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Resum
A l’actualitat els alumnes estan acostumats a l’ús de la tecnologia al seu dia a
dia. Els mètodes tradicionals resulten limitats per poder educar a aquesta nova
generació d’estudiants. Per tant, es proposa l’ús d’una eina tecnològica com a
suport de l’aprenentatge dels alumnes, aquesta eina rep el nom de Realitat
Augmentada (RA).
La RA combina el món real amb objectes del món virtual. Hi ha molts de tipus
de RA encara que amb un dispositiu electrònic i el programari adequat ja és
suficient per fer ús d’ella. El seu ús aporta molts de beneficis al procés
d’aprenentatge dels estudiants: estan més motivats, participen més a classe,
comprenen millor els continguts, entre d’altres. Encara que tingui molts de
beneficis, la RA està en fase d’evolució i té una manca de suport per part dels
centres. Per tant, com més es fomenti el seu ús i més sigui conegut, millor
suport rebrà i es desenvoluparan més continguts (programari), ja que
augmentarà la seva demanda.
A partir d’un estudi realitzat amb enquestes, s’ha conclòs en què una quantitat
nombrosa de docents desconeix aquesta tecnologia i els seus beneficis. Altres
desconfien de la seva viabilitat a l’educació. Per tant, es proposen activitats
educatives per poder fer viable el seu ús. A la proposta d’activitats es tenen en
compte que les puguin realitzar docents amb diferents característiques (més o
menys formació i recursos) i per assignatures genèriques i específiques.

Paraules clau: realitat augmentada, tecnologia, educació, innovació, eina.
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1. Introducció
Els membres de la generació Z són les persones nascudes entre els anys 1995
i 2012. Els més joves han començat o estan a prop de començar l’institut.
Encara que no siguin tan diferents de les altres generacions, hi un punt molt
característic d’aquesta. Ells estan acostumats a tenir tota la informació a la
seva mà, a la rapidesa, a la independència que això els hi dóna, a la interacció
amb els altres. Tots aquests aspectes i altres els hi converteixen en persones
molt més pràctiques a les seves anteriors generacions. De fet, destaca en ells
un aspecte clau de la generació, la necessitat d’aprenentatge autònom.
Aquestes són les característiques genèriques dels alumnes dins l’educació
secundària als pròxims anys.
Un estudi del Barnes & Noble Collage [1, 2] realitzat a 1300 estudiants d’entre
13 i 18 anys mostra que el 51% dels enquestats prefereixen aprendre fent (p.
ex. treballant a través d’exemples), el 38% veient (p. ex. llibres de text) i el 12%
restant escoltant (p. ex. explicacions del docent). Amb aquest estudi es pot
veure que la majoria d’estudiants actuals prefereixen aprendre amb un model
diferent del de l’educació tradicional basada en què els alumnes es limiten a
escoltar les explicacions del docent i a demanar dubtes.
Amb la finalitat que els docents s’adaptin a les noves necessitats dels
estudiants, es poden fer ús de metodologies basades en eines tecnològiques.
Aquestes permeten ajudar als alumnes a l’adquisició de coneixement d’una
manera diferent de l'habitual.

1.1. Objectius del treball
L’objectiu del treball és apropar al docent una eina d’aprenentatge tecnològica,
la realitat augmentada, que s’adapta a les necessitats dels estudiants i que
aporta molts de beneficis al seu procés d’aprenentatge. Es dóna una definició
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d’aquesta tecnologia i es mostra el seu context actual (evolució, tipus, reptes,
àmbits d’aplicació...).
Al treball també es realitza una anàlisi sobre l’opinió dels docents sobre la
realitat augmentada (si la coneixen, si l’empren o troben viable el seu ús a
l’actualitat,...) amb l’objectiu de proposar als docents usos que es poden fer de
la realitat augmentada a l’educació.
El treball tracta de donar idees d’activitats que es podrien realitzar a l’aula
utilitzant la realitat augmentada. Tenint en compte les característiques dels
professors, recursos econòmics del centre, etc.

1.2. Estructura del treball
El document es divideix en els següents capítols:
1) Introducció. S’introdueixen les raons per les quals es necessiten
utilitzar noves tecnologies a l’educació. També es concreta l’objectiu que
té aquest treball: quin suport vol aportar a l’educació.
2) Estat de la qüestió. Es mostren els continguts teòrics relacionats amb
el treball. En primer lloc, s’introdueix la realitat augmentada, els tipus i la
seva situació actual tant al sector de l'educació com a altres àmbits. En
segon lloc, s’afegeixen els beneficis que aporta la realitat augmentada
com a eina tecnològica pels docents i els reptes que encara té dins
l’educació pel fet que encara es troba en procés d’evolució.
S’especifiquen els casos especials on la realitat augmentada té encara
més beneficis pels estudiants. Per últim, es mostren les estadístiques
extretes per una enquesta i, a partir d’aquestes, es treuen conclusions.
3) Desenvolupament de la proposta. En aquest apartat, es mostren
diferents aplicacions amb realitat augmentada i, a partir d’aquestes, es
proposen possibles usos que poden tenir tant a assignatures generals
com a específiques.
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4) Conclusions. Per finalitzar el treball, es fa un resum del d’aquest: de les
conclusions de l’enquesta realitzada comparant amb la proposta del
treball i amb la actualitat de la realitat augmentada a l’educació.
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2.Estat de la qüestió
Als següents subcapítols es defineixen els conceptes relacionats amb el treball
i es descriu la seva situació actual.

2.1. La realitat augmentada
La realitat augmenta (RA) és una tecnologia en evolució. L’origen de la paraula
“augmentada” significa afegir o millorar. En el cas de la RA s’afegeixen
components com imatges digitals, gràfics, sons i sensacions al nostre món
natural per crear una nova experiència a l'usuari. Aquest fet origina una
expansió del nostre món, afegint capes d’informació digital i virtual, es produeix
una mescla entre el món real i el virtual. L’usuari pot veure aquesta informació
com una eina per realitzar una activitat [3].
La RA pot ser utilitzada en diferents dispositius: pantalles, ulleres, dispositius
de mà, telèfons mòbils, head-mounted display ( dispositius que es duen al cap,
HMD), d’entre altres.

2.1.1. Història de la realitat augmentada
Els inicis de la RA s’originen l'any 1968 on el científic Ivan Sutherland
desenvolupà el primer head-mounted display anomenat Espasa de Dàmocles
(figures 1 i 2).
Als inicis dels 90, l’investigador Thomas Caudell va introduir per primera
vegada el terme “augmented reality” i junt amb un l’altre investigador David
Mizell varen desenvolupar el primer dispositiu de RA pel comerç per la
companyia aeronàutica Boeing. El dispositiu era del tipus HMD, un dispositiu de
visualització semblant a un casc que ajudava a l’usuari en el muntatge d’un
sistema de panells [4,5].
-
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Figures 1 (esquerra) i 2 (dreta): L’Espasa de Dàmocles, primer dispositiu de RA.

A la resta dels anys 90, sistemes de RA també varen ser desenvolupats per ser
utilitzats a grans companyies com, per exemple, pel Laboratori d’Investigació
de les Forces Aèries de EEUU i per la NASA a l’aeronau X-38.
No va ser fins a la següent dècada on l’interès per aquesta tecnologia va anar
en augment:
-

L’any 2000, l’empresa AR Quake llançà el primer joc de RA, també del
tipus HDM.

-

L’any 2005, Nokia va desenvolupar els primers app de RA per
smartphones, un d’ells era un joc de dos jugadors de tennis.

-

L’any 2009, per primera vegada s’utilitza la RA a impressions. Els lectors
de la revista Esquire podien escanejar la portada i veure a través de la
pantalla del dispositiu una animació de l’actor Robert Downey Jr sobre la
superfície de la portada.

