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L’enfoc científic de l’aprenentatge amb TICs

El GRETEL és un grup de recerca 
multidisciplinar de La Salle, Universitat Ramon 
Llull. Està format per membres dels 
departaments d’enginyeria, arquitectura, 
animació i l’escola de negoci de La Salle.

Els objectius principals del grup es centren en 
la implementació i avaluació de tot tipus de 
tecnologies a les aules per tal de millorar els 
processos formatius, així com la motivació i 
satisfacció de l’estudiant, variables que han 
demostrat la seva vinculació a una millora de 
la capacitació i adquisició de competències 
per l’estudiant.

Les principals àrees de treball/recerca del 
GRETEL són Robòtica educativa, gamificació, 
PLE (Personal Learning Environments), 
Realitat Augmentada i Virtual (RA/RV), i 
anàlisis de dades educatives/acadèmiques.

Sistemes de visualització 3D interactius
Els sistemes de dibuix i modelat informàtic com 
l’AutoCAD o el 3DStudio-Max són uns suports 
adequats per a la representació estàtica en 
2D/3D.
Però darrerament, s’han millorat les interfaces 
per visualitzar de forma interactiva models
complexos mitjançant tecnologies 360 (com ara 
amb Lumion, o Autodesk 360), amb Realitat
Augmentada i sistemes immersius. Aquesta 
visualització 3D interactiva millora l'experiència 
immersiva a més de l'aprenentatge a través 
d’aquestes metodologies.

L’ús de dispositius mòbils permet 
una visualització interactiva de 
projectes complexos augmentant 
la motivació i satisfacció de 
l’estudiant pels continguts 
didàctics.

La Realitat Augmentada o Virtual 
milloren la comprensió espacial de 
projectes arquitectònics i/o urbans.

Les Superilles en realitat 
virtual i augmentada

Technology Enhanced Learning

I i II – Imatges estàtiques de projectes d’Eines Informàtiques II (segon 
curs dels graus en arquitectura i arquitectura tècnica), renderitzades amb 
3DMax i REVIT, amb foto-muntatge posterior amb eines tipus Adobe
Photoshop. 
III – Panoràmiques interactives de projectes d’Eines Informàtiques I 
(primer curs dels graus en arquitectura i arquitectura tècnica), creades
amb LUMION a partir de models 3D realitzats amb AutoCAD.
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Un projecte per implicar a la societat en el 
disseny de la ciutat: EduGAME4CITY

Ens trobem modelant amb qualitat 
foto-realista totes les façanes d’edificis 
i elements de mobiliari urbà inclosos 
dins de l’àmbit d’actuació, així com 
objectes que hi podran formar part de 
les noves propostes d’ocupació i ús. 

Entorn de treball: Les Superilles a Barcelona

Aquest projecte vol integrar sistemes interactius i gamificats per treballar la interacció amb la 
societat en projectes participatius, així com per a la docència arquitectònica per tal de millorar les 
competències digitals dels estudiants.

Per comprovar si la metodologia de 
representació de l’entorn urbà 
desenvolupada és adient per:

1.- Millorar la docència arquitectònica,

2.- Millorar la comprensió espacial, 

3.- Apropar les noves tècniques de 
visualització al ciutadà. 

El mètode científic: Avaluació mixta

El projecte urbà, promogut per l’Ajuntament de 
Barcelona, vol crear un gran espai públic que 
prioritza a la gent del barri de l’Eixample Esquerre en 
lloc dels vehicles. Es volen generar espais pensats 
en les necessitats dels usuaris: espais amplis, 
agradables i plens de vegetació amb usos dinàmics i 
segons les necessitats a cada moment.

Estat actual Proposta de canvis 
(exemple fase disseny amb Photoshop)

Fase 1
Selecció zona treball, disseny propostes i tecnologies 
(UNREAL + AR + VR)

Fase 2
Modelat i creació de dinàmiques i accions dins el 
sistema interactiu

Fase 3: Avaluació model bàsic per estudiants i usuaris finals                                 [ACTUALITAT] 
L’àmbit d’actuació és la zona de Consell de Cent amb Comte Borrell, Calabria i Rocafort. 

Fase 4
Implementació de millores d’interacció i models

Fase 5
Implementació d’elements complexes: so ambiental, llum, 
elements aleatoris de farciment

Fase 6: 
Avaluació final: estudiants (amb noves propostes 3D) i veïns 
(amb propostes visuals dels projectes tàctics de l’Ajuntament).

