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Resum 
 

Aquest treball es desenvolupa en un context en que l’aprenentatge virtual o híbrid ha pres una 
rellevància inesperada. Aquest model d’ensenyament es comença a desenvolupar a finals de la 
dècada dels seixanta per estudis post obligatoris, però avui en dia està en boca de tots per les 
circumstàncies de la pandèmia. 

De forma natural s’ha produït un canvi de model d’educació que sense deixar de ser 
principalment presencial, s’ha anat adaptant a una major presència d’entorns virtuals o híbrids. 
Les limitacions donades pel confinament han provocat que aquest canvi progressiu i natural es 
precipités. Per tal d’implementar aquesta educació virtual ha estat necessari que els docents 
busquessin de forma ràpida i àgil eines virtuals per a poder continuar l’ensenyament. Una 
d’aquestes eines virtuals correspon a laboratoris remots, virtuals, aplicacions i espais 
d’aprenentatge per experimentació. 

Aquest treball s’han enfocat en la plataforma GoLab de European Schoolnet donat que és una 
plataforma de laboratoris on line molt activa, enfocada a nivells d’ensenyament obligatori i 
generada a partir d’un projecte europeu d’educació. Aquesta plataforma, actualment d’abast 
mundial, té molts laboratoris online en assignatures STEM. El treball ha analitzat els laboratoris 
en línia i activitats que es poden consultar i els ha classificat segons les unitats didàctiques del 
currículum de Tecnologia tan pel que fa a secundària com pel que fa a batxillerat. La classificació 
d’aquestes eines virtuals ha posat de manifest la transversalitat de disciplines que implica 
cadascuna i la dificultat de classificar-les en un o altre nivell. 

També s’ha dissenyat un espai d’aprenentatge per experimentació per reforçar una unitat 
didàctica complerta sobre el tema mesura, que no tenia gaire material virtual desenvolupat i així 
contribuir a augmentar la comunitat de docents creadors d’eines online que fomenta la 
plataforma GoLab. 
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Summary 
 

That project is developed in a context where virtual learning and hybrid learning has taken an 
unexpected relevance. This educational model begins to developed at latter’s sixteen’s for post 
obligated studies, but nowadays pandemic circumstance has moved to our days. 

Educational model has adapted from almost face-to-face class to more virtual or hybrid class. 
During confinement period some limitations has conditionate this progressive and natural 
change to virtual class and precipitated. Teachers had to search those virtual tools rapidly to 
continuing their teaching lessons. Those virtual tools are remote labs, virtual labs, inquiry 
learning spaces and applications. 

This project is focussed on GoLab platform from European Schoolnet because is an active and 
online lab platform, generated from a European educational project and for educational 
obligatory levels. This platform actually is worldwide expanded and has lots of online labs for 
STEAM signatures. The Project has observed online labs and activity that the platform offers and 
has classified all according to Technology curriculum for high school and baccalaureate degree. 
The classification has shown that signatures are transversal and the difficulty to classified them 
according to level. 

Finally, an ILS about measures were created to reinforce a didactic unit. This didactic unit doesn’t 
have enough virtual material and that why were created and to contribute to increase teacher 
virtual designer community. 
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1. Introducció 

Aquest treball parteix de l’interès per l’ús i difusió de l’ensenyament telemàtic, que ha estat una 
necessitat des de l’inici de la pandèmia, però que molt probablement quedarà com un 
complement molt enriquidor a l’ensenyament presencial a les aules. Es vol veure quina és la 
realitat actual de les plataformes que ofereixen aquest tipus d’ensenyament, com es fan servir i 
com es comparteixen els recursos dins la comunitat educativa.  

Encara que abans del confinament aquests ensenyament telemàtic ja estigués molt 
desenvolupat, ha estat a partir del confinament que s’ha produït una potenciació del laboratoris 
remots i virtuals per a crear més espais d’aprenentatge actiu pels alumnes. Aquestes eines en 
línia han pres un paper destacat en l’educació dels alumnes perquè l’ensenyament virtual o 
híbrid s’ha constituït com un complement o substitut de l’ensenyament tradicional presencial.  

L’ensenyament telemàtic estava molt desenvolupat en l’etapa post-obligatòria i avançava de 
forma lenta i progressiva en l’ensenyament primari i secundari. Ha estat la pandèmia la que ha 
generat la necessitat de introduir aquests espais d’aprenentatge a distància i ha provocat un 
canvi de model, precipitant la seva implementació a l’aula.  

Aquest treball s’ha centrat en l’anàlisi dels recursos oferts per la plataforma GoLab d’European 
Schoolnet, donat que és una plataforma activa i de qualitat contrastada d’àmbit europeu. El 
treball es centrarà en la col·lecció  de laboratoris i espais virtuals que hi ha a la plataforma, fent 
servir la seva classificació per a veure quina és la oferta de laboratoris telemàtics per a cada 
disciplina i per a cada nivell d’ensenyament. Es vol observar quines unitats didàctiques estan 
representades mitjançant eines virtuals i en quina proporció. Es vol fer una taula on contrastar 
la presencia, absència o possibles duplicats de totes i cadascuna de les unitats didàctiques del 
currículum de Tecnologia, tan pel que fa al nivell de secundària com pel que fa a batxillerat. 

I ja per acabar, es vol aprendre a dominar l’entorn de creació de material didàctic associat a la 
plataforma i provar de crear una unitat didàctica en algun dels temes de tecnologia per al que 
existeixin laboratoris en línia, però que estigui poc representat al conjunt de materials de la 
plataforma. 
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2. Context    

2.1 Aprenentatge a distància 

L’ensenyament a distància, amb l’ús de correspondència inicialment, i amb mitjans 
audiovisuals més endavant, té una història de segles. El primer intent seriós de crear una 
institució d’ensenyament no presencial es remunta al 1969, quan la Open University ofereix 
classes a distància per desenvolupar els seus estudis de llicenciatura. Aquesta universitat, 
anomenada la Universitat de l’aire per l’absència de parets, comença com a una universitat 
sense restriccions donat que com no té limitacions espacials i es capaç d’acceptar 240.000 
sol·licituds d’estudiants d’arreu del món (Open University, 2021). Els primers anys, les 
comunicacions eren per correu i els estudiants s’emportaven els equips a casa per experimentar 
i posteriorment els tornaven, amb les dificultats i incomoditats que això comportava. 

L’any 2004, amb el desenvolupament de Internet 2.0, comença una nova era de popularització 
de la banda ampla i de major interacció social. A l’estiu del 2011, la Universitat de Stanford, 
Califòrnia, va crear els primer MOOC, Massive Open Online Courses. El primer d’aquest cursos 
sobre intel·ligència artificial va captar 160.000 estudiants d’arreu del món (Waldrop, 2013). 
Aquesta prova pilot de cursos massius d’accés online obert, ràpidament es van estendre a 
moltes altres universitats possiblement per la pressió econòmica i la necessitat de reduir costos 
a les universitats i pels estudiants, sobretot a EEUU. 

La implementació de Internet 2.0 permet un accés més global a aplicacions senzilles que en un 
principi es desenvolupen en entorns universitaris, però que ràpidament es comencen a estendre 
a l’entorn escolar de secundària i primària. A Catalunya aquesta implementació va començar fa 
anys però actualment encara no s’ha complert, i és per aquesta raó que el Departament 
d’Educació ha definit un Pla d’educació digital de Catalunya (2020-2023) per continuar amb la 
seva implementació. El pla té per objectius: 

 Assegurar que els alumnes catalans siguin digitalment competents en acabar l’etapa de 
l’ensenyament obligatori. 

 Augmentar el nombre de docents que tinguin la competència digital, donat que constitueix 
una competència clau en el segle XXI. 

 Teixir una xarxa de país amb centres digitalment transformats que facilitin l’aprenentatge 
en el marc de la transformació educativa.  

Paral·lelament a aquesta digitalització dels centres i de la societat, també es va copsar a 
nivell mundial una clara preocupació basada en el desequilibri present entre la demanda laboral 
en certs sectors relacionats amb la ciència i la tecnologia, i l’oferta d’aquests perfils professionals 
(The National Academies of Science, Engineering, and Medicine, 2007). Després d’analitzar la 
situació, molts països han optat per reforçar assignatures de perfil científic i tècnic per a formar 
el professionals tècnics que es necessiten en l’actualitat. Per tal d’abordar aquest problema, les 
autoritats educatives de molts països han elaborat un projecte per reforçar les assignatures de 
ciències i tecnologia des de l’àmbit de l’educació, és el pla STEM (Science, Technology, 
Engineering, and Mathematics). Aquest pla portat a terme per part del Departament (Pla Stem, 
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2017), s’ha implantat en altres sistemes educatius similars per abordar la mancança de perfils 
de ciència i tecnologia en la societat.  

