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1. INTRODUCCIÓ 

 
 

A l’era digital i vivint a la societat de la informació estem profundament acostumats a 
utilitzar suports audiovisuals per a tot tipus d’usos. Des de que l’ús d’internet 
s’universalitzés i es globalitzés, estem habituats a buscar tot allò que necessitem a la 
xarxa: receptes de cuina, paraules en diccionaris, traduccions, i, sobretot, manuals. En el 
cas de l’educació no hi ha diferències. 
 

Amb les avantatges tecnològiques que ens proporciona l’audiovisual i amb la 
globalització i la universalització del seu ús (recordem que qualsevol usuari pot tenir a 
l’abast un equip informàtic, ja que fins hi tot podem realitzar vídeos amb dispositius mòbils), 
cada vegada ha estat més fàcil que els consumidors i els professionals hagin desenvolupat 
el que avui dia coneixem com a tutorial, en concret utilitzant el format vídeo. 
 

Aquest fenomen ha permès que es comparteixin a diari coneixements mitjançant 
plataformes com ara Youtube i que sigui una realitat que quan busquem com desenvolupar 
una activitat ho fem buscant videotutorials que ens ensenyin de forma fàcil, ràpida i 
senzilla, com fer-ho. 
Però, què és un videotutorial?  
 

El videotutorial, o també conegut en el món acadèmic i professional a nivell 
internacional com a screencast, es la suma dels significats de dues paraules: vídeo i 
tutorial. Amb el vídeo podem enregistrar, emmagatzemar, editar, reconstruir i gravar 
imatges i audio. Per una altra banda, els tutorials són productes que instrueixen i ensenyen 
mitjançant senzills passos el desenvolupament d’una activitat, basats en 
l’autoaprenentatge. 
 

Per tant podríem dir que els videotutorials són tutorials que utilitzen un format de vídeo.  
Des de un punt de vista educatiu i pedagògic, un videotutorial no és res més que una eina 
o recurs audiovisual on podem trobar indicades pas a pas les instruccions que facin 
possible el desenvolupament d’una activitat. 
 

A més, i tal i com es comentava al inici d’aquest introducció, la universalització i 
adaptació de l’ús de les noves tecnologies, i el naixement d’una gran quantitat d’eines 
educatives a l’abast de tothom, ha provocat un fenomen molt interesant: avui en dia tothom 
pot desenvolupar un videotutorial. Tothom pot ser creador de continguts educatius. 
 

És per aquest motiu, que ja no només els professors poden realitzar-lo per a la seva 
utilització com a suport a les seves classes magistrals (com és el cas d’aquest treball), sinó 
que també poden desenvolupar-lo els propis alumnes com a exercici, fomentant, d’aquesta 
manera, les seves competències digitals i les seves habilitats comunicatives. 
En un context social on els social media representen potents armes de comunicació, 
podem compartir aquest tutorials mitjançant plataformes de publicació de vídeo com ara la 
ja anomenada Youtube, o d’altres, com per exemple Vimeo. 
 

Si reflexionem a propòsit de la facilitat de producció i distribució de videotutorials, hem 
de tenir en compte també el perill que suposa basar tota la part educativa en la seva 
utilització. Els videotutorials són una eina eficaç de suport a la docència i son la base del e-
learning, i representen una bona oportunitat per als alumnes de desenvolupar la seva 
creativitat, però amb certes limitacions. 
 

Hem de tenir en compte que, els alumnes de les últimes generacions, són alumnes 
nascuts a l’era digital. Han rebut, des de molt petits, un gran flux d’informació constant des 
de diversos inputs, i és difícil captar la seva atenció. Si abusem de la utilització del vídeo a 
l’aula, pot aparèixer l’avorriment, i la monotonia i la repetició poden provocar una falta 
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d’interès i d’atenció. És per aquest motiu que hem d’innovar i utilitzar aquest recurs amb la 
major intel·ligència i dosificació possibles. 
 

De totes maneres, el videotutorial presenta molts avantatges davant el document de 
text: millora i agilitza el procés d’aprenentatge ja que els passos es segueixen d’una 
manera visual i auditiva, molt més directa i efectiva que la lectura. A més, el format vídeo 
pot ser acompanyat d’una veu en off, de petits resums explicatius, consells, gràfics, etc. 
També hem de tenir en compte que podem gaudir d’ells en qualsevol ambient educatiu, ja 
sigui a casa, a l’oficina, a l’escola, al transport públic, i totes les vegades que desitgem. 
 

El videotutorial suposa, doncs, un efecte positiu a l’aprenentatge, donat que 
proporciona diversos canals o inputs mitjançant els quals transmet informació al alumne, i 
recordem que, precisament, aquest tipus d’alumne està sobradament acostumat a aquest 
fet.  
 

En aquest treball final de màster, he volgut crear un nou material docent: un 
videotutorial orientat als alumnes reals que m’hi he trobat realitzant el pràcticum. A partir 
d’aquesta creació es reflexionarà sobre el videotutorial com a eina educativa dins de l’aula 
mitjançant el disseny d’una activitat duta a terme de forma real. 

D’aquesta manera es descriuran les metodologies, eines i procediments per a la 
realització del videotutorial i es comprovarà l’eficàcia en la transmissió de les competències 
en alumnes reals. 

La resta de la memòria que presento a continuació seguirà el següent esquema: primer 
trobareu un marc teòric que pretén establir uns fonaments teòrics a la idea del videotutorial 
com a eina educativa a l’aula, a continuació s’explicarà l’elaboració de l’eina pròpiament 
dita, la seva programació, desenvolupament i avaluació dins de l’assignatura. I, per últim, 
s’analitzarà la repercussió de l’ús del videotutorial amb alumnes reals mitjançant els 
resultats de les enquestes realitzades i de l’evolució de l’activitat. 
Finalment trobareu les conclusions extretes de l’experiment així com la bibliografia 
emprada. 
 
 
2. DEFINICIÓ I CONTEXT DEL PROBLEMA 

 
 

Per tots és ben conegut el fet de que la innovació educativa camina de la mà, en els 
últims anys, de les tecnologies de la informació i de les comunicacions (TIC).  Cada cop 
amb més freqüència trobem la presència de videotutorials o screencasts a la xarxa, tant a 
plataformes de vídeo com a xarxes socials. S’ha normalitzat completament el fet de cercar 
una solució,  o aprendre a fer una tasca a partir d’un videotutorial cercant-lo a Internet. 

La crisi econòmica també ha afectat a aquest context. La poca disponibilitat de diners 
per part dels usuaris destinats a l’educació, tallers, cursos, etc... i les retallades en les 
subvencions als cursos gratuïts per part de les institucions, ha donat lloc a que els usuaris 
s’hagin convertit en creadors de continguts educatius per ells mateixos i en cercadors de 
continguts a la mateixa vegada, reforçant la figura de l’autodidacta.  

A més a més tenint com a context una societat amb un nivell tant alt d’atur provoca que 
molts usuaris es trobin en un continu reciclatge educatiu amb la voluntat d’aconseguir ésser 
més polivalents encara a l’hora de cercar feina. L’Autoaprenentatge o e-learning cada cop 
és més comú i els cursos on-line són un recurs totalment integrat dins d’un sistema 
educatiu alternatiu al presencial tradicional i molt actual. 

  
Per tant, tot això ha suposat l’aparició d’un nou escenari que donarà lloc a canvis 

disruptius en la manera de fer front al procés d’ensenyament-aprenentatge en el centres 
educatius a curt termini. (Bengochea & Medina)  

I, precisament és aquest l’objecte d’aquest treball, crear un videotutorial com a eina 
educativa dins de la pròpia aula, i demostrar que és un recurs totalment vàlid i que es 
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podria utilitzar en els centres educatius, molt més del que s’utilitza, tot i que ja ens trobem 
en el camí d’aquest canvi. 

 
 

2.1 EL VIDEOTUTORIAL COM A EINA EDUCATIVA 
 

 
Hem de tenir en compte, primer de tot, l’escenari en el que ens movem en l’actualitat, i 

cap a on evoluciona. Dins del sistema educatiu al que està adscrita la nostra societat, el 
videotutorial no només s’utilitza, tal i com hem comentat amb anterioritat, dins de les 
plataformes multimèdia esmentades, sinó que també és una eina educativa virtual, cada 
cop més utilitzada dins del context de l’educació online o a distància. 

Cada cop és més gran l’oferta d’ensenyaments, sobretot universitaris, que es poden 
cursar a través de la xarxa. Un bon exemple són les universitats virtuals, com ara la UOC o 
la UNED, en el cas de l’estat espanyol. Universitats pensades per aquells alumnes que 
treballen o que no tenen la possibilitat, geogràficament parlant, de desplaçar-se fins a la 
universitat presencial que els hi correspondria. 

