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1. INTRODUCCIÓ
1.1. TECNOLOGIA A LES AULES
En l’actualitat, ens trobem immersos en l’era digital, on l’aparició i constant evolució de les
noves tecnologies, ha revolucionat el sector econòmic, laboral i social.
Ja des de ben petits, les nostres generacions creixen envoltades i habituades a l’ús d’internet
mitjançant mòbils, ordinadors o tauletes, on tenen a l’abast de la mà un sens fi d’informació que
se’ls presenta d’una forma ràpida, senzilla i atractiva.
Paral·lelament, la tecnologia també ha anat guanyant terreny dins les aules, conscient que
l’educació no es podia mantenir al marge. Els centres han substituït les pissarres tradicionals
de guix per les pissarres digitals, o els llibres de text per llibres electrònics i/o el Moodle,
conscients que calia adaptar-se a aquesta nova realitat. D’altres també han introduït la robòtica,
la impressió 3D o la programació d’aplicacions mòbil.

1.2. METODOLOGIES A LES AULES
Durant segles, l’educació s’ha basat en classes magistrals protagonitzades per professors, on
l’alumne tenia més aviat un paper passiu en el seu procés d’aprenentatge. Aquesta
metodologia educativa, familiar per a tots nosaltres, relega l’estudiant al procés d’assimilar una
sèrie de coneixements sense fer-lo partícip directe d’aquests.
Per sort, l’ensenyament està experimentant un canvi de pensament en els darrers anys, lligat a
l’aparició de noves metodologies que plantegen una nova forma d’enfocar l’educació, des de la
perspectiva d’una constant innovació, basada en un aprenentatge on els adolescents siguin els
veritables protagonistes.
Algun d’aquests sistemes, entre els quals destaquen la gamificació, les classes invertides,
grups de debat o reunió d’experts, entre molts d’altres, i que hem pogut experimentar durant la
realització del Màster de Formació del Professorat, pretenen involucrar els estudiants de forma
activa en el seu procés d’aprenentatge.
Si a aquest fet li sumem la utilització de les noves tecnologies, obtenim l’oportunitat de dotar a
l’educació del canvi necessari per orientar l’ensenyament a les necessitats del món actual i dels
nostres alumnes, dotant de sentit els coneixements adquirits i d’una utilitat real que desemboca
en un grau de motivació elevat.
Sota aquesta premissa, s’està treballant per proveir l’ensenyament del futur immediat, d’eines
capaces d’involucrar els alumnes i convertir-los en els veritables protagonistes del seu propi
procés d’aprenentatge a les aules vinculat amb les noves tecnologies, on la figura del professor
esdevingui més com a guia o facilitador.
Aquesta declaració d’intencions de cap on hem d’enfocar l’educació va ser un dels detonants
que va motivar l’elecció del tema del present Treball Final de Màster.
Així doncs, aquest projecte pretén ser un exemple de com vincular les noves tecnologies en
l’aprenentatge actiu a secundària, on concretament es desenvoluparà la tècnica del live-vídeo.

1.3. QUÈ ÉS EL LIVE-VÍDEO
El live-vídeo, conegut també com a live-streaming, consisteix en retransmetre en directe
contingut audiovisual, de forma que les persones que visualitzen els continguts, estan
presenciant a temps real la gravació, al mateix temps que s’enregistra, permetent la interacció
entre emissor i receptor.
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2. DEFINICIÓ I CONTEXT DEL PROBLEMA
Com s’ha comentat en l’apartat anterior, el present Treball Final de Màster està enfocat dins
d’aquesta nova perspectiva en la qual s‘envolta el món de l’ensenyament, on els professors
hem de ser capaços d’adaptar-nos a les necessitats de la societat, utilitzant metodologies
motivadores per a l’alumnat que afavoreixen l’adquisició de coneixements.
La idea d’aquest projecte sorgeix de la meva experiència en les pràctiques a l’institut. En la
meva tasca en el centre vaig ser testimoni de la gran influència que tenen les modes o
tendències entre els adolescents, i una d’aquestes novetats és la gran quantitat de youtubers
que interactuen amb els espectadors mitjançant vídeos accessibles des de la xarxa. Doncs bé,
sovint els alumnes del centre aprofitaven qualsevol estona per accedir a internet i visualitzar
aquests vídeos.
En aquest punt, és on vaig pensar que es podia treure suc d’aquest fet, amb la idea de donar
una sèrie de continguts a un grup d’alumnes, per a que després d’estudiar-los, retransmetessin
en directe una explicació sobre el tema adreçada als seus companys, com si es tractessin de
veritables youtubers, de tal forma que l’alumne esdevé una peça activa de l’aprenentatge, on
també es reforcen altres conceptes com poden ser l’expressió oral.

3. OBJECTIUS
L’objectiu general del present Treball Final de Màster és analitzar la influència que desperta en
l’aprenentatge, l’ensenyament mitjançant live-vídeo.
Per a dur a terme aquest objectiu general, es plantegen els objectius següents:
•
•

•
•
•
•
•

Analitzar la motivació i receptivitat que tindria realitzar live-vídeo entre els alumnes.
Avaluar:
- Els coneixements del professorat per utilitzar aquesta eina en el disseny
d’activitats d’aprenentatge.
- La motivació del professorat en l’aplicació d’aquesta eina.
Desenvolupar proposta/es d’aprenentatge mitjançant live-vídeo.
Explorar activitats interdisciplinàries en que pugui ser útil aquesta eina.
Analitzar les competències que es poden treballar amb aquesta eina.
Testejar si és possible alguna activitat d’aprenentatge utilitzant aquesta eina.
Proposar com avaluar les activitats planejades mitjançant aquesta eina.
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4. ESTAT DE LA QÜESTIÓ
En els darrers anys, són molts els Treballs Finals de Màster de Formació del Professorat
d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes
a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), que han treballat la importància que esdevé el
vídeo a l’aula, amb l’objecte de complir una sèrie d’objectius d’aprenentatge, demostrant la
conveniència d’utilització o aprofitament d’aquesta eina:
- OLIVARES GARCÍA, Francisca. El vídeo com a instrument didàctic a la secundària; Treball
Final de Màster; Màster en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i
Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes. Especialitat en Formació
Professional. Barcelona, 2012. Tutor: Sr. Alfons Valverde Ruiz.
- GARCIA GARCIA, Laura. Creació d’uns anuncis amb la tècnica de stop-motion a 4t d’ESO;
Treball Final de Màster; Màster en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria
i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes. Especialitat en Tecnologia.
Barcelona, 2013. Tutora: Sra. Gemma Garcia Calatayud.
- PUNSOLA PANAVERA, Ignasi. Creació i ús de recursos de “screencasting” – vídeos i
animacions- per aprofundir el treball a l’aula i promoure l’aprenentatge autònom. Aplicació a la
unitat didàctica d’estadística de 3r d’ESO; Treball Final de Màster; Màster en Formació del
Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i
Ensenyament d’Idiomes. Especialitat en Matemàtiques. Barcelona, 2013. Tutora: Sra. Iolanda
Guevara Casanova.
- REDONDO MONTE, Lídia. Elaboració d’uns vídeos interactius que permetin impartir i avaluar
la teoria sobre narrativa audiovisual d’una manera innovadora; Treball Final de Màster; Màster
en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació
Professional i Ensenyament d’Idiomes. Especialitat en Formació Professional. Barcelona, 2015.
Tutora: Sr. Marc Alier Forment.
- DE DIEGO DÓMINE, Nura. El videotutorial com a metodologia; Treball Final de Màster;
Màster en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació
Professional i Ensenyament d’Idiomes. Especialitat en Formació Professional. Barcelona, 2016.
Tutor: Sr. Marc Alier Forment.
Un cop analitzats el conjunt de treballs anteriors, es pot extreure que:
El vídeo és una eina que potencia l’expressió i la comunicació oral, aprofundeix en
l’aprenentatge i desperta una gran motivació entre l’alumnat, al tractar-se d’un recurs visual,
que a més a més té un cost baix o nul, gràcies a les eines de gravació i edició d’imatge de lliure
ús i l’evolució de la tecnologia mòbil que permet la gravació des de qualsevol smartphone amb
un cert grau de qualitat.
Aquest sistema permet als alumnes crear el seu propi material didàctic, de forma que els
estudiants actuen com a creadors i dissenyadors, i els permet un aprofundiment i comprensió
major en l’aprenentatge de continguts. Paral·lelament, aquesta eina també podria esdevenir
una nova forma de prendre apunts, per tal de compartir-los amb els companys.
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5. EL LIVE-VÍDEO COM A METODOLOGIA
5.1. DESCRIPCIÓ
És una estratègia metodològica d’ensenyament-aprenentatge, on l’alumne ha de realitzar una
exposició de continguts, mitjançant la retransmissió en directe de contingut audiovisual a través
d’eines com les citades a l’apartat 5.16 d’aquest document, i que permeten la interacció entre
emissor i receptor en temps real.

5.2. CARACTERÍSTIQUES
El live-streaming, traslladat al món educatiu, he decidit enfocar-lo principalment en una tècnica
d’aprenentatge col·laboratiu, on els estudiants consoliden el seu propi coneixement, ensenyant
una sèrie de continguts als companys del grup.
Com qualsevol mètode basat en l’aprenentatge cooperatiu, aquesta tècnica posseeix els
següents cinc elements bàsics:
-

Interdependència positiva: l’esforç es veu recompensat de forma individual i col·lectiva.
Responsabilitat individual: cada grup és responsable de complir amb una part del
treball assignat i el conjunt ha d’assumir els objectius marcats.
Interacció cara a cara: es promou l’aprenentatge dels demés compartint coneixement i
ensenyant allò aprés.
Desenvolupament de les habilitats interpersonals pròpies dels petits grups: es treballen
habilitats relacionades amb el lideratge o la presa de decisions, entre d’altres.
Processament de grups: de forma individual cada membre analitza el grau de
responsabilitat i implicació dins del grup.

Cal destacar també que aquesta tècnica permet treballar el grau més elevat dins la piràmide de
retenció mitjana de l’aprenentatge, en el qual els estudiants aprendran i recordaran de la forma
més efectiva els continguts treballats. (veure Imatge 1).

Imatge 1: Piràmide de retenció mitjana de l’aprenentatge. (Bales, 1996). Font:
https://tecnologiaisostenibilitat.cus.upc.edu
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5.3. ETAPES
Com qualsevol procés d’aprenentatge, la tècnica estudiada es pot dividir de forma genèrica en
les etapes següents:
Etapa
1. Recerca i anàlisi d’informació

2. Redacció del guió i
preproducció

3. Retransmissió en streaming

Descripció
Els alumnes hauran de cercar i analitzar la informació
sobre els continguts que els han estat assignats.
Els estudiants, en base a la documentació trobada,
organitzaran la forma en la qual presentaran els
continguts sol·licitats, adaptant-se a la temporització
que se’ls assigni per a la corresponent retransmissió.
Paral·lelament, elaboraran una llista amb tots els
recursos que preveuen necessitar durant la seva
retransmissió.
Els alumnes exposaran els continguts que se’ls han
assignat, ajustant-se a la temporització i utilitzant els
recursos que considerin oportuns. Els oients, els
podran interpel·lar per formular dubtes i/o preguntes
relacionades amb el tema treballat.

Taula 1: Etapes del live-vídeo com a metodologia. Font: Pròpia

Aquestes etapes es poden veure ampliades segons les necessitats de les temàtiques
treballades o els objectius d’aprenentatge que es pretén assolir.