Les bases de l’acord del Pla Stem (2017) són: 
 potenciar la formació dels professors en els àmbits científics, tecnològics i matemàtics; 
 potenciar les competències científiques, tecnològiques i matemàtiques entre els estudiants 

de l'educació obligatòria i desenvolupar procediments per fer-ne l'avaluació; 
 encoratjar la participació de les empreses del sector a l'escola;  
 promoure la ciència, la tecnologia, l'enginyeria i les matemàtiques a la societat, fent èmfasi 

especial en les activitats adreçades a la comunitat educativa. 

2.2 Laboratoris remots 

Els espais d’aprenentatge virtual o híbrid ja existien abans de la pandèmia. De fet, aquest 
espais ja havien aconseguit el seu espai a la xarxa a través d’aplicacions, cursos, laboratoris 
remots i virtuals, simulacions i espais d’aprenentatge. La pandèmia ha fet que aquest canvi social 
per la implementació de l’ensenyament telemàtic en la societat, es precipités ràpidament per la 
necessitat de generar espais virtuals per a continuar amb la formació dels alumnes. 

Els espais d’aprenentatge virtual que ja s’utilitzaven per nombrosos centres educatius, servien 
per suplir la falta de laboratoris o material per a realitzar les tasques del taller. Tot i que tots els 
centres reben unes aportacions proporcionals a les seves dimensions i al nombre d’alumnes que 
tenen al centre (Gestió econòmica del centre docent públic, 2003), no tots els centres disposen, 
ni de lluny, dels mateixos materials i recursos, perquè les històries i circumstàncies, així com els 
recursos públics que s’hi ha abocat, són molt diferents. A més, li correspon al centre, i al seu 
màxim representant, el/la director/a, la gestió dels diners que aporta el Departament per a cada 
centre i l’assignació a aquells projectes que el centre consideri prioritaris. Es per això que ens 
podem trobar en centres on els laboratoris i tallers tenen maquinàries molt antigues i d’altres 
que tenen màquines i impressores de 3D. A més a més d’aquestes diferències entre centres 
públics, cal afegir la diferència de recursos que es dona entre centres públics, concertats i privats 
del territori. 

Actualment, a causa de les mesures del Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres 
educatius en el marc de la pandèmia per COVID-19 (Orientacions i comunicacions del 
Departament d’Educació en el període de confinament, 2021), alguns centres de secundària no 
disposen d’aules taller on desenvolupar les activitats pràctiques pròpies de l’assignatura de 
Tecnologia. Molts centres ja disposaven de poc espai abans de la pandèmia, i arran d’aquesta 
han hagut de reorganitzar els seus recursos i destinar algunes aules específiques com la 
biblioteca o les aules taller per encabir nous grups-classe donades les demandes del 
Departament d’Educació de crear nous grups-classe per a reduir les ratios d’alumnes per aula. 
Aquest grups-classe s’han d’ubicar en un lloc estable i fixe donat que són grups bombolla, i es 
per això, que s’han utilitzat els espais de taller i laboratori com a aules ordinàries en detriment 
de la seva funció d’aula específica on hi anaven diferents grups.  
Els espais d’aprenentatge virtuals són eines que permeten complementar l’ensenyament 
presencial amb un ensenyament telemàtic. Aquestes eines virtuals són molt transversals i 
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faciliten les activitats aplicades sense dependre tant de l’entorn físic del centre. Cal tenir en 
compte que no tots els centres disposen dels mateixos recursos materials i físics i per tant, 
aquest ensenyament telemàtic fa que aquests centres puguin oferir una educació similar a altres 
centres que sí disposen de infraestructures per realitzar tallers o laboratoris de manera 
presencial. La falta de recursos en alguns centres ve donada per causes molt diverses: 

- centres en llocs rurals 
- centres amb una ubicació temporal 
- centres sense tallers i laboratoris 
- centres amb alumnes hospitalitzats 
- centres amb alumnes de mobilitat reduïda 

A part de l’impuls de les assignatures STEM que ja hem explicat previ a la pandèmia. El que 
ha canviat durant el confinament, ha estat transformació ràpida i forçada a la creació de 
continguts digitals per poder explicar totes les assignatures de manera virtual als alumnes. En 
un principi només per ser digital ja es considerava  que eren continguts innovadors, però en 
l’actual crisi s’ha pogut constatar que molt professorat ha creat uns continguts molt teòrics, més 
semblants a les classes magistrals que es donen en alguns instituts i que són molt poc efectius 
amb un aprenentatge virtual.  

Calia doncs fer assignatures més atractives, canviar el mètode d’aprenentatge transmissiu 
tradicional i implementar un nou mètode més actiu, on els alumnes es poguessin fer preguntes, 
generar hipòtesis i treure’n les seves pròpies conclusions.  

De fet, en l’aprenentatge on line, la transmissió d’informació no és més complexe, sinó que és 
més efectiva que en l’aprenentatge presencial. És la part de practicar i aplicar els coneixements 
i conceptes apresos que es fa més complicada, i l’ús de de laboratoris virtuals i els espais 
d’aprenentatge guiat que ja existien prèviament pot ser una molt bona solució. A més, clarament 
és una de les eines que pot seguir essent molt útil després de la pandèmia als alumnes en la seva 
descoberta de nous temes i conceptes. En aquest espais els alumnes poden experimentar de 
manera similar a com ho fan els científics en els seus laboratoris reals: poden formular preguntes 
i hipòtesis o dissenyar experiments sobre els quals treballar. En els laboratoris virtuals es fan 
simulacions on els alumnes poden canviar les característiques plantejades inicialment per 
observar-ne els seus resultats. Aquesta metodologia científica vol instaurar unes bones bases en 
l’alumnat perquè esdevinguin professionals científics i tècnics.  

Es veritat que alguns laboratoris virtuals poden oferir el mateix equipament que ja hi ha en molts 
instituts. No obstant, molts laboratoris remots també ofereixen maquinaria o equipaments que 
no estan a l’abast de la majoria de centres de secundaria. Els laboratoris virtuals també es poden 
fer servir per a combinar l’experimentació en format telemàtic i presencial.  

Els grans avantatges dels laboratoris virtuals en front dels laboratoris presencials són: 

 més segurs,  
 permeten fer l’experimentació de manera més ràpida i àgil,  
 els seus costos són molt baixos, 
 poden oferir una versió augmentada de la realitat i visibilitzar models que no apareixen al 

treball real 



Disseny d’unitats didàctiques de tecnologia en laboratoris online (Golab)  
per l’aprenentatge en línia o híbrid a educació secundaria    9 
 

A més a més, algunes fases d’experimentació que en un laboratori presencial seria 
impensable que es poguessin portar a terme per tots i cadascun dels alumnes, es tornen àgils i 
individualitzades en un laboratori virtual.  

Tot i que el treball es va dissenyar per a desenvolupar en la plataforma GoLab, s’ha volgut 
aprofundir en l’oferta de laboratoris on line a la xarxa. De les nombroses plataformes de 
laboratoris virtuals que ja existien abans de la pandèmia, algunes estan destinades a certes 
disciplines de les ciències com Biologia, Física i Química i no tenen present la Tecnologia. Altres 
plataformes no tenen laboratoris de Tecnologia o el nombre de laboratoris de Tecnologia és 
molt baix o limitat (menys de 20). També s’han observat plataformes que són de pagament i que 
per tant generen un greuge comparatiu entre els centres que s’ho poden permetre i els que no. 
Hi han moltes plataformes que són estrictament de consulta, però que no permeten als seus 
usuaris o docents crear nous laboratoris en línia, ni adaptar els ja existents a les seves necessitats 
d’aula.  

Aquí s’ofereix un llistat de plataformes amb laboratoris remots i virtuals trobades a la xarxa: 

 Chem-Collective  http://www.chemcollective.org/ 
Aquesta plataforma de laboratoris virtuals de química també ofereix tutorials, test de 
conceptes i activitats per aprendre a partir d’un supòsit. 