Però a part d’aquests ensenyaments universitaris oficials dins de les universitats 
virtuals, i els continguts creats per a l’aprenentatge online, com poden ser tutories online 
amb els professors mitjançant videoconferència, aules virtuals, fòrums o videotutorials 
pròpiament dits, trobem altres alternatives que en els últims anys han suposat un fenomen 
dins del sistema educatiu tal i com l’hem conegut fins ara: els cursos MOOC. 

Les sigles MOOC (en anglès Massive Open Online Courses), fan referència als cursos 
oberts online dirigits a tots aquells usuaris del món que vulguin realitzar algun aprenentatge 
en concret o adquirir una competència específica. La popularitat que han aconseguit ha 
estat extraordinària en els últims anys, donat que són gratuïts. 

Per tant, estem parlant d’un aprenentatge autònom, que es pot realitzar en qualsevol 
moment del dia a l’hora que l’usuari desitgi, gratuït i impartit per algunes de les universitats 
més importants del món. També han aparegut a partir d’aquest fenomen plataformes 
especialitzades com ara Coursera, Iversity o MiriadaX. 

El videotutorial és una eina molt utilitzada en aquests tipus d’ensenyaments, tant en les 
universitats online com en els cursos MOOC, així com a nivell més d’usuari domèstic via 
Youtube, blogs, etc. 

Però, i en el cas dels ensenyaments secundaris? I sobretot, i en el cas de la Formació 
Professional? 

Donada la meva experiència com a alumna i sobretot com a professora en pràctiques 
durant els mesos que he estat realitzant el pràcticum, he pogut adonar-me que els mètodes 
que s’utilitzen en el centres educatius d’ensenyaments secundaris i de formació 
professional, continuen essent els mateixos que fa anys. L’evolució de les metodologies 
utilitzades a l’aula, així com de les eines educatives que es fan servir amb els alumnes ha 
estat molt lenta per no dir pràcticament nul.la. Deixant de banda la presència de les 
pissarres virtuals i dels ordinadors portàtils a l’aula, la resta d’estratègies són les mateixes: 
la majoria de docents imparteixen els continguts mitjançant classes magistrals ajudats 
d’una presentació en power point. És a dir, els suports han evolucionat però no la manera 
de fer classe. 

Segurament, i tal i com he pogut observar, aquests mateixos docents són usuaris de 
videotutorials. Perquè no els utilitzen a l’aula? Perquè no són creadors de continguts 
educatius?  

Segons un estudi de l’any 2014 a l’ambient universitari: “La majoria de professors opina 
de forma favorable a l’ús de videotutorials a l’aula, amb expressions com ara “permeten 
ensenyar als alumnes, detalls que no es podrien apreciar si no es trobessin en pantalla” o 
“són un mètode excel·lent per a donar suport a la docència i afavorir l’aprenentatge”. 
(Bengoechea , Domínguez, María José, & Diez , 2014) 
 Perquè no es produeix el mateix fenomen a les aules de secundària o de formació 
professional? Els alumnes es troben contínuament exposats al consum d’informació, d’una 
forma directa i indirecta. Viuen envoltats de continguts multimèdia en gran varietat de 
suports: videojocs, música, televisió, cinema, telèfons intel·ligents, aplicacions, tablets, etc. 
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I ells mateixos són creadors de continguts, ja sigui mitjançant blogs, xarxes socials, fòrums, 
etc. 
 Per una altra banda, hem de tenir en compte que al igual que el paper dels alumnes ha 
anat variant al llarg dels anys, també ho ha fet el del docent. Tot i que es continuïn utilitzant 
les mateixes metodologies per norma general a les aules, el que s’espera del professor ha 
anat variant i, aquesta figura,  ha anat adquirint nous papers. 
 “En aquest nou escenari, la funció del docent ja no és només la d’ésser exclusivament 
un transmissor de coneixements, sinó que ha d’actuar com a expert, tutor, guia i motivador 
d’aprenentatges, els mètodes basats en les diferents formes d’exposicions magistrals 
semblen perdre protagonisme davant altres mètodes orientats a la discussió i/o el treball en 
equip, o els mètodes d’aprenentatge fonamentats en l’aprenentatge individual”. (Jiménez 
Castillo & Marín Carrillo, 2012) 
 És a dir, que ja es comença a pensar en el professor no només com a una font de 
comunicació de coneixements i saviesa, sinó també, com una figura que ajuda a l’alumne a 
orientar-se, formar-se, i sobretot a motivar-se en aprendre.  

A més, ja no es tracta doncs d’una comunicació unidireccional, sinó bidireccional, en la 
que el feedback entre professor i alumne és molt important. 

La relació entre el docent i l’alumne ha variat en aquest nou escenari. I la motivació que 
el professor ha de generar en aquests alumnes tan especials genera un procés d’innovació 
en les metodologies utilitzades a l’aula. 
 Així doncs, són els alumnes receptius a aquest tipus d’eina?  
 Precisament, aquest plantejament en concret va ser el que em va portar a voler 
comprovar l’eficàcia de la creació de noves eines educatives, en aquest cas mitjançant la 
creació i disseny d’un videotutorial, dins de l’aula d’un cicle formatiu de grau mig.  
 
 
3. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ PROPOSADA 

 
Així doncs, davant de la problemàtica sobre la innovació i la creació de noves eines 

educatives per utilitzar a l’aula, em vaig plantejar com a solució el disseny d’una nova 
activitat d’ensenyament/aprenentatge basada en la creació d’una nova eina: un 
videotutorial. I la comprovació de l’eficàcia d’aquesta en l’adquisició de competències per 
part dels alumnes. 

De totes maneres, i abans d’iniciar la descripció del context del centre educatiu on vaig 
desenvolupar l’experiment i de les metodologies de creació del material didàctic pròpiament 
dit, hem de tenir en compte que fins ara hem parlat tant de les metodologies tradicionals  
d’ensenyament presencial com de les metodologies d’ensenyament a distància o online, el 
e-learning. 

Però hi ha una tercera alternativa a aquestes dues metodologies i és aquella que 
combina les dues anteriors. Es tracta de les metodologies d’ensenyament semipresencial o 
també conegudes com a blendedlearning (b-learning).  

En aquesta nova metodologia s’aprofitaria el més positiu de les altres dues  
esmentades anteriorment, combinant les classes presencials magistrals aprofitant les eines 
i possibilitats que ens ofereix la xarxa. Així, les eines com ara els fòrums de debat online, 
les videoconferències o els materials multimèdia són només una mostra de la gran 
quantitat d’eines disponibles per tal d’implementar el b-learning (Jiménez Castillo & Marín 
Carrillo, 2012).  

El videotutorial es trobaria dins d’aquestes eines multimèdia.  
Tots coneixem la presencia del b-learning a través dels campus virtuals o els moodles 

de les diferents universitats o instituts d’ensenyaments secundaris o formació professional. 
Cada cop s’utilitzen més aquestes plataformes virtuals com a complement a la formació 
presencial, però encara ens limitem a utilitzar-les només com a mitjà d’entregues de 
treballs o a la participació en fòrums. Encara es podria explotar molt més aquest contingut 
multimèdia ja que: l’ús de les TIC per al disseny de materials multimèdia està tenint un pes 
cada cop més gran en els processos educatius en permetre el desenvolupament de nous 
mètodes d’aprenentatge complementaris, més flexibles i controlables per l’alumne (Jiménez 
Castillo & Marín Carrillo, 2012). 
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Per tant, perquè no traslladar aquesta combinació de metodologies a les aules de 
secundària o, amb més raons, a les dels cicles formatius?  

En el disseny de la nova activitat d’ensenyament/aprenentatge i la producció del 
videotutorial he volgut combinar la tradició de les classes magistrals amb la innovació dels 
nous materials multimèdia i demostrar que són plenament efectius en un entorn educatiu 
real. 

 
3.1 CONTEXT EN EL CENTRE EDUCATIU 

 
En primer lloc i per tal de fer més efectiva la comprensió del procés dut a terme per a la 

creació del videotutorial i la seva implantació dins de la programació de l’assignatura  
corresponent al cicle formatiu de formació professional, hem de tenir en compte el context 
que suposa el propi centre educatiu. 

 
3.1.1 Tipus de Centre 

 
El centre educatiu on vaig realitzar les pràctiques és un centre pluridisciplinari on 

s’ofereix un ampli ventall d’ensenyaments. Es troba situat a la ciutat de Barcelona.  
Es tracta d’un centre educatiu concertat adscrit a la Generalitat de Catalunya, amb una 

filosofia cristiana amb una visió molt oberta al món i enriquidora, en el que trobem una 
oferta formativa que inclou:  

 
• Educació Secundària Obligatòria 
• Cicles Formatius de Grau Mig i Superior (FP) 
• Cursos per a proves d’accés 
• PQPI 
• Escola d’Adults 

 
Hem de tenir en compte i puntualitzar que alguns dels cicles de grau mig que es cursen 

al centre són cicles que encara pertanyen a la llei LOGSE. Són cicles de 1400 hores 
distribuïdes en un únic curs acadèmic i que segons el BOE de Desembre de 2014 
quedaran eliminats a partir del curs que vinent de forma ja oficial.  
 