A la dècada actual una nombrosa quantitat d’empreses fan ús d’aquesta
tecnologia:
-

L’any 2013, la companyia automobilística Volkswagen ofereix als seus
clients l’app (MARTA) com assistent de reparacions.
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-

L’any 2014, Google llança Google Glass, començant la tendència dels
accessoris per vestir amb RA (figura 3).

-

L’any 2017, el nombre d’usuaris de RA a EEUU supera els 37 milions.

-

L’any 2019, Microsoft llança les ulleres de RA i Realitat Virtual (RV)
HoloLens 2 [6] (figura 4). L’usuari pot tocar els objectes generats per
computadora dins el seu camp visual, entre altres funcionalitats. És un
dels

dispositius

comercials

més

avançats

que

utilitza

aquesta

tecnologia..

Figures 3 (esquerra) i 4 (dreta): El dispositiu Google Glass i ,respectivament, el dispositiu
HoloLens 2.

2.1.2. Tipus de realitat augmentada
La RA es pot classificar en diverses categories. A cada una d’elles l’ús és
diferent. Es poden distingir 4 tipus [7,8]:

RA basada en marcadors (Marker-Based AR) o RA basada en
reconeixement (Recognition based AR).
Es tracta d’utilitzar una càmera i un marcador visual per produir un resultat en
el moment en què el marcador és reconegut. El dispositiu és capaç de distingir
el marcador dels altres objectes del món real. A la figura 5 es mostra un
exemple on la càmera reconeix una figura i sobre ella superposa el disseny en
3D d’una casa. A la figura 6, el dispositiu permet a l’usuari superposar imatges
de llantes sobre una roda del món real captada per la càmera.
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Figures 5 (esquerra) i 6 (dreta): Exemples de RA basada en marcadors.

RA sense marcadors (Marker-less AR) o RA basada en ubicació
(location-based AR).
És el tipus més utilitzat. A diferència dels altres, aquesta tecnologia no utilitza
reconeixement. Utilitza la geolocalització disponible en el GPS i la brúixola dels
dispositius. D’aquesta manera superposa punts d'interès en les imatges del
món real. [9]. També s'utilitzen altres eines, per exemple: el velocímetre, el
compàs digital i l'acceleròmetre. Com no necessita marcadors ni sensors, es
pot emprar amb un dispositiu mòbil comú, sempre que disposi de les eines
necessàries en l’aplicació en qüestió (poden ser les que s’han nomenat
anteriorment).
A la figura 7 es mostra un exemple de RA sense marcadors, es tracta de la
panoràmica del carrer superposant la guia dels carrers digitalment. A la figura 8
es mostra la imatge del carrer d’una ciutat amb etiquetes virtuals superposades
que mostren el nom dels locals dels carrers, el tipus (restaurant, etc.) i la una
puntualització.
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Figures 7 (esquerra) i 8 (dreta): Exemples de RA sense marcadors.

RA de projeccions (Projection AR).
Aquesta tecnologia es basa en dispositius que projecten llum sobre la
superfície dels objectes del món real. La projecció pot ser tàctil amb l’ajuda de
sensors, de manera que permet la interacció.
La figura 9 mostra com sobre la superfície d’una mà es veuen reflectits
nombres. Aquests són dividits en 12 particions i es converteixen en botons amb
els quals l’usuari pot interactuar.

Figura 9: Exemple de RA de projeccions

RA basada en superposició (Superimposition Based AR).
Es tracta de reemplaçar de manera completa o parcial la visualització d’un
objecte amb la versió augmentada d'aquest. En aquesta tecnologia és molt
important que es puguin reconèixer els objectes per poder ser reemplaçats.
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Moltes companyies utilitzen aquest tipus de RA, per exemple, Ikea disposa
d’una app on els usuaris poden posar objectes del seu catàleg dins una
habitació. Aquest tipus de màrqueting fa que augmentin les seves vendes. A la
figura 10 es mostra un exemple que simula l’aplicació d’Ikea.

Figura 10: Exemple de RA basada en superposició

2.1.3. Aplicacions de la realitat augmentada
La tecnologia RA s’ha explorat a molts àmbits de la nostra societat, des de a la
indústria del joc fins a la medicina i els negocis. A continuació es mostren
alguns exemples d’aplicació en diferents camps.

Turisme.
Algunes aplicacions de RA junt amb la geolocalització han ajudat als usuaris a
fer un recorregut per les ciutats en diferents èpoques històriques. Per exemple,
la Ciutat de Mèxic en el Temps de la companyia Illutio [10].
L’empresa Mobilizy va desenvolupar Wikitude. Es tracta d’una app que, entre
altres funcionalitats, en apuntar a un edifici històric, mostra la informació que té
la pàgina Wikipedia sobre el monument.

Publicitat
La RA també ha estat adoptada pels publicistes amb la qual es realitzen
campanyes publicitàries innovadores i que criden l’atenció a futurs clients.
Existeixen nombroses maneres d’integrar la RA a una campanya: afegir
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objectes 3D dels productes que es mostren quan s’escanegen imatges,
continguts de vídeos promocionals quan s’escanegen anuncis impresos,
catàlegs interactius a dispositius mòbils, a estants de publicitat a centres
comercials

o

a

l’embalatge

dels

productes informant de les seves

característiques [11, 12].
Un exemple de campanya publicitaria amb RA és la de la cadena
d'establiments de menjar ràpid, Burguer King. Aquesta campanya està
disponible a Brasil i s’anomena Burn This Ad (Crema aquest anunci).
Consisteix en què quan s’apunta amb la càmera d’un smartphone l a publicitat
d’un competidor (pàgina impresa, cupó descompte...) apareixen flames i es
mostra un cupó per obtenir una de les seves hamburgueses més populars [13].
Enllaç

al

vídeo

on

es

mostra

l’acció

publicitaria:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=PGByvh25uE0

Medicina.
La RA té molt de futur dins el camp de la medicina. En aquest àmbit, les eines
tecnològiques han ajudat al fet que els professionals desenvolupin el seu treball
d’una manera ràpida i efectiva. La RA fa més fàcils les tasques de la cirurgia.
Permet als estudiants de medicina practicar a diferents situacions.
A les situacions crítiques, aplicacions basades en aquesta tecnologia poden
donar informació dels pacients en temps real per ajudar a realitzar la seva
diagnosi [14].

Entreteniment.
La RA també pot ser utilitzada a l’àrea de l’entreteniment. Molts de jocs de RA
són desenvolupats. Un dels més populars, el qual té milions de descàrregues a
tot el món, és l'app Pokémon Go al 2016. Els jugadors havien de recórrer els
carrers mentre veien el món real a través dels seus dispositius mòbils amb
gràfics dels personatges de Pokémon.
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A l’estiu de 2019, Windows llançarà el joc app de RA Minecraft Earth [15].
Basat en el joc Minecraft el qual té 90 milions d’usuaris. On els jugadors al
carrer, a través dels seus dispositius, i gràcies a la seva càmera veuran
construccions virtuals d’altres jugadors que podran ser des de objectes simples
com a taules fins a edificis.

Sector de la moda.
La RA també s'està començant a emprar al sector de la moda, modificant
l'experiència dels usuaris a les tendes.
Un exemple són els miralls intel·ligents (també anomenats miralls digitals).
Aquests utilitzen, a més de la RA, intel·ligència artificial i reconeixement de
gestos. L’objectiu és poder deixar enrere els provadors tradicionals pel fet que
aquests miralls poden superposar roba a la imatge real dels clients. Al 2017, la
companyia MemoMi va instal·lar 58 dels seus miralls digitals MemMo Labs
Digital Mirrors a 34 comerços Neiman Marcus [16].

