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RESUMEN (ABSTRACT) 

L’avaluació i els comentaris que la complementen i/o suporten són un element de correcció i redirecció de 

l’aprenentatge dels estudiants. Els imputs que reben els ajuden a assimilar allò que ja han aprés i a comprendre 

com millorar tot allò que encara no han adquirit de forma adequada. La correcció manual tradicional sobre paper 

no admet grans arguments ni explicacions i acaba per resumir-se en l’assenyalament de les errades i, en algunes 

ocasions, dels encerts. L’espai físic i temporal són, sovint, els elements que posen barreres a explicacions més 

específiques i desenrotllades. L’ús del screencast (gravació audiovisual de la pantalla de l’ordinador i del so al 

seu voltant) permet enregistrar en pantalla la imatge del treball rebut pel professor, el moviment del ratolí sobre 

el text/les imatges i la veu del professor fent els comentaris necessaris sense limitacions d’espai ni temps. He 

aplicat d’aquesta pràctica docent per primera vegada el curs present. Amb el present estudi em propose conèixer 

quina percepció tenen els/les alumnes d’aquesta incorporació tecnològica a l’avaluació, com repercuteixen els 

comentaris en àudio al seu aprenentatge i si tenen cap suggeriment que ajude a acceptar, rebutjar i/o millorar el 

feedback i la valoració mitjançant screencast. 
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1 Problema/qüestió 

En qualsevol camp, també en el de la redacció publicitària, els individus 

adquireixen criteri i destresa sumant experiències i coneixements. Part important 

d’aquests és la correcció que reben dels treballs que desenrotllen. De la seua claredat, 

profunditat i extensió pot dependre una reorientació més ràpida i adequada dels esforços 

dels/de les estudiants. 

La correcció habitual, escrivint o assenyalant alguns aspectes sobre el paper 

imprès, veu limitada les seues “claredat, profunditat i extensió” per l’espai i el temps de 

què disposa el professor per corregir cada unitat rebuda dels seus/seues alumnes. Espai i 

temps dificulten també l’aportació de suggeriments. També la humanització i la 

personalització d’un procés determinant en la evolució i assimilació de l’aprenentatge. 

Una possible millora vindria de la mà de la correcció mitjançant screencast. 

 

1.2 Propòsit 

 La paraula screencast  significa gravació audiovisual de la pantalla de 

l’ordinador i del so al seu voltant. El software de captura audiovisual permet enregistrar 

en pantalla la imatge del treball rebut pel professor, el moviment del ratolí sobre el 

text/les imatges i la veu del professor fent els comentaris necessaris sense limitacions, a 

priori, d’espai ni de temps. Aquest curs he aplicat aquesta pràctica docent per primera 

vegada realitzant vídeo gravacions d’entre 2 i 7 minuts, segons les necessitats de cada 

treball, dels que facilitava un enllaç de descarrega als/a les alumnes. 

Segurament, enfrontar als/a les estudiants al resultat del seu treball en una 

gravació els pot ajudar a reconèixer, assentar i/o millorar les habilitats que van adquirint 

en la matèria. Amb el present estudi em propose conèixer quina percepció tenen els/les 

alumnes d’aquesta incorporació tecnològica a l’avaluació, com repercuteixen els 

comentaris en àudio al seu aprenentatge i si tenen cap suggeriment que ajude a acceptar, 

rebutjar i/o millorar el feedback i la valoració mitjançant screencast. 

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripció del context i dels participants 

 Els participants són els/les estudiants de 3r curs del grau en "Publicitat i 

Relacions Públiques" que cursen, en modalitat d’avaluació continua, l’assignatura 

“Elaboració de Textos Publicitaris”. Durant el primer terç del quadrimestre, se’ls va 



encarregar la PIEC, un exercici individual d’escriptura creativa pensat per copsar 

l’habilitat redaccional de cada estudiant. 