5.4. TEMPORITZACIÓ
La temporització de les activitats desenvolupades amb la tècnica de live-vídeo dependrà de
diferents factors entre els que podem trobar:
-

Sessió
1
Sessió
2

Temàtica o continguts objecte de l’activitat.
Nombre de grups de treball i membres que els conformen.
Recursos per a la recerca d’informació disponibles.
Relació entre el col·lectiu participant en l’activitat (emissors i receptors).
Fase
Presentació de l’activitat, formació de grups
i assignació de temàtica específica
Recerca d’informació
Redacció del guió i preproducció
Retransmissió en streaming (tots els
grups)*
Avaluació

Lloc
Aula

Tasca
-

Temporització
10’

Aula
Aula
Aula

Grupal
Grupal
Grupal

25’
25’
50’**

Aula

Individual
TOTAL

10’
2 hores

Taula 2: Proposta genèrica de temporització de les activitats. Font: Pròpia

* Hipòtesis: aula formada per 30 alumnes i 5’ per grup per a la retransmissió en streaming.
**La durada de la retransmissió en live-vídeo s’haurà d’adequar al nivell i contingut tractat.
Per a la redacció del guió i la preproducció pot ser necessari més temps, que s’haurà
d’estipular en una sessió extra prèvia a la retransmissió en streaming o mitjançant la realització
de feina de l’alumne de forma autònoma a casa, sobretot en el cas de realitzar una activitat
d’aquest tipus per primer cop.
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5.5. COMPETÈNCIES
Pel que fa a l’àmbit competencial, el live-vídeo permet treballar de forma paral·lela les següents
competències bàsiques associades al currículum:
Competències

Comunicativa
lingüística i
audiovisual
Comunicatives

Artística i cultural

Aprendre a aprendre
Metodològiques

Tractament de la
informació i
competència digital

Personals

Autonomia i iniciativa
personal

Coneixement i
interacció amb el
món físic
Conviure i
habitar el món

Social i ciutadana

Descripció
S’adquireixen habilitats relacionades amb les
llengües, com l’expressió oral, la capacitat de parlar
en públic o la temporització i organització del livevídeo mitjançant un guió o storyboard del que
contindrà la retransmissió. Per altre banda, el treball
mitjançant l’ús de programari de vídeo i
reproductors com el mòbil, ordinadors o tauletes els
dotarà de capacitats relacionades amb els mitjans
audiovisuals, sent capaços d’integrar-los al seu
coneixement per a un aprofitament posterior.
S’adquireixen hàbits en el coneixement i
comprensió
de
manifestacions
culturals
i
artístiques, mitjançant el treball de temàtiques
diverses, aprenent a utilitzar-les com a font
d’enriquiment personal.
S’adquireixen hàbits en la tècnica de crear el seu
propi coneixement, mitjançant un procés que
fomenta l’aprenentatge cooperatiu entre diferents
membres. Aquest mètode permet als alumnes
potenciar les seves habilitats en la recerca i
construcció del coneixement, i recolzar-se en
l’opinió dels companys per desenvolupar el
pensament crític.
S’adquireixen habilitats en filtrar i seleccionar
críticament la informació i les fonts de les que
disposem, per tal de retransmetre en directe,
mitjançant eines digitals, els coneixements més
importants als seus companys.
S’adquireixen un conjunt de valors i actituds, com la
responsabilitat individual o de grup, la creativitat i
l’autocrítica, al plantejar-se’ls una activitat on ells
seran els creadors i dissenyadors del guió i el
contingut.
S’adquireixen habilitats relacionades amb la
coneixença de l’espai proper, ja que hauran de
cercar llocs adequats des d’on realitzar la
retransmissió i preveure el material complementari
necessari, com ara pissarres, imatges i/o objectes
reals, amb l’objectiu d’aconseguir el grau més alt de
transmissió del coneixement.
Els estudiants aporten les seves opinions
individuals al grup amb l’objectiu de millorar la
qualitat de la retransmissió. Aquest fet permet
treballar aspectes importants com el respecte i la
tolerància envers els altres, la comunicació, la
resolució de conflictes i la presa final de decisions.

Taula 3: Competències bàsiques associades a la metodologia. Font: Pròpia
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5.6. ROL DEL PROFESSORAT
El professor adoptarà el rol de guia o facilitador en aquest procés d’aprenentatge.
Sota aquesta premissa, el docent tindrà la tasca de:
-

Determinar els continguts o temàtica que treballaran els alumnes i els objectius que es
treballaran.
Presentar l’activitat als alumnes.
Crear els grups amb membres heterogenis o amb el criteri que s’estableixi.
Distribuir els continguts o la temàtica a treballar entre els diferents grups.
Supervisar les fonts d’informació consultades i l’adequació de la informació a la
temàtica tractada.
Guiar els alumnes i aclarir els dubtes que sorgeixin en la realització del guió, per
adequar-se a la temporització assignada a la retransmissió en directe.
Avaluar l’activitat desenvolupada per cada grup.

5.7. ROL DE L’ALUMNAT
Es potenciarà la participació activa de l’alumne en el procés, per tal de dotar-lo d’un
aprenentatge autònom i significatiu.
La tasca que haurà de desenvolupar l’alumne serà:
-

Buscar informació relacionada amb la temàtica, extraient els conceptes més importants
per tal de poder determinar un guió narratiu.
Planificar la temporització de la retransmissió amb els elements que es pretén explicar i
els recursos necessaris.
Preveure les possibles preguntes i respostes que els interlocutors poden efectuar
durant la retransmissió.
Retransmetre en directe mitjançant la tècnica de live-streaming.
Entrega dels documents que indiqui el professor.
Autoavaluació de l’activitat pròpia i coavaluació de les activitats dels companys.

5.8. RECURSOS
Els recursos necessaris per al desenvolupament d’aquesta eina d’aprenentatge són:
-

1 aula de docència com a mínim. (Segons la relació emissor/receptor pot ser necessari
un major nombre d’aules).
Telèfon mòbil, tauletes o ordinadors.
Connexió a internet o accés a material específic de la matèria.
Projector i pantalla per a la retransmissió del live-vídeo.

5.9. RELACIÓ ESPAI/TEMPS
El live-vídeo és una tècnica que no tan sols es pot desenvolupar a l’aula, sinó que també pot
utilitzar-se com activitat virtual, ja que permet al mateix temps la comunicació entre membres
que es troben en espais diferents.
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Imatge 2: Relació espai-temps en la planificació d’activitats adreçades a la docència. Font: Pròpia

Per tant, es tracta d’una eina versàtil que es pot desenvolupar tan dins com fora de l’institut, ja
que es pot adequar per a activitats a l’aula, on els membres interaccionen en el mateix espai i
temps, o pel contrari, es pot tractar d’una activitat virtual on els membres participen al mateix
temps des de diferents indrets.

5.10. RELACIÓ EMISSOR/RECEPTOR

Avantatges:
- Fàcil organització del grup ja que l’horari on treballar l’activitat és coincident.
- Fàcil adaptació als ritmes d’aprenentatge que poden fer variar la temporització.
- Demanda baixa d’espais per al desenvolupament de l’activitat.
- Es poden assignar continguts concrets en funció dels ritmes d’aprenentatge als
diferents grups, per tal d’atendre la diversitat.
Inconvenients:
No es consideren inconvenients rellevants.
Comunicació entre membres d’un diferent grup d’aula en un mateix centre
Descripció: En aquest cas, el grup emissor i les persones receptores pertanyen a diferents
grup d’aula dins d’un mateix centre. En aquest cas, es produiria un intercanvi simultani de
coneixements entre ambdós grups.
Avantatges:
- Permet treballar de forma paral·lela les temàtiques tractades, involucrant els
estudiants d’ambdós grups per a un aprenentatge cooperatiu.
Inconvenients:
- Pot haver-hi dificultats d’organització alhora de plantejar l’activitat ja que els horaris
dels grups poden ser diferents.

ACTIVITAT VIRTUAL

Comunicació entre membres d’un mateix grup d’aula
Descripció: En aquesta cas, el grup emissor i les persones receptores pertanyen al mateix
grup d’aula del mateix institut. Seria la situació comunicativa més senzilla, ja que els
alumnes expliquen als seus companys de classe els continguts assignats.

ACTIVITAT D’AULA

La tècnica del live-vídeo permet diferents situacions emissor-receptor:

Comunicació entre membres d’un diferent nivell en un mateix centre
Descripció: En aquest cas, el grup emissor i les persones receptores pertanyen a nivells
diferents dins d’un mateix centre.
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Avantatges:
- Els alumnes de cursos superiors poden realitzar la funció de mentors i orientar als
alumnes en continguts que ells ja han estudiat.
- Enforteix la relació entre alumnes de diferents nivells.
- Possibilitats de realitzar la retransmissió fora d’hores lectives.
Inconvenients:
- Pot haver-hi dificultats d’organització alhora de plantejar l’activitat ja que els horaris
dels grups poden ser diferents.
Comunicació entre membres de diferents centres
Descripció: Aquest cas seria la combinació de qualsevol de les relacions anteriors, amb la
peculiaritat que els grups no pertanyen al mateix centre.
Avantatges:
- Permet relacionar-se amb alumnes d’altres centres i observar realitats diferents.
Inconvenients:
- És difícil la coincidència entre grups durant les hores lectives.
Taula 4: Relació emissor / receptor. Font: Pròpia

5.11. GRUP DE TREBALL
Rols de cada membre
Per tal de responsabilitzar els alumnes del grup, s’assignarà un rol que consistirà en
encarregar-se de cadascuna de les tasques següents:
Fase
Recerca
d’informació,
redacció del guió
i preproducció

Retransmissió en
streaming*

Rol
Documentador/a
Guionista
Encarregat/da de
material
Càmera
Presentador/a
Auxiliar

Descripció
Supervisa el procés de recerca d’informació, recollint
i sintetitzant el procés i les impressions del grup.
Estructura la informació en base a un guió narratiu
lògic.
Gestiona els recursos necessaris per a la realització
de l’activitat.
Gestiona el procés de gravació.
Exposa els continguts treballats en base al guió
redactat i ajudant-se dels recursos necessaris.
Suport al càmera i al presentador durant el procés de
retransmissió.

Taula 5: Rols dels membres del grup. Font: Pròpia

* Durant la fase de retransmissió en streaming, els alumnes hauran de participar en cadascun
dels rols assignats a aquesta fase.
Formació de grups
Com a norma general, es proposa que la classe es divideixi en grups heterogenis formats per
tres alumnes. En el criteri de formació de grups s’haurà de tenir en compte les dificultats
d’aprenentatge dels diferents integrants que els conformin, per tal d’aconseguir grups
compensats.
Entregues
Cada grup, a banda de realitzar la retransmissió en streaming, lliurarà el guió elaborat per a la
retransmissió.
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5.12. OBJECTIUS TRANSVERSALS
Amb la realització de la següent activitat es pretén que el grup assoleixi els objectius següent:
Conceptuals
A l’acabar l’activitat
l’alumne haurà de ser
capaç de:
- Adquirir
vocabulari
tècnic.

Actitudinals
A
l’acabar
l’activitat
l’alumne haurà de ser
capaç de:
- Treballar ordenadament i
amb
una
seqüència
lògica.
- Ser
just
a
l’hora
d’avaluar-se.
- Ser just a l’hora d’avaluar
els companys.
- Cooperar
amb
els
membres del grup de
forma responsable.
- Controlar el temps que li
ha estat assignat per a
realitzar la retransmissió.

Procedimentals
A l’acabar l’activitat l’alumne haurà de
ser capaç de:
- Cercar
informació
en
enciclopèdies, llibres, diaris i/o
internet.
- Transmetre informació al públic.
- Utilitzar
adequadament
l’eina
seleccionada per a la retransmissió
del live-vídeo.
- Seleccionar material de suport que
ajudi a comprendre els continguts
tractats.
- Comunicar-se amb un to de veu
adequat.
- Respondre
als
dubtes
que
sorgeixin al voltant dels continguts
tractats.
- Exposar utilitzant el llenguatge no
verbal.
- Utilitzar recursos digitals de forma
adequada.

