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“No hay más que un camino para el progreso en la educación, como en todas las cosas humanas, y es el 
de la ciencia guiada por el amor. Sin ciencia, el amor es impotente; sin amor, la ciencia es destructiva.” 
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Resum 
 

L’educació és una de les bases més importants del món actual. A través de l’educació formem a 
les persones amb coneixements i valors indispensables per formar part de la societat. I aquesta 
societat avança i evoluciona cada vegada més depressa; la nova societat de la informació, les 
noves tecnologies, les noves comunicacions… És per això que un àmbit tant important com 
l’educació també ha d’evolucionar al mateix ritme.  

 

Les noves generacions han de ser educades en les noves tecnologies ja que es tornen 
indispensables. Però a més també es planteja la qüestió de si aquestes innovacions 
tecnològiques suposen nous mètodes, noves eines, per proporcionar una educació de més 
qualitat, que facin desenvolupar encara més les noves capacitats i aptituds dels nens.  

 

Un dels objectius principals d’aquest projecte és aquest. Primer cal investigar i preguntar-se si 
aquests nous avenços tecnològics es troben a l’aula, a l’educació dels més petits i si s’exploten 
els seus recursos de forma convenient. Llavors podem plantejar que és el que manca, i que es 
pot millorar amb les noves tecnologies.  

 

Tots aquests avenços però, poden resultar eines molt complicades i inaccessibles pels nens i es 
pot acabar optant per no fer-ne ús. Per això en aquest projecte s’estudiarà la viabilitat de fer 
servir una nova eina, la ReacTable, una interfície tangible, interactiva i que pot proporcionar un 
ús més fàcil, menys agressiu i més intuïtiu que la resta de tecnologies.  
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1. Visió General 

 

Segons la Declaració de Drets Humans: “Tota persona té dret a l’educació [...] L’educació 
tindrà per objectiu el ple desenvolupament de la personalitat humana i el enfortiment del 
respecte als drets humans i a les llibertats fonamentals; afavorirà la comprensió, la tolerància i 
l’amistat entre totes les nacions i tots els grups ètnics o religiosos [...]” .  

 

Moltes vegades la societat associa l’educació pre-escolar amb la necessitat de continuar amb 
l’escola bressol i comptar amb un cangur per les jornades laborals. Realment aquest raonament 
és totalment erroni. L’etapa pre-escolar probablement és una de les més importants, ja que és en 
aquest període quan es formaran les bases de la formació i personalitat del nen/nena.  

 

Quan es comença l’escola els nens es troben en un moment important de la seva maduració 
personal, es fan preguntes de tot el que els envolta i es comença a tenir una percepció real del 
món que els envolta. És un moment en el que el seu grau de comunicació creixerà de forma 
continuada i cada vegada més depressa. És una fase molt important del desenvolupament de les 
competències simbòliques que comprenen aspectes cognitius i aspectes relacionals. Per tant és 
un moment clau en que l’escola ha de potenciar aquestes noves capacitats, incidir en la 
percepció auditiva, visual, l’organització espai-temps, la sincronització manual, estimulacions i 
fins i tot relacions amb valors ètics i morals. Tota aquest desenvolupament d’aquestes diverses 
aptituds poden fer de base per una millor adaptació més senzilla a l’educació futura, com la 
lectura i l’escriptura. 

 

En l’actualitat en la que les noves tecnologies invaeixen tots els àmbits de la societat, cal 
preguntar-se de quina manera influeix aquesta en una tant important com l’educació. Les 
escoles intenten adaptar-se a les TIC introduint nous elements a l’escola i a l’educació. 

 

En aquest projecte es plantegen diversos interrogants; És aquesta adaptació suficient i igual en 
tots els nivells de l’educació? Es podria millorar aquesta primera etapa de l’educació fonamental 
amb l’inclusió de les noves tecnologies? No obstant ràpidament podem pensar que (encara que 
les escoles així ho fessin) si uns nens tan petits serien capaços de fer servir l’eina principal de 
les noves tecnologies; l’ordinador.  

 

Potser aquesta és la barrera més gran que es planteja aquí. Encara que el nen es troba en una 
etapa en que aprèn molt depressa, potser és una eina massa complicada per treure’n profit. Per 
aquest motiu probablement quedin aïllats d’aquesta possibilitat i no es relacionin amb l’àmbit 
tecnològic fins més endavant, quan comença a ser obvi que la nova societat ha d’estar preparada 
el més aviat possible en les noves tecnologies. 

 

Per aquest motiu en aquest projecte es plantejarà el possible ús d’una eina que podria complir 
amb els objectius d’introduir les noves tecnologies a les aules dels més petits i ajudar a 
potenciar aquestes primeres capacitats i coneixements. Es tracta de la ReacTable, una interfície 
tangible i interactiva.  

 

Ens trobem amb una interfície que pot trencar les barreres que presentava l’ordinador. La 
màquina “desapareix”, el nen no s’ha d’enfrontar a teclats, ratolins, etc. Tot es redueix a una 
pantalla, una interfície tangible, on amb fins i tot peces quotidianes (dibuixos, trossos de paper 
retallat, petits objectes amb una cara plana...) es pot interactuar directament, realitzar activitats, 
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donar ordres, en definitiva fer servir l’ordinador que s’amaga darrere la ReacTable de forma 
manual, sense haver de teclejar instruccions. 

 

La ReacTable reconeix una sèrie de “codis especials” (semblants a codis de barres) mitjançant 
un sistema de camera que incorpora. Depenent del sistema que s’hagi programat s’actuarà en 
conseqüència de les accions que indiquin els codis i es mostrarà amb la projecció pertinent a la 
superfície de la taula (pantalla). El funcionament d’aquesta novedosa interfície pot semblar 
complicat per les persona fora de l’àmbit tecnològic. Per això també s’explicarà en aquest 
projecte una mica més detallada el funcionament de l’eina que s’intentarà fer servir. 

 

Per tant es farà un anàlisi per veure si es pot introduir més noves tecnologies a l’aula, que és el 
que pot aportar, i es farà servir una eina que pot oferir grans resultats a un àmbit al qual 
inicialment no estava dirigit. 
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2. Definició 

2.1 Educació Infantil 

2.1.1  L’Educació avui 

 

L’escola ha estat tradicionalment, un espai fonamental per a la transmissió d’informacions i 
també ha estat un espai per a la comunicació. Als seus inicis aquesta transmissió d’informació 
es basava en la comunicació oral. Llavors va sorgir un canvi espectacular i amb molta 
repercussió quan es va haver de substituir el sistema comunicatiu oral per la comunicació escrita 
i es van introduir nous medis, com els llibres. Això va implicar un replantejament dels objectius 
i les metodologies utilitzades en el sistema educatiu. Aquest canvi va venir impulsat perquè 
s’estava produint un canvi a la societat i a la llarga va servir per millorar-ne el sistema educatiu. 
Avui estem vivint una situació similar amb les noves tecnologies i ens trobem en el punt en el 
qual podem veure que s’han anant introduint en les aules però encara no de forma complerta. 

 

Ens trobem amb una societat en la que cada vegada prenen més importància la informàtica, les 
telecomunicacions i la comunicació audiovisual. Tots els àmbits de la societat es veuen afectats, 
i per tant també l’educació. El professorat es troba davant noves situacions que exigeixen l’ús 
de l’ordinador com instrument didàctic i com a eina fonamental de treball.  

 

Per tant l’escola no pot estar aïllada d’aquests canvis que s’estan produint en la societat, ja que 
ha de formar les properes generacions d’aquesta. Però aquesta adaptació no és senzilla ni 
immediata. Requereix una adaptació i no només de medis tècnics, sinó de mentalitat i de 
preparació. L’eix de l’educació, el professorat, no serà substituït per la tecnologia, però el seu 
paper es veurà afectat. Serà el guia dels alumnes davant aquest nou avenç, aquest nou món, 
mitjançant les noves tecnologies com un recurs de treball més, ja que mai es pot arribar a 
convertir en un substitut de les tasques bàsiques de la lectura i l’escriptura.  

 

Sembla bastant evident, però, que la metodologia de l’educació canviarà de forma significativa 
degut a la constant evolució tecnològica que estem vivint. Probablement en un futur, el 
professorat inclourà  les seves classes presentacions multimedia amb informació, animacions, 
fotografies i vídeos; com una mena de simulació del món i veure-ho mentre s’està explicant. No 
seria absurd imaginar que les pantalles de vídeo ocupessin el lloc de les pissarres utilitzant 
lletres i gràfics en colors, animacions, il·lustracions educatives, etc. Els professors podrien 
utilitzar Internet com un medi de reciclatge i constant evolució en el material emprat per la seva 
feina. I també com una eina pel mateix professor: podrien trobar material nou per les seves 
classes, contactar amb altres professors per compartir experiències, realització de cursos 
formatius a través de la xarxa, etc. Els alumnes també ho podrien aprofitar per estar en contacte 
amb altres alumnes d’altres països, compartir tasques, materials de treball, etc. Tot un nou món. 

 

Mentre es dóna aquesta adaptació progressiva a les noves tecnologies en l’educació s’hauria de 
pensar de quina forma podem facilitar o millorar-ne aquesta. Ens hem de preguntar on es troben 
les mancances en l’educació actual i quines són les barreres, impediments que dificulten aquesta 
inclusió en el món educatiu. L’aptitud vers la tecnologia, per part de pares i mares, professorat, 
alumnes i la societat en general farà que aquest canvi, aquesta evolució sigui menys traumàtica. 
S’han d’utilitzar les eines disponibles sense por, sense rebuig. No es pot veure l’ordinador com 
una eina complicada, inaccessible i per tant no útil per l’ensenyament. L’hem d’adaptar si cal, 
de forma que les noves tecnologies passin a formar part de l’educació dels nens i que en millori 
la qualitat d’aquesta. 
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Hem de prendre la introducció de l’ordinador a la classe com un estímul pels alumnes, una eina 
que faciliti la tasca individual i col·lectiva, cooperant amb els altres alumnes; i que els faci 
guanyar autonomia per millorar les condicions d’enfrontar-se als problemes diaris.  

 

Hem d’acceptar que aprendre no és només utilitzar el que llegim en els llibres. Sembla bàsic que 
els nens i nenes en aquesta edat aprenguin a través de la seva activitat: explorar l’entorn, 
descobrir nous estímuls, relacionar conceptes, descobrir la informació, manipular objectes, 
prendre decisions, desenvolupar la seva creativitat a través de jocs i activitats... 

 

En conclusió, l’educació pel futur, avui dia, no es pot guiar només per la base tradicional de 
llegir, escriure, adquirir alguns coneixements, etc. Si no que s’ha de potenciar també amb 
especial interès el desenvolupament de les capacitats de comunicació, d’identificació 
d’informació, l’anàlisi i resolució de problemes, l’ús del raonament abstracte i científic i les 
facultats necessàries per poder fer servir els nous instruments i eines tecnològiques. 

 
2.1.2  L’etapa pre-escolar 

 

L’educació Pre-escolar [1] és el nivell educatiu que es realitza just abans de l’educació primària. 
És per a alumnes d’entre tres i cinc anys. S’imparteix generalment en tres graus escolars .  

 

El principal objectiu de l’educació pre-escolar és potenciar el desenvolupament de diverses 
capacitats socials, físiques i cognitives del nen atenent a les pròpies característiques de la seva 
edat i al seu entorn social. Així s’aconsegueix que l’alumne: 

 

• Adquireixi autonomia e identitat personal, per a que progressivament es reconeguin en 
la seva identitat cultural i personal. 

• Es relacioni amb l’entorn que l’envolta i sàpiga respectar tota manifestació de vida. 

• Desenvolupi la seva capacitat d’expressió a través del llenguatge, dels seus pensaments 
i el seu cos. 

• Sàpiga valorar la societat en la que es troba i aprengui a treballar en grup amb els altres 
alumnes i professors. Així es potencia la seva sociabilitat. 

• Desenvolupi la seva creativitat i que la representi mitjançant diversos material i 
tècniques. 

• Potenciar certes habilitats per poder preparar-se per futurs nivells en la seva educació. 

 

Aquests punts són els desitjables per una educació pre-escolar en la que els nens i nenes són 
molt receptius. Aquesta etapa és bàsica per estimular el nen i potenciar les seves capacitats tals 
com la capacitat de concentració, memòria, capacitats psicomotrius, etc. per així en un futur 
tingui més facilitat a l’hora d’adquirir nous coneixements, com aprendre a llegir i escriure.  

 

Durant la primera etapa de l’educació s’ha d’ajudar als alumnes a desenvolupar la seva capacitat 
intel·lectual per facilitar la seva atenció i concentració. També durant aquesta etapa mitjançant 
jocs i activitats s’estimula el raonament lògic i la memòria. 
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2.1.3  Alfabetització digital de les aules 

 

El segle XX es va distingir entre altres fets pels esforços en fer desaparèixer l’analfabetisme 
entre els països en vies de desenvolupament així com augmentar el nivell d’educació de nens i 
joves i la seva qualitat, així com també el nombre d’anys que dura la formació. És raonable 
pensar doncs, que en el segle XXI amb l’evolució tecnològica existent, l’esforç es centri en que 
els ciutadans incorporin certes habilitats per a l’ús de la informació i millorar la generació i 
organització del coneixement. 

 

Si busquem una definició bàsica del significat de la paraula alfabetització podríem trobar alguna 
cosa semblant a: la capacitat d’emprar el llenguatge en la seva forma escrita; una persona no 
analfabeta és capaç de llegir, escriure i comprendre la seva pròpia llengua. Actualment 
l’alfabetització a més de referir-se a l’àmbit de la lectura i escriptura, incloeix també la capacitat 
general d’entendre i portar a terme funcions bàsiques quotidianes per funcionar en el treball i en 
la societat actual. És per aquest motiu que des de 1986 la UNESCO va introduir el terme 
“alfabetització funcional” que fa referència a aquelles persones que poden realitzar totes les 
activitats necessàries pel funcionament eficaç del seu grup i comunitat i que a més l’hi permeten 
continuar utilitzant la lectura, escriptura i càlcul pel seu propi desenvolupament i el de la seva 
comunitat.  

 

Aquest concepte d’alfabetització funcional [2] s’ha completat en les últimes dècades amb la 
creixent complexitat de les noves tecnologies i les noves formes de la informació. Així quan es 
fa referència a l’alfabetització respecte la integració de les TIC són molts els termes emprats: 
alfabetització informàtica, digital, de xarxes, multimedia, etc. 

 

El concepte d’alfabetització informàtica va començar a utilitzar-se en els anys vuitanta i la 
definició més coneguda, encara que pugui semblar que és ja llunyana (1985), és l’establerta per 
Hunter: “el que una persona necessita ser capaç de fer amb l’ordinador, i sapiguer sobre 
ordinadors, per poder fer-se valer en una societat basada en la informació”. Com es pot observar 
hi ha un paral·lelisme amb l’evolució de l’alfabetització. Al principi simplement instrumental, 
però després se li afegeixen aspectes funcional i crítics. Per aquest motiu, el concepte 
d’alfabetització informàtica s’ha anant ampliant amb el pas del temps. En aquest sentit, Shapiro 
[3] (1996), considera que aquest tipus d’alfabetització està basat en set àmbits, que a la vegada 
són altres alfabetitzacions: 

 

• Alfabetització en eines: coneixement i ús de les eines dins de les tecnologies de la 
informació incloent el hardware, el software i els programes multimedia. 

