per evidenciar que no es pot
seleccionar perquè no té dades associades.
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Fig. 4.7 Pantalla de la fitxa de punt d’interès
Al prémer el botó d’imatge mostrem una visualització de la imatge ampliada:

Fig. 4.8 Pantalla de la vista d’imatge associada a un punt d’interès
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Al prémer el botó d’àudio es mostra un reproductor d’àudio amb els
corresponents botons per reproduir o pausar l’àudio:

Fig. 4.9 Reproductor d’àudio
Al prémer el botó de vídeo s’obre un enllaç a la web del portal de vídeos
Youtube (o similar) que permet reproduir el vídeo associat.

Fig. 4.10 Pantalla de la vista del vídeo associat a un punt
Finalment al prémer el botó d’enllaç web, s’obre dins de la mateixa aplicació
l’espai web associat a la URL que arriba des de la plataforma web d’Eduloc.
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4.4.3.2 Disseny fitxa de l’objecte joc de pistes
La fitxa de l’objecte joc de pistes disposa de la pista en forma de text, una
imatge i una brúixola que indica la direcció en la que es troba el lloc a
descobrir, així com també la distància fins a aquest lloc en cada moment. A
banda, hi ha un botó en forma de fletxa que permet passar a les següents
pistes una vegada s’ha arribat a cada lloc.

Fig. 4.11 Pantalla d’un joc de pistes
4.4.3.3 Disseny fitxa de l’objecte joc de preguntes
La fitxa de l’objecte joc de preguntes està composada per una pregunta, i tres
botons amb les tres possibles respostes. En cas que la resposta sigui
incorrecta apareix una creu, en cas contrari apareix un tic indicant que s’ha
encertat la resposta.
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Fig. 4.12 Pantalla d’un joc de preguntes
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4.6 Diagrames de seqüència
4.6.1 Diagrama llistat d’escenaris
A continuació mostrem uns diagrames de seqüència que ajuden a entendre la
simplicitat del nostre protocol de comunicació entre l’aplicació i el servidor que
conté la informació. Tot i que l’abast d’aquest projecte només és de l’aplicació
mòbil hem considerat fer una petita descripció tècnica de la comunicació entre
aquestes dues parts, ja que l’aplicació mòbil sense la informació que li
proporciona el servidor no és capaç de realitzar cap tasca.

Fig. 4.13 Diagrama de seqüència del llistat de tots els escenaris
Aquesta petició de dades del llistat sencer de tots els escenaris es demana
automàticament quan s’obre l’aplicació sempre i quan hi hagi connectivitat de
xarxa. La petició no té paràmetres. El servidor retorna un document en format
JSON amb la informació bàsica (títol, identificador, imatge miniatura) de tots els
escenaris.

30

Eduloc: Aprenentatge basat en la localització

4.6.2 Diagrama detall escenaris

Fig. 4.14 Diagrama de seqüència de detall d’escenari
Quan l’aplicació mòbil demana la informació de detall d’un escenari ho fa a
través d’una crida HTTP on es passa l’identificador de l’escenari (ID) com a
paràmetre GET. El servidor retorna un document en format JSON que conté les
dades de l’escenari, així com també tots els objectes i les URL dels diferents
recursos multimèdia associats als objectes. En cas d’haver-hi un error de
malformació del document o bé de connexió amb el servidor, l’usuari és
notificat de l’error demanant-li que repeteixi l’acció per tal de tornar a demanar
les dades.
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CAPÍTOL 5. IMPLEMENTACIÓ DE L’APLICACIÓ MÒBIL
PILOT

5.1 Tecnologies utilitzades: Titanium
Titanium és un framework de programació per a dispositius mòbils,
concretament iOS i Android, que en aquest desenvolupament ens ha permès
fer servir una única base de codi, és a dir, que el mateix codi es
pot compilar per generar una aplicació per iOS i una altra per
Android.
Tot i que Titanium està basat en JavaScript, una tecnologia amb origen
i ús de l’entorn web, les aplicacions resultants no són pàgines web
encapsulades com les aplicacions o altres eines de desenvolupament de
web-apps mòbils basades en HTML. Les aplicacions de Titanium vinculen
el codi escrit en javascript amb crides natives del sistema i, per
tant, poden fer servir els elements d’interfície d’usuari natius de
cada plataforma i tenen un rendiment gairebé comparable a les
aplicacions
natives
en
la
majoria
dels
casos.
Titanium té limitacions en quant a funcionalitats respecte a la
programació a través de les eines i codis natius. Per a la programació
d’aquesta aplicació no ens hem trobat cap limitació d’aquest tipus.
En cas
que ens haguéssim trobat en la situació d’estar limitats per
Titanium podríem haver desenvolupat un plugin per poder ampliar les
funcionalitats que ens ofereix aquesta eina.

5.2 Anàlisi fragments de codi
5.2.1 Crida llistat d’escenaris
function parseescenarislist() {
var url = baseurl + "app_dev.php/api/getallescenaris/";
var xhr = ti.network.createhttpclient();
xhr.settimeout(5000);
xhr.onerror = function() {
checkingapi = false;
onconnectionerror();
}
xhr.onload = function() {
var response = json.parse(this.responsetext);
createescenaristableview(response);
connectiontoapi = true;
checkingapi = false;
return response;
}
xhr.open("get", url);
xhr.send();
}
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Aquest codi mostra la crida per demanar al servidor el document JSON amb les
dades bàsiques de tots els escenaris. Una vegada se’ns retorna aquest fitxer
JSON ja tenim totes les dades per crear el llistat d’escenaris.
Creem una petició http amb la següent adreça: http://eduloc.geoemotion.net/
app_dev.php/api/getallescenaris/
Es pot apreciar que és un codi força curt i que preveu què fer en cas d’èxit (el
servidor retorna el document) i què fer en cas d’error (algun problema de
connexió o de malformació del document JSON que es retorna). Tot i que la
sintaxi és de Titanium, en aquest cas, seria totalment portable a un entorn
AJAX (WEB) canviant únicament una línia. El fet que Titanium sigui un
framework que funciona sobre javascript i que el document que retorna el
servidor sigui JSON ens dóna una flexibilitat i una facilitat d’ús molt important.

5.2.2 Filtre per paraules clau d’escenaris
function parseescenarilistfiltered(keyword) {
try {
keyword = keyword.replace(/\s/g, "%20");
var url = baseurl + "escenari/" + keyword + "/filter";
var xhr = ti.network.createhttpclient();
xhr.settimeout(5000);
xhr.onerror = function(e) {
onconnectionerror();
}
xhr.onload = function() {
try {
var response = json.parse(this.responsetext);
} catch(e) {
onconnectionerror();
}
if(response != null)
createescenaristableview(response);
else {
alert(label_search_no_results[language]);
}
connectiontoapi = true;
checkingapi = false;
return response;
}
xhr.open("get", url);
xhr.send();
} catch(e) {
alert(e);
}
}

Aquest codi és molt semblant al codi que demana tot el llistat d’escenaris.
L’única diferència és que en aquest cas, a la nostra petició cap al servidor
passem un paràmetre que és la paraula o les paraules clau per les que el
nostre usuari vol filtrar la llista d’escenaris. Tot i que disposem de la llista de
tots els escenaris en el dispositiu, fem la petició de filtratge al servidor, ja que el
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processat per buscar per paraules clau podria ser molt lent si ho fem amb els
recursos de CPU i de memòria del mòbil.
La URL es conformaria de la següent manera:
http://eduloc.geoemotion.net/escenari/keyword/filter
On keyword es substituiria per la paraula clau que ha introduït l’usuari. Cal
comentar que fem un tractament previ de la paraula clau per codificar els
caràcters “ “, és a dir, els espais en blanc, ja que ens donaven problemes al
generar les URL i era impossible buscar per paraules clau que tinguessin
espais.