Taula 6: Objectius transversals. Font: Pròpia

5.13. CRITERIS D’AVALUACIÓ
Per a l’avaluació de l’activitat es tindran en compte tan els objectius transversals com els
específics de l’àmbit de la tecnologia.
Per a l’avaluació dels objectius transversals mitjançant la tècnica de live-vídeo es proposa
posar en pràctica els criteris següents:
-

Avaluació per part del docent.
Autoavaluació del grup.
Coavaluació dels companys.

Es prendran de referència els criteris d’avaluació establerts a l’apartat 7.4 d’aquest document,
amb les variacions que es considerin oportunes.
Per a l’avaluació dels objectius específics es proposa la realització d’una prova tipus test de
caràcter individual, que s’ajustarà als objectius específics adreçats al nivell i bloc curricular.
En resum, l’avaluació proposada es correspondrà a la de la taula següent:
Percentatge
Avaluació per part del
docent
Autoavaluació del
grup
Coavaluació dels
companys
Prova tipus test

Objectius a avaluar

Transversals

Específics

Tipus d’avaluació

Percentatge

Grupal

30%

Grupal / Individual

10%

Grupal

10%

Individual

50%

Taula 7: Criteris per a l’avaluació de l’activitat. Font: Pròpia
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5.14. AVANTATGES
-

Es potència l’ús de les noves tecnologies a l’aula i se les dota de sentit dins el procés
d’aprenentatge.
Es reforça l’aprenentatge cooperatiu.
Afavoreix la cohesió del grup classe i la relació entre els diferents alumnes.

5.15. INCONVENIENTS
-

És necessari disposar de certs coneixements tecnològics per part del professorat i
l’alumnat per tal de poder desenvolupar aquesta tècnica.
Pot resultar difícil la seva aplicació en estudiants poc involucrats en els estudis.
La protecció de dades pot esdevenir un inconvenient, ja que alguns dels recursos per a
desenvolupar live-vídeo, restringeixen el seu ús a menors de certes edats. Per tant, cal
tenir en compte la política de protecció de dades i s’haurà d’obtenir la perceptiva
aprovació del pare, mare o tutor/a del menor d’edat per a la utilització de les eines
propostes per a la retransmissió en streaming adreçada a fins educatius.

5.16. EINES PER A DESENVOLUPAR LIVE-VÍDEO
EINA

Skype

Live on
Instagram
Whatsapp
live
Facebook
live
Youtube
live
Periscope
Houseparty
Birdplane
Ustream

DESCRIPCIÓ
Xarxa de telefonia a través d’internet que permet
realitzar trucades i videotrucades individuals o en grup,
així com enviar missatges i compartir arxius amb altres
usuaris de forma gratuïta.
També inclou un servei de pagament que permet
trucar a telèfons i mòbils convencionals.
Xarxa social que permet editar i compartir fotos i
vídeos. També permet retransmetre en temps real, al
mateix temps que els que visualitzen el vídeo poden
escriure missatges que apareixen a la pantalla de
l’emissor.
Plataforma de missatgeria instantània que permet
enviar imatges i vídeos entre els contactes.
Xarxa social. Permet la retransmissió en streaming.

SERVEI

EDAT
MÍNIMA

Gratuït i
Pagament

13 anys

Gratuït

14 anys

Gratuït

13 anys

Gratuït

13 anys

Gratuït

13 anys

Gratuït

13 anys

Gratuït

13 anys

Gratuït

13 anys

Gratuït

13 anys

Servei d’accés compartit a vídeos a través d’internet.
Aplicació mòbil que permet retransmetre en directe
mitjançant vídeo.
És una aplicació que permet a un grup de persones
xatejar mitjançant vídeo.
És una aplicació similar a Periscope, únicament
disponible per a iOS.
Aplicació mòbil per a la retransmissió de vídeo en
directe.
Taula 8: Eines per a desenvolupar live-vídeo. Font: Pròpia
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6. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ PROPOSADA
6.1. DESENVOLUPAMENT DE PROPOSTES D’APRENENTATGE MITJANÇANT
LIVE-VÍDEO
A continuació es mostren una sèrie d’activitats que han estat dissenyades per tal de poder ser
desenvolupades mitjançant la tècnica del live-vídeo. Totes elles estan relacionades amb el
currículum cientificotecnològic i orientades a diferents nivells.
6.1.1. Activitat adreçada a primer d’ESO
Bloc curricular
Contingut

Disseny i construcció d’objectes
Ús d’eines, instruments i màquines pròpies de l’entorn
tecnològic. Normes de seguretat.

Descripció de l’activitat / Metodologia
Es tracta d’una activitat prèvia de taller, per tal de dotar als alumnes dels coneixements mínims
per a l’ús amb seguretat de les eines amb les quals desenvoluparan els futurs projectes.
L’activitat consisteix en assignar una eina de taller a cada grup d’estudiants per tal de que
aquests realitzin una recerca d’informació al voltant de certs aspectes relacionats amb la eina
que se’ls ha assignat, per tal de transferir amb streaming allò que han aprés als seus
companys.
Objectius específics de l’àrea de tecnologia
Amb la realització de la següent activitat es pretén que l’alumne assoleixi els objectius següent:
Conceptuals
A l’acabar l’activitat l’alumne
haurà de ser capaç de:
- Conèixer les normes d’ús,
conservació i seguretat de
les eines de taller.

Actitudinals
A l’acabar l’activitat l’alumne
haurà de ser capaç de:
- Ús correcte i sistemàtic del
lèxic tecnològic adquirit.

Procedimentals
A l’acabar l’activitat l’alumne
haurà de ser capaç de:
- Coneixement de les eines
més
adients
per
a
l’operació que hauria de
realitzar.

Taula 9: Objectius específics activitat adreçada a primer d’ESO. Font: Pròpia

Temporització per a la retransmissió en streaming
Fase
1. Introducció
2. Descripció
de l’eina

3. Normes d’ús,
conservació i
seguretat
4. Aplicacions i
curiositats

Descripció
Presentació dels integrants que conformen el
grup i de l’eina a exposar.
En aquesta fase els alumnes descriuran les parts
que conformen l’eina, per a quins materials és
idònia la seva utilització, i si necessita algun tipus
d’energia.
Els alumnes mostraran quines condicions s’han
de tenir en compte a l’hora d’utilitzar i conservarla i quines són les normes de seguretat bàsiques.
Els alumnes citaran tasques en que s’utilitzi l’eina
i podran explicar-ne alguna curiositat rellevant.
TOTAL

Temporització
Entre 10 i 20 segons
Entre 1 i 2 minuts

Entre 1 i 2 minuts

Entre 15 i 30 segons
Uns 5 minuts
aproximadament

Taula 10: Temporització retransmissió activitat adreçada a primer d’ESO. Font: Pròpia
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Proposta d’eines a assignar a cada grup
Grup d’eines
Eines per marcar

Eines per tallar

Eines per desbastar, ajustar i polir

Eines per mesurar i verificar

Eines de foradar

Eines per subjectar

Eines per subjectar

Instruments
Punta de marcar
Regle graduat
Escaire
Compàs
Contrapunxó
Cúter
Tisores
Alicates
Xerrac
Serra de biaixos
Serra d’arquet
Serra de vogir
Llimes
Paper de vidre
Tela esmeriladora
Cinta mètrica
Peu de rei
Goniòmetre
Barrina
Trepant
Trepant de peu
Cargol de banc
Serjant
Alicates
Claus (fixes, colzades, angleses, Allen)
Martells (de Pena, de bola, d’orelles)
Maça
Tornavís (Pla, d’estrella i elèctric)
Pistola de termofussible
Soldador d’estany
Reblonadora

Taula 11: Proposta d’eines per a l’activitat adreçada a primer d’ESO. Font: Pròpia

Avaluació
Per a l’avaluació dels objectius específics de l’àrea de tecnologia, es proposa la realització
d’una prova tipus test. A l’annex 1 d’aquest document es pot consultar la prova tipus test de
caràcter individual dissenyada per a aquesta activitat, tenint en compte els objectius específics
a avaluar.

6.1.2. Activitat adreçada a segon d’ESO
Bloc curricular
Continguts

Electricitat
Elements d’un circuit elèctric i la seva simbologia: generadors,
conductors, receptors i aparells de comandament i elements de
protecció

Descripció de l’activitat / Metodologia
Es tracta d’una activitat prèvia de taller, per tal de dotar als alumnes dels coneixements mínims
dels diferents elements que conformen un circuit elèctric, per tal de poder dissenyar i construir
posteriorment circuit elèctrics.
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L’activitat consisteix en assignar elements de circuits elèctrics a cada grup d’estudiants per tal
de que realitzin una recerca d’informació al voltant de certs aspectes relacionats amb l’element
que se’ls ha assignat, per tal de transferir amb streaming allò que han aprés als seus
companys.
Objectius específics de l’àrea de tecnologia
Amb la realització de la següent activitat es pretén que l’alumne assoleixi els objectius següent:
Conceptuals
A l’acabar l’activitat l’alumne
haurà de ser capaç de:
- Identificar la simbologia
associada a cada element.
- Conèixer les funcions dels
elements de protecció.

Actitudinals
A l’acabar l’activitat l’alumne
haurà de ser capaç de:
- Ús correcte i sistemàtic del
lèxic tecnològic adquirit.

Procedimentals
A l’acabar l’activitat l’alumne
haurà de ser capaç de:
- Observar les normes d’ús,
conservació i seguretat
dels elements elèctrics d’un
circuit.

Taula 12: Objectius específics activitat adreçada a segon d’ESO. Font: Pròpia

Temporització per a la retransmissió en streaming
Fase
1. Introducció
2. Descripció
de l’element
elèctric
3. Normes
d’ús,
conservació i
seguretat
4. Aplicacions i
curiositats

Descripció
Presentació dels integrants que conformen el
grup i de l’element elèctric adjudicat.
Els estudiants descriuran les funcions i propietats
i per a quines aplicacions és idònia la seva
utilització.
Els alumnes mostraran quines condicions s’han
de tenir en compte a l’hora d’utilitzar i conservar
els elements i quines són les normes de seguretat
bàsiques.
Els alumnes citaran tasques en que s’utilitzi els
elements i podran explicar-ne alguna curiositat
rellevant.
TOTAL

Temporització
Entre 10 i 20 segons
Entre 1 i 2 minuts

Entre 1 i 2 minuts

Entre 15 i 30 segons

Uns 5 minuts
aproximadament

Taula 13: Temporització retransmissió activitat adreçada a segon d’ESO. Font: Pròpia

Proposta d’elements elèctrics a assignar a cada grup
Família
Generador
Conductor
Receptor

Aparells de comandament

Elements de protecció

Elements
Piles (petaca, cilíndrica, botó, prismàtica)
Cables
Bombeta
Brunzidor
Timbre
Motor elèctric
Interruptors
Polsador
Commutadors
Commutadors d’encreuament
Fusibles
Petit Interruptor Automàtic (PIA)

Taula 14: Proposta d’elements elèctrics per a l’activitat adreçada a segon d’ESO. Font: Pròpia
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Avaluació
Per a l’avaluació dels objectius específics de l’àrea de tecnologia, es proposa la realització
d’una prova tipus test. A l’annex 2 d’aquest document es pot consultar la prova tipus test de
caràcter individual dissenyada per a aquesta activitat, tenint en compte els objectius específics
a avaluar.
6.1.3. Activitat adreçada a tercer d’ESO
Bloc curricular
Continguts

Les comunicacions
Comunicacions amb fil i sense: telefonia, ràdio, televisió,
ordinadors i sistemes de posicionament global.

Descripció de l’activitat / Metodologia
Es tracta d’una activitat enfocada a permetre que els alumnes mostrin el seu punt de vista
sobre els avantatges i inconvenients dels diferents sistemes de comunicació.
L’activitat consisteix en assignar l’exposició d’algun tipus de sistema de comunicació a cada
grup d’estudiants, per tal que debatin en el grup aquells aspectes que considerin rellevants i
transfereixin amb streaming allò que han acordat als seus companys.
Objectius específics de l’àrea de tecnologia
Amb la realització de la següent activitat es pretén que l’alumne assoleixi els objectius següent:
Conceptuals
A l’acabar l’activitat l’alumne
haurà de ser capaç de:
- Conèixer el funcionament
bàsic dels principals tipus
de comunicació a distància
i reflexionar sobre el seu ús
i abús.