• Alfabetització en recursos: coneixement de les formes i mètodes d’accés als recursos 
informacionals, especialment els que estan en xarxa. 

• Alfabetització social-estructural: comprensió de la situació social i de la producció 
d’informació. 

• Alfabetització investigadora: ús de les eines de tecnologies de la informació per a la 
investigació i el treball acadèmic. 

• Alfabetització per la publicació: habilitat per difondre i publicar informació. 

• Alfabetització de les tecnologies emergents: capacitat per comprendre la innovació en 
les tecnologies de la informació. 

• Alfabetització crítica: capacitat per avaluar de forma crítica els costos i beneficis de les 
tecnologies de la informació.  
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En la societat actual en la que les noves tecnologies avancen més ràpidament i en la que els 
individus han d’estar cada vegada millor preparats, l’alfabetització informàtica hauria de ser un 
dels pilars de l’etapa educativa de les persones. Encara més, les habilitats per accedir i utilitzar 
la informació han d’estar estretament relacionades amb dos objectius: incrementar i ampliar les 
habilitats i els nivells de lectura i escriptura, i la modernització cultural, com requisits per 
formar part i participar de forma activa en el desenvolupament de la societat de la informació. 

 

Per tant no és d’estranyar que l’Organització per la Cooperació i Desenvolupament Econòmic 
(OCDE) [4] hagi dirigit la seva atenció a les habilitats de lectura, amb l’objectiu de conèixer 
l’estat en que aquestes es troben en els individus, en particular entre la gent jove. El Programa 
Internacional d’Avaluació d’Estudiants (PISA) de la OCDE va realitzar una avaluació en 32 
països amb el propòsit d’analitzar les competències de les habilitats de lectura, matemàtiques i 
ciències en la solució de reptes reals. L’estudi, denominat “Coneixement i Habilitats per a la 
Vida”, es va aplicar a 26 mil joves de 15 anys que van concluir l’educació obligatòria. En quant 
a l’estudi de la lectura definida per aquest organisme com la capacitat de comprendre textos, 
avaluar informacions, construir hipòtesis i aprofitar coneixements va tenir com propòsit 
avariguar en quina mesura els individus són capaços de construir, desenvolupar i interpretar el 
sentit del que llegeixen, per adquirir i millorar coneixements i competències en altres terrenys. 

 

La OCDE va establir tres nivells: el rang de normalitat establert per aquest organisme és 
descendent en el que es troben únicament cinc països: Noruega, França, Estats Units, 
Dinamarca i Suïssa. Dotze països van superar aquesta escala i es van situar en nivells superiors, 
Finlàndia, Canadà, Nova Zelanda, Irlanda, Corea, Gran Bretanya, Japó, Suècia, Àustria, 
Bèlgica, Islàndia i Austràlia. Aquests països constituirien el model i el paràmetre dels lectors de 
la Societat de la Informació. En el tercer grup es trobaven 14 països considerats 
significativament per sota del rang normal. A mesura que es descendeix en l’escala, es van 
reduint les capacitats per localitzar un fragment d’informació, identificar el tema principal de un 
text o establir una correlació simple amb coneixements corrents. Per tant, la investigació va 
concluir que els estudiants es limiten més a llegir en un sentit tècnic, no tenen capacitats per 
donar-li sentit a lo que es llegeix, i en conseqüència tenen dificultats per ampliar els seus 
coneixements. És a dir, s’allunyen de la lectura sofisticada que els permeti una detallada 
comprensió de text, identificar la rellevància dels seus components, l’avaluació d’informació de 
manera crítica i construir hipòtesis basant-se en la relació de coneixements que ja posseeixen 
amb els nous adquirits. Una dada també interessant, és la relació entre gènere i lectura: les 
dones realitzen molt millor les tasques de comprensió de lectura que els homes, no obstant són 
superades pels homes en matemàtiques i ciències. 

 

Els factors que s’assenyalen com causes de les deficiències de les habilitats de lectura són la 
família i les instàncies educatives; la primera per no fomentar el gust per la lectura, mentre que 
a la segona se li sumen el fer de la lectura una obligació i un medi per la memorització i 
repetició d’informació. La lectura així, és perjudicada per una orientació utilitària per fins 
immediats, i molt lluny de ser un entreteniment. Per altre part, les economies tenen la tendència 
de orientar i enfortir el desig de consum de béns materials per damunt dels culturals. 

 

Sens dubte els resultats de l’estudi de la OCDE que es realitzaran cada tres anys han començat a 
despertar l’atenció dels governs per la lectura, particularment l’énfasi es situa en els processos 
pedagògics; no obstant, el problema educatiu és conseqüència d’una deficient cultura 
informativa per raons ideològiques, econòmiques i històriques. La lectura sembla convertir-se 
en un obstacle per aconseguir les habilitats definides de l’alfabetització funcional però aquesta 
alarma generalitzada està sent corregida amb mesures que no semblen correspondre amb el 
problema. Sembla ser que la major part de governs acaben prenent decisions similars: augment 
d’hores de llenguatge i matemàtiques, proves de coneixement per tots els alumnes, etc. El més 
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curiós és que no s’analitzen les causes d’aquest problema i es contemplen els ordinadors com 
enemics a combatre: treuen hores per llegir, estudiar, etc. i no com les eines que poden facilitar 
l’aprenentatge i que també poden i han de contribuir al desenvolupament de la lectura i 
escriptura i les habilitats comunicatives. 

 

2.1.4  El professorat, peça clau 

 

Seymour Papert [5] (científic computacional, matemàtic i educador), per exemplificar la lentitud 
dels canvis en les institucions educatives, va establir la següent comparació. Imaginem que fa 
un segle haguéssim congelat a un cirurgià i a un mestre i ara els tornéssim de nou a la vida. El 
cirurgià entraria a la sala d’operacions i no reconeixeria ni el lloc ni els objectes i a més es 
sentiria totalment incapacitat per actuar. Però, que passaria amb el mestre? Segurament 
reconeixeria l’espai com una classe i encara trobaria un guix i una pissarra amb la que començar 
a explicar i ensenyar. 

 

El principal problema dels professors de la generació digital és que la societat actual ha canviat 
molt ràpidament i el professorat es troba amb una situació complicada: s’han produït molt pocs 
canvis en quant a l’estructura i la gestió de l’escola, mentre que la societat ha canviat de forma 
ràpida, els nens actuals necessiten altre tipus de formació. Els professors s’han format amb una 
cultura i una visió del significat de la seva professió que han canviat. En la literatura han 
aparegut bons exemples d’aquest fet. El llibre de gran èxit editorial: J. Sala (2001), Petita 
crònica d’un professor de secundària [6], no és més que una mostra d’un professor d’institut que 
té grans dificultats per dur a terme la seva professió (tal i com l’havia entès) amb els alumnes 
que realment té. L’oferta i la demanda no encaixen, el treball del professor ha de canviar.  

 

El problema és que a la tasca d’ensenyar i als canvis, els professors generalment s’enfronten en 
solitari. Poques professions es caracteritzen per una major soledat i aïllament. El professor dins 
de la institució escolar pot ser innovador o no segons vulgui o pugui. Els professors poden veure 
de forma directa com l’escola ha de canviar, com necessiten major formació per afrontar els 
canvis però, no obstant, tenen poca capacitat d’introduir modificacions a la vegada que la 
formació depèn totalment de la seva voluntat. 

 

L’aïllament dels professors està afavorit evidentment per l’arquitectura escolar, que organitza 
les escoles en mòduls estàndard, així com per la distribució del temps i de l’espai, i l’existència 
de normes d’independència i privacitat entre els professors. L’aïllament, com norma i cultura 
professional té alguns avantatges i alguns evidents inconvenients per als professors ja que 
encara que facilita la creativitat individual i allibera als professors d’algunes de les dificultats 
associades amb el treball compartit, també els anul·la l’estimulació del treball pels companys, i 
es deixa de rebre el recolzament necessari per progressar al llarg de la carrera. 

 

Els canvis que s’estan produint en la societat incideixen en la demanda d’una redefinició del 
treball del professor i segurament de la professió docent, de la seva formació i del seu 
desenvolupament professional. Els papers que tradicionalment han assumit els docents 
ensenyant un currículum caracteritzat per continguts acadèmics avui en dia resulten gairebé 
inadequats. Als alumnes els arriba la informació per múltiples vies: la televisió, radio, 
ordinadors, Internet, recursos culturals de les ciutats, etc. El professorat ha de ser conscient de 
tot això.  

Sota aquesta perspectiva, el paper del professor hauria de canviar des d’una concepció purament 
distribuïdors d’informació i coneixement cap a una persona que és capaç de crear i orquestrar 
ambients d’aprenentatge complexes, implicant als alumnes en activitats apropiades, de forma 
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que els alumnes puguin construir la seva pròpia comprensió del material  a estudiar, i 
acompanyant-los en el procés de l’aprenentatge. 

 

Els canvis en els professors no poden fer-se al marge de com es compren el procés 
d’aprenentatge dels propis professors. ¿Com s’aprèn a ensenyar? ¿Com es genera, transforma i 
transmet el coneixement en la professió docent? Uns canvis que es concreten en formes distintes 
d’entendre l’aprenentatge, l’ensenyament, les tasques, així com els medis i l’avaluació. 

 

Comprendre el que s’aprèn i aprendre a aprendre són alguns dels aspectes més repetits en tota la 
bibliografia sobre el tema, i això és aplicable tant als estudiants com als propis professors. 

 

Juntament amb la capacitat d’aprendre, un element que es considera també de gran importància 
és la capacitat de lideratge dels professors. S’està demanant un professor entès com un 
“treballador del coneixement”, dissenyador d’ambients d’aprenentatge, amb capacitat per 
rentabilitzar els diferents espais on es produeix el coneixement. I una professió docent 
caracteritzada per una comunitat de pràctica a través de la que la experiència individual pugui 
convertir-se en col·lectiva. Una professió que necessita canviar la seva cultura professional, 
marcada per l’aïllament i les dificultats per aprendre d’altres i amb altres; en la que està mal vist 
demanar ajuda o reconèixer dificultats. 

 

Comença a haver experiències interessants en el que es mostra com l’ús de les tecnologies pot 
facilitar moltíssim el treball dels professors. La creació de comunitats virtuals per compartir 
recursos i coneixements així com la creació d’espais de pràctica compartits són una mostra.  

 

Tal i com s’exposa en l’informe europeu “Learning to bridge the digital divide” [7] (2000), les 
TIC permeten una nova complementarietat entre l’aprenentatge formal en l’escola i 
l’aprenentatge informal fora d’aquesta. Les relacions entre casa i escola, que afavoreixen la 
qualitat de l’aprenentatge quan són satisfactòries, adquireixen major importància amb 
l’innovació de les noves tecnologies. Tradicionalment, el treball en l’escola ha sigut 
complementat amb el treball a casa, i aquest ha estat considerat, en general, com un reforç de 
l’activitat formal en el col·legi. Altres aprenentatges adquirits fora de l’escola no han cridat 
l’atenció dins dels formalismes i han estat infravalorats. 

 

Les TIC han augmentat de forma considerable les estratègies possibles per aprendre fora de 
l’escola, al funcionar com recolzament i extensió de l’aprenentatge que s’adquireix dins 
d’aquesta. Això succeeix quan els estudiants poden utilitzar un CD-ROM a casa, es connecten a 
Internet, consulten una enciclopèdia electrònica, entren a un fòrum, es comuniquen a través del 
chat, etc. 

 

El professorat ha d’adequar la seva actuació a la nova cultura que suposa la globalitzada societat 
de la informació i els seus nous instruments, especialment les noves tecnologies de la 
comunicació i la informació. Per això, i dins de les noves corrents socioconstructives sobre 
l’aprenentatge, els nous rols docents suposen emfatitzar les següents funcions: 

 

• Organitzar i gestionar situacions d’aprenentatge amb estratègies didàctiques que 
considerin la realització d’activitats d’aprenentatge (individuals i cooperatives) de gran 
potencial didàctic i que considerin les característiques dels estudiants. 
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• Escollir els materials que s’utilitzaran, el moment de fer-ho i la forma d’utilitzar-los, 
tenint cura dels aspectes organitzatius de les classes (evitar un ús descontextualitzat dels 
materials didàctics). Estructurar els materials d’acord amb els coneixements previs dels 
alumnes (si és necessari establir nivells). 

 

• Constituir una font d’informació pels alumnes, però no la única (presentació dels 
aspectes més importants dels temes, les seves possibles aplicacions pràctiques, les seves 
relacions amb altres temes coneguts...). 

 

• Suggerir la consulta d’altres fonts alternatives. 

 

• Abans d’iniciar les activitats informar als estudiants dels objectius que es persegueixen, 
del treball que es realitzarà i dels materials i la metodologia que s’utilitzarà. 

 

• Durant el desenvolupament de les activitats observar el treball dels estudiants i actuar 
com assessor. 

 

• Orientar i guiar els aprenentatges dels estudiants. 

 

• Actuar com consultor per aclarir dubtes de continguts i metodologia, aprofitar els seus 
errors per promoure nous aprenentatges. 

 

• Avaluar els aprenentatges dels estudiants i les estratègies didàctiques utilitzades. 

 

• Experimentar en l’aula, cercant noves estratègies didàctiques i noves possibilitats 
d’utilització dels materials didàctics. 

 

En aquest àmbit, un dels estudis més interessants és el realitzat per l’International Society for 
Technology in Education [8] a partir del qual s’ha establert que tots els professors haurien 
d’estar preparats per treballar seguint els següents indicadors: 

 

Conceptes i operacions tecnològiques 

Coneixements bàsics sobre l’ús de les tecnologies demostrant la capacitat de mantenir-se 
informat i actualitzat constantment. 

 

Planificació i disseny d’entorns d’aprenentatge 

Els professors haurien de ser capaços de planificar i dissenyar entorns d’aprenentatge basats en 
tecnologies: 

 

• Apropiant-se d’estratègies instructives per recolzar la diversitat de les necessitats dels 
alumnes. 

• Aplicant tecnologies ja existents. 
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• Identificant i localitzant recursos tecnològics i avaluant la seva utilitat. 

• Planificant la gestió de recursos tecnològics en el context de les activitats 
d’aprenentatge. 

 

Ensenyament, aprenentatge i currículum 

Els professors han de fer servir mètodes i estratègies que utilitzin la tecnologia per facilitar 
l’aprenentatge dels estudiants: 

 

• Facilitant experiències pròpies del contingut estudiat. 

• Utilitzant tecnologies per recolzar les estratègies d’aprenentatge de l’estudiant tenint en 
compte les necessitats individuals. 

• Aplicar tecnologia per desenvolupar en els nens habilitats de resolució de problemes i 
creativitat. 

• Gestionar les activitats dels alumnes en un entorn tecnològic. 

 

Seguiment i avaluació 

Els professors haurien de: 

 

• Aplicar la tecnologia per el seguiment i avaluació dels alumnes. 

• Utilitzar recursos tecnològics per recollir i analitzar dades, interpretar resultats i 
comunicar aquests resultats aconseguits durant el procés d’aprenentatge. 

• Aplicar múltiples mètodes d’avaluació per determinar l’apropiació de l’ús de la 
tecnologia com a font d’aprenentatge, de comunicació i de productivitat. 