5.2.3 Crida per obtenir tots els objectes d’un escenari
function parsesync(areaid, escenariid) {
var url = baseurl + "objecte/" + areaid + "/" + escenariid + "/" + "mobilesync";
var xhr = ti.network.createhttpclient();
xhr.settimeout(5000);
xhr.onerror = function() {
onconnectionerror();
}
xhr.onload = function() {
try {
var response = json.parse(this.responsetext);
createobjectlist(response);
return response;
} catch(e) {
onconnectionerror();
}
}
xhr.open("get", url);
xhr.send();
}

Per poder obtenir tots els objectes relacionats amb un escenari en concret
necessitem passar al servidor dos paràmetres: l’identificador d’àrea i
l’identificador d’escenari (el concepte d’àrea no es fa servir de moment a
Eduloc per tant no hi entrem en detall). Aquest dos paràmetres els obtenim
prèviament quan demanem el llistat sencer de tots els escenaris. Una vegada
més creem una connexió http amb el servidor.
La URL de la petició es conforma de la següent manera:
http://eduloc.geoemotion.net/objecte/areaId/escenariId/mobilesync
on areaId és l’identificador de l’àrea i escenariId és l’identificador de l’escenari.
En cas d’error s’executa la funció onError que s’encarrega de gestionar
diverses tasques com avisar a l’usuari que no ha estat possible la connexió
amb el servidor. En cas d’èxit es retorna una variable que conté el document
JSON amb les dades de tots els objectes de l’escenari concret. A continuació
s’invoca la funció que inicia el procés de càrrega del mapa amb tota la seva
informació associada.
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5.2.4 Geolocalització d’objectes en un mapa
Generem el mapa i els diferents punts geolocalitzats del mapa en tres passos
diferents, cada pas es correspon a cadascuna de les funcions que es poden
veure a continuació.
- Funció Filteritemstoshowinmap:
Aquesta funció permet filtrar els diferents objectes i comprova quins són els que
s’han de mostrar en el mapa. Bàsicament realitzem la comprovació que no es
mostrin en el mapa les icones de les pistes que no són les primeres de cada
joc, ja que a banda del primer, la posició de la resta de punts és “secreta”, la
gràcia del joc està en trobar-los.
function filteritemstoshowinmap(allitems) {
var itemstomap = [];
if(allitems["children"] != null) {
for(var i = 0; i < allitems["children"].length; i++) {
if(allitems["children"][i].tipus == "jocpista") {
itemstomap.push(allitems["children"][i]["children"][0]);
} else if((allitems["children"][i].tipus == "punt")) {
itemstomap.push(allitems["children"][i]);
} else if(allitems["children"][i].tipus == "trivialclasico") {
itemstomap.push(allitems["children"][i]);
}
}
}
maplocations = itemstomap;
createannotations();
}

- Funció CreateAnnotations:
Aquesta funció permet iterar sobre tot el conjunt d’objectes que s’han filtrat a la
funció anterior per crear totes les anotacions (representacions dels objectes
sobre el mapa) que posteriorment s’afegiran al mapa. A cada iteració generem
un objecte de tipus anotació. A cada anotació li associem el títol de l’objecte
que representa, les coordenades i la imatge de l’objecte que representa.
Per saber la imatge que li correspon comprovem de quin tipus d’objecte es
tracta i generem les anotacions amb la imatge que li pertoca segons el seu
tipus (punt d’interès, joc de pistes, joc de preguntes).
En el cas d’Android, a més, assignem una icona diferent depenent de la
densitat de píxels de la pantalla.
Per exemple per a dispositius amb una densitat més gran de píxels mostrem
una imatge de major resolució.
function createannotations() {
for(var item in maplocations) {
if(maplocations[item].tipus == "pista") {
if(!isandroid) {
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var pinimage = "mapa/pista.png";
var urlrightbutton = 'mapa/flechaburbuja.png';
} else {
if(ti.platform.displaycaps.density == "low") {
var pinimage = "mapa/pista.png";
var urlrightbutton = 'mapa/flechaburbuja.png';
} else if(ti.platform.displaycaps.density == "medium") {
var pinimage = "mapa/pistam.png";
var urlrightbutton = 'mapa/flechaburbujam.png';
} else if(ti.platform.displaycaps.density == "high") {
var pinimage = "mapa/pista@2x.png";
var urlrightbutton = 'mapa/flechaburbuja@2x.png';
}
}
} else if(maplocations[item].tipus == "punt") {
if(!isandroid) {
var pinimage = "mapa/punto.png";
var urlrightbutton = 'mapa/flechaburbuja.png';
} else {
if(ti.platform.displaycaps.density == "low") {
var pinimage = "mapa/punto.png";
var urlrightbutton = 'mapa/flechaburbuja.png';
} else if(ti.platform.displaycaps.density == "medium") {
var pinimage = "mapa/puntom.png";
var urlrightbutton = 'mapa/flechaburbujam.png';
} else if(ti.platform.displaycaps.density == "high") {
var pinimage = "mapa/punto@2x.png";
var urlrightbutton = 'mapa/flechaburbuja@2x.png';
}
}
} else if(maplocations[item].tipus == "trivialclasico") {
if(!isandroid) {
var pinimage = "mapa/trivial.png";
var urlrightbutton = 'mapa/flechaburbuja.png';
} else {
if(ti.platform.displaycaps.density == "low") {
var pinimage = "mapa/trivial.png";
var urlrightbutton = 'mapa/flechaburbuja.png';
} else if(ti.platform.displaycaps.density == "medium") {
var pinimage = "mapa/trivialm.png";
var urlrightbutton = 'mapa/flechaburbujam.png';
} else if(ti.platform.displaycaps.density == "high") {
var pinimage = "mapa/trivial@2x.png";
var urlrightbutton = 'mapa/flechaburbuja@2x.png';
}
}
}
var annotation = titanium.map.createannotation({
latitude : maplocations[item].lat,
longitude : maplocations[item].lon,
title : maplocations[item].nom ? maplocations[item].nom :
label_trivial[language],
subtitle : '',
rightbutton : urlrightbutton,
id : maplocations[item].id,
image : pinimage,
tipus : maplocations[item].tipus
});
annotations.push(annotation);
}
createmap();
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}

- Funció CreateMap:
Aquesta funció permet crear el mapa i li assigna les diferents anotacions per a
que es mostrin geolocalitzades en el mapa.
Com que no hi ha cap funció nativa que ens retorni quin hauria de ser el centre
del mapa perquè tots els punts es vegin a la vegada, nosaltres fem un càlcul de
quin és el centre de tots els punts que es mostren en el mapa i quina és la
distància màxima entre ells (tant en latitud com en longitud).
D’aquesta manera podem oferir a l’usuari, de manera directa, un mapa on es
veuen tots els punts sense necessitat que l’usuari manualment canviï de zona o
hagi de fer zoom.
function createmap() {
var maxlat, maxlon, minlat, minlon, latitudedelta, longitudedelta, centerlat, centerlon;
var totalsumlat = 0;
var totalsumlon = 0;
for(var i = 0; i < annotations.length; i++) {
//definim quins són els valors mínims i màxims de lat i lon
if((i == 0) || (annotations[i].latitude > maxlat))
maxlat = annotations[i].latitude;
if((i == 0) || (annotations[i].longitude > maxlon))
maxlon = annotations[i].longitude;
if((i == 0) || (annotations[i].latitude < minlat))
minlat = annotations[i].latitude;
if((i == 0) || (annotations[i].longitude < minlon))
minlon = annotations[i].longitude;
//sumem els valors de les latituds i longituds per després poder calcular la mitja
//i poder saber on tenim el centre del mapa
totalsumlat += annotations[i].latitude;
totalsumlon += annotations[i].longitude;
}
if(annotations.length != 0) {
centerlat = totalsumlat / parseint(annotations.length);
centerlon = totalsumlon / parseint(annotations.length);
} else {
centerlat = 0;
centerlon = 0;
}
latitudedelta = math.abs(maxlat - minlat);
longitudedelta = math.abs(maxlon - minlon);
ti.api.info("pre mapview creation");
mapview = titanium.map.createview({
maptype : isandroid ? titanium.map.satellite_type : ti.map.hybrid_type,
region : {
latitude : centerlat,
longitude : centerlon,
latitudedelta : latitudedelta,
longitudedelta : longitudedelta,
},
animate : true,
regionfit : true,
userlocation : true,
annotations : annotations,
height : displaycaps.platformheight - p(20) - p(45),
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top : '45dp'
});
mapview.addeventlistener('click', function(e) {
var annotation = e.annotation;
var annotationid = annotation.id;
var clicksource = e.clicksource;
var annotationtipus = annotation.tipus;
if((clicksource == 'rightbutton') || (clicksource == 'rightpane')) {
callbackmap(annotationid, annotationtipus);
}
});
win.add(mapview);
ti.app.actind.hide();
}

Finalment, fer una menció molt ràpida a la funció callbackmap, aquesta funció
es crida quan alguna de les icones del mapa és clicada. El mapa crida a la
funció amb uns paràmetres que obren una finestra o una altra segons el tipus
d’objecte que es tracti.
Exemple: si es fa clic a una icona de punt, aquesta funció s’encarrega de crear
una nova finestra amb la fitxa de punt. Si es fa clic a un joc de pistes,
s’encarrega de carregar la primera pantalla del joc de pistes.
function callbackmap(id, annotationtipus) {
var item;
var arraypistes = [];
if(annotationtipus == "punt") {
for(var i in objects["children"]) {
if(objects["children"][i].id == id) {
item = objects["children"][i];
break;
}
}
var fitxawin = ti.ui.createwindow({
pointdata : item,
url : "fitxapunt.js"
});
fitxawin.open();
} else if(annotationtipus == "pista") {
for(var i in objects["children"]) {//mirem als punts del array
if(objects["children"][i].tipus == "jocpista") {//si té children vol dir que es
un joc de pistes
if(objects["children"][i]["children"][0].id == id) {//trobem el 1er
punt del joc, cal agafar el joc de pistes sencer
arraypistes = objects["children"][i]["children"].slice();
//copiem el array per poder-lo passar a la finestra
break;
}
}
}
var fitxawin = ti.ui.createwindow({
url : 'compass.js',
arraypistes : arraypistes,
pistaactual : 1
});
fitxawin.open();
} else if(annotationtipus == "trivialclasico") {
for(var i in objects["children"]) {
if(objects["children"][i].id == id) {
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item = objects["children"][i];
break;
}
}
var fitxawin = ti.ui.createwindow({
url : "trivialclassic.js",
pointdata : item
});
fitxawin.open();
}
}