Arquitectura.
La RA ha revolucionat el camp de l’arquitectura. Aquesta tecnologia ajuda a
crear simulacions 3D dels projectes arquitectònics sense necessitat de fer
construccions físiques. Per exemple. l’aplicació WakingApp es tracta d’un
estudi de RA professionals per constructors i arquitectes que poden crear
experiències de RA per fer mostres del projecte [17].
Un altre exemple és l’app AR Sketchwalk [18] una eina que permet als clients
de projectes passejar pel pla mentre que en la pantalla d’una tablet p
 oden
veure on se situaran les parets. Simula l’experiència de passejar per la
construcció.
En aquest treball es tracta la RA en l’àmbit de l’educació, el progrés d’aquesta
eina tecnològica es pot veure al subcapítol 2.3.
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2.2. Realitat augmentada i realitat virtual
Existeix una altra tecnologia molt lligada a la RA, rep el nom de Realitat Virtual
(RV). Els seus orígens són similars i hi ha moltes aplicacions tecnològiques que
basats en la Realitat Mixta (RM) on es fa ús d’ambdues tecnologies. Per tant,
és interessant fer una menció de la RV en aquest treball.
Al contrari de la realitat augmentada que combina el món real i el virtual, la RV
és una simulació per ordinador o recreació d’un ambient de la vida real.
L’usuari es troba immers dins un món virtual que el fa sentir com si estigués
vivint una nova realitat, estimulant la seva visió i audició [19].
La RV se sol donar a través d’equipació (figura 11) del tipus head-mounted i /o
hand-held controller ( controladors de mà). D’aquesta manera es permet a
l’usuari connectar amb la realitat virtual.

Figura 11: Equipament de RV del tipus head-mounted i controladors hand-held.

Ambdues tecnologies són un bon exemple d’eina en progrés d’evolució, les
quals tenen aplicacions a molts de camps i, entre ells, el camp de l’educació.
Donen nombroses possibilitats per fer una educació millor i més atractiva per
estudiants i docents.
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2.3. Realitat augmentada en l’educació
Hirokazu Kato, professor del Nara Institute of Science and Technology (NAIST)
i desenvolupador original del ARToolKit1, va dir les següents paraules: “Crec
que la realitat augmentada és la millor forma de connexió entre el món real i els
continguts

digitals,

aquesta

característica

permet

a

l’usuari

reforçar

l’aprenentatge dels continguts educatius mitjançant la seva associació amb el
món real” [20].
La RA és una de les tecnologies més prometedores a l’educació. Per tant, els
investigadors experimenten com aquesta tecnologia pot millorar el procés
educatiu dels estudiants. L’aspecte més atractiu és la capacitat de combinar el
món real amb contingut virtual. Aquest fet presenta noves possibilitats per
l’aprenentatge i millora la qualitat de l’educació. Es pot dir que la RA és una
eina d’aprenentatge innovadora. L’ús d’aquesta tecnologia modifica la manera
d’aprenentatge dels estudiants, dóna noves metodologies als docents, els
estudiants coneixen una nova tecnologia i milloren les seves competències
digitals.
La proposta d’aquesta tecnologia no té com a objectiu reemplaçar
l’aprenentatge tradicional. La RA es pot veure com a eina de suport al docent
amb l’objectiu de reforçar els coneixements teòrics dels alumnes.
Dins de les possibilitats d’aquesta tecnologia a l’educació, un dels punts més
forts és que permet recrear la realitat i donar vida a objectes els quals formen
part dels continguts, així els alumnes poden aprendre mitjançant el
descobriment.

1

ARToolKit: Biblioteca de programari que permet el desenvolupament d’aplicacions de realitat
augmentada.
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2.3.1. Beneficis
Quan la RA s’aplica com eina d’aprenentatge es troben beneficis reconeguts
pels investigadors que troben que la RA té un impacte positiu sobre els
alumnes [21]. A la figura 12 es mostra un esquema amb els beneficis principals
de la RA relacionats entre ells. Pel fet que la millora d’un punt pot enfortir a
altres i així successivament. El benefici principal és enfortir el procés
d’aprenentatge dels alumnes, l’ús d’aquesta tecnologia crea un ambient a l’aula
més divertit i emocionant on els alumnes s’involucren més en les activitats [22].

Figura 12: Esquema amb els beneficis de la realitat augmentada.

A continuació, es detallen alguns dels beneficis:
-

Augmentar la motivació i participació dels alumnes. L’ambient
d’aprenentatge manté als alumnes interessats. Es sorprenen en veure el
món real junt amb aquesta tecnologia. Per tant, augmenta la seva
motivació i, a la vegada, la participació a les activitats.

-

Millora la interacció. Gràcies al component interactiu de la RA, els
estudiants poden interaccionar amb els objectes virtuals.

-

Estimula la curiositat intel·lectual dels estudiants. Transforma una
rutina menys atractiva pels estudiants en una presentació interactiva on
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ells prenen el control. Permet als estudiants pensar i tenir idees sobre el
món des d’un altre punt de vista [23].
-

Millora el rendiment en realitzar les tasques físicament. Poder
interaccionar amb objectes virtuals fa que es pugui practicar a treballar
sobre ells i a l’hora de fer-ho de manera física es millora el rendiment en
aquestes tasques.

-

Millora la comprensió dels continguts. S'enriqueix l’entorn educatiu
amb elements de RA. Els alumnes poden explorar en els continguts de
la matèria, això fa que entenguin millor els conceptes. Generalment, els
alumnes tenen dificultats en comprendre els continguts abstractes,
gràcies a les característiques de la RA es proporciona informació
addicional dels objectes.

-

Augmenta la retenció memorística dels continguts. L’involucrament
dels estudiants en les tasques, la interacció amb els continguts, la
visualització d’aquests, la curiositat i la millora en la comprensió dels
continguts fa que no s’aprengui de manera repetitiva com sol passar a
l’ensenyament tradicional. Sinó que els alumnes assoleixin els
coneixements d’una manera més natural i aquest fet fa ocasiona que
fàcilment retinguin memorísticament la informació.

Aquests beneficis provoquen que l’aprenentatge utilitzant l’eina de la RA sigui
més ràpid, divertit i provoca que els estudiants assoleixin uns coneixements
que puguin utilitzar al reste de la seva vida.

2.3.2. La realitat augmentada en l’educació especial
Per algunes persones la realitat augmentada aporta encara més beneficis a la
seva educació. Les persones amb necessitats especials poden trobar a la RA
una millora del seu procés d’aprenentatge.
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Autisme.
Els símptomes principals del trastorn de l’espectre autista (TEA) són: la
deficiència comunicativa i la interacció social; tenen patrons restrictius i
repetitius de comportament i interessos poc comuns. [24] Les persones amb
aquest trastorn solen ser més receptives quan utilitzen dispositius electrònics.
La naturalesa immersiva i visual de la RA ajuda a aquestes persones a estar
concentrats en l’activitat en qüestió. Alguns estudis han demostrat que les
experiències de RA augmenten les emocions positives, la motivació i l’atenció,
pel fet que ajuda a les persones amb aquest trastorn a entendre millor el món
real i en certes situacions.
Hi ha apps basades en RA desenvolupades per persones amb TEA. Aquestes
es basen en millorar les competències lligades en aquest trastorn, per exemple
[25]:
-

Mètodes d’interacció social: contacte visual, demanar preguntes,
compartir interessos i expressions socials no verbals.

-

Expressions facials.

-

Aprendre nou vocabulari.