 

Productivitat i pràctica professional 

Els professors haurien de: 

 

• Utilitzar recursos tecnològics per incrementar el desenvolupament professional i 
l’aprenentatge continu. 

• Avaluar contínuament el tipus de tecnologia utilitzada. 

• Aplicar la tecnologia per incrementar la productivitat. 

• Utilitzar la tecnologia per a la comunicació amb els estudiants, companys, pares i la 
comunitat en general. 

 

Aspectes socials, ètics i legals 

Els professors haurien d’entendre els aspectes socials, ètics i legals relacionats amb l’ús de les 
tecnologies: 

 

• Identificant i utilitzant tecnologies que recolzin la diversitat. 

• Promovent recursos tecnològics segurs. 
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• Facilitant l’accés equitatiu a tots els estudiants. 

 

El més interessant de l’estudi és que s’emfatitza un coneixement global del procés 
d’ensenyament-aprenentatge i no només l’ús tècnic de les tecnologies que resulta molt més 
freqüent però també presenta una imatge molt més distorsionada del problema, ja que no es 
tracta només de tenir un domini tècnic si no fundamentalment pedagògic. 

 

2.2 El videojoc en l’educació 

2.2.1 Videojocs educatius 

 

En el mercat dels jocs d’ordinador, en la última dècada l’indústria multimedia ha començat a 
dissenyar els denominats jocs educatius. ¿Quines són les diferències que caracteritzen als jocs 
educatius? Una primera resposta a aquesta pregunta és l’intencionalitat. En els videojocs 
normals l’intenció és entretenir, divertir. Els jocs educatius es dissenyen amb l’objectiu 
principal de que el nen/nena aprengui. No es tracta només d’invertir el temps jugant, s’ha 
d’aprendre alguna cosa durant el joc. Aquesta diferència en quant a intenció conté unes 
conseqüències importants. 

 

Els jocs educatius estan pensats per ser utilitzats en les escoles o per a que els comprin aquells 
pares “conscients” i preocupats per l’educació dels seus fills i volen que el temps de lleure sigui 
també un temps profitós. Els jocs educatius es presenten en aquest moment com una alternativa 
als videojocs. Darrere del disseny d’un joc multimedia educatiu s’amaga un disseny educatiu 
basat en models d’ensenyament-aprenentatge que molt probablement la majoria dels professors 
no voldria defensar com vàlids per una educació de qualitat. 

 

Efectuant una revisió dels productes més recents apareguts en el mercat espanyol ens trobem 
amb que la majoria dels jocs informàtics són molt semblants. Es basen en proposar al nen la 
realització d’una sèrie d’activitats que coincideixen en la major part dels productes: laberints, 
jocs d’emparellament, de dibuix i activitats de reconeixement de lletres, colors, nombres, 
formes i notes musicals. En alguns casos, aquestes activitats es presenten de forma directa com 
és el cas del joc “Les tres bessones” (a partir de 3 anys), mentre que altres ho fan per mitjà 
d’una història, d’una aventura. És a dir, que sota el format d’un joc d’aventura, en realitat el nen 
es veu obligat a realitzar altres activitats que res tenen a veure amb la història i que tenen un 
caràcter fonamentalment instructiu. 

 

El disseny  dels jocs per aprendre es basa en un format clàssic d’ensenyament-aprenentatge i 
està dominat, en la majoria de les ocasions, per el contingut a transmetre i no per l’activitat del 
jugador. Per aquest motiu, els formats i dissenys són molt diferents als jocs comercials. El 
disseny té una intenció que és ensenyar un contingut específic o bé proporcionar al nen un espai 
de pràctica i exercitació d’un contingut après prèviament. Del joc només s’extrau la semblança, 
la forma. Per això, la concentració i persistència del jugador es inferior que en la resta de jocs.  

 

És important observar que aquest tipus de jocs per ensenyar es concentra en els més petits, de 3 
a 8 anys aproximadament, en que els nens (normalment) encara no han començat un ús de 
l’ordinador i els jocs electrònics lliure de continguts educatius. Però, també s’ha de tenir en 
compte, que el nen comença a identificar el joc en un àmbit acadèmic i escolar. 
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El problema del disseny dels multimedia educatius i dels jocs educatius és que s’acostuma a 
presentar un món pla i lineal. A l’igual que succeeix en els llibre de text. Tot està organitzat i 
predeterminat i existeixen molt poques possibilitats d’exploració i descobriment. Seria molt més 
interessant utilitzar jocs complexes que permetessin al nen enfrontar-se amb entorns virtuals 
complexes. Per aquest motiu, molts dels estudis que s’han realitzat es fan amb jocs d’aventures i 
simulacions. 

 

Segons Marc Prensky [9] (escriptor, consultor i dissenyador internacional de jocs en les àrees 
crítiques de l’educació) un bon videojoc ha de tenir en compte els següents elements: 

 

• Oferir una visió general del joc per que es sàpiga quin és l’objectiu i la missió principal 
del jugador. 

• Dirigir l’atenció en l’experiència del jugador. Donat que molts dels disenyadors dels 
jocs són també jugadors, solen fer molt accessibles els reptes que s’han de trobar al 
llarg del joc.  

• Una estructura sòlida. L’estructura del joc pot prendre múltiples formes però és 
important que sigui sòlida, és a dir, amb un número limitat d’opcions que proporcionin 
a l’usuari la llibertat d’escollir però sense que el condueixin a perdre’s en el joc. 

• Altament adaptatiu. El joc ha de ser divertit per múltiples usuaris i ha d’estar pensat per 
diferents nivells de forma que pugui anar adaptant-se en funció dels progressos del 
jugador. 

• Fàcil d’aprendre l’ús però no fàcil de guanyar. Els millors jocs són els que generalment 
s’aprenen de forma ràpida però que necessiten hores per superar-se. 

• Dificultat equilibrada. Un bon joc ha d’estar sempre entre el que l’usuari pot fer sense 
que sigui molt fàcil ni molt difícil.  

• Rebre un feedback constant. El jugador necessita sapiguer de forma constant si la seva 
estratègia és adequada o no per poder modificar les seves accions. 

• Incloure exploració i descobriment. A no ser que el tipus de joc ho impedeixi, o que 
l’objectiu sigui clarament un altre, és important que l’usuari pugui explorar l’entorn del 
joc i realitzar descobriments. 

• L’interfície sigui útil. No és convenient realitzar dissenys complexes que dificultin l’ús 
del joc.  

• Proporcionar ajudes. És important que el jugador pugui tenir ajudes directes sobre l’ús 
del programa o indirectes per obtenir consells o estratègies per millorar el joc. 

• Incloure la possibilitat de guardar els progressos. És important que el joc tingui l’opció 
de guardar els progressos per poder anar jugant a partir dels avenços realitzats. 

 

A part d’això s’ha de tenir en compte quin tipus d’usuaris utilitzaran el joc. Pot variar segons 
edats. Per això les condicions per a que el joc pugui ser utilitzat amb tranquil·litat s’haurien de 
tenir en compte els següents aspectes: 

 

• Els continguts predominants del joc: conceptes, procediments, valors. 

• Els tipus d’habilitats que requereix l’ús del joc (organitzatives, presa de decisions, 
resolució de problemes, etc.). 

• Els tipus de valors o contravalors que es manifesten en el joc. 
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• Els continguts als quals es pot vincular el joc: matemàtiques, llenguatge, ciències 
socials, etc. 

• L’ús de les TIC. És important saber si es treballa un tipus d’estructura lineal o 
hipertextual. Si és convenient utilitzar altres recursos tecnològics per avançar en el joc, 
etc.  

 

No tots els jocs tenen el mateix tipus d’utilitat. Per aquest motiu, és important dissenyar les 
activitats del joc establint una diferenciació entre l’anàlisi del joc en si mateix i el seu potencial 
educatiu. En aquest últim aspecte, és precís dissenyar les activitats tenint present que en cada 
sessió podem treballar a diferents nivells: les activitats relatives al propi joc, les activitats per 
l’explotació del contingut educatiu i les activitats per el desenvolupament de l’alfabetització 
digital.  

 

2.2.2 El joc en l’educació: per què no el videojoc? 

 

La motivació és un concepte clau de la majoria de les teories sobre l’aprenentatge. I es troba 
molt relacionada amb l’atenció, el reforç i el feedback. Si una persona no està motivada per 
aprendre no aprendrà. Per tant es necessita una motivació inicial que els videojocs poden 
proporcionar amb molta facilitat.  

 

Hi ha tres components que apareixen en gairebé tot videojoc: 

 

• El repte. Es tracta de que el jugador vegi clarament unes fites a assolir, que en realitat, 
no sap si serà capaç d’aconseguir. 

 

• La curiositat. El joc ofereix múltiples alternatives, pantalles, imatges, personatges, etc. 
Es tracta de crear curiositat al jugador de forma que aquest mantingui la motivació 
necessària per seguir jugant. 

 

 

• La fantasia. Els jocs semblen provocar imatges mentals no immediates per els sentits i 
que generen idees no ajustades a la realitat. 

 

Aquests tres factors també s’utilitzen com un element important en la majoria de programes 
educatius. És més, la majoria de software educatiu acaba imitant en certs aspectes als jocs que 
no tenen finalitat educativa, per poder assolir aquesta motivació.  

 

Varis estudis, com el de McFarlane i el seu equip (2002), juntament amb l’opinió de professors 
reconeixen que els jocs recolzen el desenvolupament de diversos factors importants per 
l’aprenentatge: la resolució de problemes, l’aprenentatge de seqüències, el raonament deductiu, 
la memorització. A més resulta fàcil introduir estratègies didàctiques grupals com el treball 
cooperatiu, col·laboratiu, etc. 
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Àrees d’aprenentatge en que els videojocs poden contribuir: 

 

Desenvolupament personal i  social Proporciona interès i motivació.  

Manté l’atenció i la concentració. 

Es pot treballar en grup i es poden compartir 
recursos. 

Llenguatge i alfabetització Convida als nens a explicar el que està succeint en 
el joc. 

Ús del discurs, de la paraula per organitzar, 
seqüenciar i clarificar el pensament, idees, 
sentiments i events. 

Desenvolupament matemàtic Ús diari de paraules per descriure posicions. 

Desenvolupament creatiu Respostes en formes molt variades. 

Ús de la imaginació a partir del disseny gràfic, la 
música i la narració de les histories. 

Coneixement i comprensió del món Ús dels nens del control del software per investigar 
la direcció i el control. 

Desenvolupament físic Control de la motricitat a partir de l’ús de perifèrics 
en la navegació i selecció d’objectes. 

 

 

No obstant per conèixer realment els efectes que es poden donar, cal precisar la 
contextualització del medi (videojoc) i el nen, ja que l’activitat humana està connectada per les 
eines, les relacions interpersonals i els contextos culturals. En aquest sentit, el context mínim 
significatiu és la relació establerta entre els subjectes i els objectes, que està mediada per les 
eines, el llenguatge i els contexts socio-culturals. Així es pot definir el model de Jyri Engeström  
[10] (1993).Un sistema d’activitat està format, tal com mostra la figura, per els subjectes i els 
objectes sobre els que es realitzarà l’activitat. Aquests poden ser físics, abstractes, o inclòs 
proposicions teòriques. Les eines són conceptes, eines físiques, artefactes o fonts que permetin 
la interacció entre els subjectes i els objectes. La comunitat és el sistema de referència cultural i 
social del grup, que requereix compartir unes regles d’actuació i una divisió de les activitats.  

 

Model d’Engeström 

 

 

 

                           

 

 

 

      

Figura 1. Model d’Engeström 

 

 Eines 

Subjecte  Objecte 

Regles  Comunitat Divisió de l’activitat 
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En base a aquest enfoc i sintetitzant es pot considerar que: 

 

• El joc és una activitat fonamental en la vida del nen. 

• Els jocs digitals incorporen els elements propis de l’alfabetització digital. 

• La cultura digital està fora de l’escola i l’escola ha d’incorporar-se a aquesta d’una 
manera més contundent. Les experiències informals que els nens ja tenen, els 
coneixements ja adquirits han de servir de base a partir dels quals treballar. 

• No es tracta només d’assolir un domini instrumental de l’eina si no dels coneixements 
necessaris per viure en la societat informacional. Per tant, el concepte d’alfabetització 
digital és ampli. Des dels aspectes purament instrumentals fins una concepció cultural i 
social de l’eina.  

• Els videojocs educatius (i molts dels no educatius també) proporcionen entorns 
d’aprenentatge complexos apropiats per a l’adquisició d’un aprenentatge amb materials 
“autèntics” el que pot permetre una construcció del coneixement a partir de models més 
adequats a la societat actual. No es tracta de construir jocs que ensenyin si no 
d’ensenyar a jugar i treballar aquells aspectes educatius del joc que requereixen la 
intervenció de l’educador, que el jugador difícilment arribaria de forma individual. 

• Els contextos de treball en col·laboració així com la reflexió sobre l’ús de la pròpia eina 
són aspectes bàsics del model didàctic utilitzat.  

 

2.3 Com millorar l’educació? 

2.3.1 Tecnologia a l’escola: esperança per millorar l’educació 

 
Que el sistema educacional té deficiències i que s’hauria de millorar, sembla no només una 
opinió generalitzada, si no més aviat un fet. L’aprofitament de les noves tecnologies per 
l’educació és ja per molta gent una de les oportunitats més importants de millora. Però s’ha 
d’anar amb compte, són molts els experts que opinen que simplement implantar noves 
tecnologies a l’aula no marcaran la diferència. 

 

Cada vegada més els alumnes tenen més contacte amb aquestes tecnologies, però evidentment 
varia dràsticament depenent de les escoles que analitzem. Però no només ens hem de preocupar 
de que no totes les escoles disposen dels mateixos recursos. Més important és sapiguer com fer-
ne ús, ja que la nova tecnologia per molta gent, com Antonio Bartolomé (professor de la 
Universitat de Barcelona), la tecnologia per sí mateixa no canviarà res. El que s’ha de marcar 
com objectiu és donar-li un ús trobar una metodologia que permeti que sí que s’aconsegueixi 
treure’n profit. 

 

Per tant sembla ja molt llunyana la discussió de si és bo o no emprar les noves tecnologies a 
l’escola. Això sembla evident. El plantejament que ens trobem ara és com les utilitzem, qui les 
utilitza i que podem aconseguir-ne.  

 

Així sembla forçós que el sistema organitzatiu de l’escola hagi de canviar. Començant pel 
professorat que s’ha d’apropiar de l’ús de les tecnologies. Diversos programes s’estan portant a 
terme per incidir justament en això. Un exemple és Chile Aprende, on es promou l’ús de les TIC 
a l’aula, oferint un kit tecnològic als professors (notebook, projectors, banda ampla WiFi). 
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El professor Antonio Bartolomé va indicar en el passat DuocUC (juny del 2006) va plantejar un 
nou model d’escola: una escola activa, participativa (els alumnes participen en les decisions), 
lliure (perquè desenvolupar-se com a persona només es produeix en un entorn en el que s’és 
lliure), i per últim ha de ser divertida, amb una visió positiva. Tot això ha d’anar de la mà de la 
tecnologia, ja que aquesta no és el més important però si indispensable. L’escola no pot assolir 
això sense les noves tecnologies. 