5.2.5 Objecte pista
El nostre joc de pistes es basa en mostrar a l’usuari una brúixola virtual que
indica la direcció en que està el punt que cal descobrir. Si observem la figura,
inicialment necessitem calcular l’angle que formen el nord magnètic i la línia
discontínua que uneix l’usuari amb el punt. Això és el que fa la funció Bearing,
que calcula l’angle entre dos punts a partir de les seves coordenades. Aquesta
funció s’executa cada vegada que el dispositiu mòbil detecta una actualització
de la posició de l’usuari.
El dissenyador gràfic de l’aplicació ens ha creat una imatge d’una brúixola que
assenyala al nord. Una vegada que hem calculat aquest angle, el primer que
hem de fer és aplicar un gir a la imatge de la brúixola de tants graus com
l’angle calculat anteriorment. Com podem veure a la figura, la brúixola estaria ja
assenyalant la direcció on es troba l’objecte però sempre suposant que l’usuari
està mirant cap al nord, que és l’estat per defecte.

Fig. 5.1 Gràfica de la brúixola amb l’usuari orientat al nord
Una vegada hem calculat aquest primer angle, hem de tenir en compte que
l’usuari no estarà sempre mirant cap al nord i, per tant, li haurem de
restar/sumar un altre angle segons la direcció en la que estigui apuntant
l’usuari en cada instant. El magnetòmetre que porta el dispositiu ens permet
obtenir directament la direcció a la que està apuntant el dispositiu. Per tant, tal i
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com podem veure a la figura, si l’usuari es gira l’angle calculat iniciament i
apunta cap al punt a descobrir, automàticament la brúixola girarà el mateix
angle però en la direcció contrària indicant que l’usuari està anant en la direcció
correcta.

Fig. 5.2 Gràfica de la brúixola amb l’usuari orientat cap al punt de pista
En canvi, en el següent exemple, podem veure que si l’usuari apunta a una
direcció que es desvia uns 90 graus respecte al punt a descobrir, la brúixola li
indicaria que el punt a descobrir es troba a 90 graus a la seva esquerra.

Fig. 5.3 Gràfica de la brúixola amb l’usuari orientat cap a un punt perpendicular
al punt de pista
El fet de calcular l’orientació on apunta l’usuari i sumar-la a l’angle inicial
s’aconsegueix mitjançant la funció updateCompass() que s’executa cada
vegada que l’usuari varia la seva orientació més d’un grau. D’aquesta manera
cada vegada que l’usuari varïi un grau cap a l’esquerra, la brúixola es mourà un
grau cap a la dreta i viceversa.
function torad(x) {
return x * math.pi / 180;
}
function todeg(x) {
return ((x * 180 / math.pi) + 360) % 360;
}
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function bearing(point1, point2) {
titanium.api.debug(' bearing fnct');
var lat1 = point1.lat * math.pi / 180;
var lat2 = point2.lat * math.pi / 180;
var dlng = (point2.lng - point1.lng) * math.pi / 180;
var y = math.sin(dlng) * math.cos(lat2);
var x = math.cos(lat1) * math.sin(lat2) - math.sin(lat1) * math.cos(lat2) * math.cos(dlng);
var brng = math.atan2(y, x);
titanium.api.debug(' brng: ' + brng);
return brng;
}
function updatecompass() {
ti.api.info("interval compass");
if(todeg(-currbearing) <= 180) {
angle = (todeg(-currbearing) + todeg(horizangle)) % 360;
} else {
angle = (todeg(horizangle) - (360 - todeg(-currbearing))) % 360;
}
var t = ti.ui.create2dmatrix();
t = t.rotate(angle);
view1.transform = t;
}

5.2.6 Auto trigger
L’auto-trigger o disparador automàtic és un disparador d’events segons la
proximitat del dispositiu a un determinat punt. Aquesta funció ens serveix per a
llançar events d’avís a l’usuari quan es troba a prop d’algun punt d’interès, en
aquest cas, quan es troba proper al punt de destí del joc de pistes.
El seu funcionament és simple: cada vegada que tenim dades noves sobre la
posició de l’usuari calculem a quina distància es troba del punt d’interès,
mitjançant les coordenades de l’usuari i les del punt que es vol descobrir.
Aquesta distància, de la qual podem veure un exemple en la figura següent, la
calculem mitjançant la funció distance.

Fig. 5.4 Gràfica de la distància entre l’usuari i el punt
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Si la distància és menor que la distància establerta per defecte per disparar
l’alerta, disparem l’alerta. A la funció triggerhotspot definim què volem que
passi en el moment que l’usuari arribi a la posició. En aquest cas apareix un
missatge a la pantalla que diu: “Has arribat al punt” i a més vibra el dispositiu
mòbil.
Aquest codi és en major part la implementació de la fórmula de Haversine de
distàncies. Aquesta formula té en compte la curvatura de la terra en el càlcul de
les distàncies, per tant, dóna uns resultats molt més acurats que altres tipus de
fórmules més simples.
function torad(x) {
return x * math.pi / 180;
}
function todeg(x) {
return ((x * 180 / math.pi) + 360) % 360;
}
function distance(point1, point2) {
var r = 6371;// km
var dlat = torad(point2.lat - point1.lat);
var dlon = torad(point2.lng - point1.lng);
var a = math.sin(dlat / 2) * math.sin(dlat / 2) + math.cos(torad(point1.lat)) *
math.cos(torad(point2.lat)) * math.sin(dlon / 2) * math.sin(dlon / 2);
var c = 2 * math.atan2(math.sqrt(a), math.sqrt(1 - a));
return r * c;
}
function triggerhotspot() {
alert("Has arribat al punt");
ti.media.vibrate();
}
function locationUpdate(){
var distanceToHotspot = distance (point1, point2);
if(distanceToHotspot <= 0.01){
triggerHotspot();
}
}

42

Eduloc: Aprenentatge basat en la localització

CAPÍTOL 6. AVALUACIÓ DE L’APLICACIÓ MÒBIL
PILOT

6.1 Impacte i acceptació de la fase pilot
Tot i ser una prova de concepte, Eduloc ha tingut una acceptació que ha
superat les nostres expectatives en aquesta fase pilot. Ha arribat a un total de
636 usuaris registrats i s’han creat més de 2.000 escenaris. Fins arribar a uns
1.030 escenaris actius.
Tres projectes que feien servir la plataforma Eduloc (en la fase pilot), han estat
finalistes del Premi Internacional d’Innovació Educativa de Fundació Telefònica,
en el qual s’hi han presentat 1.700 projectes de diferents països. A continuació
presentem un petit resum d’aquests tres projectes que són un bon exemple
sobre l’ús pràctic d’Eduloc a les escoles.
- “Itinerarios” és un projecte que tenia l’objectiu de fomentar la col·laboració
entre escoles d’Europa i Llatinoamèrica. En concret una escola catalana, una
escola de Tenerife i una escola de l’Argentina. Els alumnes de secundària de
cadascuna de les escoles havien de dissenyar un itinerari, en forma de joc de
pistes, per a una altra escola, investigant l’espai que envoltava el centre
escolar.
Posteriorment aquesta escola havia de resoldre el joc de pistes que els havien
preparat els alumnes de l’altra escola.
Per a més informació consultar [6]
- “El Mòbil, la Màquina del temps” és un projecte realitzat pels alumnes de la
UEC l’Afrau de Solsona que consisteix en la creació d’una gimcana al poblat
ibèric del Castellvell de Solsona. Amb l’aplicació Eduloc instal·lada al telèfon
mòbil, alumnes i visitants poden descobrir com vivien els íbers fa uns 2500
anys.
Per a més informació consultar [7]
- “Como científicos” és un projecte realitzat per la Escuela Primaria Colegio
Newlands de Adrogué, Buenos Aires, Argentina, que també utilitza Eduloc amb
l’objectiu de desenvolupar activitats d’investigació científica sobre el territori.
Per a més informació consultar [8]
A banda d’aquests tres projecetes alguns bons exemples d’utilització d’Eduloc
a les aules són els següents:
- Itinerari per les Gavarres on noies i nois de quart curs d’Educació Secundària
Obligatòria (ESO) de l’Institut Santa Eugènia van posar en pràctica el treball
que han realitzat amb la Fundació Itinerarium, consistent a crear continguts
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multimèdia al voltant de l’espai natural de les Gavarres, que després es
geolocalitzen sobre el territori.
Per a més informació consultar: [9]
- Projecte Amat Piniella: set instituts de la comarca del Bages estan preparant
diferents itineraris literaris, biogràfics i polítics sobre la figura d’Amat Piniella,
intel·lectual català empresonat al camp d’extermini de Mathausen.
Per a més informació consultar: [10]
Per altra banda, hem fet també sessions de formació sobre Eduloc i
aprenentatge basat en la localització:
- Curs sobre usos didàctics dels mòbils i les tauletes organitzat per l’ICE de la
UAB. (21 hores)
Per a més informació consultar: [11]