 Explore Learning http://www.explorelearning.com  
Plataforma de simuladors de matemàtiques i ciències aplicat per a alumnes de 3 a 12 anys. Es 
una plataforma que ofereix moltes eines virtuals de pagament per alumnes de primaria. 
 GoLab https://www.golabz.eu/  
Plataforma amb laboratoris remots, virtuals, aplicacions i espais d’aprenentatge per 
investigació. Aquesta plataforma és gratuïta i avarca diferents disciplines (física, química, 
biologia, astronomia, enginyeria, geografia i ciències de la terra, educació ambiental, 
matemàtiques i tecnologia) 
 Laboratoris virtuals per a estudis a distància  

https://mcia.upc.edu/ca/instalb7lacions/laboratori-virtual-per-estudis-a-distancia    
Laboratoris remots de la UPC per a desenvolupar estudis a distància adreçat a estudiants 
universitaris i de màster. 

 Labshare   https://www.thelabshare.com/ 
El consorci Labshare és una iniciativa de laboratori compartit de cinc universitat de la xarxa de 
tecnologia d’Austràlia. Està formada per laboratoris remots de la industria automobilística. 

 Library of Labs  https://www.library-of-labs.org/ 
Plataforma amb laboratoris virtuals i remots de vuit universitats creats a partir del projecte 
comunitari europeu eContentplus. 

 Molecular Work-bench  http://mw.concord.org/ 
Plataforma de simuladors interactius i visuals amb centenars de simuladors científics de física, 
química, biologia, biotecnologia i nanotecnologia. Cal baixar-se el programari. 

 Open Sources Physics   http://www.compadre.org/osp 
Plataforma que es centre en la física computacional i el modelatge per ordinador. Ofereix 
laboratoris remots. 
 PHET http://phet.colorado.edu 
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Aquesta és una plataforma de la Universitat de Colorado amb 160 simuladors de Física, 
Química, Matemàtiques, Biologia i Ciències de la Terra. 

 Remotely Controlled Laboratories http://rcl-munich.informatik.unibw-muenchen.de 
Ofereix un conjunt de laboratoris de control remot aplicats a la física. Aquest laboratoris 
remots són d’accés lliure. 

 Smart Science  http://www.smartscience.net/ 
Plataforma de laboratoris de ciències virtuals per edats compreses entre 3 i més de 18 anys, 
es a dir des de l’escola fins a estudis específics. Els laboratoris estan dissenyats per científics i 
educadors. 
 UniSchooLabS  http://unischoolabs.eun.org/web/guest 
Plataforma amb laboratoris virtuals i remots de tres categories: Astronomia, Química i Física. 
Es tracta d’un projecte ja finalitzat. 

 Virtual Labs http://virtuallabs.nmsu.edu  
Plataforma d’aplicació en vuit  mòduls per desenvolupar futurs Químics orgànics i Biòlegs. 
Aquests laboratoris  estan disponibles per a  dispositius IOS.  
 Vishub http://vishub.org/categories/214 
Plataforma de la Universidad Politécnica de Madrid en la que hi ha una col·lecció de totes les 
plataformes disponibles a la xarxa. 

 WebLab Deusto  https://www.weblab.deusto.es/weblab/client/#page=home 
Plataforma de la Universitat de Deusto amb laboratoris remots. Amb aquests laboratoris 
remots els estudiants poden experimentar amb màquines que estan físicament a la 
Universitat. 

 
D’entre totes les plataformes disponibles, s’ha valorat la plataforma GoLab per les seves 

característiques: 
- és una plataforma multidisciplinar amb un èmfasi en les disciplines STEM (Science, 
Technology, Engineering and Mathematics), 
- és un projecte inicialment d’abast europeu que actualment té un abast mundial, 
- és totalment gratuïta, 
- és una plataforma activa, es a dir en constant desenvolupament, 
- és una plataforma creada a partir d’un projecte europeu d’educació, 
- el científics i docents poden crear i adaptar els seus continguts, 
- és una plataforma enfocada al rang d’edats que comprenen l’ensenyament secundari 
obligatori de Catalunya. 
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3. Estat de l’art   

Tot i que en un principi, s’havia plantejat aquest projecte per les circumstàncies de la 
pandèmia, els espais d’aprenentatge virtual no constitueixen només un espai d’aprenentatge 
temporal per salvar les dificultats de les classes presencials durant la pandèmia, sinó que 
constitueix una eina més pel desenvolupament dels coneixements i habilitats STEM dels 
alumnes.  

 
GoLab és una plataforma lliure d’aprenentatge que pretén oferir eines virtuals per a que 
l’alumnat pugui també realitzar experiments i activitats d’indagació en un condicions remotes, 
es a dir de no presencialitat al laboratori. Aquesta plataforma, que pot ser utilitzada per 
qualsevol professor de qualsevol país, ofereix eines i serveis enfocats a la convergència de 
necessitats entre els docents, els creadors d’eines com laboratoris virtuals i aplicacions, i les 
autoritats de l’educació per oferir un aprenentatge global i lliure. Per tant GoLab és un 
plataforma en constant creació i desenvolupament. 

GoLab neix al 2012, com un projecte europeu (Global Online Science Labs for Inquiry Learning 
in Schools, 2012-2016) que involucra 15 països, amb l’objectiu de proporcionar un gran nombre 
de laboratoris de ciències online (ja siguin laboratoris remots o laboratoris virtuals) perquè nens 
i joves d’edats compreses entre 6 i 18 anys puguin millorar les seves habilitats en ciències per 
formar futurs científics.  Aquest projecte es materialitza en un portal on els professors de 
ciències poden buscar laboratoris virtuals en línia i espais d’aprenentatge per experimentació 
virtuals per millorar les seves classes o bé adaptar-les a les seves necessitats d’aula. A partir 
d’aquest primer projecte es genera un Ecosistema GoLab format per: 

 una plataforma de suport i compartició GoLab (Golabz) on es pengen els laboratoris i els 
espais d’aprenentatge per investigació creats pels docents i científics,  

 la plataforma per autors i per aprendre a desenvolupar els laboratoris i les ILS (Graasp),  
 les aplicacions necessàries per a crear aquests espais d’aprenentatge (Apps). 

Al 2017 es comença un segon projecte europeu a partir dels resultats obtinguts en el 
projecte GoLab, es tracta del Next-Lab format per grups d’interès de nova generació i 
ecosistemes de següent nivell per una educació col·laborativa amb laboratoris on line. Aquest 
nou projecte es basa en la introducció de l’educació científica basada en l’experimentació en els 
centres escolars i en la continuació del projecte GoLab.   

Encara que aquest ecosistema obert està en continu creixement per les constants aportacions 
de professorat i institucions d’arreu del món, el seu manteniment és responsabilitat de tres 
universitats: la University of Twente (Països Baixos), la  Swiss Federal Institute of Technology de 
Lausanne (EPFL, Suïssa), i IMC Comunicació de la informació multimedia AG de Saarbrücken 
(Alemanya). 

Actualment hi ha engegat un projecte col·laboratiu d’una comissió europea anomenada GO-GA 
sota l’Horitzó de Recerca 2020 i l’esquema de finançament de la Innovació. El principal objectiu 
d’aquest nou projecte és adaptar i implementar l’exitós Ecosistema d’Aprenentatge GoLab a 
l’Africa. En una primera fase pilot s’aplicarà sobre tres països (Nigèria, Kenya i la República de 
Benín) i posteriorment s’exportarà a altres països i usuaris. El que pretén el projecte GO-GA és 
facilitar l’ús d’eines STEM a la comunitat educativa de l’Africa, impulsar un canvi per reduir 
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l’abandonament escolar i contribuir a la millora del material perquè es puguin desenvolupar la 
combinació de les habilitats i l’experimentació de les assignatures STEM.   

Actualment la plataforma GoLab compta amb la participació d’usuaris de 30 països diferents. En 
aquest Ecosistema d’aprenentatge experimental s’han recopilat i classificat, fins a data d’avui, 
957 laboratoris, dels quals 53 són laboratoris remots, 17 bases de dades i 887 laboratoris 
virtuals. També compta amb 50 aplicacions per a facilitar la creació d’activitats de treball. 
Actualment a la plataforma existeixen 1481 espais d’aprenentatge per experimentació, dels que 
124 han estat catalogats com de Tecnologia.  

- la disciplina on s’ha catalogat el laboratori o la ILS, 
- l’edat, donat que permet classificar entre alumnes de primària, secundària o formació post 
obligatòria, 
- tipus de laboratori  
- per idioma  
 

La plataforma GoLab classifica els recursos en nou disciplines (Astronomia, Biologia, 
Química, Enginyeria, Educació Ambiental, Geografia i Ciències de la Terra, Matemàtiques, Física 
i Tecnologia, veure figura 1). En el portal també es poden consultar els espais virtuals per edats, 
compreses entre 6 anys i majors de 16 anys (veure figura 2) i per tipologia (laboratoris remots, 
laboratoris virtuals, activa amb laboratoris remots i virtuals, aplicacions i espais d’aprenentatge 
(veure figura 2). 