 

2.3.2 Projectes paral·lels 

 

Per entendre una mica més quins esforços s’estan fent a les escoles catalanes i de la resta del 
món per introduir noves tecnologies i així millorar-ne la qualitat de l’educació, a continuació 
s’expliquen els objectius de diversos projectes i iniciatives que s’estan portant a terme o ja han 
finalitzat. Aquests podrien considerar-se paral·lels a aquest mateix projecte, ja que molts dels 
objectius, són comuns. 

 

Texas Computer education association [11] 

 En aquesta pàgina web podem trobar tota la informació sobre aquesta associació de l’estat de 
Texas, Estats Units. El principal objectiu de la Texas Computer Education Association (TCEA) 
és la milloria de l’educació i l’aprenentatge per mitjà de l’ús de les noves tecnologies, més 
concretament els ordinadors. 

 

La TCEA és l’organització estatal més gran d’Estats Units dedicada a l’ús de la tecnologia en 
l’educació. Es va fundar l’any 1980, i durant aquest temps l’associació texana ha estat molt 
activa, amb diversos congressos i esforços per recolzar les noves tecnologies en l’educació. Un 
dels principals objectius és integrar la tecnologia en el K-12 (una xarxa d’escoles americanes 
online) i proporcionar a tots els seus membres informació avançada a través de conferències, 
tallers, fulls informatius, Internet i col·laboracions amb l’educació. La TCEA està afiliada al 
International Society for Technology in Education (ISTE) una organització altruista que vol 
encapçalar un servei per millorar l’ensenyament i l’aprenentatge fent servir els efectes de la 
tecnologia en l’educació.  

 

La TCEA està dividida en vint àrees en l’estat de Texas, de tal forma que les necessitats dels 
seus membres es poden cobrir millor i més ràpidament. Aquestes àrees mantenen constants 
contactes amb els seus membres amb nombroses conferències i activitats en les quals educadors 
i estudiants poden participar. També s’organitza una conferència anual que involucra a tot 
l’estat. Amb aquestes conferències s’intenta proporcionar tota la informació disponible sobre 
innovacions i experiències entorn l’educació i l’ús de les noves tecnologies.  

 

L’any 2006 es va realitzar l’última conferència de la TCEA [12]. 

 

Projecte: "El ordenador como instrumento de apoyo en el aprendizaje" [13] 

En aquesta pàgina s’explica el projecte que han portat a terme dues professores de Güejar-
Sierra, un poble de Granada, basat en l’ordinador com instrument de recolzament en 
l’aprenentatge de la lectura-escriptura, la música i el joc. Van introduir l’ordinador com a eina 
de recolzament en les classes infantils i de primària.  
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L’objectiu del projecte es la introducció de les noves tecnologies en l’aula fins aconseguir que 
l’ordinador sigui un objecte comú i quotidià, com els llibres de text. El projecte té en compte el 
component individual, subjectiu i experiencial així com el social i cultural dels nens que 
participen. Va dirigit a alumnes de segon cicle d’educació infantil de tres, quatre i cinc anys i 
també de primària (sis i set anys). Intenta ser una experiència gradual i continua.  

 

Algunes de les idees interessants que podem trobar en la seva pàgina són com que consideren 
contrastat que les noves tecnologies no poden quedar-se fora de l’àmbit educacional. La nostra 
societat cada vegada s’involucra més amb elles i és fonamental que des de petits s’ensenyi a 
dominar-les i a veure-les com una eina més. També però, les responsables del projecte deixen 
clar que aquestes tecnologies no són per substituir professors o mètodes que es donen 
actualment a l’ensenyament. Són més aviat una medi més, que s’ha d’introduir necessàriament i 
que pot ajudar a millorar-ne la qualitat de l’educació. 

 

En el projecte doslourdes es considera que el període d’edat que va fins als 6 anys és un 
moment clau, en el que s’aprèn més ràpidament i de forma més natural. El potencial 
d’aprenentatge és molt gran. En el projecte es vol utilitzar l’ordinador com objecte 
d’aprenentatge i que el nen el reconegui com una eina per la vida quotidiana.  

 

Es vol que el nen desenvolupi: 

• La seva capacitat d’atenció 

• La seva memòria i que iniciï activitats de càlcul mental 

• La seva capacitat d’observació 

• La motricitat manual 

• L’atenció discriminativa 

• L’estructuració espacial 

• El pensament simbòlic  

• Treball en equip 

• L’aprenentatge autònom 

• El descobriment significatiu del llenguatge escrit. 

 

S’expliquen més valors, aptituds que es volen aconseguir amb aquest projecte. També es citen 
les eines (com quins programes educatius multimèdia es fan servir) emprades. L’únic que es 
troba a faltar en aquesta pàgina és informació sobre els resultats o conclusions que s’hagin 
pogut extreure.  

 

PBS Parents [14] 

En aquesta pàgina web troben una guia sobre els nens i els medis. Per mitjà de fòrums, articles, 
etc. tracta de donar resposta a les preguntes que els pares es fan sobre els nens, els nous medis 
de comunicació i les possibilitats que aquests ofereixen. Es poden formular preguntes sobre 
preocupacions tals com el que els joves veuen i escolten en televisió, pel·lícules, videojocs i 
Internet.  
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2.4 Estudi sobre l’educació i la nova societat de l a informació 

 

La part més important de recerca i investigació del projecte ha estat aquesta. El propòsit és no 
basar-se només en llibres, articles i estudis per entendre la situació de l’educació i com es poden 
aplicar les noves tecnologies, sinó submergir-se una mica més directament i així aconseguir una 
visió totalment diferent. Potser un dels problemes més grans d’un enginyer, i sobretot 
informàtic, és posar-se al lloc de l’usuari i així aconseguir el resultat realment desitjable. Més 
difícil és encara en aquesta situació, en la que els usuaris finals seran els nens.  

 

He tingut la sort de poder treballar en un col·legi com a monitor a l’hora del pati i menjador; i en 
els últims mesos treballant amb els més petits del centre: P3 i P4. Aquesta experiència m’ha 
estat molt útil per estar més en contacte amb els que es serien els usuaris finals del meu projecte. 
He pogut fer-me una idea de com es relacionen amb els altres companys, que aprenen a classe, 
que és el que capta la seva atenció, etc. A més he pogut assistir a alguna estona de classe i veure 
quines activitats realitzaven i la tasca dels professors i professores.  

 

Aquesta ha estat la meva principal font d’inspiració a l’hora de dissenyar les activitats i jocs que 
compondrien el projecte. És clar que també he trobat estudis i articles, però sens dubte aquesta 
ha estat l’experiència més enriquidora per poder portar a terme tot el treball.  

 

Els aspectes claus que he recollit i he pogut observar en les classes de pre-escolar són: 

• S’ha de captar l’atenció dels nens i no saturar-los amb activitats complexes o 
excessivament llargues. L’atenció que presten és inversament proporcional a la durada o 
complexitat d’aquestes. 

• Es potencia el treball en equip i (encara que pugui semblar trivial) el terme compartir. 
Els altres alumnes són companys i treballant en equip es poden aconseguir coses que no 
es poden individualment. 

• Es motiva la seva creativitat. Desenvolupar la seva imaginació pot servir per impulsar la 
resta de qualitats i que per exemple sigui més fàcil expressar-se i concebre idees per 
resoldre problemes. 

• També es treballa la motricitat manual. En aquestes etapes encara no es té una visió 
espacial definida. Aquest treball és molt important. Es convertirà en la base per 
aprendre a escriure i fins i tot podria suposar, en la nova societat, una ajuda per 
l’aprenentatge d’ús de perifèrics (com el ratolí). 

• També es treballa la capacitat d’observació. És el que farà que els alumnes es parin a 
pensar abans de prendre una decisió. Es pren més consciència de tot el que els envolta. 

• El pensament simbòlic també és una peça clau. No només per objectes o dibuixos, si no 
també per el llenguatge escrit. 

 

A part però d’aquest treball de camp, vaig pensar que seria interessant conèixer més a fons les 
opinions i inquietuds de les persones que treballen pels alumnes; els professors. He parlat amb 
ells també per conèixer més a fons els seus mètodes de treball i opinions sobre l’educació 
infantil.  

 

Però encara quedaven dubtes que podien ser més importants del que semblaven. No sobre 
l’educació infantil, si no sobre el que ells valoren de la situació actual de l’ensenyament, les 
noves tecnologies i els seus possibles usos i més concretament sobre l’idea del meu projecte. 
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Per saber que seria el més idoni pel meu projecte vaig creure que no era suficient informar-me 
sobre que és el que un nen de 4 anys aprèn, si no quina situació actual hi ha i quina 
predisposició hi ha sobre un projecte com el meu.  

 

Per això vaig decidir realitzar unes enquestes per poder fer-me una idea més precisa dels dubtes 
i opinions dels professors. Veure la situació des del punt de vista dels usuaris i adonar-me’n de 
que no tot pot semblar tan obvi i senzill com podia pensar en un primer moment. Amb aquestes 
preguntes l’objectiu és sapiguer, entre altre, que pensen els professors dels sistema educatiu, si 
s’innova suficientment i que pensen sobre les noves tecnologies aplicades a l’educació. 

 

Totes les enquestes realitzades han estat contestades per persones directament relacionades amb 
el món del professorat, ja sent professors actius o que hagin tingut aquesta professió en algun 
moment de la seva vida professional. L’enquesta consta de 16 preguntes i és totalment anònima. 
No es requereixen dades de caràcter personal. No he cregut necessari considerar termes com 
l’edat o sexe, ja que crec que aquesta divisió no aportarà res significatiu per l’anàlisi dels 
resultats.  

 

Crec que és interessant veure, encara que sigui globalment, el resultats de les enquestes. Abans 
de les preguntes hi ha havia un resum d’una cara explicant l’objectiu de l’estudi i en grans trets, 
sense tecnicismes, el projecte.   

 

Pregunta 1: Quant de temps porta en el món de l’educació i l’ensenyament? 
a.  Menys de 5 anys 
b.  Entre 5 i 10 anys 
c.  Entre 10 i 15 anys 
d.  Més de 15 anys 
 

50%

25%

5%

20%
a

b

c

d

 
El fet de que el 50% dels enquestats porti menys de 5 anys en l’ensenyament fa pensar que es 
tracta de gent jove i probablement més acostumada a les noves tecnologies. Encara que aquest 
factor no ha estat determinant, com demostren els resultats finals. 
 
 
Pregunta 2: Durant els anys que porta dedicant-se a la seva professió, ha realitzat algun curs 
de reciclatge o formació? 
a.  Sí, menys de 5 cursos 
b.  Sí, més de 5 cursos 
c.  No 
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74%

26%
0%

a

b

c

 
Una majoria absoluta ha realitzat més de 5 cursos, el que denota que es tracta d’un sector 
acostumat al “reciclatge professional” i a la formació continuada. Crec que és un factor decisiu 
per introduir noves idees en l’ensenyament. 
 
Pregunta 3: Si ha contestat que si en la pregunta anterior, per quin motiu els va realitzar? 
a.  Per millorar i renovar-me en la meva professió 
b.  Per obligació professional 
c.  Per tots dos motius 

78%

22% 0%

a

b

c

 

Aquests cursos han estat en la majoria dels casos per voluntat pròpia. El que referma totalment 
el comentari fet a la pregunta anterior. 

Pregunta 4: Per vostè les noves tecnologies, la societat de la informació, la nova era 
informàtica és... 
a.  Un problema, no les entenc ni veig cap avantatge 
b.  Noves eines que són molt útils, però amb poca usabilitat en l’ensenyament 
c.  Són eines ja indispensables i que s’haurien d’introduir al sistema educatiu 

0%0%

100%

a

b

c

 
Les noves tecnologies es veuen com quelcom positiu i necessari en l’àmbit educatiu. Per tant, hi 
ha predisposició, però falta saber en quin grau estan introduïdes les noves tecnologies i si es 
creu que calen més esforços i noves idees. 
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Pregunta 5: Creu que l’àmbit de l’ensenyament ha evolucionat al mateix ritme que la societat 
actual? 
a.  Sí, més o menys 
b.  No, sempre ha costat innovar en l’ensenyament 

28%

72%

a

b

 
Hi ha una opinió general de que costa innovar en l’ensenyament i per tant pot ser encara no s’ha 
innovat el suficient en l’àmbit de les noves tecnologies. 
 
Pregunta 6: Creu que l’ús de noves tecnologies a l’aula és necessari? 
a.  Sí 
b.  No 

100%

0%

a

b

 
Clarament hi ha una opinió de que aquesta innovació és necessària i que l’ús de noves 
tecnologies és indispensable en l’educació. 
 
Pregunta 7: L’ús de noves tecnologies a l’àmbit educacional pot beneficiar als alumnes en el 
seu procés d’aprenentatge? 
a.  No, únicament és necessari perquè existeixen i les han de conèixer. 
b.  Sí, així en un futur sabran utilitzar els recursos que poden proporcionar. 
c. Sí, perquè a més de disposar de noves eines, poden ajudar a que els alumnes desenvolupin 
capacitats necessàries per l’aprenentatge. 

0% 6%

94%

a

b

c

 
La gran majoria veu les noves tecnologies no només com una eina, si no com quelcom que pot 
enriquir l’educació dels alumnes i es pot convertir en indispensable. 
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Pregunta 8: Creu que el sistema educatiu actual hauria de canviar per adaptar-se millor a les 
innovacions tecnològiques? 
a.  No és necessari, ja s’innova suficientment 
b.  Sí, es pot millorar 

2%

98%

a

b

 
Opinió unànime sobre l’estat actual del sistema educatiu; ha de millorar. 
 
Pregunta 9: Creu que l’estructura de l’escola, organitzada en mòduls estàndard, i amb una 
distribució de temps i recursos de forma prefixada, fa impossible innovar encara que el 
professorat estigui disposat? 
a.  Sí 
b.  No 

44%

56%

a

b

 
Que el sistema educatiu actual sigui com és, dificulta la tasca d’innovar amb noves tecnologies, 
però no sembla determinant, ja que un 44% opina que no. 
 
Pregunta 10: Opina que el professorat en general (incloent-se vostè o no) està “atrapat” en 
una línia continuista que no permet la innovació? 
a.  Sí 
b.  No, el que passa és que molts no estan disposats a innovar i canviar 

 

24%

76%

a

b

 
L’altre factor que dificulta la innovació és aquest; un 76% opina que molts professors no estan 
disposats a canviar mètodes o adaptar-se a les innovacions. 
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Pregunta 11: Pensa que la societat en general, veu l’educació com un àmbit “tradicional” al 
que no li calen tantes innovacions i inversions? 
a.  Sí 
b.  No 

46%

54%

a

b

 
Opinió igualada però que es decanta lleugerament cap a un visió de la societat que creu que a 
l’educació no calen tantes millores i innovacions. 
 
Pregunta 12: Creu que el govern i institucions públiques inverteixen poc a educació? 
a.  Sí 
b.  No 

100%

0%

a

b

 
Una altre opinió unànime; govern i institucions inverteixen poc en el sector. 
 
Pregunta 13: Si ha contestat que sí, perquè creu que s’inverteix poc? 
a.  Perquè no és necessari 
b.  Perquè inverteixen en altres àmbits que fan quedar millor “de cara a la galeria” 
c.  Altres 

0%

54%

46% a

b

c

 
La causa d’aquesta falta d’inversió pot resultar a que es tenen altres prioritats. 
 
