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Introducció
Aquest treball final de màster, d'ara endavant TFM, està enfocat, com el seu títol ens expressa,
a la gravació de continguts a l'aula i compartició i gestió d'aquests, juntament amb la
determinació dels millors conceptes a ser enregistrats basant-se en la teoria dels «Threshold
Concepts», a partir d'ara, conceptes llindar, que es una teoria que pretén obtenir del temari els
conceptes que considera més importants i mes difícils d'aprendre per part de l'alumnat.
En el centre on realitzo pràctiques, i en general, a les escoltes d'avui dia, s'ha pogut observar
que no existeix cap sistema genèric ni habitual que permeti els alumnes poder reviure una
classe. En la societat actual s'acostuma a disposar de tots els recursos, en qualsevol moment i
en qualsevol lloc. Gràcies a Internet, es pot gaudir de moltíssima informació, els professors,
molts cops, proporcionen eines per millorar l'aprenentatge de l'estudiant, però aquelles classes
que el professor ha comentat que són vitals no es poden recuperar com a tal, sols pels apunts
que hem pres i el que s'hagi retingut en aquell moment. És doncs, en l'època actual, si no una
necessitat, un bon recurs poder disposar d'un sistema que ens permeti aconseguir aquesta
informació en un medi modern i actual.
Observat aquest dèficit, sembla evident que fa falta algun tipus de sistema per poder
aconseguir aquest recurs.
Un cop plantejat el problema, es poden veure els principals inconvenients. No és un secret que
a la majoria de professors, molts cops, no els hi agrada massa la idea d'incloure més
complicacions a la seva classe, és clar, que hi ha poc temps per donar el temari i existeix una
sobrecàrrega de feina.
No obstant això, ja és conegut que tota variació en el sistema disposa d'un període de transició,
que comporta nous paradigmes, que en aquest projecte final de màster s'intenten identificar i, a
poder ser, resoldre amb les proves pilot.
Tot i això, cal recordar als docents que actualitzar-se és vital per a la seva professió, amb les
noves tecnologies ja implementades a l'aula, ara és un moment de canvi, ara toca ser creatius i
aquestes eines estan fetes per ésser fàcils. Encara que, amb tot l'esmentat, ens cal donar una
justificació de per què s'implementa aquest tipus d'eina. En els plans pilot d'aquest TFM
s'intentaran buscar resultats que indiquin que aquestes eines són favorables. Així doncs, caldrà
motivar al professor que no estigui a favor de la idea, adquirir el màxim de col·laboració del que
estigui interessat i donar una petita empenta al que mostra indiferència.
A tot l'explicat anteriorment, també cal sumar-hi la difícil, i no estàndard, tasca d'escollir quines
són les millors classes per a gravar. Per aquest problema s'ha realitzat una proposta
d'introducció al concepte dels conceptes llindar, que són una teoria que pretén, a grans trets,
trobar els punts més importants de cada assignatura.
A més, a simple raonar la situació, es pot veure que, molts cops, gravar una classe sencera pot
no ser el més convenient, ja que poden haver-hi moltes interrupcions, a part de gravar molts
minuts que poden no ser útils amb la conseqüent poca utilitat d'un vídeo de llarga durada. Tot i
que es podria realitzar un posteditatge, seria probablement complex per a molts docents i
restaria utilitat a la proposta.
Per finalitzar cal escollir les millors eines tecnològiques, tenint en compte que ha de ser un
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producte estable, de llarga durada i òptim pel màxim d'escoles possible, tant amb molts
recursos com amb pocs, així com amb els docents més experts amb tecnologia com amb els
que no ho son tant.
Així doncs, per aconseguir aquest objectiu, s'ha proposat aquest TFM que vol ser una pauta per
poder obtenir un bon resultat en la pràctica de la gravació d'aula, entre altres tipus de
didàctiques que apliquen mètodes de gravació.
Finalment, per concloure aquesta introducció al TFM, cal remarcar que, pel que fa als
conceptes llindar, en l'actualitat només es disposa de parts teòriques, i conceptes que
actualment s'estan desenvolupant. Així doncs, aquest TFM realitza una aproximació al
concepte però no proposa una solució real, ja que aquesta no està prou definida en l'actualitat,
pel que aconsella al docent buscar els millors conceptes a enregistrar aplicant amb la mesura
del possible els conceptes llindar, però donant per entès que és totalment a nivell de guia
d'identificació i que queda a criteri del professor escollir els materials a enregistrar i que aquest
TFM no pretén establir cap dictadura a l'hora d'escollir el material.
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Definició I Context Del Problema
Com s'ha esmenat anteriorment, en el centre on s'han realitzat les pràctiques i, en general, a
les escoles, no es realitzen didàctiques d'aquest tipus de manera habitual. Un dels problemes
principals a l'hora d'aplicar un nou sistema és, molts cops, la complexitat que suposa
tècnicament. A més, s'agreuja pel fet que les gravacions impliquen que el docent es pugui sentir
pressionat, ja que, un cop enregistrada la classe podrà ser vista per molta gent i guardada per
la posteritat.
Per altra banda, un altre mur a sobrepassar, és l'elecció de continguts. Escollir els continguts
idonis és una tasca difícil, així com quin mètode o filosofia s'utilitza.
També cal donar molta importància a com crear les gravacions d'una manera atractiva perquè
tinguin utilitat.
Finalment, amb les dificultats anteriors cal donar un raonament pedagògic per a justificar el
perquè fa falta aplicar aquesta tecnologia.

El centre pilot
Com s'ha comentat anteriorment, l'aprofitament d'aquest TFM pretén ser el màxim possible
intentat crear una solució pràctica i reutilitzable. Tot i això, l'enfoc inicial i els plans pilots són
enfocats al centre on s'han cursat les pràctiques d'aquest màster. Tot seguit s'exposen les
característiques que es donen per aquest centre, les quals faciliten en gran mesura la
implementació d'aquest TFM el qual ha estat proposat conjuntament amb un professor de
Tecnologia del mateix centre.

Tipus escola

Escola concertada al centre de Barcelona

Tipus Professorat

Professorat amb una mitja d'edat d'entre els 24 als 45
anys

Tipus Alumnat

Alumnat de classe mitja-alta
•

Projectors

•

Apple TV

•

Apple Ipad per cada alumne

•

Sales d'ordinadors

Tecnologies del centre

1. Taula: Tipus_Centre
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Objectius
Aquest TFM pretén com ens indica el seu títol, crear un mètode ràpid de creació de gravacions
i compartició d'aquestes, juntament amb la introducció de una teoria de determinació dels
conceptes que cal enregistrar.
Aixi doncs, un dels objectius bàsics que es proposa en aquest projecte és el de simplificar
aquest procés tècnicament, proposant a més dinàmiques amb que quasi qualsevol dispositiu
del mercat que pugui enregistrar vídeo es puguin utilitzar i que aquestes un cop realitzades
puguin gestionar-se de manera ràpida i senzilla tant en l'aspecte de pujar-les al núvol, com de
gestionar-les per la correcta visualització de l'alumnat.
Aixi doncs, podem resumir els objectius en els següents punts :


Determinació de les classes clau mitjançant els conceptes llindar per part del
professorat.



Metodologia d'enregistrament del les classes clau tant per part de l'alumnat com del
professorat.



Determinació de l'equipament necessari per efectuar les gravacions



La informació necessària per la preparació de la plataforma streaming



La creació d'un llibre d'estil per la correcta producció dels enregistraments
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Raonament pedagògic
La part pedagògica d'aquest TFM implica diversos punts que passen tant per l'estudiant com
pel docent.
En l'educació, una de les principals complexitats és
docents per a aconseguir l'atenció de l'alumnat durant
que la gravació de continguts a l'aula i la seva posta
l'aprenentatge de l'estudiant essent aquest, un estimul
menys valorades.

molts cops la dificultat que tenen els
les classes. Des d'aquest TFM es creu
en escena repercuteix positivament en
a l'hora d'aprendre lliçons complexes o

