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Resum
Aquest projecte forma part d’un treball més ampli que està duent a terme un
equip interuniversitari d'innovació docent, amb seu a la UPC, que treballa en el
desenvolupament de Quantum LEAP (Learning English for Academic
Purposes)"'un entorn virtual d'aprenentatge d'anglès acadèmic a la universitat,
que contè una gran quantitat i varietat de materials interactius multimèdia pel
desenvolupament de la comprensió i expressió oral i escrita en anglès. Amb
aquest projecte es dóna resposta a necessitats clau de la universitat actual
respecte a les competències de llengua i comunicació (diferents nivells de
competència en anglès i diferents estils d’aprenentatge, millorar l’aprenentatge i
pràctica de l’anglès acadèmic, per exemple). El context
actual està
caracteritzat per una major mobilitat acadèmica i profesional, una major
presencia de l’anglès com a lingua franca, i una ja plena implantació de l’EEES
(Espai Europeu d’Educació Superior) amb èmfasi en els processos
d’aprenentatge, l’adquisició de competències i l’aprenentatge autònom. Tenint
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en compte aquest context i el grau de desenvolupament de Quantum LEAP, en
aquest projecte s’ha treballat en la revisió dels materials didàctics, en la
implementació de l’entorn d’aprenentatge a l’aula i com a recurs per aprenents
autònoms, i s’ha dut a terme una profunda revisió tècnica i de disseny, per tal
d’adaptar-lo a criteris pedagògics i d’usabilitat.
Paraules clau
Entorn virtual d’aprenentatge
Catalogació segons aspecte d’actuació docent (*)
- Noves metodologies
- Competències genèriques
Àmbit de coneixement UPC
Àmbit o matèria principal beneficiària del projecte
- Enginyeries en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
- Enginyeries Industrials
Destinataris
El projecte Quantum LEAP és un projecte ampli i complex que al llarg del seu
desenvolupament s’ha anat implementant i pilotant en diferents assignatures. Al
mateix temps la informació obtinguda dels usuaris i de l’ús a les classes ha
estat útil a l’equip de treball per les diferents fases del seu desenvolupament.
Per la seva naturalesa, aquest entorn virtual d’aprenentatge d’anglès acadèmic
està obert a tota la comunitat universitària, amb previ registre (gratuït). En ser la
comunicació oral i escrita en anglès una competència transversal, això vol dir
que l’entorn ha estat utilitzat tant en assignatures de diferents titulacions com
per part d’usuaris que l’utilitzen com a eina d’autoaprenentatge. Així mateix, en
ser un projecte interuniversitari en què hi participen professors de la Universitat
Rovira i Virgili i Universitat de Lleida, també ha estat utilitzat en assignatures
d’aquestes universitats. Com a dada rellevant, el nombre d’usuaris registrats
(incloent professors i estudiants en classe guiada com usuaris en situació
d’autoaprenentatge) era superior als 5000.
Concretament, dins de la UPC, l’entorn Quantum LEAP ha estat utilitzat en
assignatures d’anglès tècnic a l’EPSEVG i la FIB, tant en assignatures
d’enginyeria (pla vell), com en assignatures de grau.
Destaquen les assignatures de grau d’aquests dos centres, optatives
transversals que s’ofereixen a totes les titulacions i que s’han implantat a partir
del curs 2012-2013:
-Written academic skills for engineering (EPSEVG i FIB) 6 ECTS Opt.
-Spoken academic and professional skills (EPSEVG i FIB) 6 ECTS Opt.
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-Academic skills for developing a project (EPSEVG i FIB) 6 ECTS Opt.
En aquestes assignatures on es treballa la comunicació oral i escrita en anglès,
els materials de Quantum LEAP es fan servir de manera habitual. També cal
destacar una assignatura que s’ha ofert durant diversos cursos (fins el curs
2011-2012) que integra continguts de ciència, tecnologia i societat amb
destreses d’anglès acadèmic. Aquesta assignatura ha servit per fer un pas més
en la innovació que suposa l’entorn i els materials per la integració de
continguts i tercera llengua. Aquesta assignatura (ET Informàtica de Gestió,
EPSEVG, Academic communication in English: Science, Technology and
Society, “Anglès 3”). Aquesta assignatura va introduir temes de continguts
relacionats amb ciència, tecnologia i societat a partir dels mòduls de Quantum
LEAP. Aquesta assignatura ha estat molt ben valorada pels estudiants.
Pel que fa a les assignatures de comunicació oral i escrita esmentades
anteriorment, Quantum LEAP és una eina perfectament integrada en la
docència. Durant la implementació s’han anat recollint dades dels estudiants a
través d’enquestes específiques. Aquesta recollida i anàlisi de dades es va fent
de forma progressiva. Els primers resultats de l’anàlisi són altament positius i
indiquen la percepció dels estudiants de que es tracta d’un entorn innovador,
apropiat per estudiants universitaris, que tracta de temes acadèmics
interessants i que recomanaria Quantum LEAP a altres estudiants.