Pregunta 14: Varis estudis afirmen que l’ús d’ordinadors i programes informàtics en l’etapa 
pre-escolar ajuden als nens/es a estimular la seva creativitat, capacitats psicomotrius, 
capacitats per resoldre problemes lògics, preparació per un futur ús de l’ordinador, etc. 
a.  No sabia de l’existència de tals estudis, sembla molt interessant 
b.  No sabia de l’existència de tals estudis i no crec que siguin estudis fiables 
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c.  Sí, tenia algun coneixement sobre aquests i crec que és molt interessant 
d.  Sí, tenia algun coneixement sobre aquests però crec que són poc fiables  

34%

0%66%

0%
a

b

c

d

 
Un dels resultats més interessants, segons el meu criteri. Una gran majoria coneix i està al dia 
sobre aquests estudis, el que significa que es segueix l’actualitat de l’educació i hi ha interès 
sobre possibles innovacions i millores, encara que no tothom estigui disposat a canviar. 
 
Pregunta 15: Veu interessant aquest projecte i l’ús d’una eina com la ReacTable per introduir 
noves tecnologies a l’aula? 
a.  Sí 
b.  Sí, és bo millorar però no veig gaire clar l’ús de la ReacTable 
c.  No, tot plegat sembla innecessari 

24%

76%

0%

a

b

c

 
Un altre resultat interessant. Tot i l’explicació col·loquial del que és la ReacTable i els enllaços 
a vídeos que postren el seu funcionament, que es troba a la primera plana de l’enquesta, un 76% 
no entén l’ús que es pot fer de la ReacTable. Crec que aquest fet pot ser degut principalment a 
dos factors. Per falta de temps o d’interès no s’ha prestat suficient atenció a la primera plana de 
l’enquesta i simplement s’han contestat les preguntes o (segurament és aquest) cal posar-se més 
en el paper dels usuaris i fer un esforç extra per explicar-ho a algú que no té coneixements 
previs. 
 
Pregunta 16: La ReacTable facilitaria l’ús de l’ordinador per els nens de pre-escolar ja que no 
haurien d’emprar teclats, ratolins, etc. Podrien interactuar més manualment, amb fitxes, 
objectes... Que opina d’aquesta idea? 
a.  Sembla molt interessant 
b.  Segueixo sense veure-hi la utilitat 
c.  Altres 
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86%

0%
14%

a

b

c

 
Sembla que hi ha com a mínim interès pel resultat final del projecte, encara que no s’acabi 
d’entendre el funcionament de la ReacTable. 
 
La valoració global que faig de tots aquests resultats és basa principalment en : 

• Les noves tecnologies i societat de la informació és ja un fet a la societat actual. 
• Hi ha com a mínim interès per innovar a l’educació amb les noves tecnologies, però hi 

ha dos grans inconvenients: 
  -La falta d’inversió per part de govern i institucions. 
  -No tot el professorat estaria disposat a fer canvis i sacrificis per portar-la a 
terme. 

• Sense coneixements previs sobre informàtica o noves tecnologies es fa difícil 
comprendre un nou recurs com és la ReacTable. S’ha de fer un esforç major per posar-
se al lloc de l’usuari. 
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3. Anàlisi 

3.1 ReacTable, un nou recurs 

3.1.1 Introducció a les interfícies tangibles 

 

L’ordinador com mitjà per millorar el procés educatiu ha sigut objecte de varis estudis, però 
l’habilitat requerida per fer servir les interfícies del ordinadors ha resultat un problema greu per 
usuaris molt joves. Aquests tenen moltes limitacions i si parlem dels més petits encara estan 
desenvolupant les seves capacitats psicomotrius i cognitives. Han aparegut per tant, altres 
estudis que es dediquen només a estudiar els resultats que s’obtenen quan els nens utilitzen les 
interfícies convencionals [15,16,17]. 

 

A més diversos estudis han aportat diferents proves sobre la importància d’interactuar amb 
objectes físics pel millor desenvolupament mental dels nens. El fet de tocar, manipular, explorar 
milloren l’experiència del nen amb el seu entorn [18,19]. Alguns psicòlegs com Piaget han 
remarcat la importància de fer servir objectes físics pel desenvolupament cognitiu dels nens. 
[20,21]. 

 

Existeixen noves investigacions per tal de poder crear interfícies d’ordinador interactives que 
redefineixin  l’ús dels objectes físics tan per jugar com per aprendre. Són les anomenades 
interfícies tangibles. Aquestes interfícies proveeixen noves formes d’interactuació amb els 
ordinadors a través d’objectes reals que adopten més importància que la d’únicament fer de 
teclats i ratolins [22,23]. 

 

Però què és realment una interfície tangible? Realment aquestes són conegudes des de fa temps, 
ja que l’ús d’objectes físics com a representació d’informació i com a medi per manipular 
aquesta, té orígens molt llunyans. Un dels exemples més tradicionals i dels preferits per Hiroshi 
Ishii, del MIT Media Lab, és l’àbac. Aquest il·lustra la integració de les propietats físiques i 
digitals del objectes. L’àbac integra la idea mental que es fan els usuaris de la informació que 
representa i aquesta es pot modificar físicament. 

 
En contrast de l’àbac tenim per exemple el ratolí, creat per Douglas Engelbart [24], el qual seria 
tot el contrari al concepte de TUI (Tangible User Interface), ja que no té integrada implícitament 
la idea que representa, sinó que aquesta és mostrada.  
 
Fitzmaurice va ser el primer en distingir les TUI’s de la resta d’interfícies. Va definir les 
interfícies tangibles com “dispositius físics que permeten representar i manipular informació 
digital”. Al 1997, Hiroshi Ishii i Ullmer van establir el terme d’interfícies tangibles d’usuari, 
nom que es conserva actualment. I les van definir com “dispositius que donen una forma física a 
la informació digital, utilitzant artefactes físics com representacions i controls de dades 
computacionals”. Totes dues definicions remarquen la relació que existeix entre els objectes 
físics i la informació digital que representen. 
 
Abans de l’aparició de les TUI’s, la interacció persona-màquina es realitzava de manera virtual, 
mitjançant una pantalla, uns perifèrics. Amb les TUI’s es passa a fer d’una manera física, en el 
món real, el que suposa disposar de un ventall molt més ampli de formes d’interacció. Aquest 
canvi en la interacció es fonamental. Ara es pot donar una forma física a la informació digital. 
 
Els diferents projectes i experiments han fet créixer l’àmbit de les interfícies tangibles i ha 
quedat demostrat el seu potencial per fins educatius [10,11,12] i per molts més àmbits. 
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3.1.2 Què és la ReacTable? 

 

La reacTable va ser definida inicialment com un instrument musical electrònic multiusuari amb 
una interfície d’usuari tangible. Els seus creadors van ser el grup MTG de la Universitat 
Pompeu Fabra, liderat per Sergi Jordà. La reacTable és multi-usuari, és a dir, varis usuaris 
comparteixen el control de la taula i actuant conjuntament movent per sobre de la seva 
superfície objectes regulars amb uns codis especials que reconeix la taula. Depenent de la 
disposició d’aquests objectes sobre la superfície de la taula i del seu moviment, així com també 
de la seva rotació, es dóna una resposta de forma sonora i visual, que es projectada sobre la 
mateixa taula on interactuem.  

 

Segons la pròpia pàgina [25] dels autors la reacTable intenta ser: 

• Col·laborativa: diversos usuaris (de forma local o remota per connexió via Internet). 

• Intuïtiu: sense manual d’instruccions. Sense cap coneixement es pot practicar, 
experimentar i aconseguir resultats. De igual forma amb amplis coneixements i 
experiència s’aconseguiran resultats més avançats. 

• Creadora de nous sons desafiants i interessants. 

• Ensenyable i aprendible fins i tot per nens o gent sense coneixement sobre l’àmbit 
informàtic-musical. 

• Apte per novells o per músics electrònics de nivell fins el punt de poder organitzar 
concerts.  

 

Per entendre una mica més com funciona realment el millor es tenir una visió aproximada dels 
components físics de la reacTable. La superfície de la taula és un vidre translúcid a sobre del 
qual es situen els objectes. Aquests objectes poden ser qualsevol que tingui una cara regular en 
la qual es situa una mena de codi identificador que el fa reconeixible per la taula i fa que també 
pugui analitzar en tot moment el seus moviments. Aquests codis es podrien entendre com una 
mena de “codis de barres”. Aquests codis i els seus moviments són captats per una camera 
situada sota la taula que analitza en tot moment la superfície de la taula i envia la senyal, 
processada per l’aplicació. Aquestes accions de moure els objectes, canviar la seva orientació, 
etc. són els que faran que l’aplicació reaccioni d’una forma o altre. La resposta que generen 
aquestes accions es mostren de forma sonora i sobre la mateixa superfície de la taula de forma 
gràfica, gràcies a un projector que també està situat sota la taula.  

 

La funcionalitat principal per la qual va ser creada la reacTable va ser fer música per ordinador 
sense les limitacions que comporta aquest. En la música electrònica per ordinador és molt difícil 
actuar d’una forma ràpida i flexible. Ens trobem amb més limitacions que amb un instrument 
convencional. L’ús del ratolí, teclat, fa que l’execució sigui costosa, lenta i poc o gens 
transparent cap al públic. Amb la reacTable tots aquests problemes es solucionen. Els processos 
són més accessibles, ja que s’interactua amb l’instrument de forma directa, incidint en la seva 
superfície i són més comprensibles ja que es rep la senyal pel mateix medi de forma gràfica. Es 
guanya en velocitat, ja que s’executa de forma més simple que en un ordinador convencional. 
Així s’aconsegueix una funcionalitat intuïtiva i ràpida, sense perdre en cap moment sofisticació 
o complexitat depenent del grau d’experiència de l’usuari que la faci servir.  

 

L’origen de la reacTable estava enfocat en que es convertís en un nou instrument musical que 
suprimís les limitacions de l’ordinador per crear un nou estil de música electrònica, visual, de 
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forma interactiva i multi-usuari. Aquest objectiu s’ha assolit amb èxit, però han sorgit nous 
horitzons. Aquesta eina podria emprar-se per altres finalitats que no siguin musicals? La 
resposta és si. No cal que sigui música, es poden representar imatges, sons, executar altres 
aplicacions, etc. Per tant s’obren noves vies d’investigació, com els videojocs. Per què no crear 
un joc electrònic en el que interactuen directament sobre l’eina (la reacTable) i rebem de forma 
visual i sonora la resposta del programa? És molt viable poder construir una aplicació basada en 
un joc electrònic que exploti les virtuts de la reacTable; ús simple, intuïtiu, interactiu, cooperatiu 
i amb una retroalimentació (la resposta que rebem de les nostres accions) clara i immediata. 
Això ens porta a pensar a que si es pot aprofitar per desenvolupar un videojoc, per què no un 
videojoc educatiu? Només canvia el transfons del joc electrònic, la reacTable segueix sent 
igualment útil. I es poden aprofitar les seves virtuts en l’àmbit educacional. Així doncs, es pot 
investigar i experimentar amb d’altres usos per aquesta nova eina del que va ser inicialment 
creada.  

 

3.1.3 Una nova eina en l’educació 

 

L’objectiu principal del projecte és aconseguir adaptar la reacTable a l’educació. Trobar tot allò 
que pot mancar en l’ensenyament i explotar totes les virtuts d’aquesta nova interfície per posar-
hi remei. 

 

La reacTable ha estat perfeccionada des de la seva creació i encara que sempre ha complert amb 
els objectius inicials amb per els que va ser construïda no s’han explotat totes les seves 
possibilitats. Estem davant una interfície que ens obre noves portes d’usabilitat. Una interfície 
senzilla, interactiva, intuïtiva i que pot permetre crear unes aplicacions educatives pels més 
petits. 

 

Així doncs ens trobem que el món musical i multimedia ja és una línia d’investigació oberta per 
la reacTable. En canvi l’educació és una àrea on costa molt innovar, un terreny en el que no 
s’han produït canvis transcendentals des de fa dècades. És un camp a investigar i explotar, que 
ofereix moltes oportunitats i que és susceptible a ser millorat.  

 

Introduir-ne les noves tecnologies de forma més contundent en l’ensenyament és un objectiu 
que sempre s’ha quedat a mitj camí. Evidentment vivim en una nova societat en la que des de 
ben petits s’ens hauria “d’educar” en les noves tecnologies. No obstant hi ha un gran 
inconvenient; és un món complex amb perifèrics i programes poc intuïtius i amb una corba 
d’aprenentatge bastant elevada. Així un nen que encara està aprenent a coordinar moviments li 
pot resultar un impediment total per fer-ne ús. Per això la reacTable es mostra com una solució 
immillorable. Tenim una interfície directe, tangible, la qual per fer-la servir no calen uns 
coneixements o experiència prèvia.  

 

Així tenim una eina que es pot utilitzar en l’educació fent servir videojocs per qualsevol edat, 
donat el seu caràcter totalment intuitiu. Els requeriments que necessitarà aquesta nova eina 
seran: 

• Aconseguir un sistema el més senzill possible, intuïtiu, on l’important no és l’eina. 
Aquesta passa desapercebuda, a un segon pla ja que predomina l’activitat en sí mateixa. 

• Un sistema purament interactiu. 

• Capaç de captar l’atenció dels alumnes, que els involucri totalment en l’activitat i es 
vegi com quelcom positiu. 
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• Que es produeixi una estimulació de tots els sentits dels nens, una experiència completa. 

• Que es faci una introducció progressiva a les noves tecnologies i que aquestes es 
valorin. Es fa d’una forma menys agressiva que el que resultaria fent servir un 
ordinador convencional.  

• Aquesta nova eina no requereix uns coneixements previs o experiència prèvia. Es pot 
començar a realitzar l’activitat directament. 

 

3.2 Objectius del projecte 

 

Hi ha diversos punts que definirien els objectius d’aquest projecte: 

 

• Fer un anàlisi de l’educació actual. Comprendre en el grau de digitalització de 
l’ensenyament i investigar si cal innovar.  

 

• Entendre les claus de cada etapa de l’educació; que capacitats es desenvolupen, que és 
el que s’ha d’estimular depenent de les edats, metodologies pedagògiques, etc. 

 

• La idea és crear un sistema que sigui una eina pels educadors. Una nova eina, un nou 
mitjà que serveixi per millorar l’aprenentatge dels nens i introduir-los les noves 
tecnologies de forma no agressiva. 

 

• Explotar totes les virtuts i possibilitats de la reacTable per aconseguir aquests objectius. 
Identificar els avantatges i inconvenients que pot tenir per a aquest propòsit i per tant 
proposar modificacions i millores.  

 

• Pensar en una sèrie d’aplicacions que aprofitin aquest potencial de la reacTable per 
aconseguir aquest nou mitjà en l’ensenyament. 

 

Es pretén estimular els següents punts en els alumnes: 

 

� Es pretén estimular els següents punts en els alumnes: 

� Treballar les capacitats psicomotrius 

� Estimular l’ajuda entre companys i el treball en equip 

� El pensament simbòlic 

� Iniciació a l’escriptura i la lectura 

� Capacitat d’atenció i observació 

� Iniciació al càlcul 

� Estructuració espacial. 
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4. Disseny i implementació 

4.1 Aplicació lúdico-educativa 

4.1.1  Requeriments 

 

L’objectiu és aconseguir un sistema que es converteixi en una eina més pel professorat i poder 
aportar una idea nova en l’àmbit educacional. De manera que els alumnes més petits puguin 
tenir un contacte des dels primers cursos escolars amb les noves tecnologies. 