En segon lloc, per part del docent ja que aquest s'haurà d'implicar molt mes en el projecte
educatiu. Tot i que aquest treball pretén ser el mes lleuger possible pel que fa les gravacions, a
causa de la part de l'elecció del material, el docent haurà de treballar més el contingut del seu
temari per seleccionar el que es desitgi enregistrar.
Així doncs, amb aquest TFM es propiciara que el docent es qüestioni les seves unitats
didàctiques i que es faci preguntes com la de la famosa vareta màgica
«Suposant que tingués una vareta màgica que fes aprendre un contingut a un alumne, quin
seria?»
el contingut resultant d'aquesta pregunta seria l'ideal a enregistrar.
També, al proposar activitats, el docent canviarà el seu estil de classe, propiciant un canvi cap
al dinamisme i el trencament de la típica classe jeràrquica. Activitats com les que veurem en els
exemples apliquen filosofies tipus «WinWin», on tant el professor com l'alumne surten
beneficiats, o el concepte de «Learning by doing» o el de «B-learning» quan és l'alumne qui
realitza l'explicació a classe o finalment també amb les didàctiques de pissarra i veu.
Pel que fa l'alumne, es podrà nodrir de molts avantatges que proporciona aquesta tecnologia.
Ja s'ha parlat en la introducció dels beneficis de disposar d'aquesta informació en qualsevol
moment i en qualsevol lloc, però cal fer esment més profund a la importància d'aquest fet, no
només als típics casos on l'alumne per malaltia no ha pogut assistir a la classe, i per tant no pot
adquirir aquests coneixements des de casa, que per si ja és un gran motiu, sinó que aquesta
tecnologia pot millorar l'aprenentatge en persones que per exemple, tenen problemes auditius,
visuals o d'altres tipus i que a l'aula són de difícil solució. Les noves tecnologies aporten moltes
solucions per poder gaudir d'aquests continguts, per tant la utilitat de les gravacions enfocada a
l'atenció a la diversitat serà un dels aspectes a tenir en compte al proposar aplicar-ho en un
centre.
Per a finalitzar, el docent gestionarà els seus continguts en un espai on a més, es poden
realitzar diferents tipus d'activitats així com preguntes puntuables, aportacions per part de
l'alumnat tant públiques en el mateix vídeo com privades a nivell de professor, el que en
conjunt pot propiciar una molt millor comunicació cap al docent, essent un camí molt més ràpid i
viable per molts alumnes que durant la classe no hagin pogut o no hagin gosat preguntar un
dubte mitjançant aquest sistema ho podran realitzar sense problemes. Finalment l'alumnat
podrà obtenir un complement dels apunts, el que li facilitara un millor seguiment de tot el curs
de manera ordenada.
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Projectes guia
En la recerca per a la realització d'aquest TFM s'han observat diferents models de gravacions
que apliquen diverses empreses o organitzacions.
És gràcies a aquestes solucions i dinàmiques d'aprenentatge, d'on s'han extret idees per a
realitzar diferents tipus de gravacions, amb l'ajuda de les quals s'ha arribat a trobar la solució
que us proposem en aquest TFM.
El nostre objectiu no busca una difusió ni un perfeccionament inicials tan grans, tot i això és un
bon exemple a seguir per un futur a l'escola.

Projecte Khan Academy
Un dels projectes més interessant és Khan Academy. És un projecte gegantí, amb molt de
treball a darrere. D'aquest projecte s'han extret moltes de les idees del sistema obtingut.
El projecte Khan Academy utilitza diverses tecnologies juntes per aconseguir uns vídeos molt
eficients, aquests són classificats per temàtiques i nivells.

1. Il·lustració: Logotip Khan Academy[1]

Khan Academy esta dividia en diferents assignatures, cada assignatura disposa de vàries
seccions segons el nivell.

2. Il·lustració: Seccions d'aprenentatge[2]

Cada secció disposa de diferents conceptes que l'estudiant pot aprendre
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3. Il·lustració: Temes dins una disciplina[3]

Khan Academy utilitza el mètode pissarra i veu, el qual adjunta vídeos i altres recursos

4. Il·lustració: Exemple de gravació Khan Academy[4]

Com es pot observar, existeix una barra lateral de seguiment , el que vindria a ser un índex de
contingut escollit.

5. Il·lustració: Zona de test Khan Academy[5]

També inclou zones d'exercicis, les quals son necessàries de realitzar per poder «passar» les
lliçons.
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6. Il·lustració: Modul de programació Khan Academy[6]

Una de les últimes aportacions ha sigut la implementació de una secció de dedicada a la
programació. Aquesta secció disposa d'autocorrecció i és creada per aprendre diferents
llenguatges de programació.

7. Il·lustració: Insígnies Khan Academy[7]

Un dels punts forts, Khan Academy és la implementació de «recompenses» tipus insignia o
«logros així com altres mètodes de motivació de l'alumnat. Aquests tipus de recompenses
encoratgen i motiven l'alumnat per realitzar mes exercicis.
Així doncs, Khan Academy vindria a ésser una bona eina d'aprenentatge a tenir en compte. Tot
i que en l'actualitat la gran majora de lliçons estan en anglès, cal esmentar que s'està traduint al
Espanyol.
L'aplicació esta disponible per a qualsevol plataforma.
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Projecte Ck12
Ck12, és pràcticament el mateix que el Khan Academy tot i que té la peculiaritat que disposa de
simuladors, que permet fer més entenedors conceptes de la física i les matemàtiques. És un
projecte gegantí, amb molts col·laboradors, l'inconvenient és que està en anglès.

8. Il·lustració: Logotip Ck-12[8]

L'aplicació esta disponible per a qualsevol plataforma.

9. Il·lustració: Simulador Ck-12[9]

Els simuladors en molts casos disposen de controls

10. Il·lustració: Exemple de un problema Ck-12[10]

També conte pàgines de problemes que permeten avançar en els temes
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Projecte Coursera
El projecte Coursera implementa diversos estils de gravacions, tant les gravacions a primer pla
com les de pissarra i veu, també introdueix exercicis per passar el curs, els seus continguts
estan molt més focalitzats a adults. Un dels punts forts són les seves sales de discussió.

11. Il·lustració: Exemple d'un curs Coursera[11]

Els cursos es pauten en el temps per aixì portar un control de la feina que es realitza

12. Il·lustració: Gravació docent Coursera[12]

Moltes de les gravacions per parts dels docents són fisiques i l'autor es qui explicar la teoria.
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13. Il·lustració: Modul d'exercicis Coursera[13]

Per a cada pauta de curs Coursera proposa sets d'activitats.

Altres
Existeixen altres projectes dels quals s'han extret idees, aquests no han sigut tan significatius
però han estat presents en la captura d'idees. A sota passem a nombrar-ne alguns.

Programa

Descripció

Udacity

Udacity s'ha autonombrat com la Universitat del Segle XXI, aquest és una
plataforma per aprendre resolent reptes, amb projectes guiats per alguns dels
millors instructors del planeta. Segons Udacity «Posem a l'estudiant en el centre
de l'univers» i ja són més de 100 mil els estudiants implicats en els seus cursos,
basats bàsicament en ciències de la computació.

Canal
Youtube

Youtube és el servei per excel·lència de streaming de vídeo. Existeix Canals de
diferents temàtiques i dins podem trobar molts canals d'educació. Existeix un
hashtag (#) per temes només relacionats en educació.
2. Taula: Alternatives projectes guia
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Determinació dels continguts a enregistrar
Una de les motivacions principals d'aquest projecte com s'ha comentat anteriorment, és poder
escollir quins continguts, materials, problemes o punts més importants caldria enregistrar de
manera que l'alumne en pugui treure el màxim profit. Sobre l'elecció d'aquest continguts és
poden aplicar diferents tipus de filosofies i per defecte i lògicament és el professor que a causa
de l'experiència acumulada de cada assignatura és el que sap millor quins són els continguts
que poden ser més útils i per tant més difícils d'absorbir per part de l'alumnat.
En aquest projecte s'ha estudiat la teoria dels conceptes llindar la qual ús expliquem en els
següents punts.