D'entre els 124 estudiants que van realitzar la pràctica PIEC, corregida 

mitjançant screencast, quasi el 85% (104 individus) han contestat els qüestionaris en els 

quals es basa aquesta comunicació. 

 

2.2. Materials 

 Els materials de treball per a la pràctica docent que dóna lloc a aquesta 

comunicació són totes les PIEC que els/les estudiants van entregar a través de moodle. 

En format digital, per tant. 

A la Pràctica Individual d’Escriptura Creativa, cada alumne/a elaborava un text 

deixant-se inspirar per alguna de les obres artístiques exposades a les sales del Museu 

de la Universitat d’Alacant o a la Sala Aifos. Una fotografia d’aquesta peça devia 

encapçalar el treball per servir de referència. Aquí en teniu un exemple, reduït, per 

respectar la identitat de l’estudiant. 

Imatge 1. Exemple de PIEC 

 

2.3. Instruments 

 L’eina que vaig fer servir per la correcció mitjançant screencast és el programa 

S-O-M, Screencast-O-Matic, que té una versió amb llicència gratuïta. Aquesta versió 

reduïda reuneix suficients prestacions per desenvolupar la correcció de treballs 

mitjançant vídeo gravacions.  

 



Imatge 2. Així s’enceta la gravació. 

 

 També permet, com es veu a la part dreta de la imatge 3, diverses opcions 

d’arxiu i difusió dels documents audiovisuals. 

Imatge 3. Finestra d’arxiu del software de captura de pantalla en vídeo 

 

 

2.4. Procediments 

 Per copsar la recepció i la percepció que els/les estudiants han fet de la correcció 

mitjançant screencast, els he interrogat en dos etapes diferenciades.  

 



 

2.4.1. Entrevista oberta 

 En primer lloc, vaig extreure una mostra de 12 alumnes, quasi el 10% dels qui 

van experimentar la pràctica docent de què parlem. Amb les seues respostes podria 

elaborar un qüestionari quasi tancat que em permetés estendre l’estudi a tots els 

companys que havien provat la correcció mitjançant screencast (veure Annexe A1). La 

figura 4 mostra part del formulari de Google que van respondre 10 dels 12 alumnes 

contactats. 

Imatge 4. Qüestionari obert. 

 

2.4.2. Qüestionari quasi tancat 

 Amb les respostes al qüestionari obert vaig obtindre 12 aspectes valorats com a 

positius, 11 de negatius, 5 suggeriments i un total de 5 propostes que no estaven rela-

cionades amb les preguntes plantejades. Amb tots els ítems, vaig elaborar el qüestionari 

que es mostra a la figura 5 (la totalitat de les preguntes estan a l’annexe A2). En ell 

s’havia de puntuar les tres respostes més vàlides i certes per a cada estudiant per trobar 

quines els són certes però, sobre tot, quines valoren millor. 

 

 

 



Image 5. Qüestionari quasi tancat 

 

 

3. RESULTATS 

Els resultats que s’obtenen de l’anàlisi de les respostes els mostraré gràficament, 

sempre que siga possible. 

Gràfica 1. Aspectes positius de l’ús del screencast. 

 

 

 

 

 

 



Gràfica 2. Aspectes negatius o millorables de la correcció mitjançant screencast. 

 

Es cita un aspecte negatiu a l’última pregunta, valorat amb un 2, que demana que 

s’ofereixi una possibilitat específica de feedback. 

Gràfica 3. Suggeriments per millorar l’ús del screencast. 

 

Es suggereix a l’última pregunta, valorat amb un 3, que l’accés als vídeos sigui 

il·limitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gràfica 4. Voldries que altres professors usessin la correcció mitjançant screencast? 

 

Gràfica 5. Altres aspectes docents. 

 

 

4. CONCLUSIONS 

4.1. Quina percepció tenen els/les alumnes de la valoració mitjançant screencast 

screencast. 