6.2 Valoració per part dels usuaris de l’aplicació pilot
Per poder començar a definir la nova versió de l’aplicació mòbil d’Eduloc s’ha
cregut que era determinant el fet de saber l’opinió dels usuaris que han fet
servir la versió beta de l’aplicació.
Per aquest motiu s’ha fet una enquesta per saber les coses que els usuaris
creien que es podien millorar de la versió beta així com també perquè ens
donessin la seva opinió sobre algunes de les possibles noves funcionalitats de
la nova versió 1.0. D’aquesta manera hem pogut donar prioritat al que els
usuaris han cregut que era més important.
Aquesta enquesta s’ha creat a través de l’eina de creació de formularis de
Google Docs i l‘han respost un total de 55 usuaris. Tenint en compte que en la
fase pilot hi ha poc més de 600 usuaris registrats creiem que aquesta enquesta
és una bona mostra (representa gairebé un 9% dels usuaris d’Eduloc) i per tant
l’haurem de tenir molt en compte.
Aquest és el contingut de l’enquesta:
Pregunta 1
Creus que els dispositius mòbils poden ser un recurs tecnològic útil que
afavoreixi el treball de determinats continguts i competències amb els teus
alumnes? Valora de 1 a 5 (1: poc... 5: molt)

1

1 vot

2%
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2
3
4
5

3 vots
8 vots
23 vots
20 vots

5%
15%
42%
36%

Fig. 6.1 Gràfica i taula dels resultats de la pregunta núm. 1
Interpretació:
Com es pot observar fins a un 78% dels usuaris ha votat 4 o 5. És un
percentatge molt elevat però no és sorprenent ja que l’enquesta s’ha
passat a persones que s’han registrat a Eduloc, per tant té lògica que
creguin en els dispositius mòbils com a recurs tecnològic. Per altra
banda, podem extreure que només un 7% ha votat 1 o 2, per tant la
gran majoria d’usuaris que han respost al qüestionari estan a favor
d’utilitzar els dispositius mòbils com a eina per a l’aprenentatge.
Pregunta 2
Tot i estar en fase beta, creus que Eduloc és una plataforma útil i adequada per
al treball de determinats continguts i competències amb els teus alumnes?
Valora de 1 a 5 (1: poc... 5: molt)

1
2
3
4
5

1 vot
3 vots
7 vots
25 vots
19 vots

2%
5%
13%
45%
35%

Fig. 6.2 Gràfica i taula dels resultats de la pregunta núm. 2
Interpretació:
D’aquesta resposta podem extreure’n una conclusió molt positiva i és el
fet que tot i estar en fase beta, hi ha un 80% (que han votat 4 i 5) dels
usuaris que creuen que Eduloc pot ser una eina molt útil i en canvi
només hi ha un 7% (que han votat 1 i 2) que creuen que és molt poc útil.
Això vol dir que majoritàriament el projecte genera interès en aquelles
persones que el coneixen.
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Pregunta 3
En cas que hagis realitzat alguna experiència amb els teus alumnes fent servir
Eduloc: has observat si això els ha motivat més a implicar-se en la realització
de les activitats? Valora de 1 a 5 (1: poc... 5: molt)
1
2
3
4
5
No he realitzat activitats

1 vot
0 vots
7 vots
17 vots
28 vots
2 vots

2%
0%
13%
31%
51%
4%

Fig. 6.3 Gràfica i taula dels resultats de la pregunta núm. 3
Interpretació:
Aquesta gràfica dóna resposta a una de les característiques més
importants que ens vam marcar com a objectiu a l’iniciar el projecte
Eduloc que era la d’augmentar la motivació dels alumnes i despertar el
seu interès. Com podem veure és una dada molt positiva ja que la gran
majoria de professors creuen que els ha ajudat (un 82% han votat 4 o 5).
Pregunta 4
Creus que l'aplicació mòbil actual d’Eduloc és intuïtiva? Valora de 1 a 5 (1:
poc... 5: molt)
1
2
3
4
5

2 vots
7 vots
25 vots
16 vots
5 vots

4%
13%
45%
29%
9%

Fig. 6.4 Gràfica i taula dels resultats de la pregunta núm. 4
Interpretació:
D’aquesta gràfica podem veure que la majoria dels usuaris ha votat 3
(un 45%). I fins a un 87% han votat 2, 3 o 4. Això vol dir que la majoria
creu que podria ser bastant més intuïtiva. Creiem que és normal aquest
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resultat perquè estem parlant d’una versió beta, ens va molt bé saber-ho
perquè per a la nova versió haurem de tenir-ho molt en compte per
millorar l’interfície gràfica i la navegació.
Pregunta 5
Creus que l'aplicació mòbil actual d'Eduloc és útil? Valora de 1 a 5 (1: poc... 5:
molt)
1
2
3
4
5

1 vot
3 vots
17 vots
21 vots
13 vots

2%
5%
31%
38%
24%

Fig. 6.5 Gràfica i taula dels resultats de la pregunta núm. 5
Interpretació:
Observant la gràfica podem veure que la majoria dels usuaris creuen
que és una aplicació útil (només un 7% han votat 1 o 2). No obstant,
observem que hi ha molts vots de 3 i 4 (un 69%), per tant entenem que
tot i que sembla que els usuaris estan satisfets, creuen que podria ser
més útil i per això haurem de buscar noves funcionalitats per a la nova
versió de l’aplicació per fer-la més potent.
Pregunta 6
Com valoraries que hi hagués un apartat "Els meus escenaris" per poder
accedir ràpidament als teus escenaris des de l'aplicació mòbil d'Eduloc? Valora
de 1 a 5 (1: poc... 5: molt)

1
2
3
4
5

4 vots
3 vots
11 vots
24 vots
13 vots

7%
5%
20%
44%
24%

Fig. 6.6 Gràfica i taula dels resultats de la pregunta núm. 6
Interpretació:
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Analitzant els resultats podem veure que en general és una funcionalitat
que interessa bastant (ja que només un 12% han votat 1 o 2). No
obstant, també podem observar que no es considera imprescindible ja
que només un 24% han votat 5.
Pregunta 7
Creus que el cercador per paraules clau d'Eduloc és suficient per filtrar els
escenaris des del mòbil?

Sí 5 vots
No 49 vots

9%
89%

Fig. 6.7 Gràfica i taula dels resultats de la pregunta núm. 7
Interpretació:
Aquesta dada és molt útil. Els usuaris deixen molt clar (un 89%) que
creuen que s’ha de buscar alguna alternativa que permeti millorar el
filtrat d’escenaris en l’aplicació mòbil. Segurament és el defecte més
gran que té aquesta versió pilot. Al ser una prova de concepte, no són
preocupants aquests resultats, al contrari, ens ajuden molt a veure el
que necessiten els usuaris. Nosaltres ens havíem adonat que calia
millorar aquest aspecte per això es va pensar que s’aplicarien nous
filtres abans de mostrar la llista d’escenaris i es va decidir que la següent
pregunta aniria directament relacionada amb aquests nous camps per
filtrar els escenaris.
Pregunta 8
A part de poder filtrar per paraules clau, quin/s d'aquests camps creus que
seria útil per filtrar escenaris des de l'aplicació mòbil?
Competències que es treballen

49 vots

89%

Públic objectiu (a qui va adreçat) 40 vots

73%

Nom de l'autor

45 vots

82%

Centre Educatiu

40 vots

73%

Població / Àmbit geogràfic

48 vots

87%

Idioma

42 vots

76%

Títol de l'escenari

47 vots

85%

Altres

1

2%
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Fig. 6.8 Gràfica i taula dels resultats de la pregunta núm. 8
Interpretació:
Tots els camps proposats superen el 70% dels vots, realment és un
percentatge molt elevat. Creiem, doncs, que serà interessant incorporarlos tots al nou filtre de l’aplicació. El camp que els usuaris han trobat
més interessant és el de les competències que es treballen, amb un 89%
dels vots.
Pregunta 9
La plataforma web d’Eduloc genera automàticament un codi QR per a cada
objecte d’un escenari que apunta a la visualització de la seva fitxa. Els codis
QR permeten accedir a la informació que contenen encara que no es disposi
de cobertura GPS. Trobaries interessant integrar un lector de codis QR dins de
l'aplicació mòbil Eduloc per poder capturar codis QR ubicats físicament en
espais que podrien no disposar de cobertura GPS? Valora de 1 a 5 (1: poc ... 5:
molt)