Conceptes llindar
Introducció
La teoria dels threshold concepts o conceptes llindar, a partir d'ara, és una teoria introduïda per
Erik Meyer and Ray Land. Threshold knowledge.(s.f)A Wikipedia. Recuperat el 17 de Maig de
2016 https://en.wikipedia.org/wiki /Threshold_knowledge.
Els seus orígens, segons Glynis Cousin (2006), vénen d'ara fa una dècada, en el Regne Unit,
en un projecte d'investigació per millorar els entorns d'aprenentatge d'ensenyaments
Universitaris, el «Enhancing Teaching-Learning Environments in Undergraduate Courses»
(http://www.etl.tla.ed.ac.uk/).
Els autors van arribar a la conclusió que certs conceptes eren la clau per dominar una
disciplina, en el seu cas i en aquell moment, l'economia.
El concepte en si, pretén que el professorat pugui determinar on els seus alumnes quedaran
travats en una matèria concreta i per tant, pugui dissenyar activitats d'aprenentatge que els hi
facilitin traspàs d'aquest llindar, el qual, al traspassar-lo, els conduirà a una comprensió més
profunda de la matèria.
Els autors, en el seu segon paper, Threshold concepts and troublesome knowledge 2(2005)
citen exemples de conceptes llindar, com són, en dret, un precedent, en comptabilitat, la
depreciació, el teorema del límit central en estadística o l'entropia en física.
El concepte té una clara direcció cap a un ensenyament penetrant, de llarga durada i funcional,
desestimant així aprenentatges superficials.
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Definició
Segons Meyer and Land, 2003 els conceptes llindar es
podrien definir com un portal, el qual un cop traspassat,
existeix un canvi de percepció de la matèria en la qual
s'està aplicant, essent aquest una evolució cap a
l'enteniment. La teoria dóna molta importància als
conceptes, sense els quals aquella matèria no es podria
assimilar.
La transformació pot ser sobtada o pot ser perllongada
14. Il·lustració: Portal Threshold
en un considerable espai de temps, conseqüent amb la
concepts[14]
transició que pugui comportar la comprensió de la ‘Threshold Concepts’ may be considered to
problemàtica. Aquesta transformació pot representar be “akin to passing through a portal” or
“conceptual gateway” that opens up
com la gent pensa en particular o com percep, aprèn, o
“previously inaccessible way[s] of thinking
experimenta fenòmens particulars dins la disciplina (o
about something” (Meyer and Land)
més en general).
Els conceptes llindar han de ser percebuts com un concepte diferent dels «core concepts» o
conceptes bàsics, que són blocs de construcció conceptual, els quals fan avançar en la
comprensió de la matèria, però que no necessàriament condueixen a un canvi de visió
qualitativament diferent d'aquesta.
Per exemple, el concepte de gravetat, la teoria de la gravetat diu que dos cossos s'atreuen amb
la força proporcional al producte de les seves masses i inversament proporcional a la distància
entre ells, això representa un concepte llindar segons els autors, però en canvi el concepte del
centre de gravetat no ho és, i aquest últim és considerant un «core concept» en la majoria de
ciències aplicades.
Els conceptes llindar poden representar el que Perkins (1999) va descriure com «Troublesome
knowledge – knowledge that is conceptually difficult, coutner.-intuitive or 'alien'. Meyer and
Land, 2003
Per entendre millor el concepte, els autors, ens proposen com a primer exemple, un concepte
llindar d'econòmiques, que com s'ha comentat, era la seva especialitat. En aquest exemple es
parla del concepte «Opportunity cost» a partir d'ara cost d'oportunitat.
El cost d'oportunitat designa el cost de la inversió dels recursos disponibles, a una oportunitat
econòmica, a costa de les inversions alternatives disponibles, o el valor de la millor opció no
realitzada. Cost d'oportunitat.A Viquipedia. Recuperat el 17 de maig de 2016
https://ca.wikipedia.org/wiki/Cost_d%27oportunitat
‘Opportunity cost is the evaluation placed on the most highly valued of the rejected
alternatives or opportunities’ (Eatwell, 1998, vol 3, p.719).
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Exemple (Meyer and Land, 2003) : Cost d'oportunitat
Un punt fonamental en econòmiques és el dubte de l'elecció: escollir entre els escassos
recursos o alternatives.
Els economistes estan interessats en com els col·lectius, les empreses o les persones
individuals prenen decisions, sobretot quan es troben amb la realitat de que les fonts i les
alternatives són limitades. No es pot tenir tot, i en molts casos les «restriccions» que ha
d'afrontar qui escull poden ser severes i vinculants.
Per exemple, la gent busca com assignar el seu temps, la seva feina o el seu oci, les empreses
escullen els seus mètodes de producció, les societats escullen diferents tipus de règims legals,
règims d'exportacions o importacions.
Per tant, el cost d'oportunitat captura la idea que les opcions es poden comparar, i que cada
elecció, incloent-hi no triar, vol dir que rebutgem altres alternatives.
Un estudiant que té una bona comprensió d'aquest concepte ha recorregut un llarg camí cap a
la ruptura d'un marc de pensament que veu opcions per defecte o immutables.
També s'han mogut cap a veure les dues cares de la moneda per a cada opció, i en mirar més
enllà de les conseqüències immediates i fins i tot no només costos monetaris, sinó tenir una
visió més abstracte del pensament.
Per tant, si aquest pensament és acceptat per l'estudiant com una forma vàlida d'interpretar el
món, aquesta haurà de perpetrar un canvi a l'hora d'escollir les seves pròpies decisions a més
de ser una eina d'interpretació de les decisions preses pels altres.

15. Il·lustració: Cost d'oportunitat - Allen, David (2001)[15]
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Característiques principals
Segons se cita a Meyer and Land, (2003), existeixen un conjunt de característiques concretes
que probablement es poden trobar en qualsevol concepte llindar, aquestes van ser
determinades gràcies a les conversacions que els autors de la teoria van mantenir amb
diferents professionals, en un conjunt d'àrees disciplinàries. Aquestes característiques, són les
següents:

Transformativa: Es considera que els conceptes llindar són transformadors en vers a la
perspectiva de la matèria que l'alumnat tenia abans d'aprendre el concepte llindar i després.

Problemàtica: Els conceptes llindar poden o solen causar problemes als estudiants, no són
conceptes fàcils, el seu coneixement podria ser contrari a la intuïció, conceptualment difícil.
L'alumne es pot mostrar «en defensa» o pot no desitjar canviar la visió que té del tema (Perkins
2006, Land, Cousin, Meyer & Davies 2005, Land, Meyer & Baillie 2010)

Irreversible: Un cop s'ha adquirit un concepte llindar, es considera que és pràcticament
irreversible tornar a l'estat anterior, ja que, com es parla a la característica transformativa, hi ha
hagut un canvi de perspectiva.
Un exemple que utilitzen els autors per exemplificar aquesta característica, és el d'una
fotografia que, normalment, a ulls d'un observador per primera vegada mostra una imatge
determinada, però que un cop facilitades una sèrie de pistes, la imatge que es percep és
totalment diferent. La relació de la imatge amb la característica és que, un cop percebuda la
fotografia després de rebre les pistes, l'observador no és capaç de visualitzar la imatge com la
primera vegada que s'ha observat.
«In short, there is no simple passage in learning from ‘easy’ to ‘difficult’; mastery of a threshold
concept often involves messy journeys back, forth and across conceptual terrain Glynis Cousin
(2006).»

16. Il·lustració: Figura de Dallenbach[16]
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Integradora: Els conceptes llindar, un cop apresos, sovint aporten que l'estudiant pugui
concebre diferents aspectes que sense ells no hagués après.
«Phasors are certainly integrative − relying on connections between complex numbers,
sinusoidal properties and exponentials. The application of complex numbers to real components
− inductors and capacitors − is initially alien knowledge to students (Meyer and Land, 2003).
Holloway, Alpay & Bull (2010)»

Delimitada: Els conceptes segurament acotaran un espai conceptual particular el qual servirà a
un fi limitat.
«Possibly often (though not necessarily always) bounded in that any conceptual space will have
terminal frontiers, bordering with thresholds into new conceptual areas. Siân Bayne suggests
that such boundedness may in certain instances serve to constitute the demarcation between
disciplinary areas, to define academic territories. Erik Meyer and Ray Land (2005)»

Discursiva: Els autors de la teoria suggereixen que, en traspassar un concepte llindar
segurament s'incorporarà un millorat i extens ús del llenguatge.
«It is hard to imagine any shift in perspective that is not simultaneously accompanied by (or
occasioned through) an extension of the student’s use of language. Through this elaboration of
discourse new thinking is brought into being, expressed, reflected upon and communicated.
This extension of language might be acquired, for example, from that in use within a specific
discipline, language community or community of practice, or it might, of course, be selfgenerated. It might involve natural language, formal language or symbolic language. Erik Meyer
and Ray Land (2005)»

Reconstitutiva: Un cop entès un concepte llindar, pot implicar un canvi en la subjectivitat de
l'aprenent, aquesta serà implicada a través dels aspectes transformatius i discursius explicats
anteriorment. Segurament, aquests seran reconeguts abans per altres que pel mateix aprenent
Jan Smith (2006). Meyer and Land, 2003.
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Liminalitativa: Els autors han comparat el traspàs del llindar pedagògic amb un «ritu de pas»
sobre les bases dels estudis etnogràfics de Gennep (1909) i Turner(1969) on l'espai
transaccional o liminal és traspassat.
«Difficulty in understanding threshold concepts may leave the learner in a state of ‘liminality’, a
suspended state of partial understanding, or ‘stuck place’, in which understanding approximates
to a kind of ‘mimicry’ or lack of authenticity. Insights gained by learners as they cross thresholds
can be exhilarating but might also be unsettling, requiring an uncomfortable shift in identity, or,
paradoxically, a sense of loss. A further complication might be the operation of an ‘underlying
game’ which requires the learner to comprehend the often tacit games of enquiry or ways of
thinking and practising inherent within specific disciplinary Land, Meyer and Baillie (2010).»

17. Il·lustració: A relational view of the features of a threshold concept is shown in the figure Land, Meyer and Baillie,
(2010)[17]
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Descripció De La Solució
Conceptes llindar
Com s'ha comentat anteriorment, la solució per a l'elecció dels continguts a enregistrar passa
per la teoria dels conceptes llindar. En els següents punts s'explica el concepte en l'actualitat
així com una proposta d'activat, tot i això i com es podrà veure en les conclusions, els
conceptes llindar són, tot i la seva dècada de vida, un concepte difícil d'aplicar a l'escola
secundària, encara que aquesta és una teoria en plena expansió.