3.1.2 Especialitat 
 
 L’especialitat en la que he realitzat les pràctiques del màster i per tant on he dut a 
terme la part pràctica d’aquest treball ha estat al Cicle Formatiu de Grau Mig Laboratori 
d’Imatge.  
 Es tracta d’un cicle centrat en la fotografia analògica, el funcionament del 
laboratori, el revelatge i positivat de negatius, la presa de fotografies i els mètodes i 
programes de tractament de la imatge necessaris per aconseguir el resultat desitjat. 
 
 Hem de tenir en compte que el CFGM Laboratori d’Imatge és un cicle LOGSE 
que, tal i com hem comentat, s’extingirà el curs vinent i que només imparteixen un número 
molt reduït de centres a tota Catalunya, el centre en el que he realitzat les pràctiques és un 
d’ells. Això vol dir, que tots aquells alumnes interessats en la fotografia analògica només el 
poden cursar en els pocs centres que encara l’inclouen en el seu pla d’estudis. 

 
 

3.1.3 Tipologia de l’alumnat 
 

L’alumnat del centre correspon a una tipologia molt variada. Hem de tenir en compte 
que es troba en una barri on la immigració és elevada i per tant aquest aspecte es reflecteix 
a les aules, sobretot en el cas de l’ESO.  

El cas de la formació professional és ben diferent. Tot i que el percentatge d’alumnes 
immigrants també és elevat, hem de tenir en compte que en tractar-se d’especialitats molt 
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concretes, els alumnes provenen de tota l’àrea metropolitana, inclús alumnes que vénen 
d’altres poblacions més llunyanes cercant l’oferta formativa que necessiten. 

En el cas del Cicle Formatiu de Grau Mig Laboratori d’Imatge, on centrarem la nostra 
atenció en aquest treball, i on he pogut realitzar les pràctiques, les edats dels alumnes són 
bastant semblants i homogènies, ja que alguns provenen de l’ESO i d’altres, en tractar-se 
d’un cicle d’un sol curs acadèmic, el cursen com a alternativa ràpida per tal d’accedir a un 
de grau superior.  

En quant als horaris, el cicle es divideix en dos grups d’alumnes, aquells que cursen el 
cicle en horari de matí i aquells que el cursen en horari de tarda. L’activitat es va realitzar 
amb els alumnes del grup de matí, on els alumnes tenen edats  compreses entre els 16 i 
els 21 anys. 

 
3.1.4 Les TIC dins del cicle formatiu i del centre educatiu 
 

Durant la meva estada de pràctiques o pràcticum al centre, vaig poder observar que 
dins de la programació dels diferents crèdits del cicle, la tònica general en quant als 
recursos i les eines d’ensenyament/aprenentatge així com les diferents metodologies a 
l’hora d’impartir les classes eren les mateixes a tots els professors. 

Vaig poder observar una clara tendència a impartir la matèria mitjançant classes 
magistrals en les que els docents transmetien els coneixements utilitzant eines com ara les 
presentacions en power point per tal de donar un suport al seu discurs. En algun moment 
incloïen dins de la programació el passi d’algun vídeo o documental sobre el tema que 
estaven tractant en aquell moment. En aquests moments els alumnes es limitaven a mirar 
el vídeo amb diferents graus d’interès depenent de cadascú o a realitzar altres tasques. 

No vaig poder observar la utilització de les TIC més enllà de l’ús de la xarxa per a la 
realització de treballs relacionats amb l’assignatura d’informàtica del cicle.  

En definitiva, vaig poder comprovar que els professors no utilitzaven cap suport creat 
per ells mateixos a banda de les presentacions ja mencionades amb anterioritat. Vaig 
creure interessant realitzar l’experiment d’incloure una eina educativa nova creada 
expressament per a l’ocasió i, observar les reaccions dels alumnes davant d’aquesta 
novetat dins la dinàmica de l’assignatura. Una eina, per tant, que tingui com a base les TIC 
i que afavoreixi els mecanismes d’aprenentatge d’una generació d’alumnes. Una generació 
que, tal i com he pogut observar, es troba caracteritzada per una forta dispersió i una gran 
tendència a l’avorriment i a la desmotivació a l’aula. Aquesta eina no és una altra que 
aquella en la que ens hem centrat en aquest treball: el videotutorial.  

 
3.2 ELABORACIÓ DEL VIDEOTUTORIAL: TALLER DE PINHOLE 

 
Però, com es realitza un videotutorial i quines són les passes bàsiques que hem de dur 

a terme? A continuació podrem observar les avantatges del seu ús en el context educatiu, 
les metodologies utilitzades al seu desenvolupament i preproducció, i les eines necessàries 
per  a la seva producció i posterior presentació als alumnes. 

 
3.2.1 Avantatges del videotutorial com a eina educativa 

 
A la introducció d’aquest treball comentàvem que, segons allò que podem observar in 

situ a les aules de secundària i de formació professional és que les eines que es poden 
utilitzar per tal de donar suport i transmetre els coneixements a l’aula han evolucionat, però 
en canvi, les metodologies i les formes d’impartir les matèries no han seguit el mateix camí. 

Dins d’aquests nous suports trobem el format vídeo, que es la base d’aquesta nova 
eina educativa que tanta importància està adquirint en els últims anys.  

Hem de tenir en compte, doncs, quines són les avantatges del videotutorial com a eina 
educativa i el que aquest nou format pot aportar a l’hora de transmetre coneixements.  

El videotutorial proporciona als alumnes un lloc concret on poder aprendre a fer una 
activitat determinada, i adquirir les competències específiques derivades d’aquesta activitat 
a l’entorn que vulguin: ja sigui a l’aula, a casa, als mitjans de transport... 
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 Podem comptar amb una sèrie d’avantatges que ja hem anat observant al llarg 
d’aquest treball i del desenvolupament del pràcticum, els principals serien els següents: 

 
En el cas del professor (si ell mateix és l’autor del material): 
 

• Com a autor del material, permet que el videotutorial s’adapti 
específicament als coneixements i competències que vol transmetre, i li 
proporciona control total sobre allò que vol aconseguir en els alumnes. 

• Pot combatre la desmotivació ja esmentada i observada en alguns 
professors. Proporcionant un trencament de la rutina i permetent fer més 
dinàmiques les classes, així com establir una millor relació d’empatia amb 
els alumnes. 

• Permet que el professor sigui creador de continguts educatius i 
desenvolupador de noves eines educatives. Permet que la figura del 
professor evolucioni  i no es limiti a ser un simple transmissor de 
coneixements. 

• S’estableix un feedback molt més directe amb l’alumne, ja que es tracta 
d’un treball creat per a ells i pensant en ells que, inclòs dins de la dinàmica 
docent diària, genera una relació de major empatia amb el professor 

 
En el cas dels alumnes: 
 

• Ajuda a millorar les dinàmiques de la classe i el seu ritme. Millorant el nivell 
d’atenció que poden tenir els alumnes durant l’explicació magistral. 
Recordem que es tracta d’alumnes nascuts a l’era digital, acostumats a 
rebre una gran quantitat d’inputs, d’aquesta manera no descuidem les 
seves necessitats. Es tracta de fer la classe el més semblant possible a la 
seva realitat. 

• La gran quantitat d’elements que pot contenir un videotutorial (ròtols, 
música, imatge, fotografia, veus en off, etc.) fa que sigui una eina que 
capta fàcilment l’atenció dels alumnes. 

• D’aquesta manera millora l’interès, l’atenció, i l’assimilació de conceptes i 
de competències. 

• També hem de tenir en compte que els videotutorials es poden veure totes 
les vegades que l’alumne necessiti. Això proporciona a l’eina educativa un 
poder d’adaptabilitat als diferents ritmes d’aprenentatge de cadascun dels 
alumnes segons les seves característiques. 

 
 
3.2.2 Producció i desenvolupament d’un videotutorial 

 
a)  Fases i narrativa audiovisual 

 
En quant a la metodologia de realització d’un videotutorial, no hem de fer res més que 

recórrer a les bases del llenguatge i la narrativa audiovisual. El discurs ha de mantenir un 
cert ordre i coherència per a que el contingut es comuniqui de la forma més senzilla i 
directa possible, sobretot en aquest cas, ja que es tracta d’una eina educativa. 

De totes maneres hi han moltes formes de concebre un videotutorial, sempre i quan 
respectem les normes bàsiques del llenguatge audiovisual.   