Dislèxia.
Aquest trastorn de l’aprenentatge causa problemes amb la lectura. També pot
afectar a les matemàtiques, la comprensió lectora, l'escriptura, l’ortografia i el
llenguatge [25]. Les metodologies tradicionals se solen basar en l’ús de llapis i
paper. Això arriba a ser un repte pels estudiants amb autisme. Per tant, la
introducció de noves metodologies és clau pel seu procés d’aprenentatge.
Algunes característiques de la RA aporten millores als alumnes amb dislèxia:
mostra els continguts de manera visual, interacció amb les activitats i permet
l’experimentació.
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A finals del 2018, la Universitat de Burgos va començar a coordinar un projecte
europeu anomenat FORDYS-VAR [26]. El seu objectiu és millorar l’experiència
educativa dels estudiants amb dislèxia utilitzant les tecnologies de RA i RV.
Existeixen apps per ajudar a les persones amb aquest trastorn. Per exemple,
lectors de textos amb veu sintetitzada, un d’ells és Voice Dream Reader que
funciona amb arxius de diversos tipus PDF, Word, llibres electrònics… i
pàgines web.

2.3.3. Reptes de la realitat augmentada a l’educació
Encara que amb la realitat augmentada s’obtenen molts de beneficis al procés
educatiu, no s’ha d'oblidar que aquesta tecnologia està en progrés d’evolució i
encara no s’ha establert al món educatiu. Per tant, es poden trobar
inconvenients que esdevenen reptes que han de ser superats perquè aquesta
es pugui dur a terme de millor manera [27]:
-

Dependència amb el hardware. Segons un estudi de la Universitat
Internacional de València (VIU) [28] el 83% dels adolescents de 13 anys
disposen d’un smartphone per ús personal. Encara que només es
necessiti un dispositiu smartphone p
 er poder utilitzar apps d
 e RA i que
un percentatge gran d’adolescents el tenen, sempre hi ha una part que
no en tindrà. Així mateix, per les normes del centre educatiu o per la
restricció dels pares es podria no tenir permès l’ús dels dispositius. Per
tant, això dificulta l’ús de la RA a l’educació. Els centres haurien de fer
un canvi a la seva normativa en l’ús dels dispositius mòbils o tablets en
aquest tipus de situacions. També es pot plantejar l’augment dels
recursos del que disposen els centres amb l’objectiu de poder fer ús
d’eines com la RA i aprofitar aquests beneficis.

-

Portabilitat de les aplicacions. Les apps de RA haurien de funcionar
correctament per dispositius de qualsevol plataforma. A l’actualitat, no es
pot donar la millor qualitat en qualsevol dispositiu.
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-

Formació. Molts de docents no saben com utilitzar la RA i com aplicar-la
a l’aula.

-

Innovació. Per utilitzar aquests mètodes s’ha de tenir la ment oberta i la
confiança suficient per les noves tecnologies. Per tant, només els
centres més innovadors podran facilitar el seu ús als docents tant
impartint formacions com donant recursos tecnològics.

-

Continguts. Existeixen diferents dispositius de RA però, com la RA
encara és una tecnologia recent, encara hi ha una manca d’apps per
poder executar en aquests dispositius. Per tant, grans companyies que
tenen relació amb aquesta tecnologia com, per exemple, Microsoft volen
influenciar als desenvolupadors a involucrar-se amb la RA i crear més
continguts. Aquest repte [29] no només afecta l’educació, també a tots
els altres camps on s’aplica la RA.

2.4.

Enquesta

sobre

la realitat augmentada a

l’educació secundària
L’enquesta realitzada té com a objectiu de millorar la proposta d’aquest treball i
tenir un coneixement més ampli de l’opinió i coneixements dels docents sobre
la RA.
L’enquesta s’ha enviat a tots els centres públics d’educació secundària de les
Illes Balears a l’atenció dels membres dels Departaments de Tecnologia i dels
d’Orientació per les següents raons: al Departament d'Orientació pel fet que
s’ha estudiat que l’ús de la RA és molt útil per alumnes amb dificultats del
llenguatge, falta d'atenció i trastorns derivats, etc (subcapítol 2.3.2.); el
Departament de Tecnologia, ja que, per la formació acadèmica dels docents
que imparteixen les assignatures del departament, es pressuposa que en
general tenen més predisposició a l’ús de noves tecnologies, com pot ser la
RA.
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L’enquesta ha rebut un total de 70 respostes: el 53,6% formen part del
Departament d’Orientació, 44,9% del Departament de Tecnologia; i un 1,4%
d’altres departaments (ja que al missatge de presentació de l’enquesta posava
que era a l’atenció dels primers dos departaments).
Els gràfics de les figures són directament extrets dels resultats de Google
Forms, que és l’eina amb la qual s’ha realitzat l’enquesta.
A l’annex 2 es mostren les preguntes realitzades i les estadístiques obtingudes
amb el resultat de l’enquesta. No es mostren els textos escrits pels enquestats.

2.4.1. Resultats
Coneixement sobre la Realitat augmentada
El 58,6% dels enquestats responen que coneixen què és la RA, el 21,4% no la
coneixen, mentre que el 20% restant coneixen el nom però no saben
exactament què és (figura 13). Podem dir que el 41,4% no saben de què tracta
aquesta tecnologia.

Figura 13: Gràfic que mostra els coneixements del docent sobre la RA.

A l’enquesta es mostren dues imatges d’un programa de televisió de notícies
on s’utilitzava la RA. Aquest fet té l’objectiu de saber el percentatge
d’enquestats que encara que no saben què és la RA però l’han vista. Almenys

24

el 62% del 41,4% (25,7% dels enquestats totals) han vist utilitzar la RA encara
que no saben que es tracta d’aquesta tecnologia.

Ús de la realitat augmentada a l’educació
Com es pot veure a la figura 14, el 95,7% dels enquestats no han utilitzat
aquesta tecnologia a l’aula. Aquesta dada és destacable, pràcticament cap
docent utilitza eines basades en la RA a les seves classes. El 4,3% que l’ha
utilitzat (66,6% del dep. de tecnologia i 33,3% d’orientació) ha estat mitjançant
apps especialitzades.
També es pot veure, comparant amb dades individuals, que el 52% dels
membres del Departament d’Orientació que coneixen aquesta tecnologia saben
que té aquests beneficis però no la utilitzen a l’educació.
El 10% dels enquestats no utilitzen la RA a les seves classes (figura 15) però sí
que coneixen docents que ho fan.

Figura 14: Gràfic que mostra el percentatge de docents que han utilitzat RA a les seves
classes.
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Figura 15: Gràfic que mostra el percentatge de docents que coneixen a altres docents
que utilitzen la RA a les seves classes.

Beneficis de la realitat augmentada en casos d’aprenentatge especials
El 42,5% dels enquestats2 que coneixen la realitat augmentada saben que
tenen beneficis per alumnes amb problemes d’atenció i de llenguatge, entre
altres. Mentre més de la meitat dels enquestats no coneixen aquests beneficis.
Es pot dir que el desconeixement d’aquests pot fer que els docents s’allunyin
de la idea d’utilitzar la RA a l’aula.

Opinió sobre la viabilitat de la realitat augmentada
A continuació es mostra un resum de les opinions genèriques fetes pels
professors que creuen que és viable:
-

Pot ser motivador pels alumnes, poden tenir un coneixement més directe
de la realitat.

-

És interactiu i visual. Pot cridar l’atenció dels alumnes.

-

És una eina de suport. Por servir per complementar els recursos
tradicionals.

-

És interessant per algunes unitats didàctiquesi i perquè aporta
l’aprenentatge que és l’important.

2

No es mostra gràfic, ja que alguns enquestats que no coneixen la RA varen respondre. Per
resoldre això, s’han analitzat les dades individuals.
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-

Només s’hauria d’aprendre a aplicar la RA a l’aula (quin equip utilitzar,
quines aplicacions,...).

-

És viable si el cost econòmic sigui adequat tenint en compte els
pressupostos dels centres educatius.

-

Bona eina per classificar conceptes.