 

El professor no és l’usuari final, però és molt important, ja que serà ell qui executi l’aplicació i 
qui faci de guia de les activitats en tot moment. Els alumnes no poden fer servir el sistema sense 
supervisió. Per tant caldrà un aprenentatge previ del funcionament total del sistema per part dels 
professors. Seria interessant realitzar algun tipus de manual, ja que hem de partir de la base que 
els professors no sempre disposen d’uns coneixements informàtics i tècnics suficients. 

 

Per portar a terme l’experiència de les aplicacions educatives amb la ReacTable s’hauria de fer 
amb grups reduïts d’alumnes. Segons el meu criteri un nombre acceptable seria entre 6 i 10 
alumnes, però com més reduït sigui més es podrà aprofitar l’experiència. 

 

Aquest sistema ha de presentar aplicacions que siguin senzilles en la seva utilització, intuïtives. 
Així aconseguim una introducció a les noves tecnologies de forma no agressiva. Les activitats 
s’han de veure com jocs que els alumnes puguin resoldre amb una dificultat ajustada a les 
necessitats. Les dues aplicacions que he implementat podrien ser només un començament. Una 
vegada testejades i amb una mica més d’experimentació es podrien desenvolupar altres 
aplicacions. 

 

En el cas d’una possible implantació real a l’aula crec que serien interessants introduir-ne dos 
nous requeriments a la ReacTable : 

� El primer seria degut a una limitació dels usuaris. La taula és massa alta per uns usuaris 
que en la majoria dels casos no arriba al metre d’alçada. Per tant seria interessant poder 
tenir una ReacTable a nivell de terra o amb algun tipus de tarima que facilités l’accés 
pels alumnes. 

� L’altre seria tenir present poder tenir diverses sortides de vídeo, ja que si no es tracta 
d’una activitat en la que s’hagi de participar (com per exemple un vídeo, la narració 
d’un conte, etc.) podria ser interessant veure-ho més còmodament en una pantalla 
convencional.   

 

4.1.2  Disseny 

 

En l’etapa pre-escolar, encara que no ho sembli, hi pot haver grans diferències entre un curs i un 
altre. Encara que només separi un curs P3 de P4 la diferència pot ser notable ja que el primer 
any és gairebé d’adaptació al col·legi i probablement no seria adequat començar massa aviat 
amb les aplicacions educatives per introduir les noves tecnologies. No obstant això crec que pot 
haver diversos factors que influeixin en això i per tant potser una classe pot estar preparada 
abans que una altre per iniciar-se en l’experiència. Per aquests motius vaig decidir crear dues 
aplicacions amb activitats i jocs diferents que poden emprar-se en un interval de temps depenent 
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de l’opinió del professor. Així hi haurà una aplicació pensada per la primera etapa de pre-
escolar i una segona que està pensada per l’última etapa.   

 

Aplicació P3-P4 

La primera aplicació estaria destinada a ser utilitzada per grups d’alumnes que o bé estiguin 
acabant P3 o bé estiguin començant P4. He intentat poder donar aquesta franja d’edat-curs, 
perquè els professors puguin decidir depenent dels alumnes que tinguin i així poder realitzar 
l’experiència més aviat o retardar-la una mica.  

 

En aquesta primera aplicació hi ha menys activitats que en la segona i són d’un nivell inferior. 
És un primer contacte i està pensat perquè després es pugui experimentar amb la segona 
aplicació d’una forma més natural i senzilla. El grau d’interactivitat també és lleugerament 
inferior que el de la segona activitat, degut a que els alumnes hagin de prendre menys decisions 
pròpies (per el caos o mal funcionament de l’activitat que podria provocar això) i que el 
professor sigui un guia molt més actiu que en la segona aplicació. 

 

L’aplicació per P3-P4 consta de 4 activitats : 

• La llegenda de Sant Jordi. 

• Completa les imatges del conte. 

• Quin personatge s’amaga en el puzzle ? 

• De quin color és ? 

 

Per tant l’aplicació per P3-P4 començarà amb un conte sobre la llegenda de Sant Jordi. Es 
mostraran imatges amb sons que expliquin el conte. Els objectius d’aquesta primera activitat 
són varis. Primerament es vol que els alumnes no vegin l’experiència com una obligació i es 
perdi la motivació i l’interès, si no que ho vegin com un entreteniment. De igual forma que totes 
les activitats que es fan actualment dins el programa educatiu de pre-escolar es plantegen com 
jocs que donen la possibilitat d’aprendre. És una forma de captar l’atenció dels nens en primera 
instància i de motivar la seva curiositat i interès. Aquest conte servirà per treballar la 
comprensió oral i la memòria en següents activitats. 

 

Figura 2. Inici de la narració del conte, primera imatge. 
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La segona activitat està estretament relacionada amb el conte de la primera activitat. Es mostren 
imatges que s'han mostrat durant el conte i es pregunta quin personatge falta. Es tenen les 4 
peces que serviran per completar les 4 escenes En aquesta activitat es mostraran imatges que 
s'han mostrat durant el conte i es pregunta quin personatge o objecte falta. Els alumnes hauran 
de posar sobre la pantalla el que creguin que falta. Hi haurà 4 imatges a completar i per tant hi 
haurà 4 fitxes per poder posar sobre la ReacTable. Quan es posi la peça correcte dins la imatge 
es farà saber que s’ha encertat amb un missatge de veu i completant la imatge original. Així 
s’anirà avançant fins arribar al final. He cregut oportú que el feedback, la resposta que es dóna a 
l’usuari sobre les seves accions sigui només positiva. És a dir, només s’avisa de quan s’ha 
encertat, si està malament simplement no es pot avançar. No crec que sigui convenient una 
resposta negativa que podria ser massa agressiva per alumnes de 3-4 anys. L’objectiu d’aquesta 
activitat es potenciar la comprensió oral, treballar la capacitat de poder comprendre i recordar 
una història que s’ha contat prèviament. També es treballa la memòria, ja que els alumnes 
hauran de recordar les escenes del conte i associar l’acció actual amb el personatge o objecte 
corresponent. 

 

 

Figura 3. Una de les imatges a completar en l’activitat 2. 
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Figura 4. Captura de l’activitat 2. S’ha col·locat la fitxa corresponent sobre la pantalla 
de la ReacTable apareixent així la imatge original. 

 

 

 

La tercera activitat és un petit puzzle composat per 4 peces sobre una altre de les imatges del 
conte. En la pantalla es mostra una graella amb quatre forats o poder col·locar les quatre peces 
de que es disposa. Una vegada col·locades correctament s’avisa de que s’ha encertat i es mostra 
la imatge original durant uns segons abans de continuar amb l’activitat següent. Es pretén 
estimular l'associació espacial, ser capaç de situar correctament les peces en l'espai per crear una 
figura correcta. 
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Figura 5. Captura de la 3a activitat. S’han col·locat 2 peces sobre la ReacTable. 

 

 

L’última activitat es desmarca totalment del conte de la llegenda de Sant Jordi. És una forma 
d’evitar que sigui monotemàtic i acabar amb una activitat diferent. Es tractat d’una associació 
de colors i formes. Es mostren 3 quadrats de diferents colors a la part esquerra de la pantalla i a 
la dreta quadrats buits on s'han de col·locar 3 peces en forma de fruites en l'ordre correcte. 
Aquestes peces mostren 3 fruites en blanc i negre. Quan es completa l’activitat amb èxit les 
fruites apareixen pintades amb el seu color corresponent a sobre dels quadrats de colors. Es 
pretén estimular l’associació de formes conegudes i els seus colors. 
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Figura 6. Captura de l’activitat 4. S’han col·locat 2 de les 3 fruites al costat del seu color 
corresponent. 

 

Com es pot observar en totes les activitats s’ha mantingut el mateix criteri explicat en l’activitat 
2, en que no apareix cap resposta, feedback negatiu. La transició entre activitats s’anuncia amb 
diferents cartells i amb missatges de veu s’explica l’objectiu d’aquestes. Evidentment és només 
una ajuda, és el professor el que decidirà si ha de donar més informació o ajuda. Les tres 
activitats estan seguides, no cal donar-li a cap lloc per continuar. He pensat que és millor així 
per a que el nen vegi el menys proper possible l'activitat a una maquina. L'intenció és que 
interactui però sense necessitat de ser conscient de que allò és un programa i un ordinador. Una 
introducció no agressiva. 

 

Aplicació P4-P5 

La segona aplicació estaria destinada a alumnes que estiguin entre P4 i P5, igual que abans 
sempre segons el criteri del professor. En aquesta aplicació hi ha més activitats i el grau 
d’implicació de l’usuari és major, per tant és més interactiu. L’aplicació comença mostrant un 
menú amb 6 imatges que corresponen amb les 6 activitats que es poden realitzar. L’idea és que 
el professor o els mateixos alumnes decideixin quina activitat volen realitzar primer i fins i tot si 
es vol repetir-ne alguna o no es volen realitzar-les totes. Probablement és una experiència que 
pot portar gairebé tot un dia de classe i per tant pot ser interessant realitzar unes quantes 
activitats un dia i la resta un altre.  

 

S’utilitza el mateix sistema de veu de narrador per donar indicacions sobre el que s’ha de 
realitzar i evidentment el professor decidirà segons com vagi l’activitat en donar més o menys 
informació. Per escollir l’activitat s’utilitzaran directament els dits sobre la pantalla. Gràcies a 
una de les últimes millores de la ReacTable a part de reconèixer els símbols típics també 
reconeix els dits. Al contactar el dit amb la pantalla apareixerà dibuixat un apuntador en forma 
de mà que podrem anar arrastrant fins la imatge corresponent a l’activitat que es vol realitzar. 
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Figura 7. Menú principal de la segona aplicació. 

 

 

L’aplicació per P4-P5 consta de 6 activitats : 

• Juga amb els números. 

• Juga amb les vocals. 

• Parelles. 

• Juga amb els colors. 

• Segueix el camí correcte. 

• Que està sonant ? 

 

En l’activitat de Juga amb els números es mostra una imatge amb diverses fruites (plàtan, 
taronges, pomes). Es pregunta per so quantes fruites hi ha a la imatge d’una en concret. Es tenen 
els números del 1 al 5 en fitxes per usar a la ReacTable. Sota la imatge hi ha un requadre 
vermell on col·locar el número corresponent. Si s'encerta es continua, fins al final. Es pretén 
estimular la capacitat de comptar i la capacitat d'abstreure les figures reconeixent les seves 
formes i diferenciant-les amb la resta. 
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Figura 8. Captura de l’activitat Juga amb els nombres. 

En Juga amb les vocals es van mostrant per pantalla imatges on apareixen les diferents vocals i 
per mitjà d’un missatge de so es pronuncien. L'alumne disposa de 5 fitxes per la ReacTable amb 
dibuixos que comencen per vocal. Han d’escollir el dibuix que comenci per la vocal que hi ha 
en aquell moment. Sota la vocal hi ha un requadre on col·locar els objectes. Si és correcte 
continua. Per exemple: A -> si es posa imatge d'un Avió es passa a la E. L’objectiu és fer una 
introducció a l'escriptura associant lletres escrites amb so i paraules relacionades. 

 

Figura 9. Captura de l’activitat Juga amb les vocals. 
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En l’activitat de les Parelles es mostren 4 figures a dalt de la pantalla amb dibuixos de diferents 
animals. Durant uns segons es mostren a sota una seqüència de figures però en diferent ordre. 
Després queden ocultes. Aquesta activitat funciona amb els dits. Posant el dit a la ReacTable 
apareixerà el dibuix de ma que serveix d’apuntador i l’haurem de posar primerament en una de 
les figures descobertes per després seleccionar una de les figures ocultes de sota que creguem 
que sigui la mateixa. Si coincideixen, es destapa permanentment si no de forma temporal, és a 
dir, es destapa i es torna a ocultar. El joc acaba quan es destapen totes. Es pretén estimular la 
memòria i associació de formes. 

 

Figura 10. Captura de l’activitat Parelles. 

L’activitat de Joc de colors probablement sigui la més senzilla. Molt adequada si encara els 
alumnes els hi costa una mica l’ús de l’aplicació. Probablement sigui de les activitats més 
adients per ser la primera a practicar. Apareixen 4 tanques de colors rosa, blau, vermell i groc. 
Es disposa de 4 peces per la ReacTable en forma de xais cadascun de diferent color. L’objectiu 
es posar cada xai a la seva tanca del mateix color abans no s’acabi el temps. Aquest temps no es 
mostra per pantalla, únicament quan s’esgota apareix un missatge en forma de veu i imatge que 
ens indica que s’ens ha acabat i ens retorna al menú inicial. Aquesta activitat és interessant com 
a treball cooperatiu, ja que hi ha temps suficient, però és molt més senzill i si es fa entre varis 
alumnes. S'estimula el treball en equip, l'associació de colors i l’agilitat mental. 
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Figura 11. Captura de l’activitat Juga amb els colors. 

El Joc de seguir el camí és l’activitat més destinada a l’introducció de les noves tecnologies, ja 
que pot resultar un bon entrenament per un futur ús del ratolí de l’ordinador. Es mostra un 
recorregut amb dos finals. Només un de bo. Disposem d’una fitxa per la ReacTable que Hem de 
guiar pel cami sense sortir-nos i arribar a l'objectiu correcte. Pretén estimular la capacitat 
psicomotriu, i preparar per una futura introducció a l'ús del ratolí. Aquesta capacitat psicomotriu 
es treballa bastant a les aules ja que és una preparació per l’escriptura.  

 

Figura 12. Captura de l’activitat Segueix el camí. 
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L’activitat de Joc de música es basa en relacionar melodies amb instruments. S’escolta una 
melodia feta per un instrument i l’alumne haurà de seleccionar amb el dit (de igual forma que en 
l’activitat de les Parelles) l'instrument corresponent. Hi haurà tres dibuixos a pantalla ; una 
guitarra, un tambor i un piano. Si s’encerta es continua avançant melodies fins al final. 
L’objectiu és estimular la percepció i distincions de músiques.  

 

Figura 13. Captura de l’activitat Què està sonant? 

 

4.1.3 Implementació 

 

El projecte ha estat implementat en c++ amb el Microsoft Visual Studio 6.0. He utilitzat Opengl 
per poder fer totes les representacions gràfiques que necessitava i també les llibreries sdl per 
algunes gestions i càrregues d’imatges i de sons. Per poder fer servir la ReacTable he utilitzat el 
codi reacTIVision implementat per Martin Kaltenbrunner i Ross Bencina. 

 

Opengl [26] 

OpenGL és un estàndard que defineix una API multillenguatge i multiplataforma que serveix 
per implementar aplicacions que produeixin gràfics 2D i 3D. Va ser desenvolupada per Silicon 
Graphics Inc. en 1992. El nom prové de Open Graphics Library. Avui dia és un dels estàndards 
més coneguts en el món.  

 

Es podria dir que OpenGL és una API per interactuar amb dispositius gràfics i acceleradores 
3D. Conté al voltant de 150 comandes que ens ajuden a definir objectes, aplicar transformacions 
a aquests objectes, modificar-ne les propietats, posició de la camera… Però únicament són 
funcions que afecten a l’àmbit gràfic.  
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Algunes de les eines més interessants que ofereix OpenGL són: 

• Ens permet realitzar primitives geomètriques bàsiques: punts, línies, polígons. 