A grans trets, i com tots els productes audiovisuals, podem descriure quatre fases 
bàsiques en la concepció del producte i en la creació del contingut audiovisual. Tal i com 
podrem observar a continuació les fases descrites es corresponen a les fases bàsiques en 
les que es basa qualsevol narració, ja sigui audiovisual o no: 

 
1. Fase introductòria. En aquesta fase trobem les bases del projecte i el missatge 

que volem transmetre: en aquest cas el coneixement que volem que els 
nostres alumnes adquireixin.  
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En aquesta fase hem d’aconseguir generar interès, captar l’atenció del nostre 
alumne/espectador i establir les bases del tema que tractarem. 

2. Fase nus. La segona fase és la fase que en narrativa identificaríem com el nus 
de la nostra història. Es tracta d’una fase en la que es desenvolupen i 
s’enumeren els passos mitjançant els quals realitzarem la nostra activitat. És a 
dir, el desenvolupament del contingut. 

3. Fase de recapitulació. En aquesta fase, es mostra una recapitulació dels 
aspectes més importants i es reforcen les idees principals com a recordatori 
final. Es tracta d’una fase que pot aparèixer o no. 

 
A part d’aquesta estructura bàsica, un videotutorial ha de complir una sèrie de requisits 

bàsics, que encara que molt lògics, és convenient mencionar per tal de que aquest sigui el 
més eficaç possible: 

 
§ Ha de comptar amb una estructura  i un ordre lògic que faciliti la comprensió 

immediata per part de l’alumne. Aquest, ha d’entendre totes les passes del 
procés a mesura que el videotutorial avanci.  

§ El producte ha de ser breu. Per tal de que sigui efectiu no pot durar més de 6 
minuts. 

§ Ha de comptar amb un disseny atractiu capaç de captar l’atenció de l’alumnat, 
adaptat si pot ser als seus gustos. 

§ Ha de ser reiteratiu, comprensible i redundant. 
§ És positiu que s’utilitzin recursos audiovisuals que reforcin la imatge, com per 

exemple: ròtols, veus en off, esquemes, infografies, animacions, música, etc. 
 

Si acomplim aquests requisits bàsics serem capaços de crear continguts educatius i 
farem del videotutorial una eina educativa d’ensenyament/ aprenentatge molt eficaç a l’hora 
de transmetre coneixements als nostres alumne, i, el que és més important participarem en 
la innovació en el camp educatiu, tan necessària en el nostre sistema. 

 
b) Eines per a la producció i muntatge 
 
Pel que fa a les eines necessàries per a dur a terme la creació d’un videotutorial hem 

de tenir en compte que necessitem, primer de tot, un dispositiu o un suport de gravació.  
No és necessari que comptem amb un gran equip que ens proporcioni una qualitat 

d’imatge extraordinària. Hem de tenir en compte que, fins i tot, podríem gravar el nostre 
videotutorial amb un dispositiu mòbil. De fet, podem utilitzar el mòbil, una càmera de fotos 
compacta o una de tecnologia rèflex, una càmera domèstica o professional, o inclús una 
webcam. Escollirem, doncs, un suport dins de les nostres possibilitats o de les del centre 
educatiu. 

Aquest últim aspecte és molt important, sobretot, en el cas de que siguin el alumnes els 
que hagin de crear el videotutorial, ja que els alumnes més joves no disposaran dels equips 
amb els que compta un professional per tal de dur a terme l’activitat. 

Un cop realitzada la gravació i enregistrat el material, haurem de passar a la fase de 
muntatge del vídeo. Per tal de realitzar el muntatge necessitarem una eina informàtica o 
programa d’edició de vídeo. En podem trobar moltes, i a l’abast de tothom.  

Les més importants i conegudes són aquelles desenvolupades per Adobe, com per 
exemple Premiere o Final Cut, però, evidentment, existeix grans quantitats d’editors i 
d’aplicacions gratuïtes i molt fàcils d’utilitzar a nivell d’usuari: Windows Movie Maker, 
iMovie, Camstudio, Screencast-o-matic, Jing, etc. Amb ells també podrem realitzar 
captures de pantalla, ròtols, o inclús gravar veus en off si comptem amb un micròfon. 

Per últim, necessitarem realitzar un registre en una plataforma mitjançant la qual 
puguem compartir el nostre videotutorial i on la resta d’usuaris puguin fer un bon ús del 
material creat. Les més conegudes no són altres que Youtube, Vimeo, etc. 

Per tant, hem de tenir en compte que, al cap i a la fi, el procés creatiu és bastant 
senzill: hem de triar allò que volem ensenyar, realitzar una planificació narrativa, dividir el 
procediment en diverses fases i establir un guió. 
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Després enregistrar el procés en el suport desitjat, fer una tria d’aquelles imatges que 
millor il·lustrin el procés i incloure tota la resta d’elements externs (captures de pantalla, 
infografies, ròtols, veu en off i música). 

I per últim, compartir el coneixement mitjançant les TIC a través de les plataformes ja 
mencionades amb anterioritat, amb el nostre alumnat. 

 
 

3.2.3 Videotutorial: Taller de Pinhole o Construcció d’una càmera estenopeica amb 
una capsa de sabates. 

 
Però, quina millor manera  que mostrar el procediment i metodologies emprades en el 

desenvolupament d’una nova eina d’aprenentatge tal i com podem considerar el 
videotutorial, que fer-ho mitjançant la demostració d’un exemple d’activitat educativa la 
base i l’objectiu de la qual sigui l’aprenentatge a partir d’un format vídeo a l’aula? 

Aquesta és la pregunta que em vaig formular a l’hora de dissenyar l’activitat i crear el 
videotutorial en el que es basa aquest treball. A continuació descriuré el procés mitjançant 
el qual vaig desenvolupar el material i en el següent apartat podrem veure quin és el seu 
lloc dins de la programació de l’assignatura o crèdit específic. 

 
Tal i com he comentat amb anterioritat, vaig triar com a treball de fi de màster 

comprovar l’eficàcia d’una nova eina d’aprenentatge basada en les TIC dins d’una aula real 
i amb alumnes reals aprofitant l’oportunitat que em proporcionava la intervenció i actuació 
com a professora impartint una part d’una unitat didàctica durant el pràcticum. 

Per tal de poder donar un major sentit i lògica a la intervenció vaig anomenar les dues 
sessions, tal i com veurem més endavant de 3 i 4 hores respectivament, com a Taller de 
Pinhole.     

El taller, orientat als alumnes del grup de matí del CFGM Laboratori d’Imatge, tenia com 
a objectiu principal transmetre els conceptes bàsics de la fotografia analògica a partir de la 
construcció d’una càmera estenopeica o càmera pinhole. Els alumnes havien de construir 
una càmera estenopeica amb una capsa de sabates seguint el videotutorial presentat i 
creat expressament per a l’ocasió. D’aquesta manera s’inclou una nova eina 
d’aprenentatge dins del disseny de l’activitat. 

 
Abans de començar amb la descripció del procediment dut a terme en la producció del 

videotutorial, m’agradaria incloure la definició oficial que dona el diccionari de la Real 
Acadèmia de la Lengua Española de l’element central del taller, la càmera estenopeica: 
Aparell òptic consistent en una caixa tancada i opaca amb un orifici a la seva part anterior 
per on entra a llum, la qual reprodueix dins de la caixa una imatge invertida de l’escena 
situada davant d’ella. (RAE, 2012)  

A partir d’aquesta definició el taller es basa en mostrar als alumnes la construcció 
d’aquest ancestre de la càmera fotogràfica mitjançant la utilització d’una capsa de sabates. 

A continuació podrem veure les diferents passes dutes a terme per a la creació i 
muntatge d’aquest material didàctic seguint les normes del llenguatge i la narrativa 
audiovisual. 

 
a) Estructura: guió o escaleta 
 

Primer hem de crear una escaleta o guió primigeni de les parts que volem que 
apareguin dins del producte. En el cas del videotutorial sobre la càmera estenopeica 
vaig dividir el procés en 12 passes bàsiques dins de les quals s’inclouen consells per tal 
de realitzar la pràctica correctament. L’escaleta seria la següent: 

 
1. Taller de Pinhole (Títol) 

 
2. Materials (enumeració dels materials que necessitem per la seva 

confecció) 
 

• Una capsa de sabates 
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• Paper d’alumini 
• Cinta aïllant 
• Pinzell 
• Pintura negra mate 
• Regle 
• Tisores 
• Cutter 
• Cinta mètrica 
• Cartolina negra 
• Agulles 
• Llapis 

 
3. Comencem? Dibuixem l’objectiu a la nostra caixa! 

 
CONSELL: Per trobar el centre ens ajudem amb un regle! 
 

4. Tallem? (Tallem l’objectiu) 
 
CONSELL: Fem una incisió i continuem tallant amb les tisores! 
 

5. Tallem la cartolina i el paper d’alumini 
 

6. Enganxem amb la cinta aïllant el paper d’alumini al nostre objectiu! 
 
CONSELL: Ha de quedar ben estirat! 
 

