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UUNN II TTAATT   DDEE   CC OONN EE II XX EEMM EE NNTT   

MMoobbiillee  lleeaarrnniinngg  
“El mòbils s’haurien d’anomenar d’una altra manera: portes 

d’accés al coneixement” 

Ray Kurzweil 
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Què és? 

 El mobile learning (aprenentatge mòbil) és l’ús de tecnologies mòbils 

(telèfons, tauletes i ultrabooks) amb connectivitat sense fil per a finalitats de 
formació i aprenentatge. És el punt de trobada entre l’e-learning i els 

telèfons intel·ligents i tauletes. Comparteix amb l’e-learning la naturalesa 
digital dels recursos, però se’n diferencia en el component d’ubiqüitat, ja 
que elimina la dependència d’una terminal fixa i centralitzada (aula, 

ordinador, web o pantalla). 

 Es tracta d’un fenomen incipient, però que les persones expertes 

assenyalen com una de les tendències que prendrà més volada en un futur 
proper. Al món educatiu, la UOC, la UAB, la Universidad a Distancia de 

Madrid (UDIMA) i l’Escuela de Organización Industrial estan desenvolupant 
diferents iniciatives d’aprenentatge a través dels telèfons intel·ligents. Al 
sector privat, la formació presencial i l’e-learning encara són dominants. 

Tanmateix ja s’han registrat projectes de mobile learning a organitzacions 
com ara Ferrovial, AENOR i ASISA. 
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  Hi ha una sèrie de factors que han fet possible el sorgiment del 

mobile learning: 

 Penetració dels telèfons intel·ligents: es calcula que al món hi 

ha uns 7.000 milions de telèfons. D’aquests, aproximadament uns 
1.000 milions són telèfons intel·ligents (els més aptes per al 

mobile learning). 

 Extensió d’estàndards multiplataforma: han sorgit estàndards 

com l’HTML5 que permeten compartir recursos de manera fluida 
entre ordinadors, mòbils i tauletes. Això ha reduït els costos de 

desenvolupament i ha permès que els mateixos continguts 
serveixin per a diferents plataformes. També estan sorgint 
estàndards com l’SCORM (Sharable Content Object Reference 

Model) que intenten fer que els continguts d’un curs digital siguin 
traspassables entre plataformes per evitar la dependència d’un 
proveïdor concret (efecte jardí tancat). 

 Els principals avantatges del mobile learning són: 

 Permet accedir a recursos d’aprenentatge des de qualsevol lloc, 
en qualsevol moment. 

 Permet a les organitzacions la ràpida difusió de materials 
d’aprenentatge superant les distàncies entre centres de treball, 

amb el consegüent estalvi de recursos. 

 Permet continguts personalitzats, amb una alta interacció, alt 

suport per a un aprenentatge efectiu i una avaluació constant del 
progrés (retroalimentació).  

 És útil per a la formació Just-In-Time i per refrescar coneixements 
de manera periòdica (rol de suport en processos semipresencials, 

també anomenats b-learning)  

 Permet un aprenentatge situacional i exploratori que posi en 

relació l’alumnat amb els elements del seu entorn mitjançant 
tècniques de realitat augmentada. 

 Augmenta la implicació en activar la motivació intrínseca i el grau 

d’immersió en el procés. 

 Estimula el treball col·laboratiu i la dimensió social en 
l’aprenentatge. 

 Presenta també una sèrie d’inconvenients: 

 Adreçat a nadius digitals, hi ha una barrera generacional. 

 Cal formar les persones formadores en un canvi de mentalitat: 

el o la formadora com a orientadora. 

 Els dispositius mòbils tendeixen a estimular les distraccions. 
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 Les pantalles dels mòbils són petites, no aptes per a llegir grans 

quantitats de text. 

 Distribuir dispositius mòbils entre docents i alumnat requereix una 

inversió. Hi ha organitzacions, sobretot les més grans, que opten 
per la fórmula del Bring Your Own Device (porta el teu 

dispositiu), però no hi ha consens entre les persones expertes 
sobre els efectes d’usar els telèfons personals per a l’organització: 

n’hi ha que opinen que incrementa la implicació i n’hi ha que 
creuen que planteja qüestions ètiques i de seguretat. 

 Encara no estan estudiades a fons les interaccions entre la 

Pedagogia i les noves tecnologies mòbils. 

Eines  

 3 eines on el mobile learning excel·leix:  

 Realitat augmentada: és tracta de complementar la informació 

sensorial que ens dóna la realitat física amb dades provinents de la 
realitat virtual a través del dispositiu mòbil de manera 

transparent i immediata (superposició de realitats). És molt útil 
per a formació en el lloc de treball, simulacions i conscienciació 
sobre riscos. L’inconvenient és que requereix dispositius amb bona 

potència i consciència espacial (càmera, GPS). 