Resultat
En la fase actual del projecte, a partir d’una primera versió de Quantum LEAP
s’han dut a terme revisions exhaustives dels materials didàctics, tant a nivell
pedagògic com tècnic, amb la revisió i transformació de l’entorn a nivell de
disseny, usabilitat i programació.
Des del punt de vista dels materials didàctics, en la fase actual del projecte
hem dut a terme una revisió exhaustiva dels deu mòduls interactius, que
suposen més de 300 hores d’aprenentatge i pràctica per l’usuari. En aquesta
revisió s’ha prestat especial atenció als apartats de producció oral i escrita.
S’han revisat les activitats, el feedback i guiatge de l’estudiant i l’organització i
accés del material multimèdia. Aquesta revisió per part dels autors s’ha dut a
terme en gran part a través de l’ús de Quantum LEAP com a material docent a
les diferents assignatures i de la resposta dels estudiants. Així doncs, al llarg
d’aquest procés s’han anat integrant les fases d’implementació amb tasques
d’avaluació i revisió (que ha implicat alhora, la feina tècnica de digitalitzar els
materials revisats).
Un dels canvis més importants que s’han emprès en aquesta fase del projecte
és el redisseny i reprogramació de tot l’entorn d’aprenentatge així com de la
pàgina web de suport. Partint de l’experiència d’ús, així com d’un estudi
d’usabilitat dut a terme a principis de l’any 2011, era aconsellable realitzar un
nou disseny gràfic més modern i funcional, i més intuitiu per a l’usuari. Des del
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punt de vista tècnic, també era aconsellable realitzar una programació de la
base de dades i entorn de treball substituint les taules per html i CSS, per tal
d’aconseguir una interfície més flexible i modular, que permet adaptacions de
l’entorn i, per exemple, qüestions importants com ara l’exportació a dispositius
mòbils (com ara les tauletes, que cada cop són més habituals). En aquest
sentit, l’adaptació a dispositius més petits requerirà un treball mínim d’adaptació
de la interfície.
El resultat de l’estudi d’usabilitat i també l’experiència d’ús de Quantum LEAP
per la docència va aconsellar un canvi radical pel que fa al disseny gràfic i el
replantejament de la presentació de l’entorn i pàgina web de suport. Gran part
del treball d’aquesta fase del projecte s’ha dedicat a aquesta tasca. Partint de
les recomanacions de l’estudi d’usabilitat de 2011 es va fer una separació clara
entre l’entrada a l’entorn d’aprenentatge i la web de suport i informació sobre el
projecte. Es van plantejar diferents propostes i es va produir un ampli debat
entre els membres de l’equip per tal de decidir l’estructura, continguts i
plantejament general d’aquests. La pàgina d’accés a l’entorn s’ha fet més clara
i destacada, convidant els usuaris a registrar-se i entrar (veure Figura 1),
mentre que la pàgina d’informació del projecte s’ha reduït, per donar la
informació essencial de suport més clara (veure Figura 2).

Fig. 1. Pàgina d’inici on destaca l’entrada a l’entorn.
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Fig. 2. Part inferior de la pàgina de “Main Features”.

A partir de l’entrada a l’entorn d’aprenentatge s’ha reformat la part de registre
per fer-la més atractiva i intuitiva per l’usuari. S’han redissenyat els diferents
apartats de l’entorn (secions del personal space i espai de navegació dels
mòduls). Aquests canvis han d’ajudar a poder integrar els dos espais per tal
d’oferir als estudiants un entorn d’aprenentatge més coherent. Les Figures 3 i 4
mostren el nou apartat de personal space. El personal space també s’ha revisat
per tal de millorar-ne la interactivitat (especialment pel que fa al treball en grup,
el seguiment del treball personal personal log i les eines de comunicació).

Fig. 3. Nova aparença de l’apartat de personal space.
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Fig. 4. Menú amb mostra d’una activitat d’un dels mòduls.
Actualment aquest entorn es troba plenament funcional en un entorn de
desenvolupament paral·lel a l’entorn actual de Quantum LEAP i en aquest
moment s’està treballant en la migració de la nova interfície al servidor definitiu.
La reprogramació de tot l’entorn s’ha realitzat de tal manera que sigui versàtil,
adaptable a canvis que es vulguin introduïr i que es pugui ajustar als diferents
dispositius mòbils que es fan anar en l’actualitat. Com que aquest projecte
s’inscriu en un treball molt més ampli i continuat al llarg dels anys (i diferents
projectes finançats), hi ha parts del projecte que en aquest moment encara
estan pendents de conclusió, com ara les activitats didàctiques del tutorial de
pronunciació (pendent de digitalització), l’adaptació del portfolio als estàndars
de l’ELP (European Language Portfolio), i l’elaboració de les guies i manuals
d’usuari, amb suggerències i pautes tant per a professors que integren l’ús de
Quantum LEAP a les seves classes com per a estudiants que el fan anar de
forma independent.