Figura 1. Captura de pantalla de la plataforma GoLab on es pot veure al desplegable de la dreta (en vermell) la 
classificació dels laboratoris per assignatura. Extret de www.golabz.eu 

Aquests materials virtuals s’ofereixen en 65 idiomes i dialectes diferents (veure figura 2), i es pot 
fer una selecció en funció de l’idioma en el que estigui explicat. No obstant, algun cop es poden 
trobar recursos  duplicats donat que l’autor/a ha optat per oferir-lo en dos idiomes, un de propi 
i de menys difusió, i un segon de major difusió perquè tinguin una aplicació més global. 
Finalment, en la plataforma també es poden classificar els recursos per altres categories com els 
més nous, els millor valorats, els més vistos, els més vistos del dia o ordenats alfabèticament. 
Tots aquest filtres faciliten molt la cerca per part dels professors per trobar els recursos que 
necessiten pels seus alumnes. 

Assignatura 
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Figura 2. Captura de pantalla de la plataforma GoLab on es pot veure al desplegable de la dreta la classificació dels 
laboratoris per tipus (en verd), per edat (en groc) i per idioma (en marró). Extret de www.golabz.eu 

Al portal, els professors es poden donar d’alta gratuïtament i les ILS que es publiquen són 
públiques, reutilitzables i adaptables per tothom. De fet, la plataforma compta amb un sistema 
de valoració dels laboratoris, de les aplicacions i dels espais d’aprenentatge. Mitjançant unes 
valoracions i unes votacions de cada docent i investigador es classifiquen les eines educatives 
en funció de la seva idoneïtat i aplicabilitat. La veritat és que es tracta d’una votació oberta, però 
amb un ús molt baix i per tant poc funcional. Les eines més valorades tenen unes estrelles 
ataronjades que serveixen com a reclam (Figura 3).  

Figura 3. Captura de pantalla de la plataforma GoLab on es pot veure la classificació dels laboratoris virtuals sota el 
seu nom amb la valoració de la resta de companys. En blau s’indica aquells laboratoris que en breu deixaran d’estar 
disponibles. Extret de www.golabz.eu 

A la plataforma s’inclouen altres icones com aquelles que corresponen a models de laboratoris 
o de ILS (figura 4), o quan es vol indicar que en breu deixaran d’estar disponibles al portal (figura 
3). 

Edat 

Idioma 

Tipus  
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Figura 4. Captura de pantalla de la plataforma GoLab on es pot veure una banda blava sobre els laboratoris que indica 
que són models de laboratoris o de ILS. Extret de www.golabz.eu 

A més a més, a traves de la plataforma GoLab, s’accedeix a la pàgina Graasp on a partir de 
vídeos es forma als professors, perquè puguin crear els seus propis laboratoris, aplicacions o 
espais d’aprenentatge per investigació. Es a dir que creïn els seus propis continguts i que els 
facin públics, penjant-los a la plataforma perquè estiguin a l’abast de tothom.  

Pel que fa als laboratoris en línia classificats, aquests poden ser de dues tipologies: 
laboratoris remots o laboratoris virtuals. Els laboratoris remots són aquells laboratoris que 
permeten accedir remotament a un laboratori físic, que es troba a un altre país o a grans 
distància i permet canviar certes característiques d’aquest laboratori per experimentar amb els 
equipaments o materials que allà hi hagi. Pel contrari un laboratori virtual no té un espai físic on 
situar-se i l’experimentació es fa en base al canvi de les característiques d’un entorn per a poder 
observar la seva reacció. 

Els espais d’aprenentatge per investigació o Inquiry Learning Spaces (ILSs) són recursos  
dissenyats per científics i docents que l’alumnat pot anar seguint per a fer la seva indagació. Les 
ILS porten incrustats aplicacions, laboratoris virtuals, vídeos o altres materials digitals. En 
aquestes ILS, amb l’ajuda d’aquestes eines, els alumnes han de seguir tot un procés basat en 
l’orientació, la conceptualització i la investigació per arribar a formular unes conclusions pròpies 
a partir de l’observació i de la reflexió pròpia, guiats pel docent o de forma autònoma.  

Les fases dels procés d’indagació proposat pel projecte, que es pot veure a la figura 5 són les 
següents (The GoLab Inquiry Framework, Pedaste et al., 2015): 

1. Orientació, fase en la que es pretén motivar l’alumnat a partir d’un repte, una pregunta o 
un entorn que els cridi l’atenció, i que a la vegada, doni sentit a la feina d’indagació que 
es farà posteriorment.  

2. Conceptualització, en aquesta fase ens assegurarem que l’alumnat té assolits les bases o 
conceptes necessaris per a iniciar la investigació, i es pot acabar demanant a l’alumnat 
que es plantegin ells mateixos les preguntes i hipòtesis que testejaran en els passos 
posteriors. 

3. Investigació, a partir de les preguntes que es plantegen per part dels propis alumnes 
individualment, del grup d’alumnes o de les preguntes plantejades pel docent; els 
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alumnes comencen a explorar, experimentar i a interpretar les dades que extreuen 
d’aquesta experimentació i exploració. Les dades seran comunicades i contrastades amb 
la resta de companys i amb el docent. 

4. Conclusió, un cop ja s’han extret les dades i s’han comentat amb la resta de companys i el 
docent, es poden començar a redactar unes conclusions. 

 

Figura 5. The GoLab Inquiry Framework. (Pedaste et al., 2015) 

Durant qualsevol d’aquestes quatre fases es pot obrir un espai per a introduir una discussió 
sobre els conceptes treballats, les hipòtesis i/o les preguntes formulades, els resultats recollits 
o les conclusions a les que s’arriba durant el procés. 

Els espais d’aprenentatge per investigació proporcionen als alumnes unes pautes que ells poden 
seguir per arribar a generar les seves pròpies conclusions basades en l’experimentació pròpia, 
es a dir que no han de fer actes de fe, ni suposicions basades en l’experimentació de tercers, 
sinó que només han d’experimentar i observar per treure’n les seves pròpies conclusions. 

Aquesta experimentació és realitzarà seguint els passos esmentats (orientació, 
conceptualització, investigació i conclusions). Finalment l’alumnat redactarà unes conclusions 
basades en les seves preguntes, les seves hipòtesis, les seves observacions i les seves 
experimentacions. 

 

4. Objectius del treball  

El principal objectiu d’aquest treball és investigar els entorns de treball virtual o remots 
disponibles a la xarxa. Per a realitzar aquesta primera premissa serà necessari saber perquè van 
sorgir aquest tipus de metodologia docent i quin abast tenen en l’actualitat.  

Després serà necessari revisar les plataformes que ofereixen aquest contingut per valorar els 
seus avantatges i inconvenients. Més endavant s’observarà la disponibilitat del material virtual 
d’acord al currículum de l’assignatura de Tecnologia. 
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El segon objectiu principal és desenvolupar material per a realitzar activitats telemàtiques 
d’aprenentatge que impliquin treball pràctic i actiu, ja sigui d’indagació o de construcció, i que 
per tant, permetin facilitar la introducció d’un aprenentatge més actiu en situacions de treball a 
distància.  

El treball es centrarà en la plataforma d’aprenentatge virtual en STEM GoLab, per veure com 
funciona, quin suport té, en base a quines bases pedagògiques es desenvolupa i quines parts del 
currículum de tecnologia s’ofereixen dins l’àmbit de la tecnologia, tant pel que fa a laboratoris 
virtuals, laboratoris remots, aplicacions i espais d’aprenentatge.  

Els objectius més concrets a treballar serien els següents: 
 Conèixer i valorar les avantatges i els inconvenients de la plataforma Golab per a que el 

professorat es pugui plantejar la utilitat d’aquest entorn de treball. 
 Fer una valoració dels laboratoris online i unitats didàctiques disponibles a la plataforma, 

així com del plantejament pedagògic que se'n fa d’aquests laboratoris. 
 Fer un estudi més detallat dels laboratoris virtuals disponibles i de la seva adaptació al 

currículum de tecnologia. Tot investigant si existeixen o no espais d’aprenentatge amb un 
laboratori associat a alguna unitat didàctica del currículum. 

 Dissenyar com a mínim una unitat didàctica interactiva (ILS en l’entorn Golab) útil per a 
educació secundària en situacions d’aprenentatge híbrid o virtual. 