• Permet crear algoritmes que ens proporcionen primitives més potents, com les corbes 
amb B-Splines. 

• Permet diverses transformacions: podem traslladar, rotar i escalar els objectes dins 
l’escena i a més moure la camera.  

• Es pot treballar amb colors en mode RGBA o en Mode Indexat. 

• Es poden manejar textures. 

• Existeixen algoritmes per eliminar parts ocultes, variar la llum, etc. 

 

 

SDL [27] 

SDL és un conjunt de llibreries desenvolupades en llenguatge C que proporcionen funcions 
bàsiques per realitzar operacions de dibuix 2D, gestió d’efectes de so i música i càrrega i gestió 
d’imatges. El nom complet és Simple DirectMedia Layer. 

 

En quant a vídeo permet:  

 

• Establir un mode de vídeo de qualsevol profunditat, amb conversió opcional, si és que 
el mode de vídeo no està suportat pel hardware. 

• Escriure directament a un buffer de marc gràfic. 

• Crear superfícies amb atributs de color clau o amb canal alpha. 

• Les mapejats de superfície són convertits automàticament al format destí utilitzant eines 
especialitzades, i estan accelerats per hardware, quan això és possible. L’optimització 
amb MMX està disponible per l’arquitectura x86. 

 

En quant a events: 

 

• Aquests es faciliten per: 

  -Canviar la visibilitat de l’aplicació. 

  -Entrada del teclat. 

  -Entrada del mouse. 

  -Sortida sol·licitada per l’usuari.     

• Cada event pot habilitar-se o deshabilitar-se amb SDL_EventState(). 

• Els events es passen a una funció de filtre especificada per l’usuari abans de ser enviats 
a la cua interna d’events. 
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En quant a àudio permet: 

 

• Establir la reproducció de so de 8 bits i de 16 bits, mono o estèreo, amb una conversió 
opcional si el format no està suportat pel hardware. 

• El so s’executa independentment en un procés separat. 

• Utilitzar mescladors software personalitzats, però l’arxiu d’exemples conté una llibreria 
completa de sortida d’àudio i música. 

 

Encara que estigui programat en C, té diverses versions per poder ser utilitzat en aplicacions 
implementades amb altres llenguatges com C++, Ada, Basic, Java, Phyton, etc. També 
proporciona eines pel desenvolupament de videojocs i aplicacions multimedia. És també una 
llibreria multiplataforma i per tant pot fer-se servir en sistemes Windows, linux, MacOs y QNX 
entre altres.  

 

Algunes especificacions concretes per sistemes Linux: 

 

• Utilitza les X11 per visualitzar el vídeo, aprofitant les extensions DGA de les XFree86 i 
la nova acceleració MTRR per visualització a pantalla complerta. 

• Utilitza la API de OSS per el so. 

• Els processos s’implementen fent servir la crida al sistema clone() i IPC de SysV, o 
amb els pthreads de la glibc-2.1. 

 

Algunes especificacions per sistemes Win32: 

 

• Dues versions, una segura per tots els sistemes basats en l’ API de Win32 i una amb 
major rendiment basada en l’API DirectX. 

• La versió segura utilitza GDI per la visualització de vídeo. La versió d’alt rendiment fa 
servir DirectDraw per a la visualització de vídeo, aprofitant l’acceleració hardware si 
està disponible. 

• La versió segura utilitza l’API de waveOut per el so. La versió d’alt rendiment utilitza 
DirectSound per la reproducció de so. 

 

 

reacTIVision 

El reacTIVision és un codi lliure, disponible en diversos llenguatges, que implementa el 
necessari per poder treballar amb els objectes que utilitzarem a la reacTable. Va ser dissenyada 
com una eina per utilitzar en les interfícies tangibles basades en taules. Ha estat desenvolupat 
per Martin Kaltenbrunner i Ross Bencina  en el Music Technology Group de la Universitat 
Pompeu Fabra.  

 

El reacTIVision és una aplicació independent que envia missatges OpenSound pel port 3333 
UDP a qualsevol aplicació client que estigui connectada. Aquesta aplicació implementa el 
protocol TUIO, que va ser dissenyat per processar i transmitir l’estat dels objectes tangibles que 
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es troben a la superfície de la taula. Podem trobar aquesta eina implementada en C++ i Java 
entre d’altres. També és multiplataforma i per tant funciona sota Windows, MacOS X and 
Linux. En Windows suporta qualsevol camera amb driver WDM  (USB, USB2, FireWire i DV). 
Sota MacOS X suporta qualsevol camera que funcioni sota QuickTime i en Linux les millors 
són les FireWire.  

 

En la última versió 1.3 que podem trobar a la pàgina oficial també està implementada la 
funcionalitat dels “multi-touch finger”. Es reconeixen els dits. A part dels objectes que es posen 
sobre la superfície, també reconeix els dits. S’ha creat una classe nova que permet enviar 
missatges TUIO cursor a les aplicacions clients. També ha millorat l’eficiència i velocitat dels 
objectes.  

 

Estructura del codi 

Hi ha dues estructures molt importants en ambdues aplicacions. Aquestes dues estructures ens 
permetran processar tant els objectes com els dits amb els que interactuem amb la taula. 
Primerament tenim un array d’estructures d’Object definida a la classe graphics. Per cada 
objecte que detecta la taula guardem la seva posició x, la posició y i el seu angle. L’altre 
estructura és una llista d’objectes de la classe TuioCursor. Així per cada cursor que es generi al 
interactuar amb els dits a la taula afegirem un nou element a la llista. Per cada element de la 
llista tindrem una estructura on guardarem la posició (x,y), un identificador i una funció per 
actualitzar els valors de posició. 

 

Les dues aplicacions consten de les mateixes classes i en ambdues s’ha utilitzat la versió 1.3 del 
reacTIVision. El codi està dividit en les classes graphics, sound, texture, i les del reacTIVision 
TuioClient, TuioDump, TuioObject, TuioListener i TuioCursor. Aquestes classes també tenen 
petites modificacions per poder adaptar-les millor a les necessitats de l’aplicació.  

 

A continuació es farà una petita explicació de les funcionalitats més importants del codi: 

 

TuioClient:  aquesta classe forma part del reacTIVision i gairebé no ha estat modificada. No 
obstant és interessant comentar quines funcions realitza per tenir una visió més concreta del 
global. El principal funcionament és el de crear l’aplicació client que es connecta al por 3333 
UDP i implementa el protocol TUIO per processar l’estat dels objectes tangibles sobre la 
interfície. 
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TuioListener:  aquesta classe també forma part del reacTIVision. És l’encarregada 
d’implementar les funcions que controlaran els objectes i els cursors (dits) que s’utilitzin a la 
taula; tals com addTuioObj, updateTuioObj i removeTuioObj. Així podrem detectar si s’ha 
afegit un objecte, si s’ha mogut o si ha estat extret de la taula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TuioClient 
- listener: TuioListener * 
- objectList: std::list<tuio> 
-aliveObjectList: std::list<unsigned int> 
-objectBuffer: std::list<unsigned int> 
-aliveCursorList: std::list<unsigned int> 
-cursorBuffer: std::list<unsigned int> 
-icurrentFrame: nt32 
+ socket: UdpListeningReceiveSocket * 
 
 
 
+TuioClient(); 
+TuioClient(int p); 
+~TuioClient(); 
+start(bool lk=false): void 
+stop(): void 
+addTuioListener(TuioListener *l): void 
+removeTuioListener(): void 
+ProcessPacket( const char *data, int size, const IpEndpointName& 
remoteEndpoint ): void 
#ProcessBundle( const ReceivedBundle& b, const IpEndpointName& 
remoteEndpoint): void 
#ProcessMessage( const ReceivedMessage& m, const IpEndpointName& 
remoteEndpoint): void 

TuioListener 
 
 
 
+ ~TuioListener(): virtual 
+addTuioObj(unsigned int s_id, unsigned int f_id)=0: virtual void 
+updateTuioObj(unsigned int s_id, unsigned int f_id, float xpos, float ypos, 
float angle, float x_speed, float y_speed, float r_speed, float m_accel, float 
r_accel)=0: virtual void 
+removeTuioObj(unsigned int s_id, unsigned int f_id)=0: virtual void 
+updateTuioCur(unsigned int s_id, float xpos, float ypos, float x_speed, float 
y_speed, float m_accel)=0: virtual void 
+virtual void removeTuioCur(unsigned int s_id)=0: virtual void 
+virtual void refresh()=0: virtual void  
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TuioCursor:  aquesta classe també forma part del reacTIVision. Amb aquesta classe es podran 
tenir objectes de la classe cursor. Permet implementar la funcionalitat del multi-touch fingers, i 
per tant que la reacTable reconegui accions fetes amb els dits. En aquesta classe tindrem una 
estructura per guardar la posició del cursor (x,y), un identificador i una funció per actualitzar els 
valors de posició. 

 

 

 

 

 

 

 

TuioObject:  aquesta classe també forma part del reacTIVision. És l’equivalent al TuioCursor 
però per implementar els objectes que reconeix la taula. Apart de tenir una estructura per 
guardar la posició ‘x’ i la posició ‘y’ de l’objecte a la taula (igual que en el cas dels cursors) 
també es guarda l’angle. Així es pot considerar també la rotació de l’objecte de igual forma que 
es processa el desplaçament en els 2 eixos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TuioDump:  En aquesta classe s’especifica les accions a emprendre quan es detecta la inserció, 
actualització o extracció d’objectes i cursors. Es van omplint, buidant i actualitzant les 
estructures abans esmentades on es guarden els valors corresponents. Des d’aquesta classe 
també es fan les crides necessàries perquè comencin a executar-se les activitats pròpiament 
dites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TuioCursor 
+ session_id: unsigned int 
+ pointList: std::list<cur_point> 
 
 
+ update(float x, float y): void 

TuioObject 
+ session_id: unsigned int 
+fiducial_id: unsigned int 
+xpos: float 
+ypos: float 
+angle: float 
 
 
 
+ TuioObject(unsigned int s_id, unsigned int f_id) 
+ void update(float x, float y, float a): void 

TuioDump 
+ cursorList: std::list<TuioCursor> 
 
+ addTuioObj(unsigned int s_id, unsigned int f_id): void 
+ updateTuioObj(unsigned int s_id, unsigned int f_id, float xpos, float ypos, 
float angle, float x_speed, float y_speed, float r_speed, float m_accel, float 
r_accel): void 
+ removeTuioObj(unsigned int s_id, unsigned int f_id): void 
+ addTuioCur(unsigned int s_id): void 
+ updateTuioCur(unsigned int s_id, float xpos, float ypos, float x_speed, float 
y_speed, float m_accel): void 
+ removeTuioCur(unsigned int s_id): void 
+ refresh(): void 
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Sound: Aquesta classe controla tots els events d’àudio. Cada vegada que es vol carregar un so o 
musica es fa amb crides a funcions d’aquesta classe, que fa servir les llibreries SDL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texture: Aquesta classe s’encarrega de mapejar les textures. Cada vegada que al programa 
principal es vol mostrar un objecte Opengl amb algun tipus de textura es fan servir crides a les 
funcions d’aquesta classe. Fa servir les llibreries SDL i SDL_image per poder permetre la 
càrrega de textures de qualsevol format (Jpeg, bmp, png, gif, etc.). Amb la llibreria SDL_image 
i el codi implementat en el constructor de la classe es permet mapejar textures amb 
transparències i per tant permet un ventall més ampli de possibilitats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphics: Aquesta classe és on es fa tot el dibuixat necessari amb Opengl per l’aplicació. En 
aquesta classe estan implementades totes les funcions que fan possibles l’execució de les 
diferents activitats de cada aplicació.  

 

La funció start( ) de la classe crea un bucle pel qual s’esperen events (que es premi el teclat o el 
ratolí) i redibuixa la pantalla cridant a la funció redraw( ). Aquesta funció redraw( ) va cridant 
les funcions que implementen les activitats. Cada activitat té una funció que implementa la seva 
lògica i realitza els dibuixos Opengl necessaris. A la funció redraw també es realitza el dibuixat 
corresponent dels objectes i/o cursors que es troben interactuant amb la superfície de la taula.  

 

La funció generateSDLWindow crea la finestra que es convertirà en l’àrea de treball i inicialitza 
tant l’àudio com el vídeo. També trobem una funció crono( ). Aquesta funció és molt important 
ja que hem de tenir en compte que l’aplicació té un bucle per anar redibuixant tota l’estona  i per 
tant és l´única manera de controlar que durant un temps no s’executi una funció o part del codi 
durant una iteració. 

 

 

 

Sound 
 
 
+ mixaudio(void *unused, Uint8 *stream, int len): void 
+PlayAudio(char *file): void 

Texture 
+id: int 
+image:  SDL_Surface* 
 
+ Texture(char* fname,int i) 
+ bind(): void 
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4.1.4 Estudis i proves 

 

Durant tot el procés d’implementació del codi per realitzar les proves i comprovar el 
funcionament no he disposat d’una reacTable. Això hagués suposat moltes dificultats ja que els 
prototips tenen una agenda molt ajustada i es fan moltes exposicions i gires. A més cada vegada 
que volgués implementar alguna nova funcionalitat m’hauria d’haver desplaçat fins als 
laboratoris d’Ocata on es troba. No obstant això no ha estat un problema massa greu. De la 
mateixa pàgina on es pot descarregar l’última versió del reacTIVision també està disponible una 
eina fonamental, el TUIOSimulator.  
 
Aquesta aplicació implementada en Java simula una reacTable. Com podem observar a la figura 
la part del requadre blanc simularia la superfície de la taula on podem interactuar i on es 
projectaran les imatges i sons corresponents. Tots els objectes de colors en forma de quadrats, 
cercles, creus, etc. representen diferents TuioObjects que utilitzaríem a la realitat per interactuar 
amb la taula. Els cercles grisos ens permeten simular l’acció que faríem a l’interactuar amb els 
dits sobre la reacTable. Per tant per una banda executem l’aplicació i per l’altre amb el 
TuioSimulator fem servir els objectes i cursors necessaris.  
 

Graphics 
 
+numeros,vocals,segueixElCami,musica,parelles,colors,gos,gat,porc, 
tortuga,num1,num2,num3,num4,num5,num6,num7,zero,un,dos,tres,quatre, 
cinc,a, e, i,o, u,avio,elefant,indi,os,ull,fons_gel,gla,scratch,finalbo, foradelcami, 
finaldolent,diego,diego1,fletas,piano,tambor,guitarra,tancaBlau,tancaGroc, 
tancaVermell,tancaRosa,ovellaBlau,ovellaGroc,ovellaVermell,ovellaRosa 
ovella, llop: Texture* 
+calib,frase,activitat,opcioMenu,inicio,encertNum[7],encertVocals[5],fi_cami, 
parella[4],encertColors[4],cont_colors, instrument, inicio2: int 
+obj[20]: Object 
+dump2: TuioDump 
 
+ Graphics() 
+~Graphics() 
+start() 
+init() 
+generateSDLWindow() 
+checkOpcio() 
+createMenu() 
+jocNumeros() 
+jocVocals() 
+jocSegueixElCami() 
+jocMusica() 
+jocParelles() 
+jocColors() 
+calibrate() 
+redraw() 
+crono(): int 
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Figura 14. Captura de pantalla que mostra l’aparença del TuioSimulator. 