7. Pintem! (pintem la caixa de negre per dins) 
 
CONSELL: Ho podem fer amb pintura o esprai! Però sempre mate! 
VIGILEM! No ens deixem la tapa! 
 

8. Carreguem el paper fotogràfic! 
 
CONSELL: Sempre ho hem de fer al laboratori! Sinó el paper es vela! 
 

9. Fixem la tapa amb la cinta per a que no entri llum! 
 
CONSELL: Per si un cas taparem les cantonades! 
 

10. Amb l’agulla foradarem el paper d’alumini per tenir el nostre estenop 
(forat per on entra la llum) 
 
CONSELL: Triarem l’agulla que més ens convingui! 
 

11. Per últim farem la tapa del nostre objectiu! 
 

12. Ja tenim la nostra pinhole! Fotos amb una capsa de sabates! 
 

Hem de tenir en compte que es tracta de poder simplificar el procés per tal de que sigui 
senzill i molt comprensible per els alumnes. De totes maneres en un videotutorial comptem 
amb l’avantatge de la repetició, i es que el poden veure totes aquelles vegades que vulguin. 

Un cop realitzada l’escaleta ja tenim el cinquanta per cent de la feina feta, ja que tenim 
l’estructura del nostre videotutorial enllestida. En aquest punt, hem de traduir-lo al 
llenguatge audiovisual, gravar i muntar la imatge i decidir com ho explicarem. 
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b) Gravació 
 

Tal i com ja he comentat amb anterioritat, un videotutorial es pot enregistrar avui dia 
amb qualsevol dispositiu que disposi de càmera de vídeo, per exemple un mòbil. De totes 
maneres per a la confecció del present material vaig utilitzar una càmera rèflex Nikon 
model D5200, amb un objectiu 18-55 mm. Amb l’ajuda del trípode vaig tancar un pla fixe i 
vaig anar enregistrant les diferents passes especificades prèviament a l’escaleta.  

Hem de remarcar que la gravació s’ha de fer amb cura, ja que hem de vigilar que els 
objectes estiguin col·locats sempre igual quan ens equivoquem i repetim les parts que no 
s’han desenvolupat correctament. Es tracta del concepte de raccord, o continuïtat. 

 
c) Muntatge 

 
Un cop gravat el material, passarem a la fase més important de tot el procés: el 

muntatge. En aquesta fase decidirem com serà audiovisualment el producte, quin ritme 
tindrà, quina música i quins elements utilitzarem per donar èmfasi i remarcar les diferents 
fases del taller. 

Primer de tot triarem un editor, és a dir un programa o eina informàtica que ens ajudi a 
muntar les imatges prèviament enregistrades. Hem de tenir en compte que n’existeixen 
moltíssims però que segons el nostre nivell i possibilitats haurem de triar un que sigui 
intuïtiu i fàcil de fer servir. Podem triar programes professionals, si tenim el nivell, com ara 
Final Cut o Adobe Premiere; o programes més senzills com ara Windows Movie Maker o el 
seu equivalent en Mac: iMovie. 

En el cas d’aquest videotutorial, he fet servir aquest últim. 
 

Fig 1. Interfície de treball de iMovie. 
 

 
Un cop triat el programa d’edició (Fig.1) farem la tria de les imatges enregistrades. Un 

cop tallats els plans que utilitzarem és el moment de començar a prendre decisions. 
Decisions sobre quins elements inclourà el videotutorial.  

Abans hem parlat de la gran quantitat d’elements que podem incloure en el nostre 
muntatge, des de veus en off, captures de pantalla, infografies, música, etc. 

En el cas d’aquest videotutorial he optat per donar-li una estètica jove i fresca que 
pugui emptatitzar fàcilment amb els alumnes i que capti la seva atenció des del principi. 

 
Per tal d’aconseguir aquest efecte, he optat per no incloure una veu en off, i aprofitar 

les infografies del propi programa per crear una sèrie de caretes i ròtols amb molt de colorit, 
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jugant d’aquesta manera amb l’atenció dels alumnes adaptant el poc text dels ròtols al 
llenguatge juvenil per tal de crear una major connexió amb els alumnes. 

Per una altra banda, si volem incloure una música, hem d’estar ben segurs que es 
tracta de música lliure de drets d’autor, o bé, cedida per els mateixos creadors. Existeixen 
una gran quantitat de pàgines web a la xarxa que ofereixen aquestes músiques de forma 
totalment gratuïta, per exemple: Jamendo, Free Music Projects, Magnatune, Audionity,  
Free Music Archive, Musicalibre, Dogzmatic, Musopen, Opsound, MusicaFive, OnClassical 
o dig.ccmixter. 

 En aquest cas s’ha utilitzat una peça compartida per el seu autor a la web dig.ccmixter 
per al seu ús universal lliure de drets amb llicència Creative Commons. 

 
1. Caretes 
 
Un cop realitzades totes aquestes tries ja podem començar amb el procés de muntatge.  
Tal i com ens marca l’estructura de l’escaleta, començarem amb una careta d’inici amb 

el títol del videotutorial i l’activitat dividida en tres plànols (Fig. 2): 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 2. Fotogrames careta inici videotutorial. 
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 Després una altra careta dividida en quatre plànols per introduir els diferents materials 
que els alumnes necessitaran per dur a terme l’activitat d’ensenyament/aprenentatge 
(Fig.3): 
 

 

 
 

  
 
  
 
 
 
 
 
 

Fig 3. Fotogrames careta Materials. 
 
 

 I, finalment, la creació d’una careta específica per a cada pas a dur a terme en 
l’activitat. Seguint el guió o escaleta prèviament pensat en tindrem un total de 12. Aquí 
tenim alguns exemples (Fig. 4, 5, 6) : 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 4. Caretes 1,2,3 i 4. 
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Fig 5. Caretes 5,6,7,8. 
 
  
 Tal i com es pot observar, comptem amb dos tipus de caretes. Les primeres expliquen 
amb una frase l’acció que toca dins del procés de creació de la càmera, i les segones són 
molt més clares i directes: tan sols cal un verb per tal de descriure l’acció que han de 
realitzar els alumnes. D’aquesta manera marquem el ritme de desenvolupament de 
l’activitat dins del videotutorial i aconseguim un major dinamisme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

      Fig 6. Caretes 9,10,11,12. 
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 Hem de tenir en compte que les caretes (Fig 4-Fig 15) que descriuen cadascuna de les 
parts en les que es desenvolupa l’activitat no són fixes, inclouen una petita animació que fa 
més dinàmic el vídeo i proporciona fluïdesa i ritme al producte audiovisual. D’aquesta 
manera seguim mantenint l’atenció dels alumnes i els obliguem a llegir allò que s’indica. 
També és molt més fàcil retornar a una de les fases i parar el vídeo en un dels fotogrames 
on amb una senzilla frase es resumeix amb claredat aquella fase que no pas buscar-ho, 
per exemple, dins d’una veu en off. 

 
2. Ròtols 

 
Un altre dels elements importants en aquest videotutorial són els ròtols. La funció 

principal dels ròtols, tal i com hem previst a l’escaleta o guió primigeni, és incloure una 
sèrie de consells que serveixen de suport a la imatge en moviment on es realitza la 
manualitat.  

De totes maneres i en primer lloc, també serveixen per enumerar els objectes i 
materials necessaris per realitzar la pràctica tot just al principi del videotutorial (Fig. 7): 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Fig 7. Ròtols Materials.  
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Aquí podem observar algun dels exemples dels consells i aspectes on els 

alumnes han de posar especial atenció, ja que són claus per al bon desenvolupament 
de la pràctica (Fig. 8). 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Fig 8. Ròtols Consells. 
 

Finalment, també els utilitzarem per marcar el final de cada fase de construcció 
de la càmera estenopeica o pinhole (Fig. 9) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 9. Ròtols Finals. 
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Per últim, val a dir que els ròtols també estan animats, al igual que en el cas de les 
caretes. 
 

3. Transicions 
 

Finalment, hem de parlar de les transicions, l’element que serveix per encadenar els 
diferents elements que conformen el videotutorial.   

En aquest producte en concret s’han triat dos tipus de transició que s’han col·locat de 
forma alterna per servir de separador entre els diferents materials a la presentació de 
l’inici, i entre careta i careta. Les dues transicions vénen predeterminades per iMovie, però 
se’n poden cercar de noves i diferents a la xarxa (Fig 10, 11): 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 10. Transició 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 11. Transició 2. 
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Per últim, un cop triada la música i tots els elements dels que hem parlat fins ara, 

procedirem al muntatge amb el programa iMovie. Tal i com hem comentat amb anterioritat 
es tracta d’una eina informàtica molt intuïtiva i fàcil de fer servir, creada expressament per a 
un usuari domèstic.  

Es tracta d’anar ordenant els continguts, les transicions i col·locant els ròtols, per tal de 
que es moguin amb el ritme de la música. La cançó triada, ha de tenir un ritme correcte i 
que convidi i animi a l’alumne a estar atent al vídeo.  