 Valorar la idoneïtat de la unitat dissenyada, explicar-ne els avantatges i els inconvenients, i 
fer-la pública i oberta a la plataforma GoLab. 

 

5. Metodologia de treball  

Partint que el principal objectiu del present treball és millorar l’ensenyament virtual o remot a 
l’educació secundària i que el treball es basa en la plataforma GoLab. Primer de tot, s’ha valorat 
la idoneïtat de la plataforma GoLab per a realitzar el treball. Per això, s’ha buscat a la xarxa altres 
plataformes que disposessin de laboratoris virtuals i remots per a fer una comparació amb el 
material disponible a GoLab. S’han valorat les avantatges i inconvenients de la plataforma GoLab 
respecte la resta de plataformes amb material virtual. 

Un cop assentat que la plataforma GoLab és l’adequada per a realitzar el projecte, s’ha fet una 
navegació exhaustiva per la plataforma per indagar quin són els seus orígens, a partir de quins 
projectes s’ha desenvolupat la plataforma, quin abast tenia inicialment i quin abast té en 
l’actualitat. 

A partir del context de desenvolupament de la plataforma i dels laboratoris virtuals creats, s’ha 
investigat el seu funcionament. S’ha observat la metodologia aplicada per a la creació de nou 
contingut virtual, les classificacions de cada entorn virtual i els seus criteris d’excel·lència. El 
material disponible a la plataforma ha estat classificat en funció de diversos criteris: 

- Segons els tipus de laboratori, donat que s’ofereixen laboratoris remots, laboratoris 
virtuals, aplicacions i espais d’aprenentatge. 

- Segons les assignatures on s’aplica 
- Segons les edats d’aplicació 
- Segons l’idioma en el que s’ha desenvolupat 
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Posteriorment, s’ha observat els laboratoris disponibles per temàtiques i dins aquests s’ha 
aprofundit en els laboratoris i espais virtuals en l’àmbit de la Tecnologia. Per valorar si estan ben 
representats, en un principi es va optar per comparar amb les unitats didàctiques que s’indiquen 
als llibres de text, tant utilitzats pels centres de secundària. No obstant, donada la gran diversitat 
d’unitats didàctiques segons l’editorial, s’ha optat per buscar les unitats didàctiques referides al 
currículum de Tecnologia donat pel departament d’Educació (2018). 

Per finalitzar s’ha desenvolupat un espai d’aprenentatge com a complement de l’ensenyament 
presencial a l’aula. Aquest material vol proporcionar als alumnes eines per a millorar el seu 
aprenentatge i vol despertar en ells un esperit crític a partir de les preguntes i hipòtesis que els 
permetin arribar a les seves pròpies conclusions. A més a més, el desenvolupament d’aquest 
espai d’aprenentatge permetrà participar i fer créixer la comunitat GoLab en un entorn STEM, 
tot oferint com la resta de la comunitat educativa una creació pròpia per a millorar la docència 
actual.  

Per desenvolupar l’espai d’aprenentatge també ha estat necessari aprofundir en la plataforma 
GoLab donat que té un apartat per autors, en el que a través de diversos vídeos explicatius 
s’ajuda a que els docents i científics puguin desenvolupar el seu espai d’aprenentatge virtual. En 
aquests vídeos tutorials es descriu pas a pas com desenvolupar l’espai d’aprenentatge o 
laboratori virtual i totes les aplicacions disponibles per a facilitar l’aprenentatge dels alumnes. 

Un cop desenvolupat aquesta ILS s’ha publicat a la plataforma i s’ha valorat els seus avantatges 
i inconvenients per a millorar-ne el seu contingut i el desenvolupament de futurs material 
virtual. 

6. Desenvolupament del treball 

EL primer pas clarament necessari per a desenvolupar aquest treball ha estat conèixer la 
plataforma Golab. Observar com està estructurada,  quins són els seus recursos, tant pel que fa 
a laboratoris remots i virtuals, a les aplicacions i als espais d’aprenentatge o ILS. Observar quins 
són els seus complements per donar suport als docents que volen crear noves eines virtuals, 
quina ha estat la seva història i sota quins projectes educatius s’ha desenvolupat. I finalment 
valorar-ne la idoneïtat comparant-la amb altres plataformes existents a la xarxa.  

La plataforma GoLab tal i com es pot veure a la figura 6, mostra a la part inferior de seva pàgina 
principal, el nombre total de laboratoris virtuals (Labs), aplicacions (Apps) i espais 
d’aprenentatge (Spaces) que es poden consultar al portal. A la part superior hi ha un conjunt de 
pestanyes que permeten: 

- Consultar i indagar de forma individualitzada les col·leccions de laboratoris (Labs), 
aplicacions (Apps) i espais d’aprenentatge (Spaces) 

- Observar una base pedagògica que guia de forma clara i concisa en l’aprenentatge per 
indagació (Premium). 

- Redirigir-se a la plataforma Graasp on el docent pot crear continguts nous o adaptar-
ne dels que ja han estat desenvolupats (Authoring).  

- Conèixer quin ha estat el procés de desenvolupament de la plataforma (About) per 
conèixer quina és la seva història, sota quins projectes educatius s’ha desenvolupat i 
quins són els seus projectes de futur. 
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- Observar tot un conjunt d’aplicacions disponibles i vídeos tutorials que faciliten la seva 
aplicació i funcionalitat (Suppot). 
 

Figura 6. Captura de pantalla de la pàgina d’entrada de GoLab, on es poden veure el resum de les col·leccions 
disponibles. Extret de www.golabz.eu 

Figura 7. Captura de pantalla de la pestanya de l’àrea de suport de la plataforma GoLab. Extret de www.golabz.eu 
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A la figura 7 es poden veure tot el conjunt d’eines i vídeos de que disposa la plataforma per ajudar als 
científics i docents en la creació de nous espais, tot explicant les seves funcions i els seus objectius. Explica 
de forma detallada com utilitzar les aplicacions, com utilitzar la plataforma Graasp, com crear espais 
d’aprenentatge, com navegar per la pròpia plataforma GoLab i tot amb un suport pedagògic. 

S’ha valorat molt positivament GoLab perquè es tracta d’una plataforma multidisciplinar, 
dinàmica, activa, d’àmbit europeu i de fàcil accés per la comunitat educativa. Al portal, els 
professors es poden donar d’alta gratuïtament i les ILS que es publiquen són públiques, 
reutilitzables i adaptables per tothom.  

Encara que GoLab és un portal originalment d’àmbit europeu, actualment és consultable i 
utilitzable a nivell mundial. La classificació temàtica que s’ofereix al portal és una mica arbitrària 
i no és correspon amb un el model educatiu específic d’un país determinat. Com cada estat, 
inclús cada comunitat o zona (per exemple Catalunya), té autonomia per aplicar els seus propis 
criteris en matèria educacional, és difícil unificar tots criteris educatius de cada territori en un 
únic portal.  

Les temàtiques principals que aporta la plataforma són laboratoris i ILS de Matemàtiques, 
Química, Biologia i Física (tal i com es pot veure en la figura 1), encara que després unifica o 
separa altres disciplines sota criteris més difícils d’entendre, com el que classifica Tecnologia i 
Enginyeria de forma separada, quan en el currículum del Departament estaria format per les 
mateixes unitats didàctiques. També inclou cert continguts de Física que segons cert criteris 
d’educació podrien ser compartits amb Tecnologia. A més a més, li dona una entitat a 
l’Astronomia com a matèria pròpia, quan segons els currículum de Catalunya representa una 
branca dins de la disciplina de Físiques, i per tant, es trobaria dins aquesta, encara que estigues 
representada de forma extensa. De la mateixa manera a la plataforma classifica les matèries de 
Geografia i Ciencies de la Terra com un global quan a Espanya sempre s’ha considerat Geografia 
des de l’àmbit social i les Ciències de la Terra amb un perfil més científic. 

Un cop fetes aquestes observacions prèvies, s’ha procedit a l’anàlisi de la col·lecció dels 
laboratoris virtuals i dels espais d’aprenentatge publicats a la pàgina web seguint els criteris 
disponibles a la plataforma. En les taules 1 i 2 es poden veure tots els laboratoris i espais 
d’aprenentatge dissenyats per matèries. La mateixa plataforma considera com a reconeguts 
aquells que la comunitat científica i docent de la plataforma ha considerat que tenen un especial 
valor com a eina d’aprenentatge. 