Actitudinals
A l’acabar l’activitat l’alumne
haurà de ser capaç de:
- Valoració de la importància
de les comunicacions i
sistemes audiovisuals en la
societat actual.

Procedimentals
No es contemplen

Taula 15: Objectius específics activitat adreçada a tercer d’ESO. Font: Pròpia

Temporització per a la retransmissió en streaming
Fase
1. Introducció
2. Descripció del
sistema de
comunicació
3. Reflexió

4. Curiositats

Descripció
Presentació dels integrants que conformen el grup i
l’element .
Els estudiants explicaran el funcionament bàsic del
sistema de comunicació.

Temporització
Entre 10 i 20 segons

Els alumnes
reflexionaran sobre avantatges i
inconvenients i reflexionaran sobre l’ús o abús del
sistema de comunicació.
Els alumnes podran explicar alguna curiositat
rellevant.
TOTAL

Entre 2 i 4 minuts

Entre 1 i 2 minuts

Entre 10 i 30 segons
Uns 10 minuts
aproximadament

Taula 16: Temporització retransmissió activitat adreçada a tercer d’ESO. Font: Pròpia

Live-vídeo: una eina per a l’aprenentatge
actiu a secundària

15

Proposta de sistemes de comunicació a assignar a cada grup
Sistema
Ràdio
Televisió
Telefonia
Ordinadors
Sistemes de posicionament global
Taula 17: Proposta de sistemes de comunicació per a l’activitat adreçada a tercer d’ESO. Font: Pròpia

Avaluació
Per a l’avaluació dels objectius específics de l’àrea de tecnologia, es proposa la realització
d’una prova tipus test. A l’annex 3 d’aquest document es pot consultar la prova tipus test de
caràcter individual dissenyada per a aquesta activitat, tenint en compte els objectius específics
a avaluar.

6.1.4. Activitat adreçada a quart d’ESO
Bloc curricular
Continguts

L’habitatge
Components que configuren les instal·lacions d’un habitatge, la
simbologia corresponent i el reconeixement de la normativa de
seguretat. Identificació del cost dels serveis bàsics.

Descripció de l’activitat / Metodologia
Es tracta d’una activitat enfocada a que els alumnes treballin conceptes bàsics de les
instal·lacions de l’habitatge des d’un aprenentatge cooperatiu i col·laboratiu.
L’activitat consisteix en assignar a cada grup d’estudiants un subsistema d’instal·lacions per tal
que transfereixin amb streaming allò que han après als seus companys.
Objectius específics de l’àrea de tecnologia
Amb la realització de la següent activitat es pretén que l’alumne assoleixi els objectius següent:
Conceptuals
A l’acabar l’activitat l’alumne
haurà de ser capaç de:
- Descriure les
diferents
instal·lacions d’un habitatge
i identificar els elements
que les componen.

Actitudinals
A l’acabar l’activitat l’alumne
haurà de ser capaç de:
- Adquirir l’hàbit de fer un ús
racional
de
les
instal·lacions.

Procedimentals
A l’acabar l’activitat l’alumne
haurà de ser capaç de:
- Obtenir
informació
significativa
a
través
d’internet.

Taula 18: Objectius específics activitat adreçada a quart d’ESO. Font: Pròpia

Live-vídeo: una eina per a l’aprenentatge
actiu a secundària

16

Temporització per a la retransmissió en streaming
Fase
1. Introducció
2. Descripció del
sistema de
comunicació
3. Reflexió

4. Curiositats

Descripció
Presentació dels integrants que conformen el grup i
la instal·lació.
Els estudiants explicaran el funcionament bàsic de
la instal·lació assignada, ajudant-se d’imatges o
esquemes.
Els alumnes
reflexionaran sobre avantatges i
inconvenients de la instal·lació respecte altres de
similars.
Els alumnes podran explicar alguna curiositat
rellevant.
TOTAL

Temporització
Entre 10 i 20 segons
Entre 1 i 2 minuts

Entre 2 i 4 minuts

Entre 10 i 30 segons
Uns 10 minuts
aproximadament

Taula 19: Temporització retransmissió activitat adreçada a quart d’ESO. Font: Pròpia

Proposta d’instal·lacions a assignar a cada grup
Sistema
Instal·lació d’aigua

Subsistema
Aigua freda
Aigua calenta
Xarxa de sanejament
Il·luminació
Electrodomèstics
Altres usos
Cuina
Escalfador
Caldera
Radiadors
Bomba de calor
Terra radiant
Aire condicionat
Telèfon
Ascensor
Porter elèctric
Alarma
Parallamps

Instal·lació elèctrica

Instal·lació de gas

Instal·lació de calefacció

Altres instal·lacions

Taula 20: Proposta d’instal·lacions per a l’activitat adreçada a quart d’ESO. Font: Pròpia

Avaluació
Per a l’avaluació dels objectius específics de l’àrea de tecnologia, es proposa la realització
d’una prova tipus test. A l’annex 4 d’aquest document es pot consultar la prova tipus test de
caràcter individual dissenyada per a aquesta activitat, tenint en compte els objectius específics
a avaluar.

6.1.5. Activitat adreçada a primer de batxillerat
Bloc curricular
Continguts

Materials
Classificació dels materials industrials, anàlisi de l’estructura
interna i enumeració de les propietats. Explicació de l’evolució
històrica.
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Descripció de l’activitat / Metodologia
Es tracta d’una activitat enfocada a permetre que els alumnes treballin les diferents propietats
mecàniques dels materials.
L’activitat consisteix en assignar diferents propietats a cada grup d’estudiants, per tal que
realitzin una recerca d’informació de les característiques, esforços capaços de suportar,
aplicacions i transfereixin amb streaming allò que han après als seus companys.
Objectius específics de l’àrea de tecnologia
Amb la realització de la següent activitat es pretén que l’alumne assoleixi els objectius següent:
Conceptuals
A l’acabar l’activitat l’alumne
haurà de ser capaç de:
- Descriure els materials més
habituals en la producció
industrial, identificar-ne les
característiques
i
les
aplicacions
més
característiques.

Actitudinals
A l’acabar l’activitat l’alumne
haurà de ser capaç de:
- Avaluar críticament les
repercussions
socials,
econòmiques
i
mediambientals
de
la
utilització
de
materials
relacionada amb les seves
propietats.

Procedimentals
A l’acabar l’activitat l’alumne
haurà de ser capaç de:
- Discernir els materials més
adequats
segons
la
propietat que es pretengui
treballar.

Taula 21: Objectius específics activitat adreçada a primer de Batxillerat. Font: Pròpia

Temporització per a la retransmissió en streaming
Fase
1. Introducció

2. Desenvolupament de
les característiques
3. Exemples de
materials
4. Exemples
d’aplicacions
5. Curiositats o
anècdotes

Descripció
Presentació dels integrants que conformen
el grup i introducció de la propietat
assignada.
Els estudiants expliquen la propietat en
concret ajudant-se dels elements que
considerin oportuns (imatges i materials).
Els alumnes citen exemples de materials
que són capaços de resistir l’esforç.
Els alumnes posen exemples d’aplicacions
a la vida real.
Els alumnes podran explicar alguna
curiositat rellevant.
TOTAL

Temporització
Entre 10 i 20 segons

Entre 1 i 2 minuts

Entre 10 i 20 segons
Entre 10 i 20 segons
Entre 15 i 30 segons
Uns 3 minuts
aproximadament

Taula 22: Temporització retransmissió activitat adreçada a primer de Batxillerat. Font: Pròpia

Proposta de propietats a assignar a cada grup
Sistema
Tracció
Compressió
Flexió
Torsió
Cisallament/tallant
Mal·leabilitat/ductilitat
Taula 23: Proposta propietats per a l’activitat adreçada a primer de Batxillerat. Font: Pròpia
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Avaluació
Per a l’avaluació dels objectius específics de l’àrea de tecnologia, es proposa la realització
d’una prova tipus test. A l’annex 5 d’aquest document es pot consultar la prova tipus test de
caràcter individual dissenyada per a aquesta activitat, tenint en compte els objectius específics
a avaluar.

6.1.6. Activitat adreçada a segon de batxillerat
Bloc curricular
Continguts

Materials
Descripció dels procediments d’assaigs de materials.

Descripció de l’activitat / Metodologia
Es tracta d’una activitat enfocada a permetre que els alumnes treballin els diferents assaig de
materials, vinculant l’aprenentatge a les noves tecnologies.
L’activitat consisteix en assignar un assaig a cada grup d’estudiants, per tal que realitzin una
recerca d’informació dels diferents tipus d’assaig i transfereixin amb streaming allò que han
après als seus companys.
Objectius específics de l’àrea de tecnologia
Amb la realització de la següent activitat es pretén que l’alumne assoleixi els objectius següent:
Conceptuals
A l’acabar l’activitat l’alumne
haurà de ser capaç de:
- Distingir els diferents tipus
d’assaig de materials, en
funció de la propietat a
analitzar.

Actitudinals
A l’acabar l’activitat l’alumne
haurà de ser capaç de:
- Valorar la importància de
l’assaig de materials com a
font de verificació.

Procedimentals
A l’acabar l’activitat l’alumne
haurà de ser capaç de:
- Determinar l’assaig al que
s’ha de sotmetre un
material.

Taula 24: Objectius específics activitat adreçada a segon de Batxillerat. Font: Pròpia

Temporització per a la retransmissió en streaming
Fase
1. Introducció
2. Descripció del
sistema de
comunicació
3. Reflexió
4. Curiositats

Descripció
Presentació dels integrants que conformen el grup i
l’element .
Els estudiants descriuran en que consisteix l’assaig
(com es realitza, formules i resultats).

Temporització
Entre 10 i 20 segons

Els alumnes reflexionaran sobre la importància de
l’assaig de materials.
Els alumnes podran explicar alguna curiositat
rellevant.
TOTAL

Entre 1 i 2 minuts

Entre 2 i 4 minuts

Entre 10 i 30 segons
Uns 10 minuts
aproximadament

Taula 25: Temporització retransmissió activitat adreçada a segon de Batxillerat. Font: Pròpia
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Proposta d’assaig a assignar a cada grup
Assaig
Assaig de Tracció
Escala de Mohs
Assaig Martens
Assaig Brinell
Assaig Vickers
Assaig Knoop
Assaig Rockwell
Assaig Shore
Assaig de fatiga
Assaig de Charpy
Assaig magnètics
Assaig amb radiacions (raig X o raigs gamma)
Assaig d’ultrasons
Taula 26: Proposta assaigs per a l’activitat adreçada a segon de Batxillerat. Font: Pròpia

Avaluació
Per a l’avaluació dels objectius específics de l’àrea de tecnologia, es proposa la realització
d’una prova tipus test. A l’annex 6 d’aquest document es pot consultar la prova tipus test de
caràcter individual dissenyada per a aquesta activitat, tenint en compte els objectius específics
a avaluar

6.1.7. Enquesta motivació alumnes
Amb aquesta enquesta es pretén avaluar la motivació i receptivitat que tindria realitzar livevídeo entre els alumnes.
Mostra: 109 alumnes d’ESO i batxillerat.
Disposo d’ordinador o tauleta amb connexió a internet.

6%
1. Si
2. No
94%
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En cas afirmatiu, la utilització que en faig és:

14%2% 25%

1. Menys d'una
hora al dia
2. Entre una i
quatre hores al dia
3. Entre quatre i
vuit hores al dia

59%

4. Més de vuit
hores al dia

Disposo de mòbil amb connexió a internet.

9%
1. Si
2. No
91%

En cas afirmatiu, la utilització que en faig és:

1. Menys d'una
hora al dia

12% 10%

36%

2. Entre una i
quatre hores al dia
42%

3. Entre quatre i
vuit hores al dia
4. Més de vuit
hores al dia
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Estic registrat en alguna xarxa social (Facebook, Twitter, Instagram,...)