Avaluació del projecte
En ser un projecte d’ampli abast, que s’ha anat duent a terme a través de
projectes finançats, Quantum LEAP és un entorn plenament funcional que es
va desenvolupant i utilitzant alhora que es realitzen avaluacions i es fan
actuacions de millora i desenvolupament. A través de l’ús de Quantum LEAP
per part de professors i estudiants es va recollint feedback que es va
incorporant al projecte. Pel que fa a l’avaluació formal, aquesta és de dos tipus.
Com a part de l’ús en assignatures, s’han anat recollint qüestionaris d’avaluació
de l’entorn (aprenentatge i satisfacció) dels estudiants. Fins ara, els
qüestionaris analitzats han donat resultats satisfactoris. Per altra banda, donat
l’entorn virtual que s’està desenvolupant en aquest projecte s’ha d’adaptar tant
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a l’ús a classe com en situació d’autoaprenentatge, en aquest projecte s’ha fet
especial èmfasi en els estudis d’usabilitat. De fet, un dels punts de partida del
projecte realitzat amb aquest ajut va ser un estudi d’usabilitat realitzat per part
d’experts que ens van aportar unes pautes que van guiar les importants
modificacions tècniques que s’han realitzat al projecte, com són la
reprogramació de la base de dades i el disseny de la nova interfície. A partir
d’aquest treball tècnic, aquest projecte s’ha tancat amb un altre estudi
d’usabilitat des d’una doble perspectiva, l’avaluació inicial d’expert per
comprovar la introducció de millores i com que el resultat ha estat satisfactori,
s’ha procedit a una avaluació per part d’usuaris independents. Precisament
s’ha prioritzat aquest tipus d’usuari donat que els temes d’usabilitat, claredat i
facilitat de navegació són claus per a usuaris que aprenen anglès pel seu
compte sense la guia directa d’un professor. Com a part de la continuïtat del
projecte, està previst un altre estudi d’usabilitat amb usuaris en entorn de
classe.
Conclusions
El projecte Quantum LEAP, com ja s’ha dit abans, és un projecte molt ampli
que s’està duent a terme en diferents fases. Amb aquest ajut, s’ha avaluat i
pilotat la versió anterior de l’entorn i s’ha dut a terme una exhaustiva revisió
dels materials didàctics a nivell pedàgogic i de la part tècnica, la qual cosa ha
donat lloc a la reprogramació i redisseny de la interfície. Paral·lelament s’han
dut a terme diferents estudis d’usabilitat que han anat guiant el procés.
Quantum LEAP és un entorn d’aprenentatge altament versàtil que s’ha
dissenyat per l’ús a l’aula i com a recurs d’autoaprenentatge. Per tal de facilitar
aquest ús, en la reprogramació de Quantum LEAP s’ha tingut en compte
l’adaptabilitat a aquests dispositius, especialment les tauletes. Cal seguir
treballant en l’adaptació a mòbils. Per altra banda, l’experiència docent ens
indica que Quantum LEAP és una eina molt útil per a les diferents assignatures
de comunicació tècnica i que també pot ser útil per altres assignatures on s’hi
integri la competència de comunicació en anglès, en una línia de treball que ha
de tenir continuïtat. A partir de l’experiència en el disseny i implementació de
Quantum LEAP, estem acabant de desenvolupar guies d’usuari que no només
facilitin la navegació i ús de l’entorn, sinó que aportin pautes didàctiques,
suggerències de treball i proposta de diferents itineraris d’aprenentatge tant per
a professors com per a estudiants, per a facilitar al màxim la transferabilitat de
Quantum LEAP. Un element especialment innovador que destaca d’aquesta
fase de Quantum LEAP i que mereixen una continuïtat pel valor que li aporta al
projecte és la millora del portfolio adaptat a les directrius del Consell d’Europa i
alhora que sigui exportable, de forma que cada usuari pugui fer un seguiment
del seu progrés en l’aprenentatge de l’anglès acadèmic, alhora que pot
demostrar les competències de comunicació assolides. Aquest projecte té
prevista la continuïtat en aquesta i altres línies de treball.
Referències/més informació
Tota la informació rellevant al projecte i l’accés a l’entorn es pot trobar en
aquesta pàgina web: http://www.quantumleap.cat
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Arnó, E. (en premsa) Information Technology and Languages for Specific Purposes in the
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Arús (coord.) Technological and methodological innovation in teaching and processing
specialized linguistic domains . New York: Springer.
Arnó E., Rueda, C. (2011) Promoting reflection on science, technology, and society among
engineering students through an EAP online learning environment. Journal of English for
Academic Purposes, 10 (1), pp. 19-31
Arnó, E., Rueda, C., Soler, A., Armengol, L., Llurda, E., Romero, J. (2011) Quantum LEAP
(Learning English for Academic Purposes). An online learning environment adapted to the
EHEA. Comunicació i pòster presentats al Congrés ‘International Conference on English for
International and Intercultural Communication’
Llurda, E., Arnó, E., Armengol, L. (2011) Issues and options in the design and implementation
of the online learning environment QUANTUM LEAP (Learning English for Academic
Purposes). Comunicació presentada al 10è Congrés Internacional d’AELFE (Associació
Europea de Llengües per a Finalitats Específiques).
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