 Codis QR: sistema per emmagatzemar informació en un codi de 

barres bidimensional i quadrat. Permet ampliar informació sobre 
un objecte o producte simplement escanejant el codi amb el 

dispositiu mòbil.  

 Gamificació: és l’aplicació de les mecàniques i dinàmiques dels 

jocs en àmbits que originàriament no són lúdics —com ara la 
formació— amb la finalitat d’involucrar la persona participant i 
augmentar la seva motivació, concentració, esforç i fidelització. La 

seva aplicació en la formació connecta amb la generació que ha 
crescut amb els videojocs, treu formalitat al procés d’aprenentatge 

i ofereix un feedback constant dels progressos.  

 Plataformes de gestió de l’aprenentatge que contemplen el mobile 

learning:  

 Plataformes de pagament: no hi ha una dominadora clara en un 

mercat molt segmentat. Algunes de les principals plataformes són 
UpsideLMS, Gomo Learning, LINEStream, Blackboad Mobile Learn i 
Mobl21 

http://www.upsidelearning.com/best-value-lms-learning-management-system.asp
http://www.gomolearning.com/
http://www.line.co.uk/what-we-do/mobile/linestream/
http://www.blackboard.com/resources/mobile/mobile_learn_splash/desktop/portal-nonsprint.html#android
http://www.mobl21.com/
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 Plataformes de codi lliure: Aris Mobile Learning (basada en 

conceptes de gamificació) i Kurogo (nascuda als laboratoris del 
MIT). La coneguda plataforma d’e-learning Moodle no està 

pensada per a dispositius mòbils. Han sorgit una sèrie d’aplicacions 
que intenten fer que Moodle sigui més accessible des d’aquests 
dispositius: 

 My Moodle: aplicació oficial per a dispositius iOS. 

 Mobile Moodle (MOMO): implementació basada en JAVA. 

 MLE – Moodle: extensió per a Moodle que millora la seva 

experiència en dispositius mòbils. 

La dada 

Segons dades de l’Observatori Cegos  en el seu estudi sobre formació a Europa, 

només un 3% de professionals de l’Estat espanyol han rebut formació a través 
del mòbil. Tanmateix, el 56% dels treballadors i treballadores han rebut 

formació mitjançant e-learning, un registre superior al 53% d’Anglaterra i al 
36% d’Alemanya.  

Guia de Treball 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COM ADAPTAR CONTINGUTS PER AL M-LEARNING 

 KISS (Keep it short and simple): per la naturalesa 
dels dispositius mòbils, els continguts han de ser 
curts i simples, ja que s’estudiaran en un entorn 

procliu a interrupcions. Es recomanen unitats 

didàctiques que puguin ser estudiades i 
repassades en uns 5 minuts. 

 Reduir la densitat informativa: no traspassar en 
brut continguts d’e-learning. Adaptar-nos a les 
limitacions de les pantalles dels mòbils. 

 Continguts multimèdia: incloure vídeos i elements 
interactius, però sense abusar (no introduir 
elements merament estètics com portades i 
transicions). 

 Introduir elements col·laboratius: facilitar la 

interacció entre alumnat, docents i mentors.  

 

http://arisgames.org/
http://kurogo.org/home/
https://moodle.org/
https://itunes.apple.com/us/app/my-moodle/id461289000?mt=8
http://sourceforge.net/projects/mobilemoodle/
http://mle.sourceforge.net/mlemoodle/
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L’experiència 

 

 El Programa 5' (5 minuts) és una proposta innovadora de l’Hospital 

Sant Joan de Déu de Barcelona que pretén introduir un sistema de formació 
dinàmic, interactiu, de curta durada i setmanal. 

 La finalitat que pretén és crear un espai d’intercanvi de 

coneixements, experiències i informació entre els professionals interns de 
l’Hospital a través d’una plataforma de webcasting. 

 Gràcies al format audiovisual de les càpsules, el personal pot 

repassar en qualsevol moment i des de qualsevol lloc aquells conceptes 
exposats durant la sessió formativa a través de dispositius mòbils.  

 Les àrees temàtiques de les sessions 5' són: 

 Pràctica clínica. 

 Divulgació científica. 

 Seguretat clínica. 

 Promoció de la salut. 

 El programa ha aconseguit diversos reconeixements internacionals. Ha 

estat un dels cinc projectes seleccionats per la iniciativa Connecting Nurses 
de Sanofi. La Universitat Drexel de Filadèlfia també ha reconegut amb un 
premi de 10.000 dòlars la seva tasca de millora de la formació dels i de les 

professionals d’infermeria. 

 

 

 

 UPCnet ha desenvolupat una suite de productes enfocada al sector privat 

anomenada UPCnet uLearn basada en tecnologia 2.0 i en un model de servei 
en el núvol. El conjunt de solucions tenen un marcat caràcter social i 
col·laboratiu, i estan enfocades a cobrir necessitats formatives en els 

diferents àmbits de coneixement rellevants en el marc de les organitzacions. 
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 Els dos elements d’UPCnet uLearn són: 

 Campus: entorn virtual d’aprenentatge per a la formació de 

treballadors/es, partners o clients. És un entorn flexible i madur 
que permet la realització de cursos en línia o en modalitat 
semipresencial (blended). Especialment enfocat a l’aprenentatge 

formal. 