El concepte a l'actualitat
En l'actualitat s'ha pogut observar que els conceptes llindar estan en fase d'expansió en l'entorn
universitari.
En
la
pàgina
web
oficial
del
projecte
(
http://www.ee.ucl.ac.uk/~mflanaga/thresholds.html#call ), es pot obtenir informació de les
universitats en que s'estan portant a terme recerques de la teoria, com poden ser la University
of Bedfordshire (http://www.staffs.ac.uk/schools/business/iepr/etc/) o la University of
Staffordshire (http://www.staffs.ac.uk/schools/business/iepr/etc/) essent aquesta, la primera en
que es va desenvolupar recerca.
En la pàgina web del projecte es pot observar tot el que gira al voltant dels conceptes llindar. En
ella podem trobar un calendari d'esdeveniments, essent el pròxim el mes de Juny d'aquest
mateix any i es poden observar vàries conferències anteriors, el que demostra que hi ha
activitat en la recerca. A la pàgina web també es pot observar tota mena d'informació que gira
al voltant dels conceptes llindar, com projectes final de carrera/màster o doctorat conjuntament
amb premis sobre tesis, així com també tots els seus papers/llibres, tot agrupat en una
bibliografia mantinguda i revisada referent a publicacions i llibres que involucren els conceptes
llindar, tant directament com indirectament. Finalment també es poden obtenir video/poadcast,
presentacions i una llista tòpics els quals ens proporcionen informació sobre la teoria entre
d'altres.
També existeix un projecte, anomenat projecte Delphi (http://www.ilthresholdconcepts.com/)
que consta d’un projecte de validació dels conceptes llindar. Aquest projecte es independent del
projecte dels conceptes llindar.Cal destacar que recentment els autors han publicat un nou
llibre, anomenat «Threshold Concepts in Practice» el quart que publiquen.
Tot i l’esmentat anteriorment, pel que fa la secundària, tot i que en la web del projecte s'han
trobat conceptes llindar aplicables a l'ensenyament obligatori, aquests són escassos. La
focalització més gran observada és la que gira en l'entorn de l'economia, que, com s'ha
comentat anteriorment, és l'especialitat dels autors de la teoria.
Per finalitzar, es cita un text de la pàgina oficial:
Over the past decade this concept has been embraced by many disciplines outside economics;
[...]. The threshold concept has been seen as a valuable tool, not only in facilitating students’
understanding of their subject, but in aiding the rational development of curricula in rapidly
expanding arenas where there is a strong tendency to overload the curriculum (Cousin,
[2008,2006]).
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Propostes activitat
A l'hora de proposar un concepte llindar, s'ha intentat buscar un exemple molt clar i que es
pogués aplicar a l'escola secundària o batxillerat, no obstant això, en l'actualitat i com s'ha
comentat anteriorment, amb el temps que s'ha disposat per aquesta recerca, s'ha pogut
observar que en l'actualitat la teoria està molt enfocada a la universitat. Tot i això, s'ha trobat un
exemple que es considera aplicable a secundària i a batxillerat, en concret, el concepte llindar
del gradient tèrmic.
El gradient tèrmic és una quantitat física que descriu en quina direcció i a quin ritme canvia més
ràpidament la temperatura als voltants d'un punt determinat. El gradient tèrmic és un concepte
molt significatiu en el món de la física, l'aplicació del concepte es sol donar a física o a
geografia al parlar de l'atmosfera, tot i això, segurament també es podria introduir a secundària.
A sota es proposa una didàctica d'aula extreta de Meyer and Land, 2003 que permetria a un
professor instruir aquest concepte llindar a l'alumnat. Cal esmentar que l'exemple en el context
original esta situat en una classe de cuina, tot i això s'ha cregut extrapolable a altres areas com
s'ha descrit anteriorment.

Aula

Laboratori

Curs

ESO / Batxillerat / Universitat

Propòsit

Fer comprendre el concepte de gradient tèrmic

Material
necessari

•Dos recipients d'idèntica mida
•Un termòmetre
•Aigua calenta
•Aigua freda

Didàctica •Es mostren els dos recipients idèntics omplerts amb un 75% d'aigua calenta
•S'afegeix aigua freda al primer recipient
•Passats uns pocs minuts, s'afegeix aigua freda al segon recipient
•El professor pregunta a l'alumnat quina tassa estarà més fresca.

Resultats

Intuïtivament l'alumnat probablement opinarà, que la primera tassa estarà més freda
que la segona però és la segona la que esta més freda. Això és donat, ja que la
segona copa estarà més calenta en les primeres etapes de refredament i per tant, la
segona copa és la que perdrà més calor.

Conclusió Els alumnes podran veure amb un exemple gràfic la idea del concepte de gradient
tèrmic, facilitant així el seu aprenentatge
3. Taula: Proposta activitat conceptes llindar
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Les gravacions
En aquest TFM, tal com s'ha esmentat en anteriors punts, es realitzaran diversos tipus de
gravacions. No només gravacions a la classe, amb el professor parlant, si no gravacions que
poden ésser fetes tant a l'aula com a casa, tant pels alumnes com pel professorat. També, com
s'ha comentat anteriorment, es podran crear gravacions amb l'estil de pissarra virtual i veu, el
que propiciarà una bona introducció per docents que puguin ser més reticents a gravar-se
físicament.
Un cop explorat el tema de les gravacions, s'ha determinat que, gravacions de per exemple tota
una classe no són aconsellables. Un clar exemple és que, quan quelcom mira un vídeo tutorial
en línia, sovint, fa lliscar el vídeo fins al punt que interessa. Partint de que, com es comenta a la
introducció, els usuaris que visualitzaran aquests vídeos poden tenir poc interès, cal realitzar
unes gravacions el més breu i interessants possibles.
Tot i això, poden haver-hi classes en les que el professor cregui important d'enregistrar diversos
conceptes o conceptes de llarga durada, això no obstant, es recomana un post editatge evitant
parts innecessàries.
Amb tot l'esmentant anteriorment, en aquest TFM s'ha determinat que la millor dinàmica és la
realització d'enregistraments de curta durada, el que es podria anomenar microlliçons.
Tot seguit, en aquest punt, es definira el maquinari i el programari necessari per a realitzar tant
les gravacions físiques, com les que impliquen sistemes de pissarra i veu, juntament amb la
contribució de diversos exemples per contribuir a un bon inici en el món de les gravacions.
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Estils de gravacions
Per aquest TFM s'han determinat, com s'ha comentat anteriorment, diferents estils de
gravacions. Aquests diferents estils s'han creat mitjançant l'aportació dels projectes guia,
juntament amb el proposi't inicial del TFM.
Els diferents estils, com es podrà observar en els diferents apartats, poden servir, a part de
utilitzar-se per diferents finalitats, per adequar-se als diferents tipus de docents que, al iniciar-se
en aquest món, poden tenir dificultats o restriccions.
Els diferents estils, que poden esser usats tant per docents com per docents es composen de :
➢

Gravacions físiques

➢

Gravacions de pissarra i veu

Gravacions físiques
Com s'ha esmentat anteriorment, les gravacions físiques són les gravacions que impliquen la
gravació de persones, aquestes gravacions es poden realitzar tant a l'aula, com a casa. Les
gravacions físiques comporten un canvi important a les aules. Sembla un concepte fàcil
d'introduir, però en realitat es complex, ja que a part de tota la dinàmica que es crea, la finalitat
és que aquella gravació tingui un sentit i una utilitat, això requereix d'una experiència mínima.
La realització de les gravacions serà diferent per a cada centre, per tant no es poden concretar
molts aspectes. Cada centre disposarà d'uns dispositius, un pressupost i uns espais
determinats.
Amb totes aquestes variables però, s'ha creat un llibre d'estil, on s'especifica un guió per a la
realització correcta de les gravacions. Es recomana així, utilitzar el llibre d'estil que s'ofereix en
un punt d'aquest TFM com a guió per una correcta gravació.

Gravació per part dels docents
La idea principal amb la qual va néixer el projecte va ser la gravació de la classe per part del
docent, a sota mostrem algunes dinàmiques per a realitzar diferents tipus de gravacions.
Com podrem veure, les dinàmiques són generalistes, pretenen ensenyar una dinàmica i en cap
cas, un concepte.
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Exemple 1 gravació física - docent
Curs:

1er Batxillerat

Assignatura:

Cultura audiovisual

Tècnica:

--

Tipus

Gravació microlliçó a l'aula

Didàctica

El professor decideix que del tema que està explicant vol gravar un
concepte, segueix els següents passos.

Dispositius
Passos previs

•

Es realitzarà la gravació de la microlliçó teòrica

•

Es realitzarà la gravació de la sessió de preguntes

•

Es realitzarà la gravació de la proposta de un problema

•

Es realitzarà la gravació de la solució del problema

Tauleta electrònica+ trípode
•

Llegir guia d'estil per a la realització de gravacions.