1
2
3
4
5

5 vots
2 vots
6 vots
18 vots
24 vots

9%
4%
11%
33%
44%

Fig. 6.9 Gràfica i taula dels resultats de la pregunta núm. 9
Interpretació:
Tenint en compte que els codis QR són encara una eina poc popular en
el món de l’educació creiem que potser algun dels vots més baixos pot
ser degut a la desconeixença de la tecnologia i no al fet que sigui una
funcionalitat poc interessant. No obstant observem que un 77% dels
usuaris ha votat 4 o 5. Creiem que és un percentatge molt elevat i que
per tant haurem de tenir en compte per a la nova versió 1.0 d’Eduloc.
Pregunta 10
Trobaries interessant integrar una càmera de fotos dins de l’aplicació Eduloc
per poder registrar i emmagatzemar les fotografies que facis en el teu compte
d'Eduloc i tenir-les disponibles directament quan editis el teu escenari des de la
web? Valora de 1 a 5 (1: poc... 5: molt)
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1
2
3
4
5

1 vot
4 vots
5 vots
22 vots
23 vots

2%
7%
9%
40%
42%

Fig. 6.10 Gràfica i taula dels resultats de la pregunta núm. 10
Interpretació
Analitzant les dades veiem que el fet d’integrar una càmera de fotos dins
de l’aplicació interessa molt als usuaris. Observem que un 82% dels
usuaris ha votat 4 o 5. És una percentatge molt alt. Per tant, haurem de
tenir molt en compte aquesta funcionalitat a l’hora de definir la nova
versió de l’aplicació Eduloc.
Pregunta 11
Trobaries interessant integrar una gravadora d'àudio dins de l’aplicació Eduloc
per poder registrar i emmagatzemar les gravacions que facis en el teu compte
d'Eduloc i tenir-les disponibles directament quan editis el teu escenari des de la
web? Valora de 1 a 5 (1: poc... 5: molt)
1
2
3
4
5

1 vot
5 vots
8 vots
21 vots
20 vots

2%
9%
15%
38%
36%

Fig. 6.11 Gràfica i taula dels resultats de la pregunta núm. 11
Interpretació
Observem que en general és una funcionalitat que interessa bastant (un
74% han votat 4 o 5) tot i que una mica menys que la càmera de fotos.
Per altra banda, no es pot considerar imprescindible ja que només el
36% han votat 5. Caldrà tenir en compte aquesta funcionalitat.
Pregunta 12
Trobaries interessant integrar una eina per geoposicionar punts i tracks
(trajectes o recorreguts) des de l’aplicació mòbil d’Eduloc, i associar-los
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automàticament al teu compte d'Eduloc i tenir-los disponibles directament quan
editis el teu escenari des de la web? Valora de 1 a 5 (1: poc... 5: molt)

1
2
3
4
5

1 vot
3 vots
4 vots
16 vots
31 vots

2%
5%
7%
29%
56%

Fig. 6.12 Gràfica i taula dels resultats de la pregunta núm. 12
Interpretació
De totes les noves funcionalitats que hem proposat en aquest
qüestionari, sembla que aquesta és la que els usuaris creuen més
necessària. Fins a un 85% dels usuaris ha votat 4 o 5 per tant hauria de
tenir prioritat respecte a la resta.
Pregunta 13
Trobaries interessant poder visualitzar els objectes del mapa d'un escenari
d’Eduloc en realitat augmentada? (sobreposicionats sobre la imatge real, a
través de la càmera del teu mòbil)? Valora de 1 a 5 (1: poc... 5: molt)
1
2
3
4
5

7 vots
11 vots
5 vots
15 vots
16 vots

13%
20%
9%
27%
29%

Fig. 6.13 Gràfica i taula dels resultats de la pregunta núm. 13
Interpretació
De totes les noves funcionalitats que hem proposat, aquesta és la que té
més diversitat d’opinions. Veiem que interessa molt a bastants usuaris,
però també interessa molt poc a bastants d’altres. Igual que en el cas del
lector de codis QR creiem que molts dels vots baixos poden ser deguts a
la desconeixença de la tecnologia. Pels resultats obtinguts sembla que
pot ser una millora en l’aplicació molt interessant però ara mateix no
seria prioritària.
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Pregunta 14
Creus que seria interessant poder puntuar els escenaris d’Eduloc dels altres
usuaris i disposar d’un ranquing amb els escenaris més valorats? Valora de 1 a
5 (1: poc... 5: molt)
1
2
3
4
5

2 vots
5 vots
11 vots
20 vots
17 vots

4%
9%
20%
36%
31%

Fig. 6.14 Gràfica i taula dels resultats de la pregunta núm. 14
Interpretació
Observem que un 87% dels usuaris ha votat 3, 4 o 5. Per tant, podem
concloure que tot i que no es considera una funcionalitat prioritària
interessa als usuaris i, per tant, cal tenir-la en compte.

6.3 Errors detectats en l’aplicació pilot
Basant-nos en les diferents opinions que hem rebut dels usuaris hem detectat
els següents errors en l’aplicació:
-

La cerca per paraules clau en el llistat d’escenaris no és suficient per
filtrar un escenari. Fa falta un filtre previ amb diversos camps per afinar
les cerques.	
  

-

Els objectes no es poden associar de cap manera a espais sense
cobertura GPS.

-

L’aplicació no és prou intuïtiva i cal millorar la interfície gràfica.

-

Perquè sigui més útil li manquen noves funcionalitats que ens permetin:
classificar millor els escenaris creats; incorporar eines per recopilar
informació multimèdia directament des de l’aplicació; tenir accés ràpid
als escenaris creats pel propi usuari.

-

S’han trobat a faltar alguns objectes que cobrissin funcionalitats.

-

Hauria anat molt bé saber quines pantalles, opcions o funcionalitats són
les que fan servir els usuaris de l’aplicació per saber si està ben
estructurada i també per saber quines coses cal canviar o millorar per
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fer-la més intuïtiva. Així com els fluxos de navegació dins de l’aplicació.
Cal instal·lar un gestor d’estadístiques d’ús.
-

S’hauria de poder posar més d’una imatge associada a un punt, és a dir
una galeria d’imatges.

-

Tots els objectes haurien de poder incorporar els diferents elements
multimèdia: àudios, vídeos, imatges, enllaços web, etc. i no només el
punt. D’aquesta manera seran molt més complets.

6.4 Peticions dels usuaris
Durant el temps que la aplicació porta publicada i a través de les diferents
jornades de formació on s’ha presentat Eduloc els usuaris ens han donat
feedback sobre que volen veure en les futures versions de Eduloc.
La petició majoritària que hem rebut de l’aplicació mòbil ha estat que es pugui
generar contingut des del mateix mòbil i que la creació no estigui restringida
només a la plataforma web. Donada la complexitat d’aquesta petició, ja que
implica tant a la part mòbil del projecte com a la part web, la posposarem fins
que estigui publicada una versió estable amb les millores que proposem en
aquest treball i que anomenem la versió 1.0

Nova versió de l’aplicació
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CAPÍTOL 7. VERSIÓ 1.0 DE L’APLICACIÓ
7.1 Millores que incorporarem a la versió 1.0 de l’aplicació
A partir dels errors que hem detectat al capítol anterior farem una nova
proposta que vindrà molt marcada pel retorn que hem rebut dels usuaris que
han fet servir la versió pilot. Les millores que s’han decidit incorporar a la versió
1.0 d’Eduloc són les següents:

7.1.1 Filtre per seleccionar els escenaris
Creiem que afegint nous camps a l’escenari podem fer un filtre potent amb
diferents criteris que hem cregut que poden ser interessants per a l’usuari a
l’hora d’escollir un escenari. Els camps a partir dels quals es podran filtrar o
ordenar els escenaris són els següents:
-

Títol de l’escenari
Índex de popularitat
Autor
Públic objectiu
Àmbit geogràfic
Idioma
Competències que es treballen
Centre educatiu

7.1.2 Eines per recopilar informació des del mòbil
7.1.2.1 Gravadora d’àudio
Incorporarem una gravadora d’àudio que permetrà des de la mateixa aplicació
d’Eduloc fer gravacions i associar-les al compte d’Eduloc de cada usuari per
poder pujar-les a la web i tenir-les disponibles directament per a la creació
d’escenaris.
7.1.2.2 Càmera de fotos
Incorporarem una càmera de fotos dins de l’aplicació d’Eduloc per permetre a
l’usuari fer fotografies i pujar-les al servidor d’Eduloc directament associades al
seu compte d’usuari d’Eduloc. D’aquesta manera cada usuari tindrà disponibles
directament a la web les fotografies fetes amb el mòbil per fer-les servir en la
creació dels seus escenaris.
7.1.2.3 Gravadora de tracks i punts geolocalitzats
Incorporarem aquesta eina que oferirà dues funcionalitats diferents:
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Per una banda permetrà a l’usuari gravar el track o itinerari que recorre a
mesura que es desplaça pel territori. L’objectiu d’emmagatzemar aquest track
és el de poder mostrar un camí o itinerari sobre el mapa d’un escenari. Aquest
track s’associarà directament al compte d’Eduloc de l’usuari i es podrà pujar
des del mòbil a la web. Quan l’usuari estigui creant un escenari des de la
plataforma web podrà incorporar aquest track sobre el mapa per marcar als
usuaris l’itinerari que hauran de seguir.
Per altra banda permetrà a l’usuari obtenir les coordenades d’un punt concret
del territori on es trobi des del mòbil per emmagatzemar-les i tenir-les
disponibles, des de la web, associades al seu compte d’usuari d’Eduloc. Moltes
vegades és més senzill i també més precís obtenir les coordenades sobre el
territori que no intentar seleccionar un punt des de la plataforma web.