 Comunitats: espai per a comunitats d’aprenentatge i col·laboració 

social on les persones de l’organització es connecten al seu 
coneixement col·lectiu i desenvolupen de manera natural el seu 

talent potencial. Presenta elements de gamificació i apunta a la 
consolidació de coneixements informals. 

 Una de les eines enfocades al mobile learning és l’aplicació UPCnet 

uTalk. Desenvolupada pel inLab FIB per a UPCnet i disponible per a les 
plataformes Android i iOS. És una eina multidispositiu de missatgeria 

corporativa, amb elements socials, que ha estat especialment dissenyada 
per a organitzacions que requereixin una eina de comunicació entre els seus 

treballadors i treballadores i que alhora vulguin garantir la seva privadesa. 

 UPCnet uTalk ofereix un activity stream (fil social) corporatiu destinat 

especialment a les organitzacions i un servei de missatgeria instantània on 
les persones usuàries poden mantenir converses privades i de grup, 
utilitzant només les credencials de l’organització a la qual pertanyen 

sense la necessitat d’haver de donar el telèfon o alguna altra dada personal. 

 

Materials 

BBiibblliiooggrraaffiiaa  bbààssiiccaa  

Ron, Rodrigo; Álvarez, Antón; Núñez, Patricia. Smartphones y tablets ¿enseñan 

o distraen? Madrid: ESIC Editorial, 2013. 

Woodill, Gary. The Mobile Learning Edge: Tools and Technologies for 

Developing Your Teams. New York: McGraw-Hill, 2010. 

 

MMaatteerriiaallss  eenn  llíínniiaa  

Observatorio Scopeo 

Observatori de l’activitat, la innovació i les tendències en Formació en Xarxa. 
SCOPEO neix de les sinèrgies entre la Universidad de Salamanca i el Centro 
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Internacional de Tecnologías Avanzadas (CITA). Posa l’accent en la publicació 
d’informes i monogràfics  

http://scopeo.usal.es/ 

 

Mobile Learning Week 2014 

Presentacions de la Mobile Learning Week 2014 impulsada per la UNESCO que 

se celebrà el febrer de 2014. 

http://www.unesco.org/new/en/unesco/themes/icts/m4ed/unesco-mobile-
learning-week-2014/symposium/presentations/ 

 

Conferència TEDxLondon: Mobile Learning 

Conferència de Geoff Stead que destaca les possibilitats de participació creativa 

en l’elaboració de continguts que el mobile learning ofereix en contraposició a 
mètodes més estructurats. 

http://youtu.be/e_Pmnz7xuOs 

 

Conferència TEDxUIMP: Aprender desde los Márgenes 

Conferència de Tíscar Lara, vicedegana de Cultura Digital a l’Escuela de 
Organización Industrial EOI. Se centra en les aplicacions d’integració social per 

a col·lectius marginals que ofereix el mobile learning. 

http://youtu.be/EuQGNRxHZj4 

 

―Análisis prospectivo de las potencialidades asociadas al mobile learning‖. ISEA 

S.Coop, gener 2009. 

Article d’ISEA (Innovación en Servicios Empresariales Avanzados) que se centra 
en els avantatges pedagògics i els estàndards tecnològics del mobile learning. 

http://www.iseamcc.net/eISEA/Vigilancia_tecnologica/informe_4.pdf 

 

―M-learning en España, Portugal y América Latina‖ Monográfico SCOPEO, nº 3‖, 

Novembre 2011. 

Ampli estudi dels reptes pedagògics que planteja el mobile learning i les 

implementacions en l’àmbit hispanoamericà.  

http://scopeo.usal.es/wp-content/uploads/2013/04/scopeom003.pdf 

 

http://scopeo.usal.es/
http://www.unesco.org/new/en/unesco/themes/icts/m4ed/unesco-mobile-learning-week-2014/symposium/presentations/
http://www.unesco.org/new/en/unesco/themes/icts/m4ed/unesco-mobile-learning-week-2014/symposium/presentations/
http://youtu.be/e_Pmnz7xuOs
http://youtu.be/EuQGNRxHZj4
http://www.iseamcc.net/eISEA/Vigilancia_tecnologica/informe_4.pdf
http://scopeo.usal.es/wp-content/uploads/2013/04/scopeom003.pdf
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 ―Gamificació‖, Fundació Factor Humà, 06/02/2013. 

Unitat de coneixement sobre com les dinàmiques motivacionals dels jocs 

s’adapten especialment als dispositius mòbils: els reptes, els nivells, les 
recompenses, les comparatives (o classificacions) i el feedback constant. 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1

0017 

 

 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10017
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10017

