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1. Dades de l’experiència
a. Nom de l’experiència: Introducció a la Realitat Augmentada a
primària: Hundertwasser augmentat
b. Autora: Roser Ros
c. Escola de l’experiència: Escola Enric Casassas (Sabadell)
d. Nivell Educatiu: 6è de primària
e. Matèria: vàries matèries
f. Tipus de metodologia: treball per projectes
g. Metodologies secundàries: aprenentatge cooperatiu
h. Temporalització: entre 13 i 15 sessions
i. Data: març de 2016

2. Aplicacions i programes:
a. RA i 3D
● Aurasma (APP principal)
● Generador de codis QR
● Lector de codis QR
● Quiver
● Aumentay Author
● Aumentaty Viewer
b. Edició d’imatge
● Paint
● Pizap
c. Time-lapses
● Microsoft Hiperlapse
● Time Lapse
d. Edició de vídeo
● Vivavideo
● Windows Movie Maker
● Youtube editor
e. Treball col·laboratiu
● Google Drive

3. Síntesi de la proposta
“Hundertwasser augmentat” és un projecte dut
a terme pels alumnes de 6è de l’Escola Enric
Casassas de Sabadell durant el mes de març de
2016.
És un projecte de realitat augmentada que
consisteix en augmentar els treballs de
l’exposició “La mirada de Hundertwasser”.
Aquesta exposició és la culminació d’un projecte
monogràfic sobre l’artista austríac
Hundertwasser que tota l’escola va realitzar de
gener a març el curs 2015-2016.
El punt de partida d’aquest projecte és la trobada
Edu_hack que es va realitzar el febrer de 2016 dins l’entorn del MWC. D’allí
va sorgir la idea inicial i a l’Enric Casassas en vam desenvolupar una versió.
Per tal d’incloure elements de realitat augmentada a l’exposició del projecte
sobre l’artista Hundertwasser, els alumnes de 6è van haver de planificar com
fer-ho, coordinar-se amb les mestres de tots els cursos, enregistrar tots els
grups de l’escola mentre feien diferents activitats, editar el contingut amb
diversos mitjans informàtics i audiovisuals, i convertir aquests materials en
elements de realitat augmentada.
A més, aquest projecte inclou una activitat intercursos, una altra de captura
d’imatges en tres dimensions i una altra de creació de time-lapses.
El projecte dura entre 12 i 15 sessions d’una hora.

4. Característiques de l’experiència:
● Es tracta d’un projecte innovador perquè inclou l’ús de la realitat
augmentada per mostrar un treball realitzat pel alumnes.
● És molt motivador perquè té un o
 bjectiu pràctic i real. La feina dels
alumnes serà vista i utilitzada per les famílies i els alumnes de l’escola.
Els alumnes són protagonistes i realitzen aprenentatge actiu. A més,
treballar amb realitat augmentada és molt motivant!
● Promou l’autonomia d
 els alumnes i la presa de decisions,  ja que es
realitza amb la metodologia de treball per projectes.
● Preveu l’atenció a la diversitat perquè és una proposta molt oberta en
la qual cada grup progressa al seu ritme, realitzant activitats diverses i
fent servir eines informàtiques diferents segons les habilitats de
cadascú. A més, es creen especialistes que desenvolupen un tema en
concret i ajuden a companys que no se senten tant segurs en aquell
aspecte.
● Potencia el treball col·laboratiu: es treballa amb documents compartits
de Drive que serveixen per organitzar els grups, per establir horaris per
realitzar tasques, per recollir codis QR…
● Desenvolupa la comptència digital (entre d’altres). Els alumnes fan
servir aplicacions i programes d’edició d’imatges i de vídeo posant en
pràctica aprenentatges realitzats anteriorment. Fan servir les tauletes
per enregistrar i han de gestionar una gran quantitat d’arxius,
penjant-los al núvol, passant-los de les tauletes als ordinadors, etc. I
aprenen a fer servir aplicacions de time-lapse, de realitat augmentada i
d’imatges 3D.
● En menor mesura, desenvolupa altres competències:
○ Competència matemàtica: es fan càlculs per programar els
time-lapses: es calcula la periodicitat de les captures i l’extensió
de l’enregistrament perquè el resultat sigui d’una durada
concreta.
○ Competència comunicativa, lingüística i audiovisual:
preparen entrevistes pels alumnes d’altres cursos, escriuen la
carta als pares convidant-los i explicant-los quines aplicacions
han de portar instal·lades el dia de l’exposició, etc.
○ Comeptència d’aprendre a aprendre: han de planificar el
treball, prendre decisions, buscar recursos informàtics per
aconseguir un fi, aprenedre a través de les TAC, etc.
○ Competència d’autonomia i iniciativa persona: c ada alumne
ha de contribuir a planificar el seu treball i trobar la manera de
portar-lo a la pràctica per aconseguir l’objectiu.

