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Resum
Les tres escoles del Campus Nord utilitzen els comandaments TurningPoint en
algunes assignatures, sobretot de la fase inicial. La disponibilitat d’un nombre
reduït de comandaments i la necessitat de repartir-los i recollir-los a cada
classe limiten l’extensió d’aquesta metodologia. En aquest projecte s’ha
desenvolupat un mòdul de Moodle i un conjunt d’aplicacions que permeten
integrar els qüestionaris interactius a Atenea i utilitzar els telèfons intel•ligents
(smartphones) o els portàtils de l’estudiantat com a comandaments.

Paraules clau
sistemes de resposta interactiva, clickers, Moodle

Catalogació segons aspecte d’actuació docent (*)
- Noves metodologies
- Avaluació dels aprenentatges
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- Enginyeria Civil
- Enginyeries en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
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Destinataris
Aquest és un projecte transversal de les tres Escoles del Campus Nord.
L’objectiu principal eren les assignatures de la fase inicial, en especial les que
ja tenen tradició d’utilitzar els comandaments interactius Turning Point: Per part
de l’Escola de Camins, Àlgebra i Geometria (Grau en Enginyeria Civil), Càlcul
(Grau en Enginyeria Civil) i Àlgebra lineal (Grau en Enginyeria de la
Construcció). Per part de la FIB Arquitectura de Computadors de primer curs i
Xarxes de Computadors, de segon curs. Per part de l’ETSETB Introducció a
l’Enginyeria TIC de primer curs, amb la intenció d’estendre-ho a les
assignatures de matemàtiques de la fase inicial dels nous graus.
A la pràctica, en la fase de proves duta a terme dins del període de realització
del projecte, s’ha utilitzat a Càlcul dels graus d’enginyeria Civil i de la
Construcció, i també a Càlcul dels graus de Telecos. Les assignatures
previstes de la FIB han utilitzat els comandaments en el mode tradicional i la
resta d’assignatures ho faran en el proper quadrimestre de primavera.
Resultat
Tal i com es va comunicar a la secció d’observacions en l’acceptació del
projecte, els acords previstos amb l'empresa que comercialitza els
comandaments no es van materialitzar en tot l’abast previst. Tot i que a les
converses inicials amb l’empresa fabricant, Turning Technologies, es va parlar
clarament d’un pla pilot d’implantació en que l’empresa cedia un nombre elevat
de comandaments, com per cobrir tot el primer curs de les tres Escoles, a l’hora
de concretar-ho amb el distribuïdor a l’Estat (Charmex), la seva proposta va ser
de cessió durant un any amb compromís de compra l’any següent, condicions
que no hem acceptat. S’ha fet un acord de mínims pel que ens han cedit
temporalment un nombre limitat de comandaments (200) i l’ús del software de
connexió ResponseWare. D’altra banda, la capacitat de cofinançament de les
Escoles també és inferior a la prevista degut a la manca de pla d’ajuts per a la
renovació d’equipaments docents, i l’import de l’ajut concedit en aquesta
convocatòria CAPMD va ser inferior al sol•licitat. En aquestes condicions vam
decidir tirar endavant amb el projecte amb els comandaments disponibles i
posant més èmfasi en que es poguessin utilitzar com a comandaments els
mòbils i els portàtils dels estudiants i en la realització de l’enllaç amb Atenea.
L’abast de les proves de validació ha estat més reduït del previst però el valor
afegit i el potencial d’exportació a altres assignatures i d'ús futur dels resultats
del projecte es manté.
Així doncs, com a pla de contingència, l’inLab de la FIB es va fer càrrec de la
major part de les tasques de desenvolupament de l’aplicatiu d’integració amb
Atenea, aprofitant també un projecte d’Atenea Labs. Hi ha participat un dels
dos becaris contractats pel projecte, Marc Mauri.
A http://inlab.fib.upc.edu/ca/servei-lus-de-dispositius-de-resposta-interact
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iva-al-campus-nord , pot trobar-se una breu descripció del projecte i el resultat
d’una enquesta feta als estudiants de la FIB (maig 2012) a través del Racó per
estudiar-ne la viabilitat. Es pot veure com el 94% dels estudiants tenen un
smartphone amb capacitat per córrer una app que faci la funció de
comandament. Segurament els estudiants de les altres dues Escoles en tenen
en una proporció una mica menor, però la resta es cobriria amb una aplicació
corrent sobre els ordinadors portàtils dels propis estudiants o els que tenen les
Escoles per a fer activitats a les aules. Com a darrer recurs, es podrien utilitzar
els comandaments en préstec.
S’ha desenvolupat l’aplicatiu per part de inLab i s’ha instal·lat el mòdul de
turningpoint a l'AtenaLabs per a la integració de TurningPoint amb Atenea. El
procediment a realitzar tant per part dels professors com dels alumnes es pot
veure als diagrames de la pàgina següent. Els smartphones amb els que es pot
utilitzar l’app de TurningPoint són els següents:
• Android
• iOS
• Blackberry
• Altres amb Javascript
En el Mòdul que s’ha posat a l'AteneaLabs, si els estudiants estan
registrats amb el seu dispositiu, un cop s'ha acabat la sessió et
posaria el resultat a la graella de qualificacions del moodle.
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Avaluació del projecte
S’ha reduït el nombre de becaris de suport al professorat per a desenvolupar
activitats formatives dels 3 previstos a 1, en Marc Astals. S’ha publicat a la
pàgina de la FIB ( http://www.fib.upc.edu/fib/serveis/categories/innovacio.html )
una guia per utilitzar el software de responseware i es va fer una sessió de
difusió al professorat el 19 de juny en la que 13 professors/es van mostrar
interès en el full que es va distribuir. Hi ha un resum de la presentació en forma
de vídeo a ( http://media.fib.upc.edu/fibtv/streamingmedia/view/10/590 ).
En el quadrimestre de tardor del curs 2012-2013 s’han començat a fer proves
del sistema en algunes assignatures. Els professors de les assignatures de la
FIB han seguit utilitzant majoritàriament els comandaments de la forma en que
ho feien fins ara. A Telecos, s’hi ha afegit per primera vegada l’assignatura de
Càlcul dels nous graus, on tres professors (Germán Sáez, Paz Morillo, Mónica
Breitman) han generat un conjunt de qüestionaris tant per fer activitats a la
classe com avaluació personalitzada utilitzant els qüestionaris d’Atenea i Wiris.
Una part de les activitats a l’aula l’han combinat amb l’ús dels smartphones per
tenir realimentació immediata sobre la resolució de qüestions plantejades a la
pantalla. D’aquesta manera, els estudiants s’acostumen a utilitzar aquest tipus
de qüestions i després han fet avaluacions amb preguntes aleatoritzades
deforma remota i també exàmens a l’aula. En aquest cas, no s’utilitzaven els
comandaments/smartphones perquè cada estudiant tenia una combinació de
preguntes diferent. A la figura següent es pot veure l’ús dels diferents tipus de
dispositius:
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A la ETSECCPB, tres professors de les assignatures d’Àlgebra i Càlcul
d’Enginyeria Civil i d’Enginyera de la Construcció (Ma Àngels Puigví, M. Rosa
Estela i Javier Castellón) han utilitzat el sistema a classe i, sobretot, han
preparat materials per al quadrimestre que ve amb l’ajut del becari. En aquest
cas no s’utilitzen els qüestionaris per fer avaluació sinó per resoldre qüestions a
l’aula. A les figures següents es poden veure captures de dues presentacions
diferents:

1.
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Conclusions
Es pretenia superar la limitació que el repartiment i recollida dels
comandaments imposa a l’ús freqüent d’aquesta metodologia i a la seva difusió
mitjançant la disponibilitat d’un nombre elevat de comandaments a baix cost.
En fallar aquesta alternativa, s’ha desenvolupat per part de l’inLab de la FIB i
en combinació amb un projecte d’Atenea Labs un procediment per poder fer els
qüestionaris interactius amb els smartphones, tablets o PC’s. Hi ha però el
condicionant de que un dels mòduls de software segueix tenint llicència del
fabricant dels comandaments. S’ha de veure, passat el període de prova,
quines són les condicions econòmiques pel seu ús. L’app que es descarreguen
els estudiants és gratuïta.
S’han dut terme experiències preliminars d’ús a l’aula, que es repetiran el
proper quadrimestre i que s’estendran a més assignatures. El sistema no està
lligat a cap assignatura en particular, amb el que és totalment exportable a
qualsevol altra, tot i que sembla que és a les assignatures de la fase inicial on
se’n pot treure més profit.

Referències/més informació
Tot just s’ha pogut provar el sistema en aquest darrer quadrimestre de tardor, i
en alguns casos s’han generat els materials per utilitzar-los al de primavera.
Les possibles comunicacions a congressos que surtin d’aquestes experiències
encara no s’han fet tot i que és previsible que en surtin algunes. Només s’han
fet comunicacions internes a nivell de la UPC a la Jornada d’Atenea i a la
Jornada dels Serveis TIC. Als apartats de Resultat i d’Avaluació s’hi ha posat
alguns enllaços a material informatiu sobre el projecte.
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