El producte final dura 5:31 minuts i es troba dins dels límits de la durada adient d’un 
videotutorial, no més de 6 minuts. 

 
El videotutorial el podreu trobar penjat a la xarxa mitjançant el següent enllaç de la 

plataforma Vimeo: www.vimeo.com/evamardi. (Martínez Díaz, 2015) 
 

 
3.3 PROGRAMACIÓ, DESENVOLUPAMENT I AVALUACIÓ AL CRÈDIT C5 

PROCESSOS D’IMATGE FOTOGRÀFICA (CFGM LABORATORI D’IMATGE) 
 

Després d’observar durant l’apartat anterior el desenvolupament i creació d’un 
videotutorial com a nova eina educativa, continuarem, en aquest apartat, veient com s’ha 
inclòs aquesta nova eina dins de la programació del rèdit corresponent del cicle formatiu. 

Abans de descriure l’elaboració de les unitats didàctiques on s’ha inclòs el videotutorial 
i l’actuació realitzada a l’aula, m’agradaria recordar algunes de les particularitats del cicle 
en qüestió. 

Hem de tenir en compte que es tracta d’un cicle LOGSE, és a dir, que el CFGM 
Laboratori d’Imatge és un cicle que pertany a un pla d’estudis bastant antic. De fet, després 
de la LOGSE, les lleis han evolucionat fins la LOMCE, passant per la LOE. El CFGM 
Laboratori d’Imatge ha anat aguantant gràcies a una sèrie de pròrrogues, donat que ja ha 
entrat en vigor el nou cicle que el substituirà, aquest de grau superior i amb les 
particularitats d’un cicle LOE-LOMCE. De fet, el curs que ve serà l’últim curs en el que 
s’impartirà aquest cicle. 

Per tant, hem de tenir en compte, les particularitats d’un cicle LOGSE. Aquests, no 
compten amb Mòduls Professionals sinó amb Crèdits i les Unitats Formatives s’anomenen 
Unitats Didàctiques, que es divideixen a la seva vegada en Nuclis d’Activitat en comptes de 
Nuclis Formatius. A més a més, no es defineixen Resultats d’Aprenentatge a nivell oficial 
tal i com podem observar a la web del Departament d’Ensenyament (Xtec). 

Un cop aclarida la nomenclatura i les particularitats en el currículum dels cicles LOGSE, 
passarem a exposar la inclusió del videotutorial dins de la programació del cicle, el 
desenvolupament de les sessions i l’avaluació de les mateixes. 

 
3.3.1 El videotutorial a la programació didàctica 

 
El taller de Pinhole dins del qual trobem el videotutorial, ha servit per transmetre una 

sèrie de coneixements pertanyents al crèdit número 5, C5, del cicle formatiu, anomenat 
Processos d’Imatge Fotogràfica. Segons la programació del centre on vaig realitzar les 
pràctiques, el crèdit C5 Processos d’Imatge Fotogràfica es divideix en les següents Unitats 
Didàctiques, i, aquestes, a la seva vegada, es divideixen en els següents Nuclis d’Activitat 
(Fig 12, 13): 

 
  



 
 

 

El videotutorial a l’aula: Construcció d’una càmera estenopeica amb una capsa de 
sabates                                                                                                                             20 
 

 
Fig 12. Programació C5. 
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 Fig 13. Programació C5. 

 
 El Taller de Pinhole i per tant, el videotutorial han servit per explicar els conceptes 
d’una barreja de dues unitats didàctiques, concretament la UD1 La llum matèria primera de 
la fotografia, i la UD2 Diferència entre l’ull humà i la càmera.  
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 A continuació veurem en que ha consistit el taller i com s’ha realitzat la programació de 
les dues sessions en les que s’ha dividit. En elles he volgut continuar amb la filosofia bàsica 
del cicle, realitzar una part teòrica i una part pràctica en les que s’ha guiat als alumnes 
utilitzant una barreja de classe magistral i videotutorial per tal de que veiessin amb els seus 
propis mitjans que la teoria s’acompleix  i es  demostra amb la part pràctica. 
 
3.3.2 Desenvolupament de les sessions formatives 
 

El Taller de càmera Pinhole o estenopeica (l’invent primigeni que va donar pas a les 
càmeres fotogràfiques tal i com les coneixem avui dia) s’inicia, tal i com veurem a 
continuació, amb una part teòrica on s’expliquen els fonaments de la fotografia, el 
funcionament d’aquest tipus de càmera, les similituds amb el funcionament de l’ull humà, i 
es tanca amb el passi de la nova eina d’aprenentatge que els alumnes aniran seguint i que 
poden veure tants cops com vulguin: el videotutorial creat per la docent especialment per a 
l’ocasió. 

A continuació, cada alumne crea una càmera i després, l’aparell es proba a l’exterior 
del centre realitzant fotografies que es  revelen a continuació al mateix laboratori del centre. 

Les dues sessions, la primera de 3 hores, i la segona de 4 hores, unifiquen els 
conceptes bàsics de les Unitats Didàctiques 1 i 2. 

Així doncs les sessions queden programades de la següent manera (Fig 14, 16). 
 
 
1. Sessió 1 

 
	  

ACTIVITAT	  E/A	  1:	  Què	  és	  una	  càmera	  estenopeica?	  (3h)	  
	  

	  
Objectius:	  
	  
Conèixer	  els	  orígens,	  el	  funcionament	  d’una	  càmera	  estenopeica.	  
	  
Continguts:	  
	  
Fets	  i	  conceptes	  

	  
1. La	  cambra	  fosca	  
2. Definició	  
3. L’ull	  humà	  vs	  la	  càmera	  fotogràfica	  
4. Funcionament	  de	  l’ull	  humà	  
5. Orígens	  i	  primeres	  aplicacions	  practiques	  
6. Primeres	  fotografies	  

	  
	  
Procediments	  

	  
1. Conèixer	  el	  que	  és	  una	  cambra	  fosca	  
2. Conèixer	  la	  definició	  de	  cambra	  estenopeica	  
3. Saber	  diferenciar	  entre	  l’ull	  humà	  i	  la	  càmera	  fotogràfica	  
4. Conèixer	  els	  mecanismes	  de	  funcionament	  de	  l’ull	  humà	  
5. Conèixer	  els	  orígens	  de	  l’invent	  i	  les	  seves	  primeres	  

aplicacions	  
6. Conèixer	  els	  primers	  fotògrafs	  estenopeics	  

	  
	  
Actituds	  

	  
1. Motivació	  per	  els	  orígens	  de	  la	  fotografia	  
2. Interès	  per	  la	  construcció	  manual	  d’una	  càmera	  
3. Interès	  per	  l’experimentació	  i	  la	  presa	  de	  fotografies	  
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Desenvolupament	  de	  l’activitat	  
	  
Classe	  magistral	  sobre	  els	  orígens,	  funcionament	  i	  utilitats	  de	  la	  càmera	  estenopeica,	  així	  com	  
sobre	  el	  comportament	  de	  la	  llum	  i	  el	  funcionament	  de	  l’ull	  humà	  a	  propòsit	  del	  funcionament	  de	  
la	  cambra	  fosca.	  	  Després,	  passi	  del	  videotutorial	  de	  la	  construcció	  de	  la	  càmera	  i	  explicació	  de	  
l’inici	  de	  la	  construcció	  amb	  les	  capses	  de	  sabates	  demanades	  prèviament	  i	  que	  cada	  alumne	  ha	  
portat.	  	  
	  
	  
Instruments	  d’avaluació	  
	  
Cada	  alumne	  inicia	  la	  construcció	  de	  la	  càmera	  fins	  al	  pas	  de	  la	  pintura.	  Es	  deixaran	  assecar	  fins	  a	  
la	  propera	  sessió.	  
	  

Fig 14. Activitat E/A 1. 
 
Tal i com observem en el disseny de la primera sessió o Activitat 

d’Ensenyament/Aprenentatge 1, un cop finalitzada la part de classe magistral on es 
transmetren els conceptes relacionats amb el comportament de la llum, el funcionament de 
l’ull humà i el funcionament de la cambra fosca mitjançant un power point al estil tradicional, 
es va passar el videotutorial als alumnes com a presentació de la part pràctica del taller. 

A continuació s’inicia la construcció de les càmeres amb les capses de sabates 
demanades prèviament als alumnes i que aquests han portat. El taller implica per tant, un 
cert grau de preparació prèvia per tal de que funcioni de manera adient. 