Opinions genèriques d’enquestants que no creuen que sigui viable:
-

El personal docent no està format.

-

No es tenen eines i recursos suficients.

-

Falta d’infraestructura a la xarxa informàtica a la majoria de centres.

-

Falta de confiança d’ús de smartphones dins l’aula.

-

El programari no deu ser gratuït.

Formació sobre la realitat augmentada
Com es pot veure a la figura 16, el 61,4% dels enquestats estan interessats a
formar-se per poder aplicar la RA a l’aula i millorar les seves explicacions i
comprensió dels alumnes. El 38,6 % no tenen clar si voldrien. Cap enquestat té
clar que no vol rebre formacions d’aquest tipus.

Figura 16: Gràfic que mostra el percentatge de docents que estan disposats a formar-se
en la RA a l’educació.
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2.4.2. Conclusions de l’enquesta
Segons les dades extretes de l’enquesta, es pot concloure en què molts de
docents no coneixen la realitat augmentada encara que l’hagin vist utilitzar i
més de la meitat dels que la coneixen no saben els beneficis que aquesta
aporta a l’aula. Més de la meitat dels docents estan dispostos a formar-se però
creuen que es necessiten més eines, per exemple, millorar la infraestructura de
la xarxa del centre, obtenir eines,...en resum, obtenir suport del centre per
poder utilitzar la RA com a recurs a l’aula.
L’opinió dels docents que no creuen amb la seva viabilitat és similar als reptes
vists al subcapítol 2.3.3.
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3. Desenvolupament de la proposta
A la proposta d’aquest treball es tracta de mostrar com es podria utilitzar la RA
con a eina d’aprenentatge a les classes per enfortir el procés educatiu dels
estudiants. Les activitats proposades es poden aplicar a qualsevol assignatura i
algunes a específiques. S’ha volgut proposar tant programari de pagament com
gratuït amb l’objectiu de què el centre es pugui adoptar la realitat augmentada
com a eina d’aprenentatge amb independència dels seus recursos. Per últim,
s’han proposat activitats on el docent hagi de fer una preparació prèvia (adaptar
l’entorn de RA a les seves necessitats) i altres on els continguts ja estan
preparats i el docent s’ha d’adaptar a ells.
Abans de les propostes, es volen fer alguns aclariments. El programari
proposat es pot utilitzar amb dispositius smartphones o
 tablets. En alguns
casos, es necessiten ordinadors per preparar els continguts. També existeixen
alternatives per alguns dels programaris elegits. Aquests s’introdueixen per
donar idees als docents d’aplicacions que poden utilitzar. Per altra banda, no és
necessari que cada alumne utilitzi un dispositiu individual. Poden viure
l’experiència compartint-ho per grups o parelles.

3.1. Blippar i HP Reveal
Blippar (www.blippar.com) i HP Reveal (studio.hpreveal.com/landing) són
aplicacions que es basen en la RA per marcadors. Encara que el funcionament
sigui diferent, es poden aplicar a l’aula de la mateixa manera.
Blippar permet a l’usuari crear els seus propis marcadors amb les imatges que
ell vulgui i decidir què és el que vol mostrar quan la càmera detecti aquests
marcadors. Té una aplicació web on es creen els “Blippars”, que és com
s’anomenen els marcadors a l’aplicació, i una app per smartphones i tablets per
poder escanejar els marcadors.
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Hi ha una gran varietat d’opcions a mostrar quan es detectin els Blippars:
objectes 3D (predefinits o carregats per l’usuari), enllaços a xarxes socials com
Instagram, PDF’s, a vídeos de Youtube, vídeos o imatges que l’usuari carregui,
etc. BlippBuilder és la secció d’edició dels Blippars, aquí es mostra la imatge
carregada com a marcador per l’usuari i un panell amb totes les opcions
disponibles. L’usuari pot posicionar els objectes tant a l’espai com en el temps,
deixant l’opció de seqüenciar-los i/o de posar més d’un a la vegada. Una
vegada creat el marcador, hi ha dues opcions de publicació: global, on es
publica i ha de ser aprovat per l’aplicació; i per fer proves, s’obté un codi que
s’introdueix al mòbil i permet a l’usuari el seu testeig.
A la figura 17 es mostra un exemple del BlippBuilder amb un objecte 3D
sobreposat.

Figura 17: Exemple de marcador i objecte 3D sobreposat a Blippar.

HP Reveal és una app amb el mateix objectiu que Blippar però s’utilitza de
manera menys complex. El funcionament consisteix en què l’usuari pren una
fotografia des de l’app que sirà un marcador, aquests reben el nom de “Auras”.
Immediatament l’usuari elegeix la imatge o vídeo que vol mostrar quan es
detecti l’aura.
Els auras poden ser agrupats i aquests grups es poden publicar de dues
maneres diferents:
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-

Pública. Els auras es mostraran de manera pública i qualsevol els podrà
escanejar i veure els objectes sobreposats.

-

Privada. No es mostren en els resultats de cerca però el creador els pot
compartir amb quí vulgui. Una vegada compartits, els altres usuaris
poden seguir aquest grup i, així, escanejar els marcadors i visualitzar la
imatge o vídeo sobreposat.

Les app d
 e Blippar i HP Reveal es poden descarregar de manera gratuita al
Play Store per Android i a l’App Store per IOS.
Una vegada conegudes les dues aplicacions, s’ha de saber quina elegir en
cada ocasió. Blippar té moltes més opcions que HP Reveal però quan es vulgui
realitzar una sobreposició simple amb una imatge o vídeo millor utilitzar HP
Reveal. Tenint en compte els mètodes de publicació de les dues, sí a les
imatges o vídeos es mostren estudiants millor elegir HP Reveal pel fet que es
poden publicar de manera privada i només qui vulgui l’usuari pot veure els
continguts.

3.1.1. Aplicacions a l’aula
A continuació es proposen aplicacions que es poden fer amb les dues
aplicacions i que es poden utilitzar a qualsevol assignatura:

Enriquir els continguts d’un llibre de text o de fitxes.
El docent pot preparar vídeos (on pot sortir ell), GIFs o objectes 3D i fer que es
superposin al llibre o la fitxa fent que les imatges d’aquests siguin marcadors.
Així, durant les sessions, els docents podran utilitzar els seus dispositius per
poder veure aquests continguts complementaris.

Pòsters amb RA.
Els alumnes poden crear un pòster amb una cartulina sobre els continguts d’un
tema i aplicar la RA per aprofundir-los. Després cada grup pot penjar aquest
pòster a l’aula. Per exemple, a la figura 18 es mostra el poster per l’assignatura
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Tecnologia i la unitat didàctica Mecanismes. Els alumnes posen exemples de
mecanismes, una definició i, el més important, imatges que faran de marcadors
que tant els poden fer ells amb un programa específic com poden ser
fotografies o imatges descarregades. Els objectes sobreposats poden ser
vídeos dels propis estudiants explicant els mecanismes, objectes 3D i/o, com
en el cas de l’exemple (figura 19), un GIF sobreposat al marcador de la politja
on es mostra el moviment del mecanisme. A l’annex 2 es mostra el póster de
l’exemple.

Figures 18 (esquerra) i 19 (dreta): Exemple de pòster amb marcadors i d’objecte sobreposat
al pòster, respectivament.

Els alumnes es poden dividir els continguts de la unitat didàctica i, per grups,
preparen els pòsters. Una sessió completa o part d’ella, es pot dedicar a què
els alumnes amb dispositius mòbils vegin el resultat de la RA dels altres grups.