● Inclou digitalment a tots els alumnes ja que tots els equips i
dispositius mòbils que es fan servir al llarg del projecte són propietat de
l’escola. Així es garanteix l’accés de tots els infants als recursos que
s’utilitzen. Com s’ha explicat anteriorment, la metodologia propicia una
forma de treballar dóna resposta als diferents nivells de competència
digital que tenen els alumnes i els permet progressar, amb la
col·laboració dels companys, cadascú al seu nivell.
5. Objectius:
● Conèixer què és la realitat augmentada, experimentar amb ella i crear
elements amb aquesta tecnologia.
● Planificar entrevistes i enregistrar-les.
● Capturar imatges i vídeos atenent a unes orientacions sobre llum,
perspectiva, so, etc. i editar-los posant en pràctica els aprenentatges
realitzats anteriorment.
● Planificar el projecte, argumentar idees, prendre decisions i col·laborar
amb els companys desenvolupant una sèrie d’activitats per aconseguir
un fi.
● Participar activament en el grup en tot el procés.
6. Pas a pas (seqüència d’activitats)
1) Què és la realitat augmentada i en què treballarem. Sessió
introductòria per mostrar què és la realitat augmentada i quin és
l’objectiu del projecte que desenvoluparem: augmentar els treballs
exposats del projecte de Hundertwasser. Després d’una petita
explicació els alumnes observen com el Quiver crea imatges en realitat
augmentada. A continuació participen en un joc de realitat augmentada
que s’ha muntat prèviament a les parets de l’aula. Això els ajuda a
descobrir com funcionen els codis QR i l’Aurasma.
2) Experimentació i creació de
codis QR i aures. Els nens i
nenes creen els seus primers
codis QR i les seves primeres
aures.

3) Què volem exposar, com ens organitzarem, creació de documents
de Drive i preparació d’entrevistes (2-3 sessions). Formem equips
de treball heterogenis i fem una pluja d’idees per decidir què voldrem
que aparegui com a element augmentat. Sorgeixen les següents idees:
a) Vídeos dels alumnes fent feina.
b) Time-lapses dels espais amb l’alumnat realitzant les activitats del
projecte.
c) Reculls de fotografies dels infants treballant.
d) Textos que expliquin la feina feta.
e) Etrevistes dels alumnes explicant quina feina fan o el que saben
sobre Hundertwasser
Creem documents de Drive que els alumnes hauran d’anar completant
per deixar registre de les seves idees i el seu progrés.

Els nens i nenes de 6è preparen entrevistes per realitzar als alumnes
d’altres cursos sobre les activitats del projecte sobre Hundertwasser.
4) Recollida del contingut (1-2 sessions):
Els alumnes van per les classes a
enregistrar amb les tauletes els alumnes
de tots els nivells treballant. Realitzen les
entrevistes que han preparat i enregistren
els time-lapses. Aquesta sessió la
desenvolupa cada grup de forma
autònoma i en moments diferents d’acord
amb el que hagin pactat amb la mestra
responsable de l’activitat que han
d’enregistrar. Exemple de time-lapse: https://goo.gl/s4cjvx Alumnes de
p3 a 2n fent un taller de construcció d’una casa hundertwassiana al
vestíbul de l’escola.

5) Edició del contingut i creació d’elements
de realitat augmentada (2-3 sessions): Els
alumnes editen els vídeos, fotografies,
entrevistes i time-lapses. Ho fan amb les
aplicacions d’edició d’imatge i so que ja
coneixen perquè s’havien treballat
anteriorment: Vivavídeo, Windows Movie
Maker, Youtube Editor, Pizap, Paint…; i de
realitat augmetada que hem introduït uns dies
abans: Aursama i Generadors de codis QR.

6) Grups d’experts (1-2 sessions): els alumnes que van acabant d’editar
el seu contingut i convertir-lo en elements de realitat augmentada
s’especialitzen en una de les necessitats que han anat sorgint al llarg
del projecte:
- Escriure una carta a les famílies convidant-los a l’exposició i
demanant-los que portin instal·lats als seus dispositius mòbils el
lector de codis QR i l’Aursma.
- Fer un vídeo tutorial per les famílies on s’expliqui com
descarregar-se l’Aurasma i seguir el canal de l’escola.
- Dibuixar un plànol de l’escola i marcar on hi haurà els elements
de realitat augmentada
- Fer un recull d’imatges amb els alumnes de 6è treballant en el
projecte.
- Etc.
7) Captura d’imatges en 3D i relació
amb un marcador (2 sessions).
Arran de descobrir l’123D catch,
l’alumnat captura imatges en 3D
d’unes escultures que havien fet els
alumnes de Cicle Superior
reinterpretant, amb mirada
hundertwassiana, el Drac del Park
Güell i la Torre del Vigilant de
Gaudí.
Posteriorment, en col·laboració amb el Dr. Ramon Fabregat i amb
Hendrys Tobar del grup de Recerca de Comunicacions i Sistemes
Distribuïts de la Universitat de Girona, desenvolupem una sessió en
què els alumnes treballen amb l’Aumentaty Author i Viwer per
relacionar els arxius d’imatges en 3D amb un marcador.
8) Quiver internivells: els alumnes de
6è demanen als de 2n que pintin
dibuixos del Quiver. Més endavant,
per grups, els grans baixen a 2n a
mostrar com funciona el Quiver i a
explicar-los què és la realitat
augmentada.