La gravació a Prèviament, el professor explicarà a l'alumnat el que es realitzarà.
la classe
Durant la classe, en el moment que el professor ho cregui mes oportú, es
realitzara la gravació, a criteri del professor, s'assignarà un estudiant que
serà l'encarregat de començar i finalitzar la gravació.
Es demanarà silenci mentre es realitzi la gravació, l'alumne encarregat
situarà el dispositiu i realitzarà un petit pla de proves per comprovar
l'enfocament i el so.
Es realitzaran quatre microlliçons que correspondran als apartats anteriors.
Al finalitzar, el professor gestionara els videós.
4. Taula: Exemple gravació física docent
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Gravació per part dels estudiants
Un altre estil de gravació per a la realització de les gravacions és que, siguin els mateixos
estudiants els que enregistrin contingut.

18. Il·lustració: Piràmide d'aprenentatge[18]

La participació dels estudiants en les gravacions provocarà un millor aprenentatge, recordem
que segons la piràmide de l'aprenentatge, al explicar un contingut, la memorització d'aquest es
quasi d'un 90% en contra d'un 15% que només es memoritza quan s'escolta.
El docent pot realitzar moltes propostes a l'alumnat per a realitzar les gravacions. És un
exemple clar de win-win. Les gravacions poden ser de molts tipus, des d'activitats a casa fins a
l' explicació d'un tema en concret a l'aula, aquí ja dependrà de la creativitat del docent.
Aquest punt és molt important pel que fa la part pedagògica, el professor pot aprofitar aquest
tipus d'activitats per treure el màxim rendiment dels seus estudiants, així com millorar
conductes. També es pot jugar molt amb les dates, per exemple, abans d'exàmens per reforçar,
a principi de curs per refrescar l'any anterior etc....
A sota mostrem uns exemples de com podria realitzar-se aquest tipus de gravacions
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Exemple 1 gravació física - estudiant
Curs:

1er Eso

Assignatura:

Socials

Tècnica:

--- ?

Tipus

Gravació a l'aula

Didàctica

Es crea un grup de per exemple tres persones, a aquest grup se'ls assigna
la tasca de preparar-se una mini representació, per exemple la rotació i la
translació terrestre. Ja que aquesta es va donar en el curs passat i sembla
que no va quedar massa clara. Als alumnes se'ls donen les normes que el
docent cregui convenients, com per exemple si poden portar objectes,
disfressar-se etc...

Instruccions
per l'alumnat

•

L'alumnat cal que segueixi les normes estipulades pel professor

•

Els alumnes es tindran que llegir la guia d'estil per a la realització de
gravacions.

La gravació a Prèviament a la gravació, seguiran els passos de la guia d'estil, durant la
la classe
classe, en el moment que el professor ho cregui mes oportú, es realitzarà la
gravació. Els alumnes sortiran en el espai escollit i es demanarà silenci
mentre es realitzi la gravació, el professor o l'alumne encarregat situarà el
dispositiu i realitzarà un petit pla de proves per comprovar l'enfocament i el
so. A continuació procediran a la gravació, en finalitzar el professor
gestionara el vídeo.
5. Taula: Exemple gravació física estudiant
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Exemple 2 gravació física - estudiant
Curs:

Indiferent

Assignatura:

Indiferent

Tècnica:

Flipped classrrom

Tipus

Gravació física

Didàctica

Es crea un grup de per exemple, dues persones, a aquest grup se'ls assigna
la tasca de preparar-se un nombre petit de qüestions del tema que s'està
donant (queda a criteri del professor si els alumnes han de crear les
qüestions, són ja proposades per ell o es un mixte).Se'ls encomana llegir-se
la guia d'estil i se'ls donen les normes que el docent cregui convenients, com
per exemple, mode d'actuació, pauses entre exercicis, com funcionarà el
torn de paraula.

Instruccions
per l'alumnat

•

L'alumnat cal que segueixi les normes estipulades pel professor

•

Els alumnes es tindran que llegir la guia d'estil per a la realització de
gravacions.

La gravació a Prèviament a la gravació, seguiran els passos de la guia d'estil, durant la
la classe
classe, en el moment que el professor ho cregui mes oportú, es realitzarà la
gravació. Els alumnes sortiran en l'espai escollit i es demanara silenci
mentre es realitzi la gravació, el professor o l'alumne encarregat situarà el
dispositiu i realitzarà un petit pla de proves per comprovar l'enfocament i el
so. A continuació procediran a la gravació, en aquest cas els alumnes
realitzaran una sessió de problemes com si del professor es tractés,
realitzant torns de preguntes per resoldre dubtes i donant consells per a la
correcte realització. En finalitzar el professor gestionara el vídeo.
6. Taula: Exemple gravació física estudiant II
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Gravació de pissarra virtual i veu
La gravació tipus pissarra i veu és una tècnica que permet realitzar una gravació mitjançant un
dispositiu electrònic com si d'una pissarra es tractés, aquest tipus de programari permet la
utilització de molts recursos com poden ser, la utilització d'imatges, vídeos i figures entre
d'altres, juntament amb la gravació de veu.
Aquest tipus de gravació pot ser implementada de diverses formes, es pot realitzar una
projecció del que s'està realitzant en una aula (si es disposa dels medis necessaris) o preparar
un vídeo a casa i llavors reproduir-lo a l'aula.

Gravació per part dels docents
La gravació per part dels docents, és potser, un dels objectius més difícils d'implementar a la
realitat de les aules, cal tenir en compte, és que existeix la possibilitat que el docent no vulgui
aparèixer en la gravació, per aquest motiu, aquest tipus de gravació pot ser la ideal per a la
introducció d'aquests docents a les gravacions d'aula.
A sota mostrem uns exemples d'aquesta didàctica

Exemple 1 pissarra i veu - docent
Curs:

Indiferent

Assignatura:

Indiferent

Tècnica:

--

Tipus

Pissarra i veu fora de l'aula

Didàctica

El professor decideix que un contingut de la classe el crearà mitjançant la
tècnica de pissarra i veu. La creació del contingut és elaborada fora de
l'aula.

Aplicació
l'aula

a El professor un cop finalitzada la gravació l'enviarà mitjançant la plataforma
de gestió de vídeos a l'alumnat perquè el visualitzin com a feina prèvia, així
quan arribin els estudiants a classe ja sàpiguen de què va el tema que els hi
tocarà aprendre aquell dia. La gravació també pot ésser reproduïda a l'aula
com a activitat o recordatori i, com és de suposar, quedarà guardada a
l'eina de gestió de gravacions com una part més dels apunts.
7. Taula: Exemple gravació pissara veu docent
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Exemple 2 pissarra i veu docent «live»
Curs:

Indiferent

Assignatura:

Indiferent

Tècnica:

--

Tipus

Pissarra i veu - «live» docent

Didàctica

La professora decideix que del tema que esta explicant vol gravar un punt
important, tot i això no vol apareixer en la gravació així que explicarà el
problema mitjançant la tècnica de pissarra + veu.

Material
necessari

Programari o maquinari que permeti la projecció dels continguts del
dispositiu mòbil.

Instruccions
per
la
gravació

•

El professor demanarà silenci a la classe i explicarà que utilitzarà
aquest mètode per explicar la lliçó

•

És aconsellable que el docent hagi realitzat una pràctica
anteriorment per evitar errors

•

Un cop finalitzat, el professor guardarà la gravació per la seva
pujada al servei de gestió de gravacions

La gravació a El professor utilitzarà el seu dispositiu com si de la pissarra es tractes, la
la classe
informació apareixerà mitjançant el projector.
8. Taula: Exemple gravació pissarra i veu docent live

Gravació per part dels estudiants
Aquest tipus de gravació per part dels estudiants pot esser un salt important en l'aprenentatge.
Com s'ha pogut veure en la piràmide d'aprenentatge, el fet que l'alumne expliqui propicia un
molt major aprenentatge. Com a diferència respecte la gravació física, en aquesta, l'estudiant té
la tranquil·litat de no estar en directe.

Exemple 1 pissarra i veu alumnat «live»
Curs:

Indiferent

Assignatura:

Indiferent

Tècnica:

--

Tipus

Pissarra i veu live amb preparació previa

Didàctica

La pràctica pot ser de manera individual o en grup. El docent assigna una
tasca a preparar per part de l'alumnat per a ser posada en practica a l'aula
amb «live». El docent pot estipular unes normes per la creació o deixar-ho
tot a criteri dels estudiants.

Instruccions
Els alumnes realitzaran la sessió de pissarra i veu el dia escollit pel
per
la professor.
gravació
9. Taula: Exemple gravació pissarra i veu alumnat «live»
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Exemple 2 pissarra i veu alumnat
Curs:

2 Eso

Assignatura:

Tecnologia

Tècnica:

Peer learning

Tipus

Pissarra i veu

Didàctica

En la classe anterior es crea un grup de per exemple dues persones, aquest
grup se'ls hi assigna la tasca de crear un vídeo mitjançant la tècnica de
imatge i veu. Els alumnes hauran de treballar en grup i crear un vídeo on
s'expliqui la conversió de Binari a Decimal. El docent pot estipular unes
normes per la creació o deixar-ho tot a criteri dels estudiants.