La programació temporal de la sessió estava pensada per a que aquesta finalitzés en el 
moment que els alumnes han acabat de pintar les capses de negre i, d’aquesta manera 
deixar-les assecar fins a la següent sessió dos dies després (Fig. 15). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Fig 15. Capses Assecant-se. 
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2. Sessió 2 
 

 
	  

ACTIVITAT	  E/A	  2:	  Construcció	  i	  utilització	  d’una	  càmera	  estenopeica	  (4h)	  
 

	  
Objectius: 
	  
Aprendre	  a	  construir	  una	  càmera	  estenopeica,	  a	  fer	  fotografies	  amb	  ella	  i	  revelar-‐les	  al	  laboratori. 
 
Continguts: 
	  
Fets	  i	  conceptes	  

	  
1. Com	  funciona	  una	  càmera	  estenopeica	  
2. Parts	  d’una	  Pinhole	  
3. La	  distància	  focal	  
4. Angle	  de	  cobertura	  
5. Càlculs	  per	  a	  la	  construcció	  
6. Revelat/Positivat	  
7. Curiositats	  

	  
	  
Procediments	  

	  
1. Conèixer	  el	  funcionament	  
2. Aprendre	  quines	  són	  les	  parts	  
3. Conèixer	  i	  entendre	  els	  conceptes	  d’angle	  de	  cobertura	  i	  

distància	  focal	  
4. Comprendre	  quins	  són	  els	  càlculs	  i	  entendre	  les	  fórmules	  

per	  a	  la	  construcció.	  
5. Entendre	  els	  processos	  de	  revelat	  i	  positivat	  al	  laboratori	  

	  
	  
Actituds	  

	  
1. Curiositat	  per	  veure	  com	  funciona	  i	  per	  la	  seva	  utilització	  
2. Paciència,	  ja	  que	  no	  surt	  a	  la	  primera	  
3. Motivació	  
4. Positivisme	  

	  
	  
Desenvolupament	  de	  l’activitat	  
	  
Primera	  part	  teòrica	  sobre	  les	  parts	  més	  tècniques	  de	  la	  construcció	  de	  la	  càmera.,	  curiositats	  
sobre	  els	  diferents	  usos	  moderns	  de	  la	  càmera	  pinhole.	  Recull	  de	  les	  càmeres	  construïdes	  al	  final	  
de	  la	  classe	  anterior,	  	  preparació	  i	  càrrega	  de	  les	  càmeres	  amb	  el	  paper	  fotosensible	  a	  la	  cambra	  
fosca	  del	  laboratori.	  Sortides	  al	  carrer	  per	  grups	  amb	  el	  fotòmetre	  per	  mesurar	  la	  llum	  i	  calcular	  els	  
temps	  d’exposició,	  un	  cop	  fetes	  les	  fotos	  revelat	  al	  laboratori	  i	  així	  successivament	  fins	  que	  surtin	  
les	  fotografies.	  
	  
	  
Instruments	  d’avaluació	  
	  
Test	  de	  coneixements	  de	  la	  part	  teòrica.	  Fotografies	  realitzades	  a	  la	  part	  pràctica.	  
	  

Fig 16. Activitat E/A 2. 
 

La sessió dos o segona activitat d’ensenyament/aprenentatge, manté la mateixa 
estructura que la primera. Es realitza un segon passi del videotutorial i es cerquen les 
capses ja seques. La dinàmica posterior és senzilla.  



 
 

 

El videotutorial a l’aula: Construcció d’una càmera estenopeica amb una capsa de 
sabates                                                                                                                             25 
 

Primer es carreguen les càmeres amb el paper fotosensible a la cambra fosca 
equipada amb llum vermella. A continuació els alumnes baixen per grups a l’exterior del 
centre per realitzar les primeres proves. Amb l’ajuda del fotòmetre mesurem la llum i el 
temps necessari d’exposició del paper.  

Un cop realitzades les primeres proves (Fig. 17), les fotografies van començar a sortir, 
algunes fins hi tot les vam positivar al laboratori després del procés de revelat (Fig.18). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 17. Càmeres realitzant fotografies. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fig 18. Imatges netejant-se a la cubeta després del revelat. 
 
 
 Tant el power point utilitzat com el guió de classe els podreu trobar inclosos als 
Annexos d’aquest treball. 

 
3.3.3 Avaluació del Taller de Pinhole 
 
 L’avaluació del taller es realitza mitjançant un petit control de coneixements apresos 
durant les dues activitats d’ensenyament i aprenentatge i durant la part pràctica del taller.  
 El control consta de 10 preguntes tipus test. Els resultats van ser els següents (Fig.19): 
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RESULTATS	  TEST	   	  

	   	  

Alumne	  1	   10	  

Alumne	  2	   2	  

Alumne	  3	   6	  

Alumne	  4	   8	  

Alumne	  5	   8	  

Alumne	  6	   9	  

Alumne	  7	   8	  

Alumne	  8	   9	  

Alumne	  9	   6	  

Alumne	  10	   8	  

Alumne	  11	   9	  

Alumne	  12	   8	  

Alumne	  13	   9	  

Alumne	  14	   7	  

Alumne	  15	   7	  

Alumne	  16	   10	  

Alumne	  17	   9	  

Fig 19. Resultats del control de coneixements. 
 
 

Els resultats van ser prou satisfactoris. Els resultats demostren que els alumnes van 
entendre prou bé el funcionament i l’explicació teòrica, així com la part pràctica explicada 
mitjançant el videotutorial. La nota mitjana de la classe, composta de 17 alumnes, va ser un 
7,82. 

Els resultats es van incloure a la mitja amb la resta de treballs del crèdit C5 Processos 
d’Imatge Fotogràfica en l’avaluació final del semestre. 

L’exemple del test el podreu trobar inclòs als Annexos d’aquest treball. 
 
 També es va tenir en compte l’actitud dels alumnes davant la pràctica i els resultats de 
les seves fotografies. Tots els alumnes es van mostrar motivats i engrescats amb la 
pràctica, i van ser molt autònoms i participatius. 
 Aquí tenim alguns exemples de fotografies preses per alumnes amb la seva càmera 
estenopeica construïda amb una capsa de sabates, tal i com s’ensenya en el videotutorial 
creat específicament per aquesta activitat (Fig. 20, 21) 
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                            Fig 20. Imatges en negatiu preses directament  
                                               amb la Pinhole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                         

 
 
 
 
 
 
      Fig 21. Fotografies 1, 2, 3, 4. 
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4. RESULTATS 
 

Després de la creació del videotutorial i la seva aplicació a les dues sessions que 
conformaven el taller, calia recollir les opinions dels alumnes a propòsit de l’ús d’aquest 
nova eina educativa. 

Aquest recull es va realitzar a partir d’una petita enquesta anònima immediatament 
després de l’entrega del control de coneixements realitzat al final de la segona sessió. 

A continuació analitzarem les respostes dels alumnes a les preguntes de l’enquesta. 
L’enquesta pròpiament dita es troba inclosa en els Annexos d’aquest treball. 

 
 
4.1 ANÀLISI DE LA REPERCUSIÓ DEL TALLER I L’ÚS DEL 

VIDEOTUTORIAL AMB ELS ALUMNES A PARTIR DELS RESULTATS 
DE LES ENQUESTES I LA REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT. 

 
L’enquesta consta de 11 preguntes, de les quals 6 són tipus test (és a dir, han de 

triar una resposta predeterminada) i les 5 restants han d’expressar la seva opinió amb 
les seves pròpies paraules. 

A continuació analitzarem les respostes dels 18 alumnes participants en relació a 
cadascuna de les preguntes. 

 
1. Què t’ha semblat el videotutorial? 

 

 
Fig 22. Gràfica 1. 

 
Respecte a l’opinió dels alumnes davant el videotutorial creat per al 

desenvolupament del taller, el 63% dels alumnes opina que els hi ha semblat molt bé, 
un 37% bé i a cap dels alumnes els hi ha semblat regular o malament l’ús d’aquesta 
nova eina. 

Les respostes demostren que gairebé tres quartes parts de la classe es 
mostren molt satisfetes amb l’ús del videotutorial com a eina educativa. 

En tot cas la totalitat de la classe opina positivament sobre aquest ús donat que 
cap alumne ha marcat com a resposta les opcions més negatives. 
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2. El tornaràs a utilitzar per repetir la pràctica? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 23. Gràfica 2. 
 

En preguntar als alumnes si tornarien a fer servir el videotutorial per repetir la 
pràctica el 72% de la classe ha respost que es probable que el tornin a utilitzar. Un 17% 
ha respost que el tornarien a utilitzar, i només un 11% dels alumnes han respost que no 
el farien servir més.  

Pràcticament la totalitat de l’alumnat opina que probablement el tornarien a fer 
servir. Aquesta dada demostra que els alumnes tenen una opinió prou oberta en quant 
a la utilització dels videotutorials. 

 
3. Amb quina freqüència cerques videotutorials a la xarxa? 
 

 
Fig 24. Gràfica 3. 
 