Crear llibre amb RA.
Consisteix en què els estudiants dissenyin i creïn un llibre al llarg del curs. El
llibre pot tenir tots els continguts d’una assignatura i imatges amb marcadors.
Es pot fer un entre tot els alumnes del grup i repartir els continguts (així tots
tenen la responsabilitat de posar la seva part i de cuidar-ho) o per grups, on
cada grup es responsabilitza del seu llibre. Amb la primera idea es treballa
també la cohesió del grup, ja que tots participen en el mateix projecte.
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D’aquesta manera, els alumnes hauran de participar més a la classe, ja que el
que s’expliqui ho hauran de posar al llibre i això servirà per a tots per estudiar
per les diferents proves d’avaluació.
El quadern pot consistir en un arxivador d’anelles on van posant pàgines
escrites per ells amb els marcadors i altres imatges. O també es pot realitzar de
manera digital, per exemple, amb un document de Google Docs compartit.
Addicionalment es podria imprimir la unitat didàctica respectiva perquè els
alumnes la tenguin de manera física.
Pel que fa a la part de RA, la idea és similar a la proposta anterior, els alumnes
hauran de trobar recursos o crear-los perquè s’entenguin millor i preparar-los
perquè es puguin veure amb l’aplicació de RA.

Activitat de suport en l’aprenentatge d’idiomes
Es pot aplicar per millorar el nivell de l’idioma d’un alumne. Aquest podria ser
un alumne nou-vingut amb procedència d’un país de parla estrangera. Serveix
com a suport per repassar continguts i aprendre nous verbs. Està destinat a
alumnes de baix nivell lingüístic que ja hagin après algunes paraules. Es pot
adaptar a qualsevol idioma que vulguin aprendre.
Preparació prèvia:
-

Es preparen marcadors on es puguin llegir paraules substantives.

-

Es preparen els objectes sobreposats que poden ser una imatge o
objecte 3D que representin aquesta paraula.

-

Es preparen targetes (no són marcadors) amb la resta de paraules:
articles, preposicions, verbs, etc.

-

Es preparen les oracions que l’alumne haurà d’encertar.

Prèviament l’alumne haurà d’haver conegut aquestes paraules substantives i
les de les targetes (sense objecte representatiu).
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L’activitat consisteix en què el docent dóna a l’alumne un conjunt de marcadors
i targetes desordenats amb l’objectiu de què els ordeni formant una oració amb
sentit. Una vegada obtinguda l’oració, l’alumne es pot auto-avaluar comprovant
si és correcta amb realitat augmentada.
Encara que aquesta activitat es podria fer sense utilitzar la RA, l’ús d’aquesta
aporta els seus beneficis (motivació per aprendre, participació, etc) i és una
manera de què estudiants aprenguin el nou idioma d’una manera divertida.
Un variant de l’activitat consisteix en què el docent prepara 2 marcadors per
paraula (millor que estiguin impresos al mateix paper), un marcador té un so i
l’altre una imatge (ambdós representen la mateixa paraula). En aquest cas,
l’alumne en lloc de llegir la paraula del marcador, sent el so amb la realitat
augmentada i, a partir d’aquí, ordena les paraules per formar l’oració.
Comprova si és correcta com en el cas anterior, vegent el marcador d’imatges
amb RA.

Per últim, l’aplicació Blippar té una llibreria de continguts, alguns dels quals són
educatius i es podrien fer servir a l’aula. Per exemple, a l’assignatura de
Biologia i Geologia es pot utilitzar el contingut anomenat Solar System amb el
qual un estudiant, gràcies a la càmera del seu dispositiu, és el centre del
sistema solar i pot veure els planetes en moviment al seu voltant. També es pot
configurar la velocitat del moviment (dies a la terra / segon), així resulta més
dinàmic i poden interactuar amb ell.

3.2. CoSpaces EDU
CoSpaces EDU (https://cospaces.io/edu/) és una eina que permet a estudiants i
professors construir un món virtual mitjançant objectes 3D, també és possible
animar els objectes i explorar aquest món mitjançant la RA i la RV.
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Des de l’aplicació, el docent pot crear una classe, una vegada creada rep de
manera automàtica un codi que els alumnes poden utilitzar quan iniciïn sessió o
creïn un compte. Així podran veure les sessions que tengui preparades. També
permet crear escenaris 3D els quals els alumnes podran veure amb RA
utilitzant smartphones o
 tablets a
 mb l’app instal·lada, en aquests es poden
afegir objectes 3D que disposa l’aplicació, crear objectes també a partir de
formes bàsiques, afegir personatges, personalitzar qualsevol objecte, afegir
sons, vídeos, imatges, models 3D nous, etc.
CoSpaces compte amb un apartat de programació anomenat CoBlocks on es
poden animar tots els objectes de l’escenari. És possible crear codi a partir de
peces de puzzle, afegint accions i moviment als objectes, controladors, etc.
D’aquesta

manera,

els

alumnes

també

poden

aprendre nocions de

programació.
Per poder fer ús de l’aplicació, hi ha dos tipus de llicències:
-

Llicència gratuïta amb la qual es poden convidar fins a 29 i crear un
màxim d’una classe i dos espais i utilitzar la versió bàsica de CoBlocks.

-

Llicència PRO amb totes les característiques anomenades a la versió
gratuita són il·limitades, utilitzar la versió completa de CoBlocks, poden
participar més professors als escenaris, etc.
Enllaç als preus: https://cospaces.io/edu/product-price-list.pdf

Encara que la llicència PRO sigui més completa, la versió gratuïta permet
realitzar activitats a l'aula i, el més important en aquest treball, permet
visualitzar les creacions utilitzant la RA.

3.2.1. Aplicacions a l’aula
L’aplicació CoSpaces EDU té nombroses possibilitats, ja que es pot adaptar a
qualsevol matèria. Als següents subcapítols s’especifiquen diferents maneres
d’aplicar-ho a l’aula:
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Explicació de Vistes (Tecnologia).
Les vistes formen part dels continguts de la unitat didàctica de Dibuix Tècnic,
que es sol donar a 2º ESO a l’assignatura de Tecnologia. La projecció és un
sistema utilitzat per representar un objecte. Cada cara de l’objecte es pot
representar amb una vista. En general, un objecte es pot definir mitjançant tres
vistes (alçat, planta i perfil).
A la figura 20 es mostra un exemple d’exercici de vistes realitzar de manera
tradicional. Es presenta un objecte i els alumnes han de dibuixar les vistes a
una quadrícula.
La manera tradicional d’explicar les vistes pot resultar un poc limitant pels
alumnes que tenen dificultats en comprendre els conceptes espacials. Per tant,
es poden utilitzar altres eines complementàries a les tradicionals, així els
alumnes puguin investigar ells mateixos aquests conceptes.
Una idea, que es pot realitzar mitjançant l’aplicació, és crear objectes simples i
que els alumnes els puguin veure amb RA. Una vegada que es “posa” l’objecte
virtual a la superfície, poden caminar al seu voltant i veure les diferents vistes a
través del dispositiu. A la figura 21 es pot veure el mateix objecte de la figura 20
creat amb l’aplicació.

Figures 20 (esquerra) i 21 (dreta): Exemple de vistes i d’objecte creat amb CoSpaces.
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Tant el professor pot fer les construccions i que els alumnes investiguin o
poden ser directament els alumnes els que les hagin de crear.

Estructures (Tecnologia).
Com ja s’ha explicat, amb CoSpaces es poden fer tot tipus d’estructures a partir
d’objectes bàsics. Per tant, es proposa que els alumnes facin el disseny d’un
edifici que pot ser: les seves cases, el centre, etc. Una vegada realitzat el
disseny els alumnes el poden observar utilitzant els seus dispositius mitjançant
la RA. És interessant que els alumnes, a més d’observar l’edifici, es puguin
desplaçar dins ells movent el dispositiu. Per poder fer aquest tipus d’activitat,
han de fer els dissenys amb dimensions suficientment grans.