6%
1. Si
2. No
94%

En cas afirmatiu, la utilització que en faig és:

1. Menys d'una
hora al dia

10%3%
38%

2. Entre una i
quatre hores al dia
3. Entre quatre i
vuit hores al dia

49%

4. Més de vuit
hores al dia

Visualitzo habitualment vídeos a youtube / instagram.

6%
1. Si
2. No
94%
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En cas afirmatiu, la utilització que en faig és:

1. Menys d'una
hora al dia

5%
38%

2. Entre una i
quatre hores al dia
3. Entre quatre i
vuit hores al dia

57%

4. Més de vuit
hores al dia

Quina temàtica tenen els vídeos que visualitzes:
1. Documentals

21%

2. Tutorials

1%7%

3. Escoltar música
35%

15%
17%

4%

4. Pel·licules
5. Vídeos de videojocs
(gameplays)
6. Videos d'humor
7. Altres

Del seguit de gràfiques anteriors podem extreure diverses conclusions:
1. La majoria dels nostres estudiants tenen accés a internet a través de l’ordinador o la
tauleta, on de mitjana la franja més gran d’utilització correspon a una dedicació d’entre
una i quatre hores diàries.
2. De forma semblant al succeït amb l’ordinador i la tauleta, els adolescents també
disposen de mòbil amb connexió a internet. Si observem les franges d’utilització podem
dir que en gran part viuen enganxats a aquest aparell, ja que la franja d’utilització més
gran correspon a entre una i quatre i entre quatre i vuit hores al dia.
3. Pel que fa a la utilització de les xarxes socials, succeeix un fet similar al descrit amb
l’ús del mòbil.
4. Gairebé un 60% dels alumnes visualitzen vídeos a youtube, instagram o altres
plataformes, en una franja que es situa entre una i quatre hores diàries.
5. Com podem observar, la temàtica de vídeos que visualitzen els nostres alumnes és
molt diversa, però tan sols un 8% correspon a documentals i tutorials.
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Considero engrescador i estimulant una metodologia basada en l’autoaprenentatge
mitjançant live-vídeo.

1. Molt en desacord

15% 5%6%

2. En desacord
3. Neutre/indiferent
40%

34%

4. D'acord
5. Molt d'acord

Considero que el meu interès en la matèria augmentaria si s’enfoqués part del curs en
una metodologia basada en live-vídeo

20%

7%

1. Molt en desacord
12%

2. En desacord
3. Neutre/indiferent

29%

32%

4. D'acord
5. Molt d'acord

Considero que aprendria i comprendria els continguts de forma més clara si utilitzéssim
live-vídeo per alguns temes, on nosaltres mateixos expliquéssim els continguts a la resta
de companys.

14% 8%

1. Molt en desacord
12%

2. En desacord
3. Neutre/indiferent

30%
36%

4. D'acord
5. Molt d'acord
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El grau de motivació amb el que afrontaria la realització de live-vídeo com a part de
l’aprenentatge és:

20%

5%

1. Molt baix

9%

2. Baix
3. Normal

27%

39%

4. Alt
5. Molt alt

Considero que el live-vídeo com a part de l’aprenentatge, m’ajudaria a perdre la por a
parlar en públic o a afrontar una exposició oral.

25%

4%

1. Molt en desacord
14%

2. En desacord
3. Neutre/indiferent

22%

4. D'acord

35%

5. Molt d'acord

Considero que el meu nivell en ús d’eines informàtiques és...

1. Molt baix

16% 4%8%

2. Baix
30%

42%

3. Normal
4. Alt
5. Molt alt
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Considero que la realització d’activitats mitjançant la tècnica del live-vídeo m’ajudaria a
millorar el meu coneixement i ús d’eines informàtiques.

6%
30%

7%
29%

1. Molt en desacord
2. En desacord
3. Neutre/indiferent
4. D'acord

28%

5. Molt d'acord

Del seguit de gràfiques anteriors podem extreure diverses conclusions:
1. Prop d’un 50% dels alumnes no només considera estimulant i engrescadora una
metodologia basada en l’autoaprenentatge mitjançant live-vídeo, sinó també considera
que aprendria i comprendria els continguts de forma més clara i, consegüentment, el
seu interès per la matèria augmentaria.
2. Quan parlem del grau de motivació amb el qual aquests afrontarien la realització de
live-vídeo com a part de l’aprenentatge, un percentatge semblant és el que es
posiciona en un grau de motivació alt o molt alt.
3. Pel que fa a la millora de les habilitats comunicatives i el coneixement de l’ús d’eines
informàtiques, més del 50% dels alumnes considera que el fet d’utilitzar el live-vídeo
com a eina educativa per a l’aprenentatge, els ajudaria a millorar les capacitats en
aquestes àrees.
Conclusions generals
De l’enquesta anterior, podem extreure les conclusions generals següents:
1. Els nostres alumnes actualment viuen connectats a internet a través d’ordinadors,
mòbils i tauletes, on són consumidors actius de recursos multimèdia, com ara vídeos.
2. Els vídeos que acostumen a visualitzar aquests estudiants, acostumen a tenir un caire
predominantment lúdic. Per tant, la visualització de recursos multimèdia adreçats a la
docència actualment encara està molt limitat. La realització del live-vídeo en part podria
ajudar a enfocar els alumnes a veure els vídeos com una eina educativa.
3. Prop del 50% dels alumnes afrontaria amb un grau elevat de motivació la realització de
vídeos amb streaming, ja que els permetria aprendre i comprendre els continguts de
forma més clara, tot involucrant l’ús d’eines informàtiques i les habilitats comunicatives.
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6.1.8. Enquesta motivació professors
Amb aquesta enquesta es pretén avaluar els coneixements i la motivació del professorat per
utilitzar aquesta eina en el disseny d’activitats d’aprenentatge.
Mostra: 50 professors
El centre on estic potència l’ús de les noves tecnologies i en especial del mòbil o
l’ordinador a les aules.

20%

18%

1. Molt en desacord
2. En desacord
3. Neutre/indiferent

20%

24%
18%

4. D'acord
5. Molt d'acord

Considero que l’aprenentatge mitjançant live-vídeo podria ser una eina motivadora per al
meu alumnat.

1. Molt en desacord

8%
30%

14%

2. En desacord
3. Neutre/indiferent
4. D'acord

48%

5. Molt d'acord

Considero que l’aprenentatge mitjançant live-vídeo podria ser una eina educativa que
permetria aprofundir en els coneixement de l’alumnat.

22%

16%

1. Molt en desacord
2. En desacord
3. Neutre/indiferent
4. D'acord

62%
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Considero que el nivell de competència digital del meu alumnat és:
4%

2%
1. Molt baix
26%

26%

2. Baix
3. Normal
4. Alt

42%

5. Molt alt

Considero que la realització de live-vídeo ajudaria a millorar la competència digital del
meu alumnat.

30%

20%

1. Molt en desacord
2. En desacord
3. Neutre/indiferent
4. D'acord

50%

5. Molt d'acord

Si es plantegés un projecte, on els alumnes preparessin de forma autònoma parts dels
continguts d’un temari i els expliquessin a través de retransmissions en directe a la resta
de companys, hi estaria...

4%8%
36%

1. Molt en desacord
2. En desacord
3. Neutre/indiferent

52%

4. D'acord
5. Molt d'acord
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A la meva assignatura, els alumnes han realitzat vídeos orientats a l’autoaprenentatge.