#Game4City

Disseny d’interfície 
gamificada en RV/RA 

per a la interacció

Estudi i prova amb alumnes 
d’arquitectura per a la proposta de 
solucions a problemàtiques d’ús a 
una de les Superilles de Barcelona

Estudi i prova amb la implicació de 
la societat per a la proposta de 

solucions d’ús a una de les Superilles
de Barcelona

Mesurem i avaluem científicament a les fases 
3, l’actual, i a la 6 els següents aspectes:

• La Motivació de l’estudiant i els usuaris, en 
l’ús de TICs visuals de darrera generació,

• La Usabilitat del sistema mesurant 
l’efectivitat i eficiència del sistema, juntament 
amb el grau de satisfacció. 

Com? Amb el mètode d’avaluació mixta: enquestes 
(mètode quantitatiu) + entrevistes (mètode qualitatiu)



Test quantitatiu: Primeres dades

EduGAME4CITY és un projecte de recerca (BIA2016-77464-C2-2-R), finançat pel “Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de 
Innovación” del Ministeri d’Economia, Industria i Competitivitat del Govern Espanyol (MINECO, AEI/FEDER, UE). Està coordinat juntament
amb el grup AR&M d’Arquitectura Barcelona, BarcelonaTECH (UPC), i té una durada de 4 anys (2016-2020) (AEI/FEDER-EU)

Mesures QUANTITATIVES: 8 preguntes relacionades amb l’Experiència d’Ús 
(usabilitat i satisfacció), 3 preguntes relacionades amb la percepció de la 
Gamificació Educativa, i 7 preguntes relacionades amb la Motivació Intrínseca.

Per què utilitzar sistemes AR/VR?
Segons investigacions prèvies, els sistemes de 
visualització basats amb Realitat Augmentada i/o 
Realitat Virtual són més motivadors, i generen 
alts graus de satisfacció en els usuaris. 

•75 estudiants d’Arquitectura
•30 homes/35 dones
•Edat mitjana: 23,8 anys
•56% Nacionalitat Espanyola
•15 Nacionalitats més
•66 nivell de grau i 9 de màster
Barres clares (dades inicials), barres fosques (dades finals 
post experimentació amb el sistema).

Experiència d’ús i grau de satisfacció utilitzant sistemes interactius d’aprenentatge: Increment del 3,45 
al 4,11 de la mitjana (preguntes des de l’A1 fins A8) 

Interès en sistemes gamificats aplicats a l’educació: Increment del 3,21 al 3,70 de la mitjana (preguntes 
des de G1 fins G3)

Motivació per utilitzar els mètodes interactius: Increment del 3,04 al 3,95 de la mitjana (preguntes des 
de IM1 fins IM7)

Entrevistes qualitatives: Hi col·labores?
Mesures QUALITATIVES: Es busca la resposta oberta de l’alumne i/o usuari del sistema per 
detectar variables i relacions no contemplades a l’estudi quantitatiu. 

El mètode, prèviament validat 
científicament en experiments 
del grup, es basa en l’ús del 
BLA (Bipolar Laddering
Assessment), que té tres fases: 

Les variables identificades a la fase 1 del BLA que els usuaris repeteixen, així com les seves millores o 
solucions de la fase 3, identifiquen els aspectes + i -, així com les seves possibles millores de forma 
concreta, ordenant-se a escala d’importància d’acord amb la mitjana de puntuació que obtenen a la fase 
2.

Motivació
Satisfacció >

Interès en els continguts 
pels usuaris 
(estudiants o ciutadans), 

>

>

Estudiants
Millora d’habilitats i grau 
de competències

Ciutadans
Apropament de noves 
tecnologies Escletxa digital

>

Mesura respecte a l’escala Likert de 5 nivells - extreta basant-
se a dos sistemes validats científicament (IMI, Intrinsic
Motivation Inventory; i la norma ISO 9241-11 d’Usabilitat)

Identificació d’elements positius (+) i negatius (-) de l’experiència

Valoració dels elements + i -, en una escala de 1 (molt dolent) a 
10 (molt bo)

Proposta de millores i/o solucions per cada element (+ i -) en 
funció de la nota donada
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