7.1.3 Lector de codis QR dins de l’aplicació
Des de la plataforma web es genera un codi QR per cada objecte que es crea
en un escenari. Al capturar-lo es mostra un espai web amb els diferents camps
que formen l’objecte com si fos una representació de la fitxa mòbil. A l’integrar
el lector de codis QR dins de l’aplicació Eduloc es podran llegir tots aquests
codis QR (també tots els que no estiguin creats des d’Eduloc). L’usuari
s’estalviarà haver de baixar-se una aplicació exclusiva per llegir codis QR i no
caldrà que surti d’Eduloc quan vulgui capturar-los.
El fet més important és que si es situen codis QR físicament en un espai
interior, des de l’aplicació mòbil d’Eduloc es podrà accedir al contingut
d’aquests codis. Per tant solventem una de les mancances que tenia Eduloc
que era que no es podien associar fitxes d’objectes a espais interiors o sense
cobertura GPS.

7.1.4 Inici de sessió per a cada usuari
Hem cregut que era convenient que es pogués fer login al mòbil per tres
motius:
-

Que la informació multimèdia recopilada vagi associada a l’usuari que
l’hagi recollit. D’aquesta manera quan l’usuari faci login a la web, veurà
tot el material que ha recollit des del dispositiu mòbil.

-

Ens vam adonar que en molts casos els usuaris del mòbil volien
experimentar els escenaris que ells mateixos havien creat. Quan un
usuari inicia sessió podem fer una crida per extreure tots els escenaris
creats per aquell usuari. Hem cregut que era molt interessant crear un
apartat “Els meus escenaris” perquè l’usuari pugui accedir-hi
ràpidament.
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Per altra banda el fet que un usuari hagi fet login ens permetrà tenir un
control sobre les votacions que es fan sobre els escenaris. D’aquesta
manera un usuari només podrà votar una vegada un escenari concret.

7.1.5 Nous objectes
7.1.5.1 Objecte màquina del temps
La màquina del temps és un objecte que incorporarem a Eduloc i que té com a
objectiu poder mostrar com ha evolucionat un espai concret al llarg del temps a
través d’imatges. Cada imatge correspon a un instant de temps i se li associa
una data determinada. D’aquesta manera els usuaris podran mostrar, per
exemple, com han canviat unes ruïnes al llarg dels segles, un edifici al llarg
dels anys, un bosc durant les diferents èpoques de l’any, com creix una planta
dia a dia des del moment en què s’ha plantat, etc.
7.1.5.2 Objecte ruta
La ruta és un objecte que hem creat a Eduloc amb l’objectiu d’agrupar un
conjunt de punts d’informació que tenen una relació entre sí i que per algun
motiu té sentit que es recorrin en un ordre determinat. De forma optativa, les
rutes poden incorporar un track que uneixi tots els punts per guiar i mostrar el
camí a l’usuari. És adient fer servir aquest objecte per exemple per preparar
una ruta turística amb diferents punts d’informació.

7.1.6 Gestor d’estadístiques Flurry
Flurry és una eina que permet extreure estadístiques d’ús d’una aplicació
mòbil. Entre d’altres funcionalitats, permet veure quantes visites té cada
pantalla de l’aplicació, quantes vegades es prem un botó o quins fluxos de
navegació segueixen els usuaris dins de l’aplicació. També permet obtenir el
temps d’estada en una pantalla. L’hem escollit perquè a diferència d’altres
sol·lucions és especialista i es centra únicament en l’anàlisi d’estadístiques
d’aplicacions mòbils.

7.1.7 Escenaris més valorats, els destacats, els més recents i els
meus escenaris.
Per a la nova versió s’ha decidit incorporar quatre llistes noves d’escenaris:
1. Llista d’escenaris destacats: s’ha decidit incorporar un llistat amb els
escenaris que considerem que tenen més valor. Es tracta d’una llista
que pot anar canviant i que ens permetrà que l’usuari pugui veure
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escenaris de qualitat gairebé només obrir l’aplicació.
2. Llista d’escenaris recents: s’ha decidit incorporar un llistat amb els
darrers escenaris creats a Eduloc. D’aquesta manera es vol fer veure a
l’usuari que Eduloc és una aplicació activa, i podrà veure escenaris
diferents en aquest apartat cada vegada que entri a l’aplicació. La
intenció és que no sembli una aplicació estàtica sinó el contrari,
demostrant que és una aplicació viva.
3. Llista d’escenaris més valorats: s’ha decidit incorporar un llistat amb els
escenaris que tenen una valoració més alta per part dels usuaris. Creiem
que el fet que hi hagi votacions i un rànquing d’escenaris pot motivar a
l’alumnat per intentar estar entre els escenaris més valorats. A més és
una altra manera de donar visibilitat a escenaris que segons els usuaris
són de qualitat.
4. Llista amb els meus escenaris que permetrà a l’usuari accedir a les
seves creacions d’una manera molt més ràpida.

7.1.8 Tots els objectes amb arxius multimèdia
En aquesta nova versió els usuaris podran afegir a tots els objectes: un àudio,
un vídeo, una galeria d’imatges o un enllaç a una pàgina web a les respectives
fitxes.

7.1.9 Afegir galeria d’imatges a l’objecte punt
En la nova versió de l’aplicació la fitxa de l’objecte punt podrà mostrar una
galeria d’imatges en lloc d’una sola imatge.

7.2 Disseny de la nova aplicació
Presentem al lector el disseny de la nova aplicació. Per disseny entenem el
conjunt que conforma tant l’aspecte visual com la navegació entre pantalles de
l’aplicació, donant com a resultat una experiència d’usuari millorada, que la fa
més atractiva visualment i més senzilla de fer servir.

7.2.1 Nou diagrama de navegació de pantalles
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Fig. 7.1 Esquema de navegació de l’aplicació

7.2.2 Especificació de pantalles
- Pantalla inicial de selecció: experimentar escenaris o recopilar dades.
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Fig. 7.2 Pantalla de selecció
Perquè l’aplicació sigui clara i intuïtiva hem decidit separar-la en dues parts ben
diferenciades ja que creiem que els usuaris poden voler entrar a l’aplicació per
dos motius diferents.
Per una banda, els usuaris poden voler recopilar informació amb les diferents
eines que ofereix l’aplicació mòbil, per després poder crear les experiències
des de la web.
D’altra banda, hi haurà usuaris que voldran viure l’experiència sobre el territori
d’alguns dels escenaris ja creats.
Aquesta pantalla permetrà a l’usuari seleccionar una de les dues opcions.
-

Pantalla amb les diferents eines

Fig. 7.3 Pantalla de selecció d’eina per recopilar dades
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Creiem que és importantíssim que els alumnes participin activament de les
activitats i per aquest motiu els oferim eines perquè puguin ser ells mateixos els
qui cerquin informació, facin fotografies, facin entrevistes, enregistrin àudios i
geoposicionin punts d’interès. Aquesta pantalla els permet seleccionar una de
les diferents eines disponibles.
- Pantalla per recopilar coordenades i tracks
La millor manera de recopilar informació georeferenciada creiem que és fer-ho
desplaçant-se sobre el territori. Per això oferim aquesta eina que permetrà a
l’usuari gravar un track així com també li permetrà guardar les coordenades
dels punts que cregui convenients sobre el territori per desprès importar-los a
un escenari des de la web i completar-ne la informació. Aquestes dades
s’associaran directament al compte de l’usuari per tenir-les disponibles a la
web.
- Pantalla de la càmera de fotos
Aquesta pantalla permet obrir la càmera interna del telèfon per poder fer
fotografies que aniran directament associades a un compte d’usuari d’Eduloc i
per tant es podran pujar al servidor per fer-les servir posteriorment des de la
web en la creació d’escenaris.
- Pantalla de la gravadora d’àudio
Aquesta pantalla permetrà a l’usuari fer servir la gravadora interna del
dispositiu mòbil per poder enregistrar un àudio. D’aquesta manera podrà, per
exemple, gravar sons d’animals, sons d’un bosc, entrevistar a persones, locutar
un text etc. i automàticament tenir associades totes aquestes gravacions al seu
compte d’Eduloc i tenir-les disponibles a la web per a la creació d’escenaris.
- Pantalla de les llistes d’escenaris
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Fig. 7.4 Pantalla de llistat d’escenaris
En aquesta pantalla podem veure els diferents llistats d’escenaris: els més
destacats, els més valorats, els més recents i els escenaris propis de l’usuari.
Per cada escenari es mostra el títol, la valoració, l’àmbit geogràfic, el públic al
que va orientat, l’autor i una imatge representativa de l’escenari.