1. Molt en desacord

12%

2. En desacord

38%

3. Neutre/indiferent

28%

4. D'acord
8% 14%

5. Molt d'acord

El meu nivell de competència digital és:
4% 2%
1. Molt baix

22%
26%

2. Baix
3. Normal
4. Alt

46%

5. Molt alt

Conclusions generals
De l’enquesta anterior, podem extreure les conclusions generals següents:
1. Més del 80% dels professors enquestats està d’acord en que el live-vídeo seria una
tècnica motivadora i permetria aprofundir en el coneixement de l’alumnat.
2. Prop del 90% dels professors enquestats participaria en un projecte on els alumnes
fossin els veritables protagonistes de l’aprenentatge mitjançant les noves tecnologies, a
través de retransmissions en streaming.
3. Prop del 70% dels professors considera que té una competència digital alta, per la qual
cosa podria orientat els alumnes en l’ús d’eines adreçades a la realització del livevídeo. Per altra banda, resulta curiós que els mateixos professors considerin que els
seus alumnes no tenen una competència digital tan alta, com els mateixos estudiants
pensen d’ells mateixos.
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6.2. ACTIVITATS INTERDISCIPLINARS EN QUE PUGUI SER ÚTIL AQUESTA EINA
6.2.1. Introducció
Ja en sí mateix, el live-streaming és una eina de caràcter interdisciplinari, ja que en el seu ús es
treballen i desenvolupen competències relacionades amb diferents àmbits educatius.
Així doncs, els alumnes no tan sols treballaran els continguts específics d’una assignatura, sinó
que hauran de ser capaços de concentrar diferents habilitats, que els permetin assolir els
objectius d’aprenentatge individuals com col·lectius.
Per tant, degut a les característiques del live-vídeo, on els estudiants a través de les noves
tecnologies explicaran una sèrie de continguts als seus companys, aquests treballaran com a
mínim les competències relacionades amb l’àmbit lingüístic, el cientificotecnològic i l’artístic.
Competències de l’àmbit lingüístic
L’elecció de la llengua amb la qual es desenvoluparà la tècnica de live-streaming, dependrà en
gran mesura a les capacitats de comunicació del grup al qual està enfocat l’activitat. Així doncs,
no caldrà oblidar que el tret més important serà assegurar una bona comprensió i transmissió
dels coneixements treballats.
En aquesta punt és on prenen importància diferents dimensions de l’àmbit lingüístic, com la
comprensió lectora, l’expressió escrita o la comunicació oral, en aquest procés d’aprenentatge.
La comprensió lectora serà necessària per desenvolupar estratègies de recerca i obtenció
d’informació relacionades amb la temàtica treballada i, posteriorment, saber interpretar i
incorporar aquesta informació al seu àmbit de coneixement.
L’expressió escrita serà necessària per tal de planificar el guió narratiu de l’activitat, organitzant
cadascuna de les fases de la retransmissió copsant les idees que es pretenen desenvolupar a
cada apartat.
La comunicació oral serà cabdal per tal de realitzar la retransmissió, ja que els alumnes hauran
de desenvolupar competències en l’expressió oral per tal que el discurs centri l’atenció del
públic i entengui els continguts explicats, a més d’adquirir el vocabulari tècnic.
Competències de l’àmbit artístic
Durant la retransmissió en live-streaming els alumnes es podran recolzar de materials
audiovisuals, imatges o esquemes de fonts d’informació, o crear aquests recursos.
Aquests fet permetrà desenvolupar habilitats relacionades amb l’educació visual i plàstica.
Concretament ens centraríem en les tècniques i els sistemes de representació.
La creació de recursos, permetrà que els alumnes receptors del live-streaming interpretin de
forma més propera i enfocada a l’edat, els continguts treballats, ja que les taules, esquemes i
dibuixos que s’utilitzin estaran realitzats de forma òptima per a la seva comprensió.
Competències de l’àmbit cientificotecnològic
Pel que fa a l’àmbit cientificotecnològic, es treballaran diverses habilitats i continguts referents a
la informàtica.
Els alumnes treballaran les xarxes de comunicació, en concret la comunicació a través
d’internet. Al mateix temps també hauran de desenvolupar habilitats pel que fa a la
organització, disseny i informació digital, ja que els recursos utilitzats també podran
desenvolupar-se a través d’aplicacions digitals.
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6.2.2. Eina per al seguiment de projectes
Les xarxes socials i les tecnologies de la comunicació i internet han afavorit en els darrers anys
la interacció entre gent de diversos indrets. Podríem dir que la tecnologia ha revolucionat la
forma en que ens relacionem amb la resta del món. Abans de l’arribada d’internet, utilitzàvem la
correspondència, la ràdio, el telèfon o la televisió per a assabentar-nos del que succeïa a la
resta del planeta o per parlar amb gent que estava en un punt geogràfic llunyà.
Actualment, aquests sistemes estan quedant totalment desfasats davant l’impuls de les noves
tecnologies, que ens apropen una finestra on tot és proper i instantani.
Vinculant la docència amb el live-streaming, encara ens queda un llarg camí per a recórrer,
doncs hi ha infinitat de possibilitats que actualment no estem aprofitant, com poder contactar
amb els nostres alumnes per mitjà d’Skype o Whatsapp live.
Aquesta eina, la del live-streaming, ens permetria seguir l’evolució dels alumnes més enllà de
les classes presencials i afavoriria un intercanvi d’informació que permetria als estudiants
aprofundir en coneixements diversos o resoldre dubtes que se’ls plantegen en la realització de
tasques autònomes, com ara treballs o deures.
Es clar que aquest seguiment fora d’hores lectives pot esdevenir un inconvenient per la
dificultat de coincidència d’horaris o per falta d’implicació del professorat, però és tan sols un
punt de partida que s’hauria d’analitzar i saber gestionar de forma acurada. Entre alumnes i
professors, he observat que de forma generalitzada hi ha un intercanvi d’adreces de correu
electrònic, per tal de mantenir el contacte o resoldre dubtes relacionats amb tasques escolars.
Si optéssim per la realització de vídeo trobades, s’evitaria la creació de llargues cadenes de
correus innecessaris, es treballarien altres mitjans de comunicació a part del correu i es podrien
resoldre els dubtes de forma més ràpida i precisa, a la vegada que s’optimitzaria el temps.
D’altre banda, cal destacar que aquesta tècnica podria afavorir l’intercanvi d’experiències
docents, ja que professors d’altres centres podrien participar en el procés d’avaluació, aportar
idees i cooperar amb els grups d’alumnes mitjançant el guiatge.
Fins i tot permetria als alumnes que es troben en situació d’atenció domiciliària, sentir-se
vinculats a un centre de forma més pròxima i treballar amb altres companys, afavorint una
integració i relació de l’alumne amb altres estudiants.
6.2.3. Interacció amb professionals experts
Alguns centres desenvolupen projectes interdisciplinaris, on algun expert enginyer, arquitecte,
advocat, o altre professional d’algun sector vinculat amb el treball, atengui als dubtes dels
estudiants. D’altres centres s’emmirallen en el mètode del cas, i busquen que els alumnes
resolguin problemàtiques reals vinculades a empreses. Sigui el cas que sigui, l’aprofitament del
live-vídeo com a mitja de comunicació no tan sols afavoriria la interacció entre alumnes i
experts, sinó que permetria a experts de diferents llocs del món avaluar els coneixements
adquirits a través del seu seguiment.
6.2.4. Ajuda entre alumnes/instituts
Aquest projecte interdisciplinari permetria, dins i fora de l’horari lectiu, que alumnes del mateix o
diferent institut intercanviessin coneixement a través del live-streaming.
El potencial d’aquesta eina en el cas concret que ens enfoca, permetria que un grup d’ESO o
Batxillerat ensenyés a un grup d’un altre institut una sèrie de continguts a través de la
retransmissió en directe, i que aquest grup es retro-alimentés de les preguntes sorgides pel
públic. Fins i tot, alumnes dels cursos més avançats podrien exercir de mentors-professors i
explicar als alumnes de cursos inferiors certs continguts que dominen, sense necessitat de que
aquest intercanvi es produeixi en hores lectives.
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També permetria que en centres on algunes assignatures no es desenvolupen per falta
d’alumnes, (en aquest cas les assignatures es realitzen a distància a traves de l’Institut Obert
de Catalunya), poguessin desenvolupar projectes transversals.
Però sens dubte, el cas més especial és la possibilitat que, els alumnes, de forma autònoma,
es comuniquin entre ells per mitjà de live-streaming per a debatre, resoldre o formular dubtes.
6.2.5. Treballs interdisciplinaris
Quan parlem de l’educació del futur, sembla que la tendència és el treball per projectes.
Aquesta metodologia pretén que les assignatures deixin de ser àrees independents i estanques
on només es treballen els continguts propis del seu currículum, sense tenir en compte la resta
de coneixements, que no són pas pocs.
El cert és que totes les metodologies tenen avantatges i inconvenients, fins i tot el treball per
projectes. Però en aquest punt és on el live-vídeo pot aportar una nova forma d’enfocar la
relació professor-alumne, permetent treballar i compartir continguts diversos a través d’aquest
mitjà.
6.2.6. Crèdit de Síntesi
Aquest conjunt d’activitats didàctiques que s’agrupen sota el mateix tema i recull continguts i
procediments de diverses matèries, és un marc perfecte en el que aplicar live-vídeo.
Així doncs, sota el live-vídeo com a eix temàtic, podríem desenvolupar activitats relacionades
amb aquesta eina, com ara:
Assignatura
Llengua
catalana i
literatura
Llengua
estrangera
Geografia i
Història

Matemàtiques
Religió o
Valors Ètics
Educació
Física
Tecnologia

Educació
Visual i
Plàstica

Idea relacionada amb live-vídeo
Recital de poesia en català amb centres del País Valencià, a través de
retransmissions en directe.
Intercanvi lingüístic amb alumnes estrangers. Els alumnes apadrinen
estudiants anglesos que en el seu centre estudien català per tal de practicar
ambdues llengües
Contactar amb catalans que treballen a l’estranger, per tal que ens ensenyin
algun lloc emblemàtic d’on resideixen actualment o que tingui relació amb la
història.
Estudiant d’Erasmus a Alemanya, que ens ensenya el mur de Berlín, i ens
explica la seva relació amb les Guerres Mundials.
Investigació de l’app PhotoMath i demostració en streaming de com s’utilitza.
Contacte amb diferents cultures i religions a través d’entrevistes amb livevídeo, on els alumnes preparin preguntes relacionades amb allò estudiat
durant el curs.
El vídeo-arbitratge. Ara que tant es parla d’aquesta nova ajuda arbitral en el
món del futbol, proposar un debat on participin jugadors, entrenadors i
àrbitres a través d’Skype.
Live-streaming amb diferents youtubers, on expliquin la tecnologia que
utilitzen en la seva vida quotidiana o que diferents empreses s’obrin a la visió
dels alumnes a través d’una visita virtual a través d’Instagram.
Visites a museus interactives, on diferents persones ens permeten, a través
dels seus mòbils, contemplar obres que es troben a museus llunyans.
Exemple: Professor de Bilbao, que acudeix al museu Guggenheim.
Podria realitzar-se el procés invers també on el professor de Catalunya visita
el MAGBA, propicien un intercanvi artístic entre ambdós territoris.

Taula 27: Conjunt d’activitats per al desenvolupament del Crèdit de Síntesi. Font: Pròpia
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6.3. ACTIVITAT TESTEJADA
6.3.1. Context
Durant el desenvolupament del pràcticum vinculat al Màster de Formació del Professorat, vaig
haver d’impartir la unitat didàctica de Propietats i assaigs als alumnes de primer de batxillerat.
És en aquest punt on vaig aprofitar per incloure una activitat de live-vídeo per tal de testejar-la.
Els alumnes havien de recollir informació relacionada amb una propietat que se’ls adjudicaria.
Posteriorment, havien d’organitzar aquesta informació per tal de retransmetre en streaming allò
après, seguint un petit guió que se’ls facilitaria.
Curs: primer de Batxillerat

Propietats treballades:

Alumnes: 12 alumnes
Assignatura: Tecnologia
Unitat didàctica: Propietats i assaigs

-

Tracció
Compressió
Flexió
Torsió
Cisallament o tallant
Mal·leabilitat / ductilitat

6.3.2. Planificació
Degut a les característiques del grup aula, s’opta perquè els alumnes realitzin la pràctica
organitzats en parelles.
Aquest fet suposa que els alumnes han d’assumir, entre dos, els rols que inicialment estaven
previstos per a un grup de tres persones.
En la primera fase (recerca d’informació, redacció del guió i preproducció), no es preveu cap
problema. Ara bé, en la fase de retransmissió en streaming, per tal de poder realitzar el rol de
càmera, s’opta perquè els alumnes demanin a algun familiar o amic que els ajudi en el procés,
si ho necessiten, ja que els propis alumnes hauran de ser els presentadors.
Un cop repartides les propietats, per parelles, inicien la recerca d’informació i estructuració per
a la retransmissió, en base al següent guió:
Fase
1. Introducció
2. Desenvolupament
de
les
característiques de
la propietat

3. Exemples
de
materials
capaços
de suportar aquest
esforç
4. Exemples d’aplicació
en la vida real.
5. Curiositats
i
anècdotes (opcional)
6. Crèdits

Descripció
Presentació dels integrants del grup
Introducció de la propietat que descriureu.
Hauríeu d’explicar la propietat en concret.
Podeu ajudar-vos de representacions a través de
plastilina, imatges d’internet, utilitzant una
pissarra,...
També heu d’explicar com actuen les forces sobre
el material.
Busqueu a internet o als llibres, materials que
siguin aptes per suportar aquest esforç i citeu-los,
posant exemples.

Temps
10-20 segons

On és visible aquesta propietat? Estructures: pilars,
forjats, bigues, ..
Podeu afegir un apartat on comenteu curiositats
que hagueu trobat durant la recerca d’informació.
Us heu d’acomiadar.
TOTAL

10-20 segons

1 a 2 minuts

10-20 segons

10-20 segons
10-20 segons
2-3 minuts

Taula 28: Temporització desenvolupada durant el testeig de l’activitat. Font: Pròpia
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Com era d’esperar, els grups hauran de treballar de forma autònoma a casa, per tal d’acabar
de preparar el material.
Després de comentar les diferents eines que teníem disponibles, entre tots s’acorda utilitzar
Skype com a plataforma per a la retransmissió.
En finalitzar la sessió, s’acorda l’endemà a les 17:00 hores de la tarda, per tal de retransmetre
amb streaming, ja que realitzar la pràctica al institut resulta complicat per qüestió d’horaris.
Observacions: Durant la retransmissió en streaming, tots hauran d’estar connectats
simultàniament per tal de poder seguir les explicacions dels companys de les propietats que
s’exposen i que ells no han treballat.
Cada parella d’alumnes només necessitarà d’una compte de Skype des de la que retransmetre
i seguir les explicacions.
6.3.3. Avaluació i discussió
El dia següent a la retransmissió en streaming, abans de finalitzar la classe de tecnologia, es
realitzà una prova tipus test, amb l’eina kahoot, relacionada amb els continguts exposats pels
diferents grups respecte les propietats dels materials.
Observació: La prova tipus test ha d’estar orientada als continguts tractats durant les diferents
retransmissions dels grups.
Aquell mateix dia han de lliurar la graella d’autoavaluació individual que se’ls ha facilitat.
Durant el test de l’activitat, decideixo prescindir de la coavaluació, degut a la complexitat i
temps necessari per a desenvolupar-se.
Així doncs, modifico lleument el procés d’avaluació:
Avaluació inicialment prevista
Percentatge
Avaluació per part del
docent
Autoavaluació del
grup
Coavaluació dels
companys
Prova tipus test

Objectius a avaluar

Transversals

Específics

Tipus d’avaluació

Percentatge

Grupal

30%

Grupal / Individual

10%

Grupal

10%

Individual

50%

Taula 29: Avaluació inicialment prevista. Font: Pròpia

Avaluació realitzada
Percentatge
Avaluació per part del
docent
Autoavaluació del
grup
Prova tipus test