Els/les estudiants abracen l’ús del screencast. En tenen una consideració molt 

positiva com es desprèn, bàsicament, de que les respostes millor puntuades a les 

preguntes 2 i 3 siguin “Sin aspectos negativos” amb 152 punts (gràfica 2) i “Sin 

sugerencias” amb 169 punts (gràfica 3). A més a més, ambdues són les respostes més 

valorades a les seues preguntes respectives. 

4.2. Com repercuteix al seu aprenentatge. 

 La influència en l’aprenentatge obté una valoració molt positiva perquè un/a 

únic/a estudiant, d’entre 104, pensa l’ús del screencast aporta només 2 aspectes positius. 

La resta de les 311 respostes ((104*3)-1) es reparteixen entre aspectes positius que 

emfatitzen: 

 la personalització (24+33+121),  



 l’aportació superior d’informació per part del professor/a (32+51+59+92) i  

 la potenciació de l’aprenentatge (28+51).   

4.3. Convé mantenir, millorar o eliminar aquesta pràctica? 

 La resolució dels dos punts anterior és indicadora de la conveniència de 

continuar amb l’ús del screencast per a corregir els treballs dels/de les estudiants. 

Aquesta afirmació està reforçada, també, per la massiva resposta positiva a la pregunta 

“¿Te gustaría que otros profesores usaran la corrección mediante Screencast?” 91 dels 

104 enquestats responen “Sí”, el 87,5%. 

 Tot i així, seguint la recomanació de 5 altres alumnes (4,8%), faré servir aquesta 

tècnica incorporant-hi alguns dels suggeriments dels/de les estudiants. 

4.4. Mirant al futur. 

 Per millorar la pràctica i la utilitat de l’avaluació de treballs mitjançant 

screencast, publicaré els vídeos resultants en Youtube o Vimeo per tenir la possibilitat 

de veure’ls en línia tantes vegades com calgui. Aquesta millora eliminarà el problema 

de descodificació de les gravacions des d’alguns lectors y permetrà fer-ne la consulta, a 

més de a l’ordinador,  des de qualsevol tipus de dispositiu mòbil. La privacitat de 

l’alumne/a estarà garantida per la configuració de la pujada i per ser ell/ella l’únic 

coneixedor/a de l’enllaç que porte al document audiovisual.  

En el mateix sentit, estudiaré com millorar la qualitat del so gravat. 

 Traslladar a l’aula les errades més comunes és un costum que habitualment 

practique. El fet que els/les estudiants no ho percebin em força a buscar alguna manera 

diferent de especificar-ho a l’aula. 

Alguns suggeriments i varis aspectes docents que no tenen relació amb el 

screencast els tindré en consideració però no els incorporaré. Alguns s’anul·len 

mútuament, altres atempten contra la privacitat i d’altres són oposats a l’esperit de la 

tècnica (retallar la durada dels vídeos) o de la pràctica (donar exemples de treballs quan 

es tracta de fer un exercici creatiu, acostuma a esbiaixar els resultats). 

Per últim, entre els aspectes negatius, els suggeriments i els altres aspectes 

docents, em trobe amb aportacions i valoracions que queden totalment fora de realitat. 

Fer una correcció interactiva, i per tant en temps real, tenint 191 alumnes, és del tot 

impossible. Si més no, per ara. Igualment, fer una taula dels tipus de faltes d’ortografia 

excedeix les meues responsabilitats, més encara en tercer de carrera. 

 

 



4.5. En definitiva. 

 L’ús de screencast per la correcció dels treballs és ben acceptat pels/per les 

alumnes que perceben que potencia el seu aprenentatge. Per això, entre d’altres motius, 

convé continuar aplicant-el amb l’única modificació de fer servir un servei de 

publicació de vídeos en línia per a la difusió als/a les estudiants de forma 

individualitzada. 
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ANEXOS 

A.1. Entrevista oberta. 

Conté només 3 preguntes obertes obligatòries: 

1. Enumera i explica, breument, 3 aspectes favorables de la correcció mitjançant 

vídeo. 

2. Cita i argumenta, breument, 3 aspectes negatius o millorables de la correcció 

mitjançant vídeo. 