- Pantalla de filtre d’escenaris

Fig. 7.5 Pantalla del filtre d’escenaris
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Aquesta és una de les pantalles que hem de treballar millor ja que actualment
hi ha creats més de 1.000 escenaris i hem de trobar la manera més senzilla
perquè els usuaris puguin trobar els escenaris que els interessen a través de
filtres. A partir de la resposta que s’ha rebut per part dels usuaris a l’enquesta
s’ha decidit que els escenaris es podrien filtrar mitjançant els següents camps:
- Títol o nom de l’escenari
- Índex de popularitat
- Autor
- Públic objectiu
- Àmbit geogràfic
- Idioma
- Competències que es treballen
- Centre educatiu
- Pantalla de descripció d’un escenari

Fig. 7.6 Pantalla de la fitxa de detall d’un escenari
La següent pantalla permetrà veure amb més detall la informació resum de
l’escenari abans d’entrar-hi.
- Pantalla del mapa amb els diferents objectes
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Fig. 7.7 Pantalla de mapa d’escenari amb els punts geolocalitzats
Es tracta d’un mapa on es pot veure la posició de l’usuari juntament amb tots
els objectes de l’escenari georeferenciats.
- Pantalles dels diferents objectes
Molts usuaris ens han comentat que aniria molt bé que no es perdés la
referència del mapa quan s’obren les diferents fitxes dels objectes. Ja que el
mapa és la base d’un escenari i d’aquesta manera es pot veure si hi ha més
objectes al voltant mentre es té una fitxa oberta. Per aquest motiu hem canviat
el disseny i en totes les fitxes d’objectes es veurà una petita part del mapa.
Per altra banda en la nova versió tots els objectes disposaran dels camps
àudio, vídeo, enllaç web i galeria de fotos (abans només l’objecte punt
disposava d’aquests elements).
- Objecte ruta
El primer punt de la ruta mostrarà una pantalla amb una imatge representativa
de la ruta, el títol, el tipus de ruta, el nivell de dificultat i una descripció textual.
Els punts podran estar units en el mapa a través d’un track.
Per a la resta de punts de la ruta es mostrarà una fitxa amb informació sobre el
punt formada per una descripció textual, una galeria d’imatges, un vídeo, un
àudio i un enllaç a una pàgina web.

Nova versió de l’aplicació

63

Fig. 7.8 Fitxes d’inici de ruta i punt de ruta
- Objecte joc de pistes
Al seleccionar l’objecte joc de pistes en el mapa es mostrarà una pantalla amb
una imatge i una descripció o instruccions sobre el joc.
Una vegada iniciat el joc es mostrarà una pantalla amb una imatge
representativa del lloc que s’ha de descobrir o també una brúixola que indica la
direcció i distància fins al lloc que cal trobar. La pista es donarà mitjançant un
text descriptiu però podrà tenir un suport en forma d’àudio, vídeo o enllaç web.
Al arribar al lloc que cal descobrir es mostrarà una pantalla amb un text
informatiu sobre el lloc al que s’ha arribat i un botó per passar a la següent
pista.

Fig. 7.9 Fitxa de descripció de joc de pistes i fitxes de pista
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- Joc de preguntes
L’objecte joc de preguntes estarà format per una pregunta en forma de text i
tres botons per seleccionar les respostes. La pregunta pot anar
acompanyada opcionalment per una imatge.
Una vegada es respon correctament una pregunta es pot passar a la
següent.

Fig. 7.10 Fitxa de descripció de joc de preguntes i fitxa de pregunta
- Màquina del temps
Aquest objecte ens permet veure com ha evolucionat un lloc concret a
través del temps.
A l’obrir l’objecte màquina del temps en el mapa, podrem observar una sèrie
de fitxes ordenades cronològicament en el temps que anomenem
instantànies.
Cadascuna de les instantànies estarà formada per un camp amb la data
(segle, any, dia, època de l’any, minut, segon...).
També contindran una descripció sobre aquell instant, una imatge, un
àudio, un vídeo o un enllaç a una pàgina web.
A través de les fletxes superiors es podrà anar viatjant en el temps a través
de les diferents instantànies de la màquina del temps associada a un indret
determinat.
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Fig. 7.11 Fitxa de descripció de la màquina del temps i fitxa de instantània
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CAPÍTOL 8. CONCLUSIONS
8.1 Revisió i balanç dels objectius
Una vegada s’ha acabat el desenvolupament del projecte arriba el moment de
valorar la feina realitzada.
A l’inici de la memòria ens hem marcat una sèrie d’objectius que es volien
assolir durant la realització d’aquest treball. Tot seguit valorarem fins a quin
punt s’ha pogut cobrir-los satisfactòriament.
Analitzarem cadascun dels diferents objectius específics que s’han definit per
realitzar la versió pilot de l’aplicació.
-

Comprovar que es pot desenvolupar l’aplicació mòbil Eduloc amb
el framework multiplataforma de desenvolupament d’aplicacions
mòbils Titanium.
Tot el codi de l’aplicació mòbil Eduloc s’ha programat mitjançant el
framework Titanium. En cap moment ens hem trobat cap impediment
tècnic a l’hora de programar amb aquest framework com podrien ser la
manca de llibreries o l’accés als diferents sensors del dispositiu (GPS,
brúixola...).
Hem aconseguit programar l’aplicació amb el mateix codi per a
dispositius iPhone i per a dispositius amb sistema operatiu Android, per
tant, podem concloure que hem tardat pràcticament la meitat del temps
que si haguéssim programat directament amb els llenguatges natius dels
dos sistemes operatius.
A més, a nivell d’usuari final, hem comprovat que no es nota cap
diferència de fluïdesa de navegació de l’aplicació o dels components
d’interfície gràfica propis de cada plataforma, ja que tot i que hem
programat amb Javascript, hem acabat obtenint dues aplicacions natives
i diferents per a cada sistema operatiu.
Per tant, valorem molt positivament aquesta elecció tant per a la versió
1.0 d’Eduloc com per a d’altres projectes futurs a l’empresa Itinerarium ja
que permet estalviar molt de temps i recursos.

-

Comprovar que es pot establir una comunicació entre la plataforma
web i l’aplicació mòbil per obtenir les dades generades per l’usuari,
tant la informació dels diferents escenaris com els objectes i dades
que contenen.
Per a la interacció amb la plataforma web s’han definit unes API’s de
comunicació que ens han permès rebre tots els paràmetres necessaris
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per a la creació de l’aplicació mòbil. No ens hem trobat amb cap
problema a l’hora d’extreure les dades d’aquests fitxers per utilitzar-les a
l’aplicació.
S’han definit dues crides des de l’aplicació mòbil que retornen dos fitxers
JSON, un amb les dades per crear un llistat d’escenaris i l’altre per crear
el mapa i les fitxes de cada objecte d’un escenari concret.
-

Determinar si es pot filtrar el llistat d’escenaris per paraules clau.
Aquest era un punt important ja que amb la gran quantitat d’escenaris
creats es faria molt difícil trobar-ne un si no es pogués filtrar de cap
manera. L’hem pogut completar amb èxit.
Amb la petició que es fa des del mòbil demanant el llistat d’escenaris
hem decidit enviar com a paràmetre les paraules que vol cercar l’usuari
de l’aplicació mòbil.
La plataforma web ens retorna un JSON amb el llistat d’escenaris ja
filtrat. D’aquesta manera el procés del càlcul cau bàsicament en el
servidor web.

-

Determinar que es pot mostrar la informació bàsica d’un objecte
sobre un mapa de manera que l’usuari entengui que la informació
està relacionada amb aquella localització.
Quan rebem la informació de qualsevol dels objectes sempre rebem els
paràmetres de latitud i longitud que s’han entrat des de la plataforma
web. Hem pogut associar aquestes coordenades al mapa que es mostra
a l’aplicació mòbil i hi hem situat el que s’anomena una anotació: es
tracta d’una icona georeferenciada sobre el mapa que indica que hi ha
un objecte. Cada objecte té la seva icona i al prémer sobre aquesta
anotació s’obre la fitxa informativa de l’objecte corresponent.