Objectius a avaluar

Tipus d’avaluació

Percentatge

Grupal

30%

Grupal / Individual

10%

Individual

60%

Transversals
Específics

Taula 30: Avaluació realitzada. Font: Pròpia
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A continuació es mostra els resultats de l’avaluació de l’activitat:

Alumne
Alumne 1
Alumne 2
Alumne 3
Alumne 4
Alumne 5
Alumne 6
Alumne 7
Alumne 8
Alumne 9
Alumne 10
Alumne 11
Alumne 12

ACTIVITAT LIVE-VÍDEO
Rúbrica docent
Autoavaluació
30%
10%
9,46
9,38
9,29
9,75
9,29
8,75
9,29
9,50
7,86
9,25
9,29
8,75
7,50
9,38
9,29
10,00
9,46
9,38
9,29
9,00
7,50
9,38
7,86
8,75

Kahoot
60%
10,00
9,23
9,23
8,46
9,23
7,69
7,69
6,92
6,15
6,15
6,15
3,85

NOTA FINAL
100%
9,78
9,30
9,20
8,81
8,82
8,28
7,80
7,94
7,47
7,38
6,88
5,54

Taula 31: Resultats avaluació activitat live-vídeo testejada. Font: Pròpia

A l’annex 7 d’aquest document es pot consultar les rúbriques d’avaluació del docent de
l’activitat testejada.
A l’annex 8 d’aquest document es pot consultar les rúbriques d’autoavaluació de l’activitat
testejada.
A l’annex 9 d’aquest document es pot consultar els resultats del test mitjançant l’eina Kahoot.
Discussió
En general, de l’experiència de l’activitat testejada he extret la sensació que els alumnes s’han
mostrat motivats a l’hora de desenvolupar l’activitat. Un dels fets més rellevants és l’interès de
poder participar en una experiència que es pot vincular a les xarxes socials i on ells es situen,
per un instant, en el rol del professor.
Si que és cert que un dels grups va tenir problemes d’organització degut a la falta de motivació
d’un dels seus integrants. En aquest grup en qüestió, l’altre estudiant es va dedicar a realitzar
la majoria de feina prèvia a la retransmissió, ja que l’alumne poc involucrat no el va ajudar.
Després, en la fase de retransmissió, aquest sí que va participar, però la no cooperació en tota
la fase prèvia va perjudicar el grup en la qualitat d’aquesta.
Possiblement, un dels motius de la falta de motivació d’aquest alumne no és la tipologia de
l’activitat, sinó la seva situació acadèmica, on actualment ja és repetidor del curs de 1er de
batxillerat i, en aquest curs, està tornant a suspendre algunes assignatures.
Com a punts de millora, un dels aspectes a millorar després del testeig de l’activitat és
l’avaluació, ja que tot i que en les notes es reflexa que tots els alumnes van superar
satisfactòriament l’activitat, l’alumne mencionat anteriorment (alumne 12), per la seva poca
implicació, hauria d’haver suspès, degut a que a més a més tampoc va superar l’avaluació
mitjançant l’eina Kahoot per als objectius específics.
En el cas de repetir l’experiència, abans de presentar l’activitat als alumnes, els informaria que
per poder aprovar, serà indispensable aprovar també el test.
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6.3.4. Enquesta alumnes participants
Amb la idea d’analitzar quin grau de motivació i receptivitat ha tingut realitzar live-vídeo entre
els alumnes, posteriorment també els realitzo l’enquesta següent:
Mostra: 12 alumnes de primer de batxillerat
Àmbit motivació
El grau de motivació amb el que estic afrontant els estudis de batxillerat és...

8%

1. Gens motivat
33%

59%

2. Poc motivat
3. Bastant motivat
4. Molt motivat

El grau de motivació amb el que estic afrontant l’assignatura de tecnologia és...

25%
42%

1. Gens motivat
2. Poc motivat
3. Bastant motivat

33%

4. Molt motivat

El grau de motivació amb el que estic afrontant el tema “propietats i assaigs” és...

8% 8%

1. Gens motivat
17%

2. Poc motivat
3. Bastant motivat

67%
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El grau de motivació amb el que he afrontat l’elaboració del live-vídeo és...

8,33
1. Gens motivat
50,00

2. Poc motivat
42%

3. Bastant motivat
4. Molt motivat

El grau de motivació amb el que afrontaria el live-vídeo com a part de l’aprenentatge és...

1. Gens motivat
33%

2. Poc motivat
67%

3. Bastant motivat
4. Molt motivat

Treballar el temari de forma autònoma mitjançant el live-vídeo ha estat innovador...

1. Gens d'acord
33%

2. Poc d'acord
67%

3. Bastant d'acord
4. Molt d'acord

Del seguit de gràfiques anteriors podem extreure diverses conclusions:
1. Gairebé tots els alumnes que han participat en l’experiència innovadora l’han afrontat
amb un grau de motivació elevat.
2. Els estudiants afrontarien amb una bona motivació la realització d’activitats d’aquest
caire.
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Àmbit aprenentatge
La tècnica del live-vídeo m’ha ajudat a consolidar coneixements...

17%

25%

1. Gens d'acord
2. Poc d'acord
3. Bastant d'acord

58%

4. Molt d'acord

La tècnica del live-vídeo m’ha ajudat a aprofundir en els coneixements que tenia sobre el
tema...

25%

1. Gens d'acord
2. Poc d'acord

42%

3. Bastant d'acord
33%

4. Molt d'acord

Visualitzar les retransmissions dels companys m’ha ajudat a entendre millor els
conceptes...

17%

16%

1. Gens d'acord
2. Poc d'acord
3. Bastant d'acord

67%

4. Molt d'acord

Del seguit de gràfiques anteriors podem extreure la següent conclusió:
1. Gairebé tots els alumnes que han participat en l’experiència creuen que els ha ajudat a
consolidar els coneixements i entendre millor els conceptes.
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Àmbit utilitat
Realitzar l’activitat de live-vídeo m’ha ajudat a perdre la por a parlar en públic o a afrontar
una exposició oral...

8,33

16,67
1. Gens d'acord
2. Poc d'acord

33,33

3. Bastant d'acord
42%

4. Molt d'acord

De la gràfica anterior podem extreure la següent conclusió:
1. La majoria d’alumnes que han participat en l’experiència creuen que els ha ajudat a
millorar en les habilitats comunicatives.
Conclusions generals
De l’enquesta anterior, podem extreure les conclusions generals següents:
1. Gairebé tots els alumnes que han participat en l’experiència innovadora l’han afrontat
amb un grau de motivació elevat.
2. Els estudiants afrontarien amb una bona motivació la realització d’activitats d’aquest
caire.
3. Gairebé tots els alumnes que han participat en l’experiència creuen que els ha ajudat a
consolidar els coneixements i entendre millor els conceptes.
4. La majoria d’alumnes que han participat en l’experiència creuen que els ha ajudat a
millorar en les habilitats comunicatives.
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6.4. AVALUACIÓ
A continuació es mostren les propostes de rúbrica per a l’avaluació dels objectius transversals
de les activitats plantejades mitjançant la tècnica de live-vídeo.
Rúbrica per al professorat

Estructura del
live-vídeo

Ús de
recursos
visuals

Ús del
vocabulari

Qualitat de la
retransmissió

Treball de
grup

To/volum de
veu

Nivell 4
(expert)
4 punts
La retransmissió
segueix un ordre i
una estructura
que s'adequa al
presentat pel
professorat.

Nivell 3
(avançat)
3 punts
La retransmissió
segueix en part
un ordre i
estructura
semblant al
presentat pel
professorat.
S'utilitzen
materials de
suport que han
ajudat a entendre
els conceptes.

Nivell 2
(aprenent)
2 punts
La retransmissió
no segueix
regularment
l'ordre i
estructura
presentat pel
professorat.
S'utilitzen pocs
materials de
suport, i no se
n'ha tret tot el
potencial
possible.

Nivell 1
(novell)
1 punt
La retransmissió
no segueix cap
ordre ni
estructura.

En general utilitza
un vocabulari
precís i senzill, tot
i que alguna
vegada fa ús de
vocabulari
complex i de
significat
abstracte.

Sovint utilitza
vocabulari
compleix i de
significat
abstracte.

Utilitza de forma
abusiva un
vocabulari
complex i un
lèxic de significat
inapropiat.

Té un domini total
dels continguts
explicats, sense
necessitat de
consultar els
apunts en cap
moment.

Té un domini
elevat dels
continguts, tot i
que ha hagut de
consultar els
apunts durant
algun moment de
la retransmissió.

No té assimilat
els continguts i
s'ha limitat a
llegir els apunts
durant la
retransmissió.

La retransmissió
mostra
planificació i
treball de grup.

Tots els membres
mostren conèixer
el guió que
segueixen en la
retransmissió.

Té continguts no
assimilats i
errors
conceptuals, per
la qual cosa
consulta
constantment els
apunts durant la
retransmissió.
La retransmissió
mostra certa
planificació.

El to de veu és
adequat i té una
bona vocalització
i comunicació oral
fluida, i actua amb
naturalitat i
correcció

El to de veu es
adequat tot i que
la comunicació
oral és una mica
forçada.

El to de veu és
regular i la
comunicació oral
és forçada, a
més és fa difícil
entendre'l en
alguns
moments.

El to de veu és
baix i es fa difícil
escoltar la
retransmissió.

S'utilitzen
materials de
suport interesant i
que han estat
claus per
entendre els
conceptes.
S'utilitzà un
vocabulari planer,
senzill i precís,
amb tecnicismes
adequats al públic
oient.
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S'utilitzen pocs
materials de
suport, i els que
s'utilitzen són
poc encertats.

La retransmissió
no està
planificada i els
membres del
grup intervenen
de forma massa
individual.
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Connexió amb
el públic

Postura
corporal

Contacte
visual

Sap atreure
l'atenció del
públic i en manté
l’interès durant
tota la
retransmissió.

Té una postura
adequada, està
relaxat i es
mostra segur.
Durant la
retransmissió està
permanentment
mirant a la
càmera.
S'ajusta al temps
determinat per a
la retransmissió.

Temporització

Resolució de
dubtes

Llenguatge no
verbal

Guió

Sap atreure
l'atenció del
públic a l'inici de
la retransmissió,
però aquesta es
va perdent a
mesura que
avança.
Té una postura
una mica forçada.

No es sap
atreure l'atenció
del públic ni al
principi ni durant
a retransmissió.

No s'ha captat
l'atenció del
públic en cap
moment.

Té una postura
rígida i mostra
nerviosisme.

Durant la
retransmissió la
majoria del temps
està mirant a la
càmera.
S'ajusta al temps
determinar per a
la retransmissió,
tot i que per
acabar ha hagut
d'augmentar el
ritme.

Durant la
retransmissió
poques vegades
ha mirat a
càmera.
No s'ajusta a la
durada prevista;
la retransmissió
ha tingut una
durada inferior o
superior a la
determinada que
és diferencia en
entre 1 i 2
minuts.
Respon de
forma errònia els
dubtes o
preguntes
formulats.

Té una postura
passiva, rígida,
forçada i denota
nerviosisme.
Durant la
retransmissió
cap cop ha mirat
a càmera.

Sap respondre
correctament tots
els dubtes i
preguntes
relacionats amb
els continguts
tractats.
Utilitza una
gesticulació
adequada que
reforça els
aspectes tractats
a la retransmissió.

Sap respondre
correctament
alguns dubtes o
preguntes
relacionats amb
els continguts
tractats.
Utilitza una
gesticulació
adequada durant
la retransmissió,
tot i que a
vegades no
acompanya.

L'ordre del
material emprat
per a la
retransmissió és
correcte. Es cita
la durada prevista
per a cada
apartat. Es
mostra un esbós
narratiu del que
diran els
presentadors i es
citen els enllaços
dels materials de
suport.

L'ordre del
material emprat
per a la
retransmissió és
correcte. Es cita
la durada prevista
per a cada
apartat. Es
mostra l’esbós
narratiu però no
es citen d'on
provenen els
materials de
suport.
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No s'ajusta a la
durada prevista;
la retransmissió
ha tingut una
durada inferior o
superior a la
determinada que
és diferencia en
més de 2
minuts.
No respon als
dubtes o
preguntes
formulats.