Amb aquesta pregunta, es pretén conèixer el nivell d’utilització dels 
videotutorials per part dels alumnes a la seva vida quotidiana. Una mica més de la 
meitat de la classe, un 56%, respon que molt sovint cerquen aquest recurs a la xarxa. 
El 28% ho fa a vegades, un 11% no gaire sovint i només un 5% no ho fa mai. Per tant 
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podem afirmar que és molt comú i freqüent que els alumnes cerquin aquest tipus de 
continguts a la xarxa. El 84% de l’alumnat ho fa molt sovint o a vegades. 

 
4. Has fet servir algun cop un videotutorial? 
 

 
Fig 25. Gràfica 4. 
 
 Els resultats d’aquesta pregunta són molt semblants als de l’anterior, la qual 
cosa demostra que normalment si els alumnes cerquen el videotutorial és per a 
continuació fer-lo servir.  

Un 56% afirma que ho fa moltes vegades, el 33% que ho ha fet alguna vegada, 
un 5% no gaire sovint i el 6% mai. 
 Així doncs, més de la meitat dels alumnes utilitza aquest recurs moltes 
vegades, i la gran majoria l’ha fet servir en algun moment. 
 
5. Has creat i penjat a la xarxa algun videotutorial propi? 
 

 
Fig 26. Gràfica 5. 
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En resposta a aquesta pregunta, pràcticament la totalitat de l’alumnat, un 94%, 
declara no haver creat ni penjat mai un videotutorial a internet. Només el 6% ho ha fet 
en alguna ocasió. 

Per tant, es pot dir, que la majoria d’alumnes són usuaris de videotutorials però 
no creadors de continguts, tot i comptar amb els mitjans necessaris.  

 
6. Trobes útils els videotutorials? 

 

 
Fig 27. Gràfica 6. 

  
La totalitat dels alumnes troben útils els videotutorials. Es tracta, doncs, d’un 

bon recurs pedagògic per fer servir a l’aula, la reacció és molt positiva. 
 

7. On buscaries un videotutorial si el necessitessis? 
 

 
Fig 28. Gràfica 7. 

 
La primera pregunta de resposta oberta ens dona una idea molt clara de quines 

son les aplicacions o webs on es poden pujar els videotutorials i on el públic els busca. 
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Tal i com hem dit durant el marc teòric d’aquest treball i ara confirmat amb l’enquestes 
als alumnes tipus, la web o aplicació més consultada a l’hora de cercar videotutorials 
seria Youtube, seguida del cercador Google, i la comunitat de compartiment de vídeos 
Vimeo. Com a altres opcions anomenen Facebook, Trikon i altres. 

 
8. Si fessis un videotutorial on el penjaries? 
 

 
Fig 29. Gràfica 8. 
 
 Els alumnes penjarien, lògicament, els seus videotutorials (en el cas de que els 
produïssin) a les mateixes plataformes que han anomenat a la pregunta anterior. La 
gran majoria ho faria a Youtube, alguns d’ells a Vimeo, i una molt petita representació a 
Trikon.  
 
9. T’agradaria que s’utilitzessin més a classe? 
 

 
Fig 30. Gràfica 9. 
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  Davant d’aquest pregunta, pràcticament la totalitat de l’alumnat a expressat que 
els hi agradaria que es tornés a repetir l’experiència i s’han manifestat a favor de 
l’utilització d’aquesta nova eina a l’aula. 
  Només un alumne s’ha mostrat en contra, un altre ha dit que depén de l’activitat 
i només un d’ells no ha volgut expressar la seva opinió. 
 
10. Creus que has après gràcies al videotutorial? 
 

 
Fig 31. Gràfica 10. 

 
11. Sobre que faries un videotutorial si l’haguessis de fer? 
 

Aquesta és la pregunta més oberta de l’enquesta. Les respostes han estat molt 
variades. Segons el buidatge de les preguntes, aquestes són les principals respostes 
dels alumnes: 

 
• D’allò que se’m donés més bé per compartir-ho amb els altres. 
• De com aplicar la filosofia a la vida, per viure-la de la millor manera. 
• De coses que no pots fer a casa, com ara com fer un tattoo de henna. 
• De les meves aficions. 
• D’alguna cosa que trobi interessant. 
• De coses interessants i que no siguin gaire comuns. 
• Sobre disseny. 
• Sobre videojocs, fotografia i Photoshop. 
• Depenent del que necessiti. 
• NS/NC 
• Coses pràctiques per a la vida quotidiana, per no perdre tant de temps. 
• De coses curioses. 
• NS/NC 
• D’alguna cosa que sigui útil per a la gent que miri el vídeo. 
• NS/NC 
• De diferents maneres de com gravar un spot de longobards. De com fer 

un truc amb el longboard. 
• De com fer manualitats 
• NS/NC 
• Efectes bàsics de Photoshop. 
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Exceptuant dos alumnes que han contestat que no sabien o que no han respost 
directament a la pregunta, la resta dels enquestats ha donat la seva opinió obertament. 

Podem observar que molts dels alumnes crearien continguts relacionats amb matèries 
útils per als espectadors o al públic que cerqui un videotutorial.  

Molts dels alumnes responen que farien videotutorials de coses útils i necessàries, o 
sobre temes que ells coneixen bé, com les seves aficions: les manualitats, videojocs, l’skate, el 
longboard, o inclús sobre disseny, fotografia, o programes informàtics com ara , el photoshop. 

També inclourien com a  possibles temàtiques, les curiositats o tot allò que ells troben 
interessant i que creuen que pot ser útil als altres. 

En general, podem dir que la voluntat dels alumnes en el cas de que fossin creadors de 
continguts educatius seria la de transmetre coneixements útils o coneixements que volguessin 
ensenyar de forma altruista a la resta d’espectadors que necessitessin aquests coneixements 
en algun moment. 
 

 
5. CONCLUSIONS 

 
 

En general, i després de les dues sessions d’intervenció basades en el videotutorial, 
podem afirmar que la utilització del  videotutorial incorporat com a nova eina educativa dins de 
la dinàmica de les classes d’un cicle formatiu de formació professional ha estat molt eficaç i 
positiva. 

Tal i com hem pogut anar veient al llarg d’aquest treball, s’ha creat i dissenyat un 
videotutorial que, posteriorment s’ha utilitzat com a eix de les dues sessions que he impartit 
com a professora en pràctiques dins de l’assignatura del pràcticum d’aquest màster oficial. 

El videotutorial, s’ha produït i creat seguint les passes descrites en aquest treball i amb el 
propòsit de demostrar la seva eficàcia com eina principal del Taller de Pinhole, activitat creada 
per a transmetre els coneixements i competències incloses en la programació didàctica 
facilitada pel centre d’ensenyament. 

El disseny de l’activitat demostra l’eficàcia de la incorporació de les TIC dins de les 
dinàmiques de classe més tradicionals, com ho són les classes magistrals. Demostra, per tant, 
que la seva combinació, al més pur estil b-learning, proporciona un seguit d’avantatges a l’hora 
de transmetre els coneixements a l’alumnat. 

Les enquestes realitzades als alumnes, la retroacció del professorat i les meves pròpies 
sensacions com a docent, demostren que la introducció de nous recursos que trenquin amb la 
rutina de les classes magistrals funcionen i es tradueixen en motivació, concentració, i una 
major empatia amb l’alumnat. 

Com a usuaris de videotutorials i com a futurs creadors de continguts, els alumnes han 
donat una resposta clara sobre la seva opinió respecte a la utilització d’aquesta nova eina a 
l’aula. La gran majoria, tal i com hem pogut observar en les dades extretes de les enquestes 
utilitzades, opina que és positiu que s’utilitzin a classe i que no els importaria que es tornés fer 
servir. La gran majoria, també, ha manifestat la possibilitat de tornar-lo a fer servir i de crear 
continguts ells mateixos. 

Durant les dues sessions, els alumnes es van mostrar molt motivats i participatius, 
provocant un grau bastant alt d’interactivitat durant la pràctica. 

En quant a la retroacció de l’activitat, el videotutorial proporciona una retroacció 
pràcticament immediata, ja que el fet d’obtenir o no resultats adequats (en aquest cas la 
realització d’una fotografia) ja proporciona la informació a l’alumne de si ha realitzat l’activitat 
correctament, produint una gran satisfacció i demostrant a l’alumnat que són capaços de 
realitzar allò que se’ls demana. El grau de confiança, per tant, també augmenta. 

Finalment, i tot i alguna que altra dificultat, hem pogut demostrar, en definitiva, que l’ús de 
noves eines relacionades amb les TIC, amb alumnes nascuts a l’era digital en un cicle formatiu 
de formació professional beneficia l’aprenentatge, afavoreix la concentració, genera empatia 
amb el professorat i motiva a l’alumnat a realitzar la tasca de forma interessada, sempre i quan 
es trobi acompanyat d’una bona planificació dins de la programació de l’assignatura o unitat 
didàctica; en la seva utilització a l’aula i en combinació amb les formes més tradicionals 
d’impartir classe. 
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