-

Crear l’objecte punt que permet reproduir contingut multimèdia
(vídeo, àudio, imatges i enllaços web) i associar-lo a un espai
concret.
Hem comprovat que es pot associar contingut multimèdia a l’objecte
punt en forma d’imatges, àudios, vídeo i també associar-hi un enllaç
web. La petició del contingut es fa en el moment de seleccionar
cadascun dels elements i es requereix connexió a internet en aquest
moment.
La plataforma web no permet pujar vídeos ja que es va decidir que
ocupaven molt espai al servidor. S’ha optat per posar un enllaç al portal
de vídeos Youtube que és molt utilitzat a les aules, i des de l’aplicació
móbil s’obre una vista Web dins de l’aplicació amb el contingut d’aquesta
URL.
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-

Crear l’objecte joc de preguntes que permet associar una pregunta
a un lloc determinat amb les corresponents respostes perquè
l’usuari identifiqui la correcta.
Hem pogut crear l’objecte joc de preguntes sense problemes, el fitxer
JSON que retorna el servidor ens marca les dues respostes incorrectes i
la correcta. El mòbil marca amb una creu o un tic segons si l’usuari
escull la resposta encertada o no.

-

Comprovar la viabilitat de crear l’objecte pista que condueix fins a
un indret determinat gràcies a una brúixola virtual mostrant la
direcció i la distància en cada moment i detectant automàticament
gràcies al GPS quan l’usuari hi arriba.
La creació d’aquest objecte potser ha estat una de les parts que ens ha
costat més hores de dedicació. A part de la complexitat pels molts
càlculs que cal fer, hem hagut de fer moltes proves sobre el terreny per
ajustar certs valors com, per exemple, amb quina freqüència calculem la
distància i l’angle al punt que cal descobrir perquè l’experiència de
l’usuari sigui bona.
No obstant, creiem que aquest objecte dóna valor a l’aplicació ja que és
genuí i molt característic, i ens diferencia d’altres plataformes similars. A
més ha tingut molt bona acceptació per part dels usuaris que han creat
una gran varietat de jocs de pistes.

-

Obtenir les opinions dels usuaris sobre aquesta versió de prova i
les seves preferències sobre possibles noves funcionalitats en la
versió 1.0.
Des del moment en què vam publicar l’aplicació vam rebre moltes
opinions dels usuaris en forma de correus electrònics, trucades
telefòniques, opinions a les xarxes socials de Twitter i Facebook...
També hem pogut detectar el grau d’interès dels usuaris pel fet que
se’ns ha convidat a diferents cursos formatius per presentar el projecte
Eduloc amb força participació i amb mostres d’interès per part dels
assistents. La majoria eren opinions positives però vam detectar que
eren molt generals i necessitàvem més concreció a l’hora de poder
conèixer la seva opinió per a la nova versió.
Per això vam decidir enviar una enquesta als usuaris d’Eduloc amb les
preguntes que nosaltres creiem més rellevants sobre la versió antiga i
sobre què esperaven de la nova versió.
Gairebé un 9% dels usuaris d’Eduloc van respondre l’enquesta, creiem
que és una mostra important i que els resultats de l’enquesta ens han
ajudat molt a detectar mancances de la versió pilot i també conèixer les
prioritats dels usuaris per a la versió 1.0 i per aquest motiu els hem tingut
molt en compte.
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Extreure conclusions sobre aquesta versió beta a partir del
feedback rebut, detectar problemes i fer una nova proposta amb
millores per a la versió 1.0.
L’objectiu principal d’aquest treball ha estat dissenyar una versió 1.0
d’Eduloc el més treballada possible. El fet d’haver fet una versió prèvia i
posar-la en pràctica en un escenari real (és a dir fer-la pública) ens ha
ajudat moltíssim a adonar-nos d’errors que hem pogut cometre així com
també possibles mancances. Creiem que gràcies a aquest treball previ
hem definit una aplicació 1.0 molt més intuïtiva, robusta i més completa
amb moltes més funcionalitats que no havíem detectat com a
necessàries en un principi. L’empresa Itinerarium ha valorat la nostra
feina i ha acceptat la proposta tal i com l’hem plantejada. Actualment ja
està en funcionament la versió 1.0.

8.2 Formacions i projectes amb Eduloc
En el moment de fer el tancament del TFC volem comentar que hi ha hagut un
gran interès per fer servir Eduloc. A part dels diferents exemples que hem vist
en l’utilització de la versió pilot, en els cinc mesos desde la creació de la versió
1.0 s’han fet dos tallers a representants de tots els Beritzegune (centres de
recursos pedagògics) d’Euskadi (Durango i Lasarte). Arrel d’aquesta formació
s’ha traduït Eduloc a l’euskera i ja hi ha bastantes escoles que hi estan creant
escenaris i experiències basades en la localització (veure [12]).
Fundació Itinerarium ha fet una formació sobre la plataforma Eduloc a
professors de primària i secundària de Barcelona, organitzat pels centres de
recursos pedagògics (CRP’s) de Barcelona (veure [13]).
Fundació Telefònica ha signat un conveni amb Fundació Itinerarium per dur a
terme un Laboratori de Mobile Learning amb Eduloc, en el qual s’investiga
l’impacte de l’aprenentatge amb mòbils basat en la localització en alumnes de
Secundària en risc d’exclusió (veure [14]).
Fundació Itinerarium ha desenvolupat el projecte “Tesoros de mi localidad” per
al Centro regional de formación del profesorado de Castilla-La Mancha en que
els alumnes treballen i donen a conèixer els llocs més característics de la seva
localitat. S’estan formant a 50 professors per a que en el curs següent puguin
realitzar el projecte amb els seus alumnes. (veure [15]).
En els cinc mesos posteriors a fer pública la versió 1.0 d’Eduloc s’han registrat
més de nou-cents usuaris i s’han creat més de mil escenaris nous.

8.3 Valoracions a nivell d’empresa
L’empresa Itinerarium ens ha valorat molt positivament la feina realitzada en
aquest treball. Itinerarium ha quedat molt satisfeta de l’aplicació final. El fet
d’haver realitzat una versió pilot ha permès crear una aplicació molt intuïtiva
que ha rebut molt bona resposta per part dels usuaris finals.
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Per altra banda el treball ha tingut bastant impacte en la manera de
desenvolupar aplicacions a l’empresa ja que el fet de comprovar que s’ha pogut
programar l’aplicació amb el framework Titanium ha permès estalviar molt
temps i diners obtenint els mateixos resultats que si haguéssim programat amb
els llenguatges natius. Per aquest motiu Itinerarium ha decidit, a partir de
l’experiència d’aquest treball, programar totes les aplicacions que sigui possible
amb Titanium (a no ser que hi hagi algun impediment tècnic que no ho
permeti).

8.4 Valoracions personals
Creiem que tots els coneixements que hem anat adquirint al llarg de la carrera
ens han estat bastant útils, sobretot les assignatures relacionades amb la
programació i les matemàtiques. Durant la carrera també hem après a ser
autosuficients a l’hora de cercar informació per aprendre coses noves. Creiem
que la pràctica del treball en equip d’algunes assignatures i del treball basat en
projectes també ens ha estat molt positiva ja que són unes primeres
experiències molt semblants al que et trobes quan entres al món laboral . Per
altra banda potser hem trobat a faltar que es donés més importància a les
tecnologies mòbils durant la carrera ja que tenen un impacte molt important en
la societat.
Personalment estem molt satisfets i il·lusionats amb els resultats del treball i del
projecte Eduloc. El fet de veure la bona resposta per part de professors i la
motivació dels alumnes al fer servir l’eina ens fa pensar que podem ajudar a
millorar les metodologies d’ensenyament per part dels professors i contribuïr a
donar pes a l’alumne en el seu procés d’aprenentatge.
El fet de veure que cada dia hi ha escoles que estan fent servir Eduloc ens
omple molt i alhora ens fa respecte ja que formar part del procés
d’aprenentatge dels alumnes és una reponsabilitat molt gran. Per això seguim
treballant el projecte dia a dia, escoltant alumnes i professors per a seguir
millorant l’eina. Creiem que encara estem als inicis del projecte ja que el ventall
de millores i noves funcionalitats és molt gran i seguirem aplicant-les fins a
aconseguir arribar al màxim nombre d’alumnes i professors que ens sigui
possible.
Aquesta és la perspectiva més immediata per a Eduloc. Les possibilitats que
obre, d’aprendre des de qualsevol lloc i en qualsevol moment, convidant els
alumnes a sortir de l’aula i oferint un servei a la comunitat, i també la gran
demanda de professorat que vol conèixer i utilitzar l’eina, ens fan pensar que
pot fer una bona contribució a la motivació per als aprenentatges.
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