Instruccions
per l'alumnat

Els alumnes realitzara la gravació com a activitat fora de l'aula utilitzant les
tècniques de pissarra i veu i tenint en compte les normes del professor.
10. Taula: Exemple gravació pissarra i veu alumnat II
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Tecnologies necessàries
En aquest punt es determinen les eines necessàries per a portar a terme aquest TFM, en
concret el software necessari, els equips de gravació i les indicacions d'on allotjar els vídeos i
com gestionar-los per mostrar-los a l'alumnat.

Gravacions físiques
Com és de suposar, existeixen moltíssims dispositius adequats per a realitzar les gravacions,
tot i això un dels propòsits principals d'aquest projecte, tot i tenir un objectiu en el centre de
pràctiques, és englobar el màxim d'institucions possibles, així que no es recomana cap
dispositiu en concret, ja que pot tenir un sobrecost innecessari. És més, aconsella realitzar les
gravacions amb el dispositiu de més qualitat que es disposi.
És dóna per entès que qualsevol centre disposa d'ordinadors amb Webcam o dispositius
Webcam com a tal, tot i això, molts dels centres disposen de tauletes digitals on s'integra per
defecte un càmera. Pel que fa aquest dispositiu i com es comenta en el punt «Llibre d'estil» es
recomana un suport per poder mantenir recte aquests dispositius.
És un bona pràctica en cas que es realitzi una gravació mitjançant un dispositiu mòbil, disposar,
en el mateix dispositiu d'enregistrament, de l'aplicació YouTube instal·lada, aquesta tecnologia
és necessària, ja que és l'escollida, com s'esmentara en el punt conseqüent, de
l'emmagatzematge dels enregistraments.

Equipament tècnic
Com hem comentat, en el centre en que es desenvolupa aquest TFM es disposa d'un
equipament tècnic determinat, això no obstant, en aquest punt farem esment a les eines
mínimes que farien falta per implementar-lo en qualsevol centre
•

Tableta electrònica, mòbil o ordinador amb webcam

•

Suport per realitzar una gravació estable ( dispositius mòbils)

•

Micròfon extern en cas que les circumstàncies ho necessitessin
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Enregistrament pissarra virtual i veu
Com s'ha comentat anteriorment, una de les tècniques d'enregistrament dels conceptes pot
esser un tipus pissarra i veu. Aquest tipus de tècnica necessita d'un programari especific, així
que depenent del dispositiu ens farà falta un tipus de programa o un altre.

Equipament tècnic
Com s'ha comentat, en el centre en que es desenvolupa aquest TFM es disposa d'un
equipament tècnic determinat, això no obstant, en aquest punt farem esment a les eines
mínimes que farien falta per implementar-lo en qualsevol centre
•

Tableta electrònica, mòbil o ordinador

•

Es recomana un «pen tablet»

•

Micròfon extern en cas que les circumstancies ho necessitessin

•

En el cas de voler realitzar un «live» caldrà disposar de un servei de programari o
maquinari que permeti la transmissió de la pantalla del dispositiu al projector.

Dispositius mòbils
Després de valorar varies opcions s'ha determinat que la millor solució passa per tenir la major
compatibilitat amb els dos sistemes operatius més grans del mercat, que són Android i iOS,
l'altre punt afegit era aconseguir un programari gratuït. Per desgràcia, tots els programaris
d'aquest tipus tenen opcions de pagament, però l'escollit en qüestió només disposa unes
petites restricció d'ús de manera gratuïta.
A sota mostrem el software que recomanem en aquest projecte juntament amb altres opcions
valorades.

Lensoo Create
El programari Lensoo Create transforma el teu dispositiu en una pissarra virtual amb
enregistrament de de so, vídeo i dibuix digital. El programari ens proporciona una opció gratuïta
( amb restriccions ) que permet utilitzar quasi qualsevol dispositiu mòbil del mercat.

19. Il·lustració: Lensoo Create[19]

Les restriccions de la versió gratuïta, són bàsicament la baixada dels vídeos mitjançant la web
en vers de directament el dispositiu, juntament amb la no possibilitat de la descarrega amb alta
resolució.
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Altres opcions valorades Android
Programa

Descripció

Motiu de rebuig

Explain
everything

Explain Everything és una solució Opció valida, però amb
de fàcil utilització del tipus pagament més agressives.
«screencasting»
i
pissarra
interactiva, que permet anotar,
animar, narrar importar i exportar
qualsevol cosa i en qualsevol lloc.

UtGreat

UtGreat és una aplicació que Opció valida però menys completa que la
permet crear continguts com si escollida.
d'una pissarra es tractes, gravar
vídeos i il·lustracions.

opcions

de

11. Taula: Altres opcions valorades Android

Altres opcions valorades iOS
Programa

Descripció

Motiu de rebuig

Showme

Programa que transforma el iPAD Opció molt completa però amb menys
en
una
pissarra
personal prestacions gratuïtes
interactiva.

Educreations

Pissarra
interactiva
ecosistema d'aprenentatge.

amb Opció molt completa però amb menys
prestacions gratuïtes

12. Taula: Altres opcions valorades_iOS

Ordinador
En el cas de l'ordinador, cap dels programaris mostrats anteriorment pot ésser utilitzat. Per
desgràcia, no s'ha obtingut cap programa que ofereixi tots els requisits mínims de forma
gratuïta o amb restriccions, així doncs, aquest tipus de gravació amb ordinador és creada per
més d'un programari funcionant simultàniament i implica una certa edició. També, cal esmentar,
que per poder realitzar una gravació correcta, seria recomanable disposar d'un «pen tablet».
La solució que s'ha escollit es la següent :
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Screencast-o-matic & Awwapp.com
Com podem observar, per aplicar aquesta solució farà falta utilitzar dos programes diferents. El
motiu d'aquest petit inconvenient es que no s'ha trobat cap solució gratuïta per a realitzar-la en
una sola aplicació.
La solució es basa en un programa que captura tot el que es realitza en el ordinador, en concret
el «Screencast-o-matic» i mitjançant el Awwapp es realitza el que seria la pissarra virtual.

20. Il·lustració Screencast-o-matic[20]

Cal esmentar que Screencast ofereix la possibilitat de enregistrar el rostre de la persona que
explica per a tenir una solució més pròxima al vident.

21. Il·lustració: Awwapp.com[21]

Com a punt i final cal esmentar que Screencast-ó-matic no es apte per a Gnu/Linux, com a
substitució existeixen programaris equivalents però els que s'han consultat solen ser exclusius
per a Gnu/Linux, aixi doncs s'ha aconsellat la versió amb mes volum de mercat.
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Altres opcions valorades PC
Programa

Descripció

Motiu de rebuig

OpenSankore

Solució d'ensenyament digital de El programari
codi lliure
desenvolupant.

Wevideo

Plataforma de creació potent i Aplicació focalitzada a la captura de
fàcil d'usar basada en el nuvol
pantalla.

esta

en

fase

de

13. Taula: Altres opcions valorades PC

L'allotjament en línia
L'allotjament en línia permet guardar totes les gravacions a Internet, permet la seva compartició
i la seva visualització.
L'opció escollida és YouTube, aquesta solució ens permet una esplèndida integració amb tots
els sistemes operatius. També permet opcions de post-editatge juntament amb privacitat.
Youtube és gratuït.

Youtube
YouTube és un lloc web en el qual els usuaris poden pujar i compartir vídeos. Youtube permet,
es una solució gratuïta i de llarga durada, sense cap mena de restricció.

22. Il·lustració: Logotip YouTube[22]

Youtube, permet pujar continguts des de qualsevol dispositiu de una manera rapida i eficient,
permet organitzar els vídeos en diferents «playlist», gestionar-los i editar-los. Disposa de gestor
de subtítols per a subtitular vídeos així com moltes mes opcions. Un punt molt important són els
seus diferents tipus de gestió de privacitat.
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Altres opcions valorades
Com a tota elecció de material, s'han valorat diverses opcions, a sota mostrem una taula amb
les diferents opcions

Programa

Descripció

Motiu del rebuig

Vimeo

Servei de streming de vídeo

Menys integració amb serveis, fora de
l'ecosistema Google

Google
Drive

Servei d'emmagatzematge al núvol

Tot que Google Drive és un sistema de
l'ecosistema de Google, Youtube es mes
enfocat al món dels vídeos i ens ofereix
mes possibilitats. També cal esmentar que
la integració amb la plataforma de
visualització Google Classrrom afavoreix
aquesta tria.

14. Taula: Altres opcions valorades allotjament

Gestió i utilització pedagògica del material enregistrat
Un cop es disposa de les gravacions, cal donar-los-hi l'utilitzat de la millor manera possible. La
solució proposada s'ha escollit tenint en compte que el material es pugui gaudir de manera
ordenada i en una plataforma estable i aprofitable.
L'objectiu principal d'aquest projecte és que els alumnes traiessin el major profit a les
gravacions, així doncs la plataforma escollida permet que l'alumnat no sols pugui visualitzar els
vídeos, sinó que pugui interactuar amb l'ecosistema de gravacions que es genera.