3.3. SketchUp i Augment
SketchUp és un programa de disseny gràfic i modelat en 3D que es sol utilitzar
a l’arquitectura, enginyeria industrial, disseny de videojocs, etc [30]. També
s’utilitza al camp de l’educació secundària a l’assignatura de Tecnologia per
modelar objectes (abstractes o no), entre altres usos.
Aquests dissenys es solen visualitzar a la pantalla de l’ordinador però existeix
una manera perquè els alumnes puguin dur els seus dissenys al món real
utilitzant la RA. És possible gràcies a un plugin de l’aplicació Augment que
s’instal·la al programa SketchUp. Augment és una app per poder visualitzar
models 3D en RA desde el dispositiu mòbil.
A continuació es mostra l’enllaç de la pàgina web de SketchUp on expliquen
com es pot realitzar pas a pas:
https://help.augment.com/3d-vault/sketchup/sketchup-how-to-export-your-3d-m
odels
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3.4. Google Expeditions
Google Expeditions és una app amb la qual els alumnes poden veure objectes
virtuals a l’aula i poden caminar al seu voltant. Aquesta idea és similar al
funcionament de les aplicacions del subcapítol 3.1. En aquest cas, els
continguts ja estan creats per ser utilitzats, per tant, el docent no els ha de
preparar.
El funcionament consisteix en què descarreguen i imprimeixen els marcadors
disposats per l’app i els distribueixen per l’espai de l’aula. Amb el seu dispositiu,
el docent selecciona un “tour” que és com s’anomenen les experiències amb
aquesta aplicació, cada tour disposa d’un o més objectes 3D i es poden veure
explicacions de cada un dels objectes als dispositius. Després selecciona
l’opció de guiar i els alumnes des dels seus dispositius hauran de seleccionar
“Join” per començar el tour. Els estudiants poden estar dividits en grups i cada
grup veurà un objecte. Tant els alumnes com el docent han d’estar connectats
a la mateixa xarxa wifi. Per millorar l’experiència, durant el tour el docent pot
crear punts d’interés quan estigui explicant amb l’objectiu que els alumnes es
fixin en aquest punt en concret.
Google Expeditions es pot obtenir gratuïtament tant per dispositius Android a la
Play Store com per IOS a la App Store.

3.4.1. Aplicació a l’aula.
Ja s’ha dit que els docents poden realitzar tours per mostrar continguts als
alumnes. El catàleg de Google Expeditions és generós. Actualment, disposa
d’una col·lecció de 155 escenes gratuïtes per l’educació.
Enllaç al catàleg on es veuen els tours i els objectes 3D:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uwWvAzAiQDueKXkxvqF6rS84oae2
AU7eD8bhxzJ9SdY/edit#gid=765151678
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A continuació es mostren exemples d’assignatures i tours que es podrien fer
servir:

Biologia
-

Hydrology, “hidrologia”. Mostra el cicle de l’aigua.

-

Microorganisms,  “ microorganismes”. Bactèries, virus, etc.

-

Human Muscular System, “sistema muscular humà”. M
 uscles del braç,
cardíacs, moviment, etc.

Física i química
-

Organic Chemestry,  “química orgànica”. Estructura de la glucosa, lípids,
carbohidrats, etc.

-

Periodic Table, “taula periódica”. Elements, massa atòmica, gasos
nobles, etc.

-

Introduction to Magnetism, “introducció al magnetisme”. El camp
magnètic, electroimant, etc.

Matemàtiques
-

Probability, “probabilitat”. Cartes, bingo, llançar una moneda, etc.

Tecnologia
-

Robotics, “robòtica”. Mostra objectes de sensors, motors, sistemes
pneumàtics, etc.

-

Gears ,“engranatges”. Mostra com funcionen els engranatges amb
exemples com una bicicleta, un cotxe, etc.

Història
-

Pompeii, “Pompeia”. Mont Vesuvi, les víctimes de Pompeia, etc.

-

Discover Egypt, “ descobreix Egipte”. Les piràmides de Giza,
Tutankhamon, la reina Nefertiti, etc.
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Història de l’art
-

Art History - Impressionism, “Història de l’art - Impressionisme”. Mostra
diferents pintures impressionnistes.

Informàtica
-

Computers, “ordinadors”. Memòria RAM, placa base, processador, etc.

A les sessions on s’utilitzi la RA, el docent pot fer explicacions quan els
alumnes estiguin immersos al tour i/o també pot preparar preguntes que els
alumnes han de resoldre.

Exemple d’activitat.
Es tracta d’una activitat que es fa sobre el tour Computers a l’assignatura de
Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC). Es fan grups d’alumnes,
un màxim de 7 grups (un per objecte 3D). Cada 3-5 minuts es roten els grups,
cada un d’ells passa a observar la següent figura 3D del tour. Cada grup ha de
tenir almenys un dispositiu mòbil amb l’app i nstal·lada. A l’inici de l’activitat, es
reparteixen una llista de preguntes per grup i aquests han de contestar les
preguntes que puguin resoldre amb l’objecte i informació de l’objecte (es troba
en l’app mentre es fa el tour). A continuació es mostra una llista de possibles
preguntes:
-

Quina és la funció de la font d'alimentació?

-

Quina és la funció de la targeta gràfica?

-

Per què la font d'alimentació té un ventilador?

-

On es troba la font d'alimentació de l'ordinador?

-

Quina funció té la placa base de l'ordinador?

-

Quin significat tenen les segles HDD?

-

On es troba la placa base?

-

Què passa amb les dades del disc dur quan s'apaga l'ordinador?

-

Quina és la funció del ventilador del processador?

-

Quin component és el "cervell" de l'ordinador?
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-

Que signifiquen les segles de RAM?

-

Per què és tan important la memòria RAM?

-

Quina és la funció del disc dur?

Una vegada finalitzades totes les rotacions, quan cada grup hagi passat i vist
tots els objectes 3D, es poden corregir les preguntes (a la mateixa sessió o a la
següent, segons els temps restant de la sessió).

Descripcions dels objectes
L’idioma en el que estan escrites les descripcions dels objectes sòl ser l'anglès.
Això podria millorar la competència lingüística anglesa dels alumnes. En el cas
que aquest fet sigui un impediment pel bon funcionament de la sessió, es
poden tenir alternatives: explicacions orals per part del professor sense
necessitat de tenir la descripció escrita; una fitxa impresa per grup amb totes
les descripcions traduïdes; una diapositiva amb les descripcions traduïdes que
puguin veure tots els alumnes del grup (utilitzant un projector, pissarra digital,
etc).
Per altra banda, el fet que les descripcions quasi sempre siguin en anglès, pot
donar moltes possibilitats a l’assignatura d’Anglès on es poden realitzar
qualsevol tipus d’activitat, a partir dels objectes 3D, adaptada al temari actual o
com a complement. Així els alumnes milloren el seu vocabulari, capacitat de
lectura i d’escriptura (si han de resoldre preguntes a partir de l’objecte visual i la
descripció), etc.
Per exemple, hi ha un tour anomenat Animal Camouflage (“Camuflatge animal”)
on els objectes són animals en situació de camuflatge. Per tant, seguint la
mateixa activitat que amb l’assignatura TIC, el docent els podria demanar les
següents preguntes en l’idioma anglès:
-

Com s’està camuflant l’animal?

-

Quin nom rep el tipus de camuflatge que utilitza la papallona?

-

Com es camufla la girafa?
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-

L’amplitud de l’animal impedeix el camuflatge?

Les preguntes es poden adequar al curs i a la unitat didàctica (utilitzant
determinades paraules o expressions verbals).