9) Preparació de l’explicació sobre l’exposició “La mirada de
Hundertwasser”. E
 ls alumnes s’organitzen en petits equips i es
preparen per guiar les famílies i explicar-los la feina que han fet i com
funcionen les diferents parts de l’exposició.
Durant les tres tardes que s’obre l’exposició perquè les famílies la
puguin visitar, els alumnes es reparteixen en quatre espais en els quals
expliquen la feina que han fet i donen suport perquè les famílies facin
servir els diferents elements de realitat
augmentada:
a) Espai “Els viatges de
Hundertwasser”: s’exposen els
dibuixos pintats pels alumnes de 2n
perquè tothom els pugui observar
amb el Quiver de les tauletes que
proporciona l’escola.

b) Espai 123D Catch: Amb les
tauletes els visitants poden observar i
manipular les imatges en 3D de les
escultures de la reinterpretació de la
Torre del Vigilant.

c) Espai Aumentaty: Hi ha portàtils amb els quals, si es
col·loquen marcadors de paper davant la càmera, apareixen a la
pantalla les imatges en 3D de les escultures de la Torre del
Vigilant.

d) Exposició en general:
l’alumnat està repartit per les
zones on s’exposen les feines
fetes per tots els cursos i on
hi ha codis QR i Aurasmes.
La tasca consisteix a donar
suport a les famílies per
utilitzar correctament
aquestes aplicacions ens els
seus dispositius.

10) Avaluació i valoració: al llarg de les sessions vam anar dedicant
estonetes a crear una rúbrica d’avaluació. Un cop feta l’exposició els
alumnes la completen. Després, en assemblea, valorem el
desenvolupament del projecte, punts positius i aspectes que canviaríem
una vegada dut a terme.
7. Observacions i comentaris
Aquest projecte va tenir molt bona rebuda per part dels alumnes, que durant
tot el procés van estar enganxats a la feina amb una implicació total. Se
sentien responsables del seu treball i del resultat i procuraven fer la feina el
màxim de bé possible.

Els va agradar molt coordinar-se amb els mestres i poder anar per l’escola
enregistrant i entrevistant els alumnes de totes les classes. Això els feia sentir
grans i importants.
També va ser un punt fort el fet de treballar per grups, haver-se d’organitzar i
coordinar, repartir tasques, ajudar als companys… Aquesta forma de treballar
potencia molt l’autonomia dels alumnes. Trobar-se en situacions en què han
de prendre decisions que condicionaran la manera de treballar i el resultat
final, potencia també que treballin amb responsabilitat.
El projecte va ser el motiu perfecte perquè els alumnes aprenguessin a
treballar més fluidament amb el Drive, col·laborant en documents compartits,
millorant les seves habilitats de gestió de documents, aprenent on queden
guardats els arxius a les tauletes i com compartir-los, pujant i baixant fitxers al
núvol, organitzant documents també en les carpetes de l’ordinador, etc.
L’activitat internivells potencia la idea que defensem a l’escola que els
alumnes aprenen molt els uns dels altres. I tant grans com petits surten
beneficiats d’aquestes activitats d’intercanvi. Els petits aprenen dels grans ja
que són un bon model per a ells, a la vegada que els grans aprenen a ser, a
comportar-se i a expressar-se perquè han de tractar amb els petits i tenir-ne
cura.
Les famílies van valorar molt positivament el fet que l’exposició fos interactiva
i que els alumnes prenguessin responsabilitat a l’hora de fer-la funcionar.
Com a aspecte a millorar, cal tenir en compte que la situació de l’exposició on
moltes famílies volten per l’escola amb els seus fills petits no és idònia per
mostrar arxius amb so, com per exemple les entrevistes. En la carta a les
famílies els alumnes havien demanat que els pares i mares portessin
auriculars per escoltar algunes presentacions, però tal com s’explica més
amunt, la situació no era adequada.
Cal comentar que aquest projecte va ser possible gràcies a la col·laboració de
tot l’equip docent de l’escola que va estar sempre obert a modificar horaris,
coordinar-se amb els alumnes, ajudar a col·locar tauletes per enregistrar...

8. Paraules clau
Android
Realitat augmentada
Projecte
Hundertwasser
Codis QR
Aurasma
Exposició
Sisè de primària
Cicle superior
9. Material complementari
● Exemple de time-lapse: alumnes de p3 a 2n fent un taller de
construcció d’una casa hundertwassiana al vestíbul de l’escola:
https://goo.gl/s4cjvx
● Com han treballat els experts tecnològics de 6è? https://goo.gl/JFoq16
● Recull de treballs dels alumnes: h
 ttps://goo.gl/LV28r7
● Carta dels alumnes per les famílies: https://goo.gl/p3CExD
● Galeria de fotos del projecte “La mirada de Hundertwasser”:
https://goo.gl/photos/jdx9tuSssFe5fDGC7
● Blog amb la informació de l’experiència:
http://introduccioalara.blogspot.com.es
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