Temari Nombre de 
labs virtuals % Lab Labs 

reconeguts 
% de labs 

reconeguts 
Astronomia 39 4,16% 4 10,25% 
Biologia 66 7,04% 7 10,60% 
Química 99 10,56% 10 10,10% 
Enginyeria 29 3,09% 1 3,44% 
Educació ambiental 39 4,16% 1 2,54% 
Geografia i Ciències de la Terra 31 3,30% 0 0% 
Matemàtiques 78 8,32% 4 5,12% 
Física 520 55,49% 17 3,26% 
Tecnologia 36 3,84% 2 5,55% 
Total 937  46 4,9% 

Taula 1. Taula resum dels laboratoris virtuals (labs) disponibles a la plataforma GoLab segons les matèries i segons 
els reconeixement de la comunitat docent i científica. 
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Temari Nombre 
de ILS % ILS total ILS 

reconeguts 
% ILS 

reconeguts 
Astronomia 113 5,74% 12 10,6% 
Biologia 264 13,41% 30 11,3% 
Química 212 10,77% 34 16% 
Enginyeria 63 3,2% 8 12,7% 
Educació ambiental 254 12,9% 18 7,1% 
Geografia i Ciències de la terra 166 8,43% 22 10,8% 
Matemàtiques 139 7,06% 17 12,2% 
Física 636 32,31% 65 10,2% 
Tecnologia 121 6,14% 19 15,7% 
Total 1968  221  

Taula 2. Taula resum dels espais d’aprenentatge (ILS) disponibles a la plataforma GoLab segons les matèries i segons 
els reconeixement de la comunitat docent i científica. 

La primera conclusió és que el nombre total de laboratoris totals que indica el portal GoLab, 957 
no coincideix amb la suma parcial dels laboratoris per assignatura 1124, això es deu al fet que 
un mateix laboratori pot ser adherit a més d’una disciplina. De la mateix manera, el nombre 
d’espais presents a la plataforma, 1481 no coincideix amb el sumatori dels espais per disciplina 
que és de 2023. 

La segona dada és que es poden trobar molts més espais d’aprenentatge (2023) que laboratoris 
(1124). Donat que és més complexe desenvolupar un laboratori telemàtic que un espai 
d’aprenentatge. A la plataforma es donen eines, ja siguin aplicacions o vídeos tutorials, que 
ajuden a la creació d’una ILS. També cal dir que diferents espais d’aprenentatge poden utilitzar 
el mateix laboratori on line, com el cas de les rodes dentades en que un únic laboratori està 
inclòs en 24 ILS diferents. 

A partir de les dades obtingudes a les taules, es pot observar la desproporció de laboratoris i ILS 
de Física respecte la resta de disciplines, representant les de Tecnologia tan sols menys d’un 10% 
dels laboratoris i ILS disponibles al portal. Es tracta doncs d’un portal que inicialment es va 
centrar en la Física i poc a poc ha anat ampliant la seva vista a altres assignatures STEM. Els 
laboratoris reconeguts representen menys d’un 20% del total de laboratoris disponibles a 
GoLab, i específicament els de Tecnologia representen un 8% del total. Pel que fa als espais 
d’aprenentatge reconeguts, aquests constitueixen entre un 10 i un 20% del total de ILS presents 
a la plataforma. Aquest baix reconeixement per part de la comunitat científica i educativa indica 
la poca implicació en la valoració dels espais virtuals. Només aquells casos en que és molt 
evident l’eficàcia d’un laboratori o espai de treball es veu palès en els resultats de 
reconeixement.  

S’ha observat que la recollida de dades entre una data inicial de desenvolupament de treball i 
l’actual, s’ha produït certs canvis. El nombre de laboratoris s’ha incrementat un 17% passant 
dels 937 inicials (a finals de març) fins als 1124 (a 20 de maig), això suposa un increment de 187 
laboratoris. De forma similar s’ha observat en les ILS que han passat de 1968 a finals de març 
fins als 2023 a 20 de maig, produint-se un increment de quasi un 3%. Aquestes dades confirmen 
que GoLab és una plataforma molt dinàmica i activa entre la comunitat educativa. Encara que 
és relativament fàcil afegir nous laboratoris i espais d’aprenentatge, no hi ha cap filtre per 
valorar la idoneïtat d’aquestes noves eines telemàtiques i es després d’un temps exposat al 
públic quan es decideix si aquestes eines són útils o no per la comunitat educativa. 
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A part de la gran representació de laboratoris telemàtics de l’àmbit de Física, s’ha observat que 
algunes unitats didàctiques es troben compartides en dues disciplines diferents com la unitat 
didàctica de les energies explicades tant a Física com a Tecnologia, les unitats didàctiques 
d’electricitat compartida entre Tecnologia i Física o les lleis d’Ohms presents en Electrotècnia de 
2n de Batxillerat i a Física. 

Per a poder contrastar l’oferta telemàtica de la plataforma GoLab s’han elaborat les següents 
taules on consten els laboratoris disponibles (LABS) i els espais d’aprenentatge virtuals (ILS) 
disponibles segons les unitats didàctiques del currículum de Tecnologia de l’educació secundaria 
(taula 3) i segons el  currículum de Batxillerat (taula 4) per les assignatures de Tecnologia de 
Batxillerat (Electrotècnia i Tecnologia Industrial).   

  LABS 
DISPONIBLES 

ILS DISPONIBLES 

U
D

 1
er

 E
SO

 EL PROCÉS TECNOLÒGIC 0 0 

DESENVOLUPAMENT DELS PROJECTES 
TECNOLÒGICS.  

0 0 

DISSENY I CONSTRUCCIÓ D’OBJECTES 2 8 

MATERIALS 1 8 

U
D

 2
n 

ES
O

 EL PROCÉS TECNOLÒGIC 0 0 

L’ELECTRICITAT 20 43 

PROCESSOS I TRANSFORMACIONS 
TECNOLÒGIQUES DE LA VIDA QUOTIDIANA 

0 8 

LLENGUATGE DE PROGRAMACIÓ 0 5 

   
U

D
 3

er
 E

SO
 EL PROCÉS TECNOLÒGIC 0 0 

ESTRUCTURES 2 1 

MÀQUINES I MECANISMES 5 22 

LES COMUNICACIONS 1 8 

PROGRAMACIÓ D’APLICACIONS 2 5 

U
D

 4
rt

 E
SO

 L’HABITATGE 1 7 

COMUNICACIONS 0 3 

ELECTRÒNICA, PNEUMÀTICA I HIDRAULICA 2 4 

CONTROL I AUTOMITZACIÓ 5 2 
Taula 3. Laboratoris i ILS disponibles a les unitats didàctiques de l’educació secundaria. 
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0 1 

MATERIALS  1 2 

SISTEMES ENERGÈTICS 4 8 

MÀQUINES I SISTEMES 1 4 

PROCESSOS DE FABRICACIÓ 1 0 
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MÀQUINES TÈRMIQUES I ELÈCTRIQUES 2 1 

OLEOHIDRAULICA I ELECTROPNEUMÀTICA 0 2 

SISTEMES AUTOMÀTICS 0 0 
CONTROL I PROGRAMACIÓ DE SISTEMES 
AUTOMÀTICS 

3 0 
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CONCEPTES I FENÒMENS ELÈCTRICS 5 4 

MAGNETISME I ELECTROMAGNETISME 6 2 

CIRCUITS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS 7 1 

MÀQUINES ELÈCTRIQUES 0 2 

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 0 0 
Taula 4. Laboratoris i ILS disponibles a les unitats didàctiques de les assignatures de Tecnologia de Batxillerat. 

A partir de les taules el primer que es pot observar és que el procés tecnològic present en tots 
els nivells obligatoris de secundària no té laboratoris o espais d’aprenentatge perquè es tracta 
d’una unitat portada a terme al taller amb un desenvolupament propi de cada centre. Per a 
portar a terme el procés tecnològic es fa un procés manual similar al que es pot oferir en els 
laboratoris remots i virtuals. De la mateixa manera, les fases de procés tecnològic són similars a 
les fases d’orientació, conceptualització, investigació i conclusions dels espais d’aprenentatge 
virtual. Les unitats didàctiques més representades amb espais virtuals corresponen aquelles 
amb afinitat per temes de Física (com són electricitat i mecanismes) mentre que aquelles pròpies 
de Tecnologia no estan tan ben representades (estructures de 3er de l’ESO i comunicacions de 
4rt de l’ESO). 

Cal remarcar que hi han moltes unitats didàctiques que no tenen laboratoris virtuals associats 
perquè a la xarxa es pot trobar programari específic per a practicar i reforçar la teoria aplicada 
en aquestes unitats, com són els simuladors de ponts i altres estructures, els llenguatge de 
programació com Scratch com a iniciació a la programació o programació d’Arduino com a 
control i automatització. Hi ha altres unitats com es dibuix tècnic per ordinador que utilitzen 
programari propi sense arribar a desenvolupar laboratoris o ILS.  

