
Resum
El resultat d'aquest Projecte és un servei (completament autònom) d'autoenregistrament en vídeo per a la integració i avaluació de certes competències genèriques (comunicació oral i escrita, treball en equip i tercera llengua) 
a les titulacions de Grau de les Escoles del Campus de Terrassa. El servei s'emplaça al segon pis de la Biblioteca del Campus (BCT), lloc comú per a tots els estudiants. El Projecte l'ha impulsat un grup de Professors de 
l'Escola d'Enginyeria de Terrassa, personal de Serveis Informàtics i de la BCT però els resultats i el servei s'estendrà a tota la comunitat de la UPC a Terrassa.
El servei permet dur a terme el treball i l'avaluació de les competències genèriques esmentades fora de l'aula a través de metodologies d'aprenentatge actiu i col·laboratiu fent ús de les TIC com a suport; es tracta d'un recurs 
educatiu on s'anima els estudiants a avaluar la pròpia activitat, de manera individual i en grup (co-avaluació) i on el professorat pot millorar algunes seccions del pla d'estudis alhora que avalua les competències genèriques.

￼

Objectius 
•Dotar al Campus de Terrassa d'una aula d'autoenregistrament 
ubicada al Fons Antic de la BCT: un servei completament autònom, 
que permeti treballar i avaluar les competències genèriques 
esmentades, amb ampli horari d'obertura, amb fàcil disponibilitat del 
vídeo resultant, sense necessitat de post-edició ni de personal tècnic 
de suport. Aquest servei proporciona, a professors i estudiants, una 
eina per al treball i l’avaluació de les competències genèriques 
"Comunicació eficaç oral i escrita“, “treball col·laboratiu” i “tercera 
llengua”; facilita la integració entre competència genèrica i l’específica 
ja que no cal fer l'exposició a classe. Proporcionar a l'usuari el material 
de suport (rúbriques avaluació, manual funcionament, ...)
•Augmentar l’eficàcia del treball dels estudiants a partir d'una 
metodologia d’aprenentatge amb retorn continu.
•Augmentar l'eficàcia de l'estudi a partir del treball col·laboratiu
•Incrementar l’eficàcia de l’aprenentatge a partir de l’ús de serveis TIC 
i de la integració amb les eines de docència de la UPC (Atenea)

Actors

Resultats
•Les dues proves pilot en les que han participat més de 40 estudiants han permès detectar anomalies, sotmetre el servei a pressió pel que fa a 
reserves i ús, i millorar-lo abans que sigui difós i obert a tota la comunitat de la UPC a Terrassa.
•Un sistema de reserva de sala (Mr. Bosy)
•Una sala d’autoenregistrament amb tot l’equipament necessari
•Un servei amb àmplia disponibilitat de calendari i horari
•Un sistema d’enregistrament totalment autònom 
•Un manual detallat de funcionament
•Uns vídeos resultants amb un so i imatge de qualitat que no requereixen de post-edició
•Una guia didàctica validada
•Enquestes de satisfacció del servei a l'estudiant i al professorat
•Estalvi de temps en l’exposició de l’alumnat a classe

Solució tècnica
1.El docent lliura a Serveis Informàtics CT un fitxer .csv amb els alumnes potencials 
2.L’alumne fa la reserva a través de l’aplicatiu Mr. Bosy
3.Serveis Informàtics CT reserva la sala virtual de l’Adobe Connect
4.L’alumne s’autoenregistra a la Sala d’autoenregistrament de la Biblioteca del 
Campus de Terrassa.
5.L’alumne visiona els vídeos enregistrats i selecciona el que vol lliurar al professor
6.L’alumne lliura (per correu electrònic/Atenea) la URL del vídeo al professor i la 
publica a Atenea
7.Els alumnes avaluen per parells el vídeo allotjat a Atenea
8.El docent avalua les competències genèriques corresponents

Propostes de futur

Procediment docent    
1.Formació de grups de n alumnes (grup base)
2.Distribució dels problemes entre els grups base a Atenea
3.Resolució del problema en grup + elaboració d’una presentació
4.Enregistrament de l'exposició de la solució del problema a la Sala d’auto-
enregistrament; vídeo allotjat al servidor de streaming
5.Lliurament de la URL dels vídeos a Atenea per part de cada grup
6.Avaluació per parells a Atenea de les competències genèriques a partir dels vídeos 
mitjançant una rúbrica
7.Lliurament de l’avaluació per parells a Atenea
8.Avaluació de les competències genèriques per part del docent
9.Reutilització, si s'escau, de vídeos com a material d’autoaprenentatge durant el curs
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Cronograma

Plataforma de coordinació

Antecedents considerats
PRESENT@ (Universitat Oberta de Catalunya): 
Aplicatiu per pujar vídeos amb descripció i assignació de llicència / 
Per a la lectura (literal) del Treball Final de Carrera per part de 
l'estudiant / No es mostra imatge de l'orador, només seqüència de 
transparències de la presentació / Programari CAMTASIA  / 
Possibilitat de comentar i discutir sobre els vídeos, per part 
d'estudiants i professorat, en el mateix espai.
MEDIATIC (UPC): 
Servei per a la creació, indexació, publicació i difusió de recursos 
audiovisuals de curta durada / Adreçat principalment al Professorat / 
Resultat: lliçons en vídeo sobre certs conceptes que requereixen 
reforç addicional, resolució d'exercicis, ... / Portal de difusió 
(http://mediatic.upc.edu) / No pretén avaluar les competències 
genèriques de l'orador /  Alta resolució del contingut de les 
transparències / Necessitat de personal assistent: servei no 
autònom / Gravacions requereixen post-producció per personal tècnic 
/ Eina de reserva de recursos
FACTORIA DE RECURSOS DIGITALS (BCBL Castelldefels): 
Servei d'enregistrament en vídeo, edició i emmagatzematge a la 
Biblioteca del Campus del Baix Llobregat (Castelldefels) / Servei ofert 
al professorat com a suport a les classes (enregistrament de 
"píndoles") i als estudiants per enregistrar material sobre alguna 
assignatura / Necessitat de personal assistent: servei no autònom / 
Necessitat de treball de post-producció (cal CD-ROM, DVD o llapis 
USB per obtenir el vídeo enregistrat)  / Ampli horari de disponibilitat / 
Es mostra la imatge simultàniament de l’orador i la presentació  o 
només orador / Programari CAMTASIA  / Reserva amb 48 hores 
d'antelació

Contacte:
Albert Masip-Alvarez, Escola d'Enginyeria de Terrassa

albert.masip@upc.edu

Publicació
“Self-video recording for the integration 
and assessment of generic 
competencies”, EDUCON2013. Berlín, 
Alemanya.

Garantir el bon ús de l’equipament, impedint l’accés i manipulació dels dispositius
Simplificar el procés tècnic d’enregistrament
Oferir el servei a tota la comunitat universitària del campus
Noves modalitats d'ús (videocurriculum, defenses PFC via Webconference…)
Anàlisi dels resultats de les enquestes de satisfacció d'estudiants i de professors

Ús de la wiki PBWORKS per a la comunicació, debat 
i presa de decisions entre els membres de l'equip

Captura d'un vídeo exemple enregistrat fent ús del servei

Aspecte de l'aula d'autoenregistrament 
del Fons Antic de la BCT i layout del mateix

Esquema general de la solució TIC adoptada per gestionar el servei d'autoenregistrament

Integració de competències 
genèriques a les titulacions de 

Grau de l’Escola d'Enginyeria de 
Terrassa a través de les TIC

Accés web serveis BCT         Aplicatiu reserva              Enregistrament autònom                    Avaluació
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