 
Quan ha sigut necessari s’han realitzat proves sobre una reacTable per acabar de comprovar el 
funcionament i possibles millores a realitzar sobre l’aplicació. 
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5. Objectius i millores 

5.1 Objectius complerts 

 

Globalment estic satisfet amb els objectius complerts ja que crec que s’han assolit la majoria. El 
principal objectiu del projecte era una vegada analitzada situació actual de l’ensenyament crear 
aplicacions basades en interfícies tangibles. Aquestes aplicacions havien de ser eines pel 
professorat per poder aplicar com un mètode més d’educació i com una forma d’introduir les 
noves tecnologies des de la base del sistema educatiu, als cursos de pre-escolar. Encara que hi 
ha possibles millores a realitzar, aquest objectiu s’ha complert. 

 

Però l’objectiu d’aquest projecte es pot desglossar en uns quants: 

-Estudi de la situació actual de l’ensenyament i la seva relació amb les noves tecnologies. 
Gràcies a la meva relació amb el món educatiu he pogut observar de primera mà la implantació 
de les noves tecnologies a un col·legi públic de Barcelona.   

-Immersió dins del sistema educatiu per poder fer un anàlisi de requeriments més concret. De 
igual forma que he pogut fer un anàlisi directe de l’ús de les noves tecnologies a l’aula, he pogut 
observar els mètodes més comuns d’ensenyament, quines activitats es realitzen i que s’intenta 
ensenyar, quins aspectes es treballen. 

-Implementació d’aplicacions amb activitats que responguin a les necessitats estudiades. 
Després d’haver observat i analitzat què i com s’ensenya a les aules de pre-escolar he intentat 
realitzar aplicacions que estiguessin en la mateixa línia i que a més, permetessin una introducció 
no agressiva als nous mitjans tecnològics i que aportessin alguna cosa més a les pràctiques 
habituals d’ensenyament. 

-Crear aplicacions amb valors educatius i que puguin fer servir els recursos i possibilitats de les 
noves interfícies tangibles. Aquestes activitats han aprofitat les avantatges que oferia la 
reacTable per poder aconseguir que els usuaris les facin servir i aprenguin amb elles de forma 
senzilla i intuïtiva. 

-Donar un pas important en la introducció de noves tecnologies i la informàtica en una àrea on 
actualment la seva presència és totalment inexistent. Crec que encara que tot aquest projecte 
signifiqui un prototip pot ser un pas molt important pel que pot resultar l’escola del futur. 

 

5.2 Objectius incomplets 

 

Encara que l’objectiu general ha quedat assolit, queden diverses tasques que m’hauria agradat 
portar a terme. Com suposo és habitual, la falta de temps i saturació de feina amb altres 
assignatures, etc. ha sigut un impediment.  

 

-Potser en un projecte com aquest és menys determinant però hauria volgut poder dedicar més 
temps per aconseguir una millor eficiència del codi implementat. Sempre es pot revisar i 
millorar-ne aspectes que facin més fàcil la seva futura modificació o ampliació. 

-Estic bastant satisfet amb el treball d’anàlisi i crec que he tingut molta sort de poder accedir de 
primera mà, des d’abans inclòs d’escollir aquest projecte, a l’àmbit al qual anava adreçat el 
projecte. No obstant penso que s’hauria aconseguit una major experiència i grau de recerca 
analitzant i treballant amb diversos centres escolars, públics i privats. Evidentment poder haver 
estudiat tant a prop i a fons, encara que sigui només un, ha estat una gran ajuda. 
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-Altre objectiu que m’hauria agradat millorar és aconseguir una major interactivitat. En algunes 
activitats pot donar la sensació de linealitat i poca interacció. Com l’objectiu principal era 
aconseguir una aplicació que es pogués utilitzar com eina educativa i que introduís les noves 
tecnologies a l’aula, el grau d’interacció en algun aspecte ha quedat en un segon pla.  

-Altre tasca interessant i segurament determinant per el futur del projecte, hauria estat poder fer 
proves reals amb grups d’alumnes i professors. Fer un estudi a fons formant a diferents 
professors i experimentant amb varis grups d’alumnes per així comprendre millor quines 
expectatives i poden haver i quines millores es poden introduir. 

 

5.3 Treball futur. 

 

Com a treball futur evidentment crec que seria imprescindible portar a terme tots els objectius 
incomplets. Amb especial atenció a augmentar el grau d’interactivitat i a realitzar proves reals 
durant un bon període de temps per poder treure conclusions més concretes. 
 
Evidentment crec que això podria ser només un començament i seria interessant seguir 
realitzant més aplicacions i més proves fins a perfeccionar-les cada vegada més. I també per 
tenir-ne un ventall més gran de possibilitats. 
 
També he pensat que seria positiu pel futur continuar fent aplicacions no només per etapes de 
pre-escolar sinó també per cursos més avançats. Encara que en la majoria de centres a partir del 
primer curs de primària ja es tenen contactes amb ordinadors i noves tecnologies seria 
interessant veure que podria aportar un projecte com aquest.  
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6.  Conclusions 

 

L’educació és un dels àmbits fonamentals de la nostra societat i és un dret de totes les persones, 
encara que per desgràcia no es pugui dir el mateix quan es tracta de països subdesenvolupats. 
D’alguna manera es podria dir que l’evolució de la societat i del món depèn de l’ensenyament. 
Probablement no sempre som conscients d’això i caldria una major reflexió sobre que es pot 
millorar, com es pot innovar i invertir en proporció amb la seva importància. 

 

Fa ja un parell d’anys vaig tenir l’oportunitat de treballar a un col·legi públic de Barcelona i 
l’experiència va resultar-me molt enriquidora. Pot arribar a ser un treball molt gratificant i sense 
cap mena de dubte no era com m’ho havia imaginat. Quan vaig fer l’assignatura optativa de 
Taller de Sistemes Interactius I, també va sorprendre’m gratament. La reacTable em va semblar 
molt interessant des d’un primer moment. És per mi l’invent més novedós i creatiu que he pogut 
observar en tot el temps que porto a la universitat. I sempre hi hagut quelcom que m’ha 
impressionat molt d’aquest projecte, la seva creativitat. Personalment crec que és un dels pilars 
bàsics per innovar i crear, i no es en absolut una cosa trivial o fàcil d’aconseguir. Per aquests 
motius quan vaig veure la possibilitat de fer un projecte que utilitzés la reacTable enfocada a un 
sector amb el que tinc una relació especial, em va motivar moltíssim i em va semblar el projecte 
idoni. Podria fer el projecte final de carrera interessant i a més sobre una temàtica que realment 
m’agrada. 

 

Aquest projecte m’ha servit per experimentar amb una tasca complicada; analitzar una situació i 
realitzar un treball basat en els requeriments dels usuaris. Són conceptes que hem pogut veure 
en assignatures com Enginyeria del Software I i II, i que probablement fins que no ets en una 
situació real no ets conscient de les vertaderes dificultats que això comporta.  

 

També m’ha servit per profunditzar més en un entorn aliè a l’Enginyeria Informàtica i realitzar 
treballs estadístics i d’anàlisi. En quant a aspectes més tècnics he ampliat els meus 
coneixements sobre Opengl i sobre la programació C++ en l’entorn Microsoft Visual C i en 
l’utilització de diferents eines com les llibreries SDL. 

 

Crec que l’objectiu principal del projecte s’ha complert. Per això estic satisfet amb la feina que 
he anat portant a terme. No obstant segueixo pensant que només és un començament i que 
encara s’ha de treballar molt més per poder portar a les aules aquestes aplicacions educatives 
que aprofitin les qualitats de les interfícies tangibles.  
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8. Annexes 

8.1 Enquesta original de l’estudi 

 
Estudi sobre l’educació i la nova societat de la in formació 

 
 
Per entendre una mica més l’objectiu d’aquest estudi i el projecte al que pertany s’adjunta amb 
l’enquesta aquest petit resum introductori. 
 
L’educació és una de les bases més importants del món actual. A través de l’educació formem a 
les persones amb coneixements i valors indispensables per formar part de la societat. I aquesta 
societat avança i evoluciona cada vegada més depressa; la nova societat de la informació, les 
noves tecnologies, les noves comunicacions… És per això que un àmbit tant important com 
l’educació també ha d’evolucionar al mateix ritme.  
 
Les noves generacions han de ser educades en les noves tecnologies ja que es tornen 
indispensables. Però a més també es planteja la qüestió de si aquestes innovacions 
tecnològiques suponen nous mètodes, noves eines, per proporcionar una educació de més 
qualitat, que facin desenvolupar encara més les noves capacitats i aptituds dels nens.  
 
Un dels objectius principals d’aquest projecte és aquest. Primer cal investigar i preguntar-se si 
aquests nous avenços tecnològics es troben a l’aula, a l’educació dels més petits (pre-escolar) i 
si s’exploten els seus recursos de forma convenient. Llavors podem plantejar què és el que 
manca, i què es pot millorar amb les noves tecnologies.  
 
Tots aquests avenços però, poden resultar eines molt complicades i inaccessibles pels nens més 
petits i es pot acabar optant per no fer-ne ús. Per això en aquest projecte s’estudiarà la viabilitat 
de fer servir una nova eina, la ReacTable, una interfície tangible, interactiva i que pot 
proporcionar un ús més fàcil, menys agressiu i més intuïtiu que la resta de tecnologies.  
 
La ReacTable en un principi va ser construïda com a instrument musical multiusuari i ara se li 
vol donar altres usos en àmbits com l’educació (amb eines lúdiques-educatives) i el dels 
videojocs. A grans trets és una taula amb una superfície de vidre translúcid i a sota una camera 
que recull la superfície d’aquest. Les imatges són processades per un programa que reconeix 
diferents símbols i la seva posició. Dóna la resposta en forma de projecció a sobre del mateix 
vidre. Amb una sèrie d’objectes (es pot entendre com “codis de barra”) que es poden usar 
directament o enganxats a altres objectes, la ReacTable processa les diferents accions: posar en 
contacte amb la taula, moure’ls, girar-los, combinar-los, etc. I actua en conseqüència: mostrant 
imatges, activant sons, executant altres programes, etc. I tot això reflectit sobre la mateixa 
superfície en la qual estem treballant. Per tant estem actuant directament sobre el medi d’una 
forma gairebé manual i rebem la resposta de forma immediata al mateix medi. 
 
Per entendre millor i saber més sobre la ReacTable es poden veure dos vídeos que es troben al 
youtube i també es pot visitar la pàgina oficial creada pel grup de recerca MTG sota la direcció 
de Sergi Jordà de la Universitat Pompeu Fabra: 
Vídeos: 
http://www.youtube.com/watch?v=0h-RhyopUmc 
http://www.youtube.com/watch?v=vm_FzLya8y4 
Web oficial: 
http://www.iua.upf.es/mtg/reacTable/ 
 
Aquesta enquesta és totalment anònima. No es requereixen dades de caràcter personal. Es vol 
analitzar més directament tot l’entorn del sistema educatiu i les opinions i experiències dels que 
hi formen part. Encercli la resposta desitjada. Gràcies pel seu temps. 
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1.- Quant de temps porta en el món de l’educació i l’ensenyament? 
a.  Menys de 5 anys 
b.  Entre 5 i 10 anys 
c.  Entre 10 i 15 anys 
d.  Més de 15 anys 
 
2.- Durant els anys que porta dedicant-se a la seva professió, ha realitzat algun curs de 
reciclatge o formació? 
a.  Sí, menys de 5 cursos 
b.  Sí, més de 5 cursos 
c.  No 
 
3.- Si ha contestat que si en la pregunta anterior, per quin motiu els va realitzar? 
a.  Per millorar i renovar-me en la meva professió 
b.  Per obligació professional 
c.  Per tots dos motius 
 
4.- Per vostè les noves tecnologies, la societat de la informació, la nova era informàtica és... 
a.  Un problema, no les entenc ni veig cap avantatge 
b.  Noves eines que són molt útils, però amb poca usabilitat en l’ensenyament 
c.  Són eines ja indispensables i que s’haurien d’introduir al sistema educatiu 
 
5.- Creu que l’àmbit de l’ensenyament ha evolucionat al mateix ritme que la societat actual? 
a.  Sí, més o menys 
b.  No, sempre ha costat innovar en l’ensenyament 
 
6.- Creu que l’ús de noves tecnologies a l’aula és necessari? 
a.  Sí 
b.  No 
 
7.- L’ús de noves tecnologies a l’àmbit educacional pot beneficiar als alumnes en el seu procés 
d’aprenentatge? 
a.  No, únicament és necessari perquè existeixen i les han de conèixer. 
b.  Sí, així en un futur sabran utilitzar els recursos que poden proporcionar. 
c. Sí, perquè a més de disposar de noves eines, poden ajudar a que els alumnes desenvolupin 
capacitats necessàries per l’aprenentatge. 
 
8.- Creu que el sistema educatiu actual hauria de canviar per adaptar-se millor a les 
innovacions tecnològiques? 
a.  No és necessari, ja s’innova suficientment 
b.  Sí, es pot millorar 
 
9.- Creu que l’estructura de l’escola, organitzada en mòduls estàndard, i amb una distribució 
de temps i recursos de forma prefixada, fa impossible innovar encara que el professorat estigui 
disposat? 
a.  Sí 
b.  No 
 
10.- Opina que el professorat en general (incloent-se vostè o no) està “atrapat” en una línia 
continuista que no permet la innovació? 
a.  Sí 
b.  No, el que passa és que molts no estan disposats a innovar i canviar 
 
11.- Pensa que la societat en general, veu l’educació com un àmbit “tradicional” al que no li 
calen tantes innovacions i inversions? 
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a.  Sí 
b.  No 
 
12.- Creu que el govern i institucions públiques inverteixen poc a educació? 
a.  Sí 
b.  No 
 
13.- Si ha contestat que sí, perquè creu que s’inverteix poc? 
a.  Perquè no és necessari 
b.  Perquè inverteixen en altres àmbits que fan quedar millor “de cara a la galeria” 
c.  Altres 
 
14.- Varis estudis afirmen que l’ús d’ordinadors i programes informàtics en l’etapa pre-escolar 
ajuden als nens/es a estimular la seva creativitat, capacitats psicomotrius, capacitats per 
resoldre problemes lògics, preparació per un futur ús de l’ordinador, etc. 
a.  No sabia de l’existència de tals estudis, sembla molt interessant 
b.  No sabia de l’existència de tals estudis i no crec que siguin estudis fiables 
c.  Sí, tenia algun coneixement sobre aquests i crec que és molt interessant 
d.  Sí, tenia algun coneixement sobre aquests però crec que són poc fiables  
 
15.- Veu interessant aquest projecte i l’ús d’una eina com la ReacTable per introduir noves 
tecnologies a l’aula? 
a.  Sí 
b.  Sí, és bo millorar però no veig gaire clar l’ús de la ReacTable 
c.  No, tot plegat sembla innecessari 
 
16.- La ReacTable facilitaria l’ús de l’ordinador per els nens de pre-escolar ja que no haurien 
d’emprar teclats, ratolins, etc. Podrien interactuar més manualment, amb fitxes, objectes... Que 
opina d’aquesta idea? 
a.  Sembla molt interessant 
b.  Segueixo sense veure-hi la utilitat 
c.  Altres 
 
 

 