La plataforma GoLab pretén englobar laboratoris per a reforçar totes les matèries i unitats 
didàctiques que es donen a secundària i batxillerat. No obstant, no hi ha laboratoris virtuals de 
totes i cadascuna de les unitats didàctiques, i tampoc hi han desenvolupat una ILS per entendre 
cada unitat i treure’n el màxim rendiment acadèmic. De fet, tal i com passa en la realitat, a 
vegades un laboratori no pertany estrictament a una disciplina docent, sinó que és transversal, 
i com a tal desenvolupa coneixements de diferents matèries. Es per això que encara que s’ha 
desenvolupat una catalogació per assignatures i per unitats didàctiques no ha estat un procés 
senzill i sovint hi havia dubtes de catalogació. 

A la plataforma GoLab hi han eines digitals que es troben en altres idiomes. Encara que en un 
principi això no implica una dificultat, s’ha observat que a vegades inclouen imatges amb text 
en un idioma concret, a vegades minoritari que caldria traduir-ho amb les mancances de 
traducció que això suposa. Cal afegir que molts laboratoris i espais d’aprenentatge tenen un 
rang d’edat orientatiu, des dels 6 fins a majors de 16 anys i això implica una dificultat donat que 
la motivació és molt diferent per uns estudiants de primària o secundària. Encara que es segueix 
un currículum docent, segons el centre, els recursos propis dels departament i el llibre de text 
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segons els que facin servir, el docent ha de valorar si aquell tema ja l’ha explicat al seu curs o és 
per cursos posteriors. Aquest ampli rang d’edat també correspon al fet de que és una plataforma 
d’àmbit europeu i cada estat decideix de forma autònoma l’edat dels seus continguts. 

Per finalitzar s’ha desenvolupat un espai d’aprenentatge com a complement de l’ensenyament 
presencial a l’aula. Aquest material vol proporcionar als alumnes eines per a millorar el seu 
aprenentatge i vol despertar en ells un esperit crític a partir de les preguntes i hipòtesis que els 
permetin arribar a les seves pròpies conclusions. A més a més, el desenvolupament d’aquest 
espai d’aprenentatge permetrà participar i fer créixer la comunitat GoLab en un entorn STEM, 
tot oferint com la resta de la comunitat educativa una creació pròpia per a millorar la docència 
actual.  

Per desenvolupar l’espai d’aprenentatge ha estat necessari aprofundir en la plataforma GoLab 
en l’espai dedicat als autors. En aquest ampli apartat, a partir de nombrosos vídeos explicatius 
s’ajuda a que els docents i científics puguin desenvolupar el seu espai d’aprenentatge virtual. En 
aquests vídeos tutorials es descriu pas a pas com desenvolupar l’espai d’aprenentatge o 
laboratori virtual i totes les aplicacions disponibles per a facilitar l’aprenentatge dels alumnes.  

Val a dir que Graasp ofereix mitjançant la plataforma 50 aplicacions per fer més intuïtiu 
l’aprenentatge (Figura 8). Caldria doncs un treball propi per analitzar totes i cadascuna de les 
aplicacions que ofereix el portal, així com els seus avantatges i inconvenients.  

Figura 8. Captura de pantalla del suport de GoLab on es poden veure una part les aplicacions disponibles i un vídeo 
tutorial per explicar com funcionan cadascuna d’elles. Extret de www.golabz.eu 

Per poder crear la nova ILS s’ha tingut en compte les recomanacions de GoLab per a crear 
una de nova. La plataforma conté nombrosos vídeos explicatius a través dels quals poder 
dissenyar un laboratori o espai d’aprenentatge. S’ofereixen aplicacions i metodologies per a 
preguntar als alumnes i generar l’esperit crític perquè arribin a les seves pròpies conclusions. 
Les indicacions que recomana GoLab per a elaborar una ILS atractiva és que compleixi amb les 
següents premisses:  

a. Captar l’atenció, mitjançant novetats i reptes, introduint incongruències o conflictes per 
instigar la seva curiositat o aplicades a la realitat. 
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b. Mantenir l’atenció, introduint preguntes, noves línies de pensament, verificant que 
s’han entès els passos i/o els conceptes. Afegint alguna classe per a resoldre dubtes o 
oferint algun suport virtual per al desenvolupament de l’activitat. 

c. Fer-ho significatiu o amb sentit, explicant on es pot aplicar, fer un resum dels conceptes 
treballats de forma entenedora pels estudiants. 

d. Planejar amb èxit, els alumnes es motivaran si creuen que ells poden assumir el repte. 
Es per això que cal començar amb petits problemes i després anar incrementant la 
complexitat, donar als alumnes pistes o pauses per a poder desenvolupar el treball, 
anticipar els errors comuns, donar un reforç positiu, donar una resposta explicativa i no 
correctiva. 

e. Anar amb compte amb les limitacions de memòria a curt termini, tot incloent diversos 
recursos com figures, vídeos de no més de 6 minuts perquè no perdin l’atenció, posar 
junts textos i figures que impliquin el mateix concepte a desenvolupar, eliminar el 
material innecessari, afegir pistes per dirigir les reflexions. 

f. Incloure reflexions donat que aquestes són molt importants en el procés d’aprenentatge 
per experimentació. Per a fomentar les reflexions cal promoure les reflexions personals 
durant i finalitzant la ILS com per exemple el temps empleat o indicant un pla d’activitats, 
també pot ser interessant incloure punts de reflexió al llarg de la ILS per a fomentar la 
reflexió. 

g. Incloure investigació. Una bona ILS ha d’incloure un laboratori per a fomentar la 
investigació. 

h. Evitar estereotips de gènera o de raça. Evitant catalogacions de raça o de creença es 
redueixen significativament els conflictes a l’aula. 

 

Després d’un primer anàlisi de les Unitats Didàctiques ofertes en la plataforma, es va pensar 
en desenvolupar un espai d’aprenentatge aplicat a la Unitat Didàctica d’Estructures de 3er de 
l’ESO, donat que no es trobaven ILS de tipus d’estructures. Per a portar a terme la ILS es volia 
implementar simuladors virtuals disponibles a la xarxa, tot oferint una selecció de simuladors 
per a practicar els conceptes explicats a classe. No obstant, en l’actualitat molts d’aquest 
simuladors ja no estan disponibles a la xarxa perquè per a poder jugar-hi cal descarregar el 
programa Flash Player i aquest es va extingir el 31 de gener de 2021, i per tant no es pot jugar.  

S’ha optat per dissenyar un espai d’aprenentatge per experimentació per a reforçar la unitat 
didàctica de metrologia que es considera una unitat transversal donat que s’aplica des de 1er de 
l’ESO fins a 2n de Batxillerat a partir del disseny d’objectes per la vida quotidiana o de la 
Metrologia i Normalització de  Tecnologia Industrial. Es per tant una ILS aplicable a un rang 
d’edat ampli, entre els 12 i els 18 anys. 

En la ILS es desenvolupen tan mesures individuals com altres grupals. Aquest canvi de format fa 
que l’alumne pugui fer una reflexió pròpia i individual paral·lela a la reflexió general de grup. 

La ILS de Metrologia dissenyada s’ha denominat MESUREM!! Des de l’Eurotunel fins al gruix 
d’un cabell i compta amb les següents fases: 

 QUÈ APRENDREM? Aquesta fase d’introducció serveix per explicar als alumnes els 
objectius d’aquesta ILS i les seves aplicacions (figura 9).  
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Figura 9. Fase d’introducció de l’espai creat. Extret de www.graasp.eu 

 CONCEPTES BÀSICS. Correspon a una fase d’orientació general on es vol fer un reforç 
dels conceptes explicat a classe en format teòric i amb l’ajut de dos vídeos divulgatius 
de la xarxa. Després es faran alguns exercicis de mapes de conceptes per veure si s’han 
entès la relació entre conceptes (figura 10).  

Figura 10. Fase d’orientació de l’espai. Extret de www.graasp.eu 
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 SUPOSIT 1. MESUREM L’EUROTUNEL, es planteja el primer problema en un context 
motivador pels alumnes, es a dir utilitzant paràmetres que els siguin propers i afins. En 
aquest cas es proposa observar l’Eurotunel que uneix Anglaterra i França amb google 
maps (figura 11). 