Google Classrom
Després de valorar diverses opcions de visualització del material, s'ha escollit la plataforma
Google Classroom. Aquesta decisió ve donarda per l'aportació pedagògica que aporta aquesta
plataforma a part de la integració total amb els serveis de Google, que en el cas de centres
d'educació és totalment gratuït.

23. Il·lustració: Logotip Google Classroom[23]

Google Classroom és un software tipus E.V.A o entorn virtual d'aprenentatge que consisteix en
un espai educatiu allotjat a la web, conformat per un conjunt d'eines informàtiques o sistema de
software que possibiliten la interacció didàctica.
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Les propietats més importants d'aquesta plataforma són les següents:
•

Creació de classes on es poden distribuir les gravacions de diferents assignatures

•

Inserció de les gravacions

•

Possibilitat d'obtenció d'informació de les visualitzacions

•

Integració de preguntes

•

Integració de notes

•

Control de visites

•

Altres (Moltes més funcionalitats amb gran aportació pedagògica)

La gran virtut de Google Classroom és que permet crear classes virtuals, per exemple de cada
assignatura, permetent que l'alumne accedeixi als continguts de una manera ordenada o la
col·laboració entre docents entre moltes altres virtuts.

24. Il·lustració: Classes virtuals Google Classroom[24]

Els alumnes mitjançant invitació poden entrar i dins disposen d'un mur amb tot el que el
professor vagi aportant.

25. Il·lustració: Exemple utilització Google Classroom[25]
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El programari ofereix varies opcions de publicació de continguts perfectament integrades en el
model de Google Schoolar

26. Il·lustració: Exemple utilització Google Classroom[26]

Altres opcions valorades
Com a tota elecció de material, s'han valorat diverses opcions, a sota mostrem una taula amb
les diferents opcions.

Programa

Descripció

Motiu del rebuig

Edmodo

Plataforma social d'aprenentatge en Ecosistema més tancat i menys integrat en
línia
el programari de Google. Tot i que molt
complert

Moodle

Eś un sistema de gestió de cursos Massa complexitat, tot que si ja està
de distribució lliure. Permet als implementat en el centre es pot considerar
educadors
crear
comunitats una bona idea.
d'aprenentatge en línia.
15. Taula: Altres opcions valorades gestio recursos
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Privacitat
Cal tenir en compte que la privacitat és un punt molt important que cal tractar amb molta
atenció.
En aquest projecte es proposa que es gravi l'alumnat. Així doncs, cal que el centre disposi de la
informació necessària de l'alumnat que pot esser gravat i el que no. En la legislació actual cal
que els pares o representants legals de l'alumnat autoritzin aquest fet. Per altra banda, cal
recordar que tant el servei de YouTube com Google Classrom poden ser configurats per tal de
que sols es pugui visualitzar els continguts mitjançant un compte de l'escola en qüestió o
mitjançant uns enllaços determinats els quals faran que el vídeo sols pugui ser visualitzat si es
disposa d'aquest.

Llibre d'estil
Realitzar una gravació de qualitat és molt important, l'estil de la gravació provocarà que
l'espectador pugui denotar més o menys interès. Aquest projecte està focalitzat cap a uns
espectadors de difícil atenció. En aquest apartat descriurem breument una guia d'estil per
aplicar a l'hora de realitzar les gravacions.
Existeixen tres punts primordials per realitzar una gravació correctament, aquests punts són la
pre-gravació, la gravació i la post-gravació.

Pregravació
La pregravació involucra tota la preparació prèvia a la gravació, és un dels punts més
importants ja que comporta la comprovació del material, l'elecció de l'espai i la planificació de la
gravació.

Planificació
Abans de començar a gravar cal realitzar-se les següents preguntes :
➔ Que
➢

Quin temari és vol enregistrar (cal tenir clar i improvisar lo mínim, les rectificacions
dins la gravació li treuen qualitat i li sumen temps)

➔ Com
➢

Com és vol enregistrar e temari, cal tenir clar la didàctica a aplicar

➔ Quan
➢

Cal tenir clar quan realitzarem l'activitat. Cal recordar que treballem amb estudiants
de certes edats que depenen de l'hora del dia poden encaixar millor una activitat
d'aquest tipus. També cal tenir-ho en compte per la lluminositat de l'entorn si
s'escau.

➔ On
➢

Saber on es realitzara l'activitat és clau. Tenir l'espai controlat per disposar del
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millor angle és vital. Un altre punt a tenir en compte són els colors de la roba i els
de l'entorn, evitant que aquest pugui solapar-se.
➔ Perquè
➢

El perquè de la gravació és un punt que si s'arriba fins aquí, ja estarà clar. Aquest
TFM indica un mètode per escollir quin tipus de gravacions efectuar, tot i això el
primordial per aquest apartat és que el professor tingui clar el perquè es realitza
aquesta gravació i per tant que pugui ser útil a la realitat. Continguts sense sentit
faran que el mètode perdi valor.

➔ Per qui
➢

La destinació de la gravació és un dels aspectes clau en els enregistraments.
Depenent del curs on s'apliquin les gravació el professor hauria d'adequar-se a la
classe. Així doncs una experiència prèvia amb els alumnes es considera molt
important per acostar molt més aquest vídeo als alumnes.

Comprovació material
Abans de realitzar una gravació en una aula cal tenir clar quins seran els materials que caldrà
portar, és clar que depenent de la tècnica a aplicar faran falta diferents tipus de materials, però
cal fer-se una llista per cada una.
Així doncs també cal tenir en compte les següents qüestions :
•

•

Comprovar la bateria dels dispositius
◦

És recomanable carregar la bateria un cop finalitzada cada gravació per evitar
ensurts

◦

Si el medi ho permet és aconsellable disposar de bateries externes

Comprovar l'emmagatzematge disponible
◦

•

Comprovar que els dispositius funcionen correctament
◦

•

Si el medi ho permet és aconsellable disposar de memòria externa

Realitzant una prova prèvia o una simulació

Comprovar que els «gadgets» que es faran servir funcionin correctament
◦

Realitzant prova prèvia amb els dispositius adjuntats
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Gravació
La gravació és l'etapa on s'enregistraran els continguts tant per part del docent com dels
estudiants.

Plans
Els plans són un punt a tenir en compte depenent del tipus d'explicació que es vol realitzar. Hi
ha molta història darrera de cada un, així que es convida el lector a aprofundir més en el tema.
En aquest punt resumirem breument tres tipus de plans :
•

Descriptiu
◦

•

Narratiu
◦

•

Pretén focalitzar alguna acció, per exemple, realitzar una divisió, un plec en un full,
etc ...

Expressius
◦

•

Pretén ubicar l'espectador (aula ciències, aula mates, sols pissarra ...)

Pretenen expressar, emfatitzar, per exemple, posar-se les mans al cap en explicar
la fil·loxera etc ...

Panoràmica
◦

Es forma de pla inicial, pla final i el moviment, per exemple, visualitzar tot el
material necessari per realitzar una pràctica.

Post-Producció
Aquest apartat està enfocat a l'edició de la gravació. Des del principi d'aquest TFM la idea ha
sigut que el docent hagi de realitzar el mínim per poder aconseguir una gravació. Així doncs
aquest punt es considera opcional, tot i això la post-producció pot millorar molt la gravació i és
aconsellable.
Tot i això, existeix un post editatge ràpid i senzill que des d'aquest TFM creiem necessari,
aquest pot ser fàcilment creat mitjançant la mateixa plataforma d'allotjament escollida. Aquest
editatge són els identificadors de vídeo.
•

Els identificadors bàsics que tota gravació hauria de porta són:
◦

Nom matèria

◦

Temari

◦

Curs

◦

Professor

◦

Any de gravació

La post-producció pot ser proposada a realitzar de cara a l'alumnat, així doncs es crea una
nova tasca que implica més a l'alumnat amb la idea de les gravacions i allibera més el docent.
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Atenció a la diversitat
L'atenció a la diversitat per part de les gravacions, és un punt molt fort que es pot implementar
en un primer nivell molt fàcilment.
La subtitulació dels vídeos pot afavorir els alumnes amb capacitats auditives limitades, també
pot ésser traduït en varis idiomes ajudant els alumnes no natius. Des del mateix servei
d'allotjament existeixen opcions per l'editatge juntament amb opcions de traducció instantània,
tot i que depenen de l'idioma.

Pauta
Aquest punt pretén crear una petita pauta d'utilització ràpida per a gravacions en forma de
recordatori
•

Gravacions
◦

◦

◦

◦

•

Prèviament
▪

Dispositius amb bateria carregada

▪

Espai suficient disponible

▪

Gadgets preparats i funcionals

Durada
▪

3 a 5 minuts

▪

Realitzar vídeos sencers, evitar trossejar els vídeos.

Ubicació
▪

Lluminositat a l'aula

▪

Soroll

▪

Roba diferent a la del fons

▪

Ubicació càmera

Durant la gravació
▪

Mirar a la càmera quan es parla

▪

Parlar clar i en veu alta

▪

Escriure amb lletres grans a la pissarra o utilitzar una solució de pissarra
electrònica o utilitzar dues càmeres.