3.5. Plickers
Plickers (www.plickers.com) és una eina que permet realitzar exàmens tipus
test o enquestes als estudiants. Per tant, no serveix per introduir nous
continguts als alumnes però és una manera ràpida, innovadora i divertida de
realitzar aquest tipus d’activitats. En aquest subcapítol s’anomena “activitat” a
l’examen o enquesta que faci el docent.
Una de les característiques més importants de Plickers és que només el docent
necessita dispositius digitals pel seu ús. Els estudiants utilitzen targetes
individuals (màxim de 63) i són d’ús il·limitat. A la figura 22 es mostra un
exemple de targetes. Plickers utilitza la RA basada en marcadors, aquests són
les targetes que utilitzen els estudiants.
El funcionament consisteix en que, desde la pàgina web, el docent crea una
classe i afegeix el nom de tots els alumnes del grup. També pot crear totes les
enquestes i exàmens que vulgui. Finalment, ha de descarregar i imprimir les
targetes que es troben disponibles a la pàgina. Cada estudiant afegit a la llista
tindrà assignada una targeta, aquestes estan numerades.
A l’aula el docent mostra la pregunta i amb el seu dispositiu (smartphone,
tablet, etc) inicia l’activitat. A cada pregunta, els alumnes indiquen la seva
resposta col·locant la targeta d’una manera determinada (cada costat
representa una resposta). Finalment, el docent escaneja les targetes amb la
càmera del seu dispositiu, així com es mostra a la figura 23. Cada vegada que
detecta una targeta, al dispositiu es mostra el nom de l’alumne i, en cas de ser
un examen, si ha respost correctament. Una altre punt positiu que passa quan
es detecta la targeta és que els estudiants veuen el seu nom a la pantalla quan
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es detecten les seves tarjetes, per tant, aquest fet ajuda a dur el control per a
que tots siguin detectats i evitar possibles problemes a l’aula. Una vegada
escanejats tots els marcadors, es finalitza la pregunta actual (es mostrarà la
resposta correcta a la pantalla i després es podrà passar a la següent o es
finalitzarà l’activitat).
El docent té a la seva disposició a l’aplicació un apartat amb informació
detallada dels resultats on pot visualitzar un historial de tots els activitat que ha
realitzat, les estadístiques de cada estudiant i inclús la resposta de cada un
d’ells.
L’app de Plickers es pot trobar tant a Play Store per Android com a App Store
per IOS.

Figures 22 (esquerra) i 23 (dreta): Exemple de targetes; docent escanejant les targetes.

3.5.1. Aplicació a l’aula.
En primer lloc, es poden imprimir les targetes i plastificar. Amb la possibilitat
que cada alumne guardi la seva targeta a l’agenda o que sigui el docent qui les
repeteixi abans de les activitats. Amb la segona opció, no és necessari imprimir
tantes targetes com alumnes tengui el docent.
A continuació, es mostren possibles usos a l’aula d’aquesta aplicació:
-

Prova de tipus test

-

Repassar conceptes abans de l’examen
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-

Pot servir d’ajuda al docent a obtenir la valoració de les seves classes
per part dels alumnes. Per exemple, es podria fer una vegada al final de
cada trimestre.

Un exemple de dispositius que es poden utilitzar són: un ordinador i un
projector amb l’objectiu que els alumnes vegin les preguntes i respostes (s’ha
d’iniciar sessió i clicar a Now playing per veure les preguntes de l’activitat en
procés), i una tablet o smartphone amb l’app descarregada per iniciar el test,
controlar, escanejar targetes, etc.

3.6. Recursos per docents
En aquest subcapítol es mostren recursos que poden utilitzar els docents per
preparar activitats amb realitat augmentada:

Construcció de models 3D gratuïts
-

Blocks: https://vr.google.com/blocks/

Galeria de models 3D gratuïts
-

Turbosquid: https://www.turbosquid.com/

-

Free3D: https://free3d.com/

-

CGTrader: https://www.cgtrader.com/free-3d-models

-

Oyonale http://www.oyonale.com/modeles.php?lang=en&format=OBJ

-

DMI Car3D Models: http://www.dmi-3d.net/

-

3Delicious: https://3delicious.net/

Galeria d’imatges gratuites
-

Pexels: https://www.pexels.com/

-

Pixabay: https://pixabay.com/es/

-

Unsplash: https://unsplash.com/
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Dispositius electrònics
-

Kits de Google:
https://support.google.com/edu/expeditions/answer/7375176#build

45

4. Conclusions
La realitat augmentada té un futur molt prometedor a l’educació. És una eina
visual i interactiva que motiva a estudiants, fa que millori la seva participació,
permet que tinguin vivències amb els continguts teòrics l’assignatura i dóna
suport al docent perquè comprenguin els continguts que poden resultar
complexos pels estudiants.
Amb aquest treball no s’ha tractat d’anul·lar l’aprenentatge tradicional, perquè
sempre hi haurà alumnes que per les seves característiques prefereixin aquest
model, sinó que es vol promoure complementar-ho amb aquesta tecnologia i
així millorar el procés d’aprenentatge dels alumnes.
En general, els docents no coneixen gaire bé aquesta tecnologia i encara
menys els beneficis que té pels estudiants. Els que la coneixen no saben de
quina manera la poden aplicar a les seves imparticions. Alguns tenen
desconfiança en què sigui viable la seva aplicació degut a les condicions del
centre o les seves pròpies (manca de formació). En canvi, en general els
professors tenen clar que podrien estar d’acord en millorar els seus
coneixements sobre aquesta tecnologia i aprendre a aplicar-la.
En el treball, s’han realitzat propostes activitats viables pels docents i pels
centres amb pocs recursos, on els docents no necessiten ser uns experts en
tecnologia. De fet, hi ha aplicacions on no necessiten cap preparació dels
continguts, només una adaptació de les activitats en aquests. Per tant, es pot
veure que no és necessari una formació molt extensa per la seva aplicació i
que hi ha opcions per tots els docents i totes les assignatures.
La realitat augmentada encara està en evolució. Els centres han de ser
innovadors i creure en l’ús de les noves tecnologies. És necessari que tenguin
coneixement sobre la realitat augmentada i dels seus beneficis per poder
fomentar la seva evolució al camp de l’educació (com més demanda més

46

oferta). D’aquesta manera els docents rebran el suport del centre necessari, es
crearan cursos, i així podran fer ús de la realitat augmentada com a eina
d’aprenentatge amb millor facilitat.
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Fig. 19: Pròpia. Yolanda Alemany Ruiz.
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Fig. 20: ALEXANDRIA
http://alexandria.xtec.cat/mod/data/view.php?d=4&rid=729
Fig. 21: Pròpia. Yolanda Alemany Ruiz.
Fig. 22: MICOOL
https://micool.org/updates/blog/2016/05/18/plickers-assessment-for-learning/
Fig. 23: Blog de ChristianDvE (Beta)
http://www.christiandve.com/2017/07/plickers-que-es-usar-clase-herramienta/
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7. Annexos
7.1. Enquesta Realitat augmentada a l’educació.
70 respostes obtingudes.
Nom del centre (no sortirà al treball)
Formes part del departament de..

Coneixes la realitat augmentada?

Has vist utilitzar així aquests tipus de gràfics a les notícies?
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Has utilitzat la realitat augmentada a les teves classes?

En cas afirmatiu, com l'has utilitzat? Amb quina aplicació? (3 respostes)
Coneixes algun docent que utilitzi la realitat augmentada a les seves classes?
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En cas de conèixer la realitat augmentada, sabies que té beneficis pels
alumnes amb problemes d'atenció i de llenguatge?

En cas de conèixer la realitat augmentada i no aplicar-la, creus que és viable
utilitzar-la com eina d'aprenentatge? Per què? (41 respostes)
T'agradaria formar-te en l'ús de la realitat augmentada a les aules per millorar
les teves explicacions i la comprensió dels alumnes?
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7.2. Pòster realitat augmentada
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