 
Figura 11 Fase d’introducció del supòsit 1. Mesurem l’Eurotunel. Extret de www.graasp.eu 

 

 EXPERIMENTACIÓ DE L’EUROTUNEL, a partir del plantejament inicial se’ls proposarà fer 
petits grups per situar-se i contestar algunes preguntes de mesures directes o 
mitjançant l’ompliment d’espais (figura 12). Així podran experimentar i es plantejaran 
les seves reflexions a nivell individual i grupal. 
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Figura 12. Fase d’experimentació del supòsit 1. Extret de www.graasp.eu 

 SUPOSIT 2. MESUREM EL GRUIX DELS CABELL, es planteja un segon supòsit, en aquest 
cas el gruix del marc d’una porta i d’un cabell (figura 13). Aquest segon supòsit es 
proposa perquè puguin copsar les diferències i similituds vers el plantejament inicial. 

 
Figura 13. Fase d’introducció del supòsit 2. Extret de www.graasp.eu 

 EXPERIMENTACIÓ EL GRUIX DELS CABELL., a partir del segon plantejament se’ls 
proposarà dividir la classe en quatre petits grups perquè puguin provar dos laboratoris 
virtuals d’aparells de mesura (el peu de rei i el micròmetre) i també se’ls proposa que 
facin dues mesures. Se’ls proposa fer unes activitats i començar a plantejar-se les 
seves pròpies reflexions.  
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Figura 14. Fase d’experimentació del supòsit 2. Extret de www.graasp.eu 

 PREGUNTES I HIPOTESIS, es demanarà als alumnes que facin públiques les seves 
preguntes i reflexions tan inicials com a finals. 

 CONCLUSIONS, els propis alumnes extrauran les seves pròpies conclusions per grups 
(veure figura 15). 
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Figura 15. Fase de conclusions de l’espai d’aprenentatge. Extret de www.graasp.eu 

 DISCUSSIÓ, els alumnes explicaran per grups a la resta de la classe el que han 
desenvolupat, les seves preguntes i hipòtesi i les seves conclusions (figura 16). Finalment 
es farà una reflexió global del desenvolupament de l’activitat. 

 
Figura 16. Fase de discussió de l’espai d’aprenentatge. Extret de www.graasp.eu 

Un cop desenvolupat aquesta ILS s’ha publicat a la plataforma i s’ha valorat els seus avantatges 
i inconvenients per a millorar-ne el seu contingut i el desenvolupament de futurs material 
virtual. 

Després d’exposar la ILS s’ha valorat molt positivament perquè inclou diverses aplicacions com 
Google Maps, Google Earth, Concept Map, activitats per omplir els forats o preguntes de 
resposta múltiple. En la ILS també hi ha dos laboratoris virtuals i un espai per a que els alumnes 
facin les medicions amb aparells reals com el peu de rei i el micròmetre disponibles al taller. Es 
un projecte grupal on cada membre del grup pot aportar el seu granet de sorra a partir dels seus 
coneixements. 

Pel que fa a propostes de millora, s’ha indicat que cal millorar les propostes d’hipòtesis 
plantejades pel docent i guiar de forma més precisa en l’espai de conclusions. 
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7. Resultats obtinguts 

Després de classificar els laboratoris on line segons diversos criteris ja s’han pogut extreure les 
primeres conclusions, 

 A la plataforma GoLab hi ha una extensa xarxa de laboratoris virtuals i espais 
d’aprenentatge molt interessant per l’educació de secundaria per a fomentar una educació 
virtual o híbrida. 

 La plataforma GoLab és una plataforma que permet als docents crear els seus continguts 
en forma de pàgina web online i adaptar els ja existents a les seves necessitats de l’aula. 

 Els laboratoris i espais de treball són eines transversals en l’educació, i com a tals, la seva 
catalogació en funció de disciplines o unitats didàctiques és molt difícil i sovint es generen 
molts dubtes. 

 El rang d’edat que es treballa és un rang adaptat als continguts dels alumnes i a la seva 
maduresa a l’hora de respondre les qüestions plantejades. Cal que el docent adapti les ILS 
segons l’alumnat que té a l’aula de forma més específica. 

 L’adaptació de les ILS permet als docents crear diferents espais d’aprenentatge a la mateixa 
aula amb diferents graus de complexitat donant als alumnes espai per desenvolupar la seva 
imaginació i creació a l’hora de formular hipòtesi i plantejaments. Es pot arribar a  
desenvolupar dues ILS per una mateixa classe en les que es donin dos ritmes diferents 
d’aprenentatge. 

 El projecte GoLab ajuda a la formació STEM dels alumnes europeus i fomenta l’equitat 
formativa dels alumnes europeus en les assignatures científiques donant eines als docents 
per compartir continguts. 
 

Després d’aplicar algun laboratori i alguna ILS a l’aula les conclusions són diverses. 

 Les ILS i els laboratoris són eines virtuals molt engrescadores, però cal la supervisió i 
orientació del docent per a que s’arribin a aconseguir les fites plantejades inicialment. 

 Les ILS i els laboratoris online no poden constituir un únic model d’aprenentatge sinó 
que són una eina més per l’adquisició dels conceptes teòrics explicats. Cal una formació 
prèvia perquè els alumnes puguin investigar i arribar a les seves conclusions. 

 L’ús de recursos virtuals millora els resultats de la transmissió de coneixements dels 
alumnes. 

 Els espais d’aprenentatge per experimentació afavoreixen l’esperit crític dels alumnes i 
els permet ser part activa en el seu procés d’aprenentatge. 
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8. Conclusions 

L’educació digital actual no és només la implementació d’ordinadors a l’aula i de nous sistemes 
tecnològics com pissarres digitals, sinó que és la implicació dels centres, docents, alumnes i 
famílies en un aprenentatge en línia o híbrid per l’educació secundària. 

En l’actualitat hi ha una gran oferta de laboratoris on line, només a la plataforma GoLab a dia 
d’avui (04/06/2021) hi ha publicats 957 laboratoris i 1489 espais d’aprenentatge. 

La plataforma GoLab constitueix una eina molt activa i competent pel desenvolupament STEM 
de l’alumnat de secundària. De fet, és tracta d’una plataforma d’aprenentatge molt dinàmica i 
oberta donat que permet la participació dels docents i dels científics creant o adaptant els seus 
continguts per a millorar les característiques STEM dels alumnes. Es per tant una eina activa i 
que cal fomentar entre els docents com una eina per a millorar els resultats científics dels 
alumnes. Cal implicar i esperonar els docents perquè creïn i puguin nous espais d’aprenentatge 
i laboratoris per ampliar la disponibilitat de continguts a la plataforma i fer augmentar la 
comunitat de docents creadors d’eines online que fomenta la plataforma GoLab. 

Aquesta plataforma permet a partir de moltes aplicacions i espais desenvolupar espais de 
reflexió, creació de preguntes i hipòtesis, espais de discussió perquè els alumnes siguin els 
protagonistes del seu procés d’aprenentatge. 

La pandèmia ha estat una oportunitat perquè molts professors busquessin i provessin eines 
virtuals que ja estaven disponibles a les xarxes. Plataformes com GoLab que permeten 
desenvolupar i adaptar laboratoris virtuals i espais d’aprenentatge afavoreixen el 
desenvolupament digital de professors i alumnes per a poder assolir una competència digital 
necessària per l’època en que vivim.  

Què en quedarà de l’aprenentatge telemàtic després de la pandèmia? Aquesta era una de les 
qüestions que no s’ha resolt però no ha deixat d’estar present durant la realització del treball. 
És possible, vista la utilitat i adaptabilitat dels laboratoris en línia, que acabades les actuals 
restriccions hi hagi docents engrescats en fer participar als seus alumnes en laboratoris online 
per a motivar el seu aprenentatge i fer-lo menys transmissiu. També és probable que d’altres 
docents tornin als mètodes més tradicionals i a les classes tallers presencials perquè senten que 
aquesta opció és més vàlida i més formativa.  

El col·lectiu de docents no és ni molt menys uniforme, i tant en aquest com en altres temes 
d’innovació (la inclusió de noves tecnologies, la gamificació, els projectes...) ens trobem amb 
posicions molt diferents. Tanmateix, no volem cloure aquest treball sense expressar el nostre 
desig que les actuals dificultats sanitàries facin aparèixer docents molts actius en la plataforma 
que creïn nous laboratoris remots i virtuals, nous espais d’aprenentatge per fomentar l’esperit 
crític dels alumnes i que ajudin en general a créixer a la comunitat GoLab i a aconseguir nous 
projectes educatius. 
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