Post-editatge
◦

No incloure masses animacions

◦

Incloure subtítols al vídeo
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Resultats
Pla Pilot
Els resultats d'aquest TFM es basen en els tres tipus de gravacions que s'han efectuat i que es
poden observar en l'annex no publicable, juntament amb totes les dades referents al procés
seguit, les activitats realitzades i els enregistraments complementats amb els «making-of».
Les gravacions efectuades han estat del tipus, gravació a l'aula per part del docent, gravació de
pissarra i veu tipus «live» i finalment gravació de pissarra i veu.

Gravació a l'aula per part del docent
La gravació a l'aula per part del docent va ser acollida a Batxillerat per part del professor
d'audiovisuals.
Durant la gravació van sorgir alguns problemes tot i això un cop finalitzat el procés es va
enquestar el docent i es va mostrar convençut i motivat amb la tècnica, donant per entès que
faria falta ser meticulós a l'hora d'escollir la temàtica i que, caldria tenir en compte algunes
coses, com per exemple i com es pot veure en els enregistraments, la lluminària de l'aula i la
mida de l'escriptura a la pissarra entre d'altres.
L'alumant es va mostrar respectuós i curiós durant la gravació i el seu feedback va ser positiu
tant en l'aspecte de la gravació a l'aula com el de l'aprofitament de les gravacions.

Gravació pissarra i veu «live»
La gravació a l'aula tipus pissarra i veu va ser acollida a Batxillerat, va ser realitzada pel
professor d'audiovisuals.
Durant la gravació no va aparèixer cap problema, el docent en previsió havia realitzat una prova
anteriorment simulant la classe i aquesta va sortir perfecte.
Un cop finalitzada la gravació es va enquestar el docent i aquest va expressar la seva
conformitat amb la tècnica, ja que gràcies a la tecnologia del centre és una tasca ràpida i sense
problemes.
L'alumnat es va mostrar respectuós i curiós durant la gravació i el seu feedback va ser positiu
en l'aspecte de la gravació a l'aula, destacant l'aportació tecnològica i molt en el de
l'aprofitament de les gravacions, ja que, aquesta gravació permet una visualització dels «apunts
explicats» i ho van considerar un punt molt valuós.

Gravació pissarra i veu
La gravació a l'aula de tipus pissarra i veu es va realitzar en privat per part del professor de
Tecnologia.
Tot i que la gravació no es va posar en context a l'alumnat el professor es va mostrar motivat
amb la idea i va esmentar que l'any vinent prepararia unes classes utilitzant aquest vídeos, ja
que podien ser un gran reforç una bona didàctica d'aula.
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Conceptes llindar
La teoria dels conceptes llindar no va poder ser aplicada en la determinació dels continguts que
es van fer servir per als enregistraments. Els motius són en primer lloc l'estat del curs, al estar
en un estadi molt avançat i el temari que quedava era poc i majoritàriament pràctic. I en segon
lloc el temps, els docents en aquesta època de l'any tenen un volum de feina important i tot i la
seva gran dedicació no es va veure factible la determinació d'aquests conceptes.

Conclusions
Aquest projecte final de màster ha unit dos grans móns, per una banda s'ha creat tota una
metodologia tecnològica per poder oferir al docent uns mètodes fàcils i ràpids per poder
realitzar varis tipus d'enregistraments a l'aula, acompanyats d'exemples bàsics i dinàmics. Per
altra banda tota la part pedagògica que involucra tant la petita recerca dels conceptes llindar,
com tota l'aportació docent que es pot crear mitjançant les gravacions a l'aula, seguidament de
la utilització d'aquestes sobre la plataforma virtual d'aprenentatge.
Aquest projecte no s'ha limitat sols a millorar una unitat didàctica, si no que ha preparat un
entorn per qualsevol assignatura.
En la creació de la metodologia tècnica s'ha procurat, tot i que el projecte s'ha basat en un
centre amb uns recursos determinats, que aquesta pugui ser aplicada en qualsevol centre
independentment dels seus recursos, això s'ha fet possible ja que en tot moment s'ha buscat
obtenir eines compatibles per qualsevol sistema operatiu / dispositiu, juntament amb la gratuïtat
d'aquest programari. També s'han facilitat alternatives de tot el programari per així aportar altres
opcions en cas de disposar de pressupostos més extensos. Finalment s'ha aportat una llista de
recursos físics necessaris que tot i no ser normalment obligatoris per la realització dels
enregistraments poden millorar molt el resultat d'aquests.
Per finalitzar l'aportació tecnològica s'ha creat un llibre d'estil en el que els docents i els
estudiants poden trobar un recolzament a l'hora de crear els vídeos, definint en ell uns pautes i
uns consells a l'hora de realitzar les gravacions.
Com s'ha comentat, s'ha realitzat una petita recerca sobre un filosofia d'ensenyament,
l'anomenada Threshold concepts o en Català, els conceptes llindar. Aquesta teoria, com
s'explica detalladament en diversos punts del projecte, pretén ajudar a cercar al docent quins
punts de la seva assignatura són mes «determinants» a l'hora d'aprendre, intenta buscar els
forats que tots els temaris tenen i intenta ajudar al professional a tapar-los.
Per desgràcia, aquesta teoria, tot i tenir quasi una dècada de vida encara està en estat força
poc madur i molt destinada a ensenyances superiors. Tot i que en aquest projecte s'han trobat
alguns exemples d'aquesta teoria que es podrien aplicar a l'ESO, aquesta metodologia no s'ha
pogut aplicar en el pla pilot, tant per la dificultat que comportava, com pel poc temari que
quedava disponible en l'època en que s'ha realitzat el projecte.

Pel que fa l'equip docent voluntari del pla pilot, aquest TFM els ha motivat a inserir si no tot,
algunes solucions aportades en aquest projecte. Sobretot a les tipus pissarra i veu, pel que fa
les gravacions tot i que les han vist viables denoten menys acceptació.
La conclusió respecte la implementació d'aquest projecte en el pla pilot ha sigut, per la part de
Enregistrament de classes clau amb determinació dels conceptes llindar
i posada en marxa en un canal de streaming

Pàgina 46 de 52

la metodologia tècnica molt positiva i viable. Per la banda dels conceptes llindar, s'ha vist
positivament però amb certa prudència ja que al ser una tècnica nova disposa de poques
verificacions i proposar-se un canvi amb algu lleugerament experimental pot esser un risc
innecessari.
Per la part dels estudiants, s'ha pogut observar una molt bona acollida, mostrant-se molt
interessats en la inserció tecnològica de la pissarra i veu a l'aula, juntament amb l'aportació que
els hi dóna disposar del material explicat a classe d'una forma tan ideal com és la mateixa
explicació del professor. També han remarcat que veuen positivament que els docents aportin
noves tecnologies a l'aula.
En definitiva l'aportació d'aquest TFM pot ésser un canvi molt gran en la didàctica de les
assignatures però amb la implicació del docent pot arribar a ser extraordinària.

Futur
L'evolució d'aquest projecte pot ésser per moltes branques. Per la part dels conceptes llindar,
com s'ha fet esment anteriorment, és un concepte en creixement, així doncs es pot investigar
més en aquest sentit, tenint en compte la validació per part del projecte Delphi que s'ha portat a
terme, seria molt interessant poder aprofundir més i introduir-la en una macroprogamació
mirant de fer-la mes lleugera i més productiva. Inclús es podria valorar la possibilitat d'unir-se al
projecte essent un centre pioner en l'aplicació dels conceptes a la secundària.
Pel que fa a l'aspecte tècnic, Google Classroom també és un projecte en creixement, que mica
en mica va introduint millores i pot ésser una solució molt potent. També existeix lap possibilitat
de un canvi rum tecnològic desenganxant-se de l'ecosistema de Google utilitzant eines lliures,
per exemple, migrant el projecte a Moodle.
Un altre punt a tenir en compte és la generalització de les gravacions i la transmissió
d'aquestes en «live», ja existeixen projectes com «hangouts on air» específics per conferencies
en viu permetent després penjar automàticament la sessió a YouTube i per tant essent perfecte
per la seva difusió.
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Recursos
•

Informació respecte projectes de gravació
•

•

Informació respecte plataformes streaming i el seu ús en l'educació
•

•

http://www.totemguard.com/aulatotem/2012/01/como-crear-tu-propia-khanacademy/

Pàgina oficial dels conceptes llindar
•

•

https://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_Virtual_de_Aprendizaje

Informació de tècniques classe invertida
•

•

http://www.jiscdigitalmedia.ac.uk/guide/youtube-vimeo-education

Entorns virtuals d'aprenentatge
•

•

http://www.totemguard.com/aulatotem/2012/01/como-crear-tu-propia-khanacademy

http://www.ee.ucl.ac.uk/~mflanaga/thresholds.html#gen

Conceptes importants
•

https://en.wikipedia.org/wiki/Eureka_effect

•

https://en.wikipedia.org/wiki/Tacit_knowledge
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