Tot i que utilitza
la gesticulació
en la
retransmissió,
aquesta a
vegades no és
adequada.

La gesticulació
és absent o
excessiva.

L'ordre del
material emprat
per a la
retransmissió és
correcte i es cita
el temps de
durada prevista
per a cada
apartat.

L'ordre del
material emprat
per a la
retransmissió és
correcte.
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Ús de l'eina
utilitzada per
al live-vídeo

La retransmissió
s'ha realitzat de
forma correcte,
sense incidents,
utilitzant el recurs
de forma correcte
i la visualització
era adient, amb
un bon
enfocament al
presentador.

Puntuació
Total de la
rúbrica

La retransmissió
s'ha realitzat de
forma correcte,
sense incidents
remarcables,
utilitzant el recurs
de forma correcte
i la visualització
era adient, tot i
que l'enfocament
no era correcte.

La retransmissió
s'ha realitzat de
forma correcte,
amb algun
incident,
utilitzant el
recurs de forma
correcta tot i que
la visualització i
l'enfocament
eren de baixa
qualitat.
Puntuació Parcial de la rúbrica
( Punts / 56 ) · 10=

La retransmissió
s'ha realitzat, tot
i que hi ha hagut
diversos
incidents que
han influenciat
en el correcte
funcionament.

Taula 32: Rúbrica avaluació per al professorat. Font: Pròpia

Rúbrica d’autoavaluació del grup

Actitud i
responsabilitat

Organització

Nivell 4
(expert)
4 punts
Hem treballat, ens
hem ajudat i hem
acabat la feina en
el temps acordat.
Tothom ha
realitzat el seu rol
correctament.
Jo
Grup
Ens hem
organitzat sols i
hem solucionat
els problemes de
forma autònoma

Nivell 2
(aprenent)
2 punts
Ens ha costat
mantenir els
rols, ens ha
fallat la
constància i
puntualitat.

Nivell 1
(novell)
1 punt
Hem estat molt
poc constants
en el treball.

Jo
Grup
Ens hem
organitzat sols
però, en
ocasions, ha
intervingut el
professorat.
Jo
Grup
Hi ha hagut
membres que, de
vegades, no han
fet la feina que els
tocava.
Jo
Grup
Hem realitzat
força bé les
tasques
planificades a
l'inici del projecte.

Jo
Grup
Ha estat
necessària
l'ajuda del
professorat per
organitzar-nos.

Jo
Grup
No ens hem
sabut
organitzar.

Jo
Grup
Jo
Grup
Hi ha hagut
No hem
membres que
col·laborat.
no han fet la
feina que els
tocava.
Jo
Grup
Jo
Grup
Jo
Grup
Realització de Hem dut a terme
Hi ha alguna
No hem dut a
l’activitat
molt bé les
tasca que no
terme gaire bé
tasques que
hem pogut dur a les tasques
haviem planificat
terme o que no
proposades.
des de l'inici del
hem realitzat
projecte.
gaire bé.
Jo
Grup
Jo
Grup
Jo
Grup
Jo
Grup
Puntuació Total individual
Puntuació parcial de la rúbrica
( Punts / 16 ) · 6
Puntuació Total de grup
Puntuació parcial de la rúbrica
( Punts / 16 ) · 4
PUNTUACIÓ PARCIAL RÚBRICA AUTOAVALUACIÓ
Col·laboració

Jo
Grup
Tots hem
col·laborat
activament en el
treball.

Nivell 3
(avançat)
3 punts
Cadascú ha fet el
seu rol però amb
poca constància i
hem sigut força
puntuals.

Taula 33: Rúbrica d’autoavaluació de grup. Font: Pròpia
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Rúbrica de coavaluació dels companys

Estructura del
live-vídeo

Ús de recursos
visuals

Qualitat de la
retransmissió

Connexió amb el
públic

Resolució de
dubtes

Ús de l'eina
utilitzada per al
live-vídeo

Puntuació Total
de la rúbrica

Nivell 4
(expert)
4 punts
La retransmissió
segueix un ordre
i una estructura
que s'adequa al
presentat per el
professorat.
S'utilitzen
materials de
suport interesant
i que han estat
claus per
entendre els
conceptes.
Té un domini
total dels
continguts
explicats, sense
necessitat de
consultar els
apunts en cap
moment.
Sap atreure
l'atenció del
públic i en manté
l’interès durant
tota la
retransmissió.

Sap respondre
correctament
tots els dubtes i
preguntes
relacionats amb
els continguts
tractats.
La retransmissió
s'ha realitzat de
forma correcte,
sense incidents,
utilitzant el
recurs de forma
correcte i la
visualització era
adient, amb un
bon enfocament
al presentador.

Nivell 3
(avançat)
3 punts
La retransmissió
segueix en part
un ordre i
estructura
semblant al
presentat.
S'utilitzen
materials de
suport que han
ajudat a
entendre els
conceptes.

Nivell 2
(aprenent)
2 punts
La retransmissió
no segueix
regularment
l'ordre i
estructura
presentat.
S'utilitzen pocs
materials de
suport, i no se
n'ha tret tot el
potencial
possible.

Té un domini
Té continguts no
elevat dels
assimilats i
continguts, tot i
errors
que ha hagut de conceptuals, per
la qual cosa
consultar els
apunts durant
consulta
algun moment
constantment els
apunts durant la
de la
retransmissió.
retransmissió.
Sap atreure
No es sap
l'atenció del
atreure l'atenció
públic a l'inici de del públic ni al
la retransmissió, principi ni durant
però aquesta es
a retransmissió.
va perdent a
mesura que
avança.
Sap respondre
Respon de
correctament
forma errònia els
alguns dubtes o
dubtes o
preguntes
preguntes
relacionats amb
formulats.
els continguts
tractats.
La retransmissió La retransmissió
s'ha realitzat de
s'ha realitzat de
forma correcte,
forma correcte,
sense incidents
amb algun
incident,
remarcables,
utilitzant el
utilitzant el
recurs de forma
recurs de forma
correcta tot i que
correcte i la
visualització era
la visualització i
adient, tot i que
l'enfocament
l'enfocament no
eren de baixa
era correcte.
qualitat.
Puntuació Parcial de la rúbrica
( Punts / 24 ) · 10=

Nivell 1
(novell)
1 punt
La retransmissió
no segueix cap
ordre ni
estructura.

S'utilitzen pocs
materials de
suport, i els que
s'utilitzen són
poc encertats.

No té assimilat
els continguts i
s'ha limitat a
llegir els apunts
durant la
retransmissió.

No s'ha captat
l'atenció del
públic en cap
moment.

No respon als
dubtes o
preguntes
formulats.

La retransmissió
s'ha realitzat, tot
i que hi ha hagut
diversos
incidents que
han influenciat
en el correcte
funcionament.

Taula 34: Rúbrica de coavaluació dels companys. Font: Pròpia
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7. CONCLUSIONS
L’objectiu general d’aquest Treball Final de Màster és analitzar la influència que desperta en
l’aprenentatge, l’ensenyament mitjançant live-vídeo.
Per a dur a terme aquest objectiu general, s’han plantejat una sèrie d’objectius parcials que es
desgranen a continuació:
•

Analitzar la motivació i receptivitat que tindria realitzar live-vídeo entre els alumnes.

Mitjançant les dues enquestes realitzades a l’alumnat, no tan sols s’ha pogut demostrar que
gran proporció dels alumnes afrontaria amb un grau de motivació elevat la realització de livevídeo orientat a l’aprenentatge, sinó que també consideren que aquesta tècnica els permetria
aprendre i comprendre els continguts de forma més clara, involucrant i millorant en altres àrees
del coneixement.
•

Avaluar els coneixements del professorat per utilitzar aquesta eina en el disseny
d’activitats d’aprenentatge.

Una gran part del professorat enquestat considera que disposa d’una competència digital alta,
per la qual cosa es creu que la implantació del live-vídeo no suposaria cap inconvenient pel que
fa a coneixements informàtics relacionats amb les noves tecnologies.
•

Avaluar la motivació del professorat en l’aplicació d’aquesta eina.

Mitjançant l’enquesta adreçada al professorat, observem que més del 90% dels professors
enquestats participaria en un projecte on els alumnes fossin els veritables protagonistes de
l’aprenentatge mitjançant les noves tecnologies, a través de retransmissions en streaming. Per
tant, es pot concloure que el live-vídeo seria una tècnica que, en principi, seria ben acceptada
pels docents com a eina per a l’aprenentatge.
•

Desenvolupar proposta/es d’aprenentatge mitjançant live-vídeo.

Com es pot comprovar, el desenvolupament de propostes d’aprenentatge mitjançant live-vídeo
és del tot possible. En les propostes dissenyades en aquest Treball Final de Màster es treballen
una sèrie de continguts específics del àmbit cientificotecnològic que es relacionen amb
continguts transversals de l’àmbit de la comunicació. Per tant, de la mateixa forma que s’han
plantejat, temporitzat i determinat els mètodes d’avaluació i els objectius d’un seguit d’activitats
adreçades a diferents nivells, la seva implantació dependrà de la temàtica que s’haurà
d’adaptar al grup de treball.
•

Explorar activitats interdisciplinàries en que pugui ser útil aquesta eina.

Existeix un gran nombre d’activitats interdisciplinàries on es pot aplicar la tècnica del live-vídeo,
entre les quals destaquen les eines per al seguiment de projectes, la possibilitat d’interaccionar
amb professionals experts, els projectes d’ajuda entre alumnes o instituts, els projectes
interdisciplinaris i, com no, el Crèdit de Síntesi.
•

Analitzar les competències que es poden treballar amb aquesta eina.

Pel que fa a l’anàlisi de competències bàsiques que es poden treballar amb la tècnica del livestreaming, podem afirmar que és una eina que permet la integració i desenvolupament de
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competències transversals dels diferents àmbits del coneixement, com ara les de l’àmbit
comunicatiu, metodològic, personals i conviure i habitar el món.
•

Testejar si és possible alguna activitat d’aprenentatge utilitzant aquesta eina.

Durant l’estada al centre, dins el Pràcticum del Màster de Formació del Professorat, he tingut la
oportunitat de desenvolupar una activitat mitjançant la tècnica de live-vídeo adreçada a
alumnes de primer de batxillerat, on hem treballat les propietats dels materials dins el bloc
curricular de propietats i assaigs.
Haig de destacar que de l’activitat vaig extreure’n una bona experiència, ja que els alumnes en
tot moment van tenir una actitud positiva, davant el fet que es tractava d’un exercici innovador,
amb el qual van poder interaccionar a través de les xarxes socials i on hem van fer saber que
trobaven a faltar activitats i projectes més transversals on es donés cabuda a les tecnologies.
•

Proposar com avaluar les activitats planejades mitjançant aquesta eina.

Per acabar, s’han desenvolupat uns criteris per a l’avaluació de les activitats dissenyades. Cal
tenir en compte, però, que aquests criteris poden patir variacions en funció del grup d’alumnes,
la temàtica tractada o la diferència d’objectius que es cerquin en el procés d’aprenentatge. Per
aquest fet, cada professor a de ser capaç d’adaptar aquesta tècnica als seus alumnes,
convertint-la en un mitjà per a la construcció de coneixement adequada a les seves necessitats.
CONCLUSIONS FINALS
Com a conclusió final que s’ha extret d’aquest projecte, es pot afirmar que la tècnica de livevídeo aplicada en els processos d’aprenentatge, permet als professors disposar d’una eina
transversal que involucra diferents àrees i àmbits del coneixement, que és motivadora per a
l’alumnat, utilitza les noves tecnologies com a mitjà de comunicació i permet als alumnes
consolidar els coneixements de forma més clara i atractiva a través de la pròpia experiència
d’ensenyar als altres.
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