3. Suggereix fins a 3 formes de millorar la correcció mitjançant vídeo. 

A.2. Qüestionari quasi tancat. 

 Amb les respostes al qüestionari obert vaig obtindre els ítems amb els que vaig 

elaborar un qüestionari tancat. En ell s’havia de puntuar les tres respostes més vàlides i 

certes per a cada estudiant per trobar quines els són certes però, sobre tot, quines 

valoren millor. El qüestionari constava de les següents preguntes: 

1. Selecciona i puntua 3, exactament els 3 aspectes del sistema de correcció mitjançant 

"screencast" que siguen més CERTS i POSITIUS a la teua manera de veure. Dóna 

un 3 la frase més certa i positiva, un 2 a la següent i un 1 a la tercera. 

o La correcció és més personal. 

o Amb menor inversió en temps s'obtenen més aclariments. 

o Aquestes correccions són més clares, s'entenen millor. 

o El screencast admet més detall i profunditat en les explicacions que no ho fa 

el feedback escrit. 

o La combinació de vista i oïda potencia el record/aprenentatge de l'alumna/o. 

o La correcció es percep com més humana. 



o Permet tornar a veure la correcció. 

o Demostra major implicació del professor que inverteix més temps/treball. 

o És més pràctic. 

o Permet que el professor aporte més suggeriments/solucions. 

o Afavoreix l'aprenentatge en major mesura 

o Millora la interacció estudiant/docent 

2. Selecciona i puntua 3, exactament els 3 aspectes del sistema que siguen més CERTS 

i NEGATIUS per a tu. Dóna un 3 la frase més certa [...]. 

o  Pot ser font de conflicte estudiant/docent. 

o  La/l'estudiant pot incomodar-se en veure el seu treball gravat. 

o  Qualitat variable del so. 

o  Incompatibilitat amb alguns lectors de vídeo. 

o  No permet accés il·limitat al vídeo. 

o  És necessari obrir el vídeo per a repassar el contingut. 

o  El document pesa massa. 

o  Usar accents en l'arxivat de documents provoca modificacions en el nom de 

l'arxiu. 

o  El vídeo és massa llarg. 

o  No visualizable en tots els dispositius mòbils. 

o  El vídeo no admet interacció. 

3. Selecciona i puntua 3, exactament 3 SUGGERIMENTS per a millorar la correc-ción 

mitjançant "sreencast". Atorga un 3 la frase més certa [...]un 1 a la tercera. 

o  Incorporar la possibilitat de veure el vídeo en línia. 

o  Realitzar vídeos més curts. 

o  Compartir els vídeos dels millors treballs amb la resta de companys. 

o  Millorar la qualitat del vídeo. 

o  Usar Dropbox o serveis com a Mega per a l'allotjament dels vídeos. 

4. Assenyala COM A MÀXIM 3 de les següents aportacions dels teus companys que, 

encara que no parlen de la correcció mitjançant "sreencast", et semblen d'interès per 

a millorar la docència d'ETP. 

o  Traslladar a l'aula els errors més comuns. 

o  Proporcionar exemples, a l'aula, del treball a realitzar. 

o  Interactuar amb el professor durant la correcció. 

o  Obrir la possibilitat de tutories a través de Skype per a resoldre dubtes. 



o  Fer una taula/quadre de tipus de faltes d'ortografia/sintaxi i de quant 

penalitza cadascuna. 

5. T'agradaria que altres professors usaren la correcció mitjançant Screencast? 

o  Sí 

o  Només incorporant-hi millores 

o  Em resulta del tot indiferent 

o  No 

o  NS/NC 

A la pregunta 3, vaig afegir-li una proposta derivada del coneixement de 

l’instrument de vídeo gravació:  

o Penjar el vídeo a youtube, vimeo... amb accés privat. 

Les 5 preguntes, tal com les plantege ací, configuren un qüestionari tancat. Per 

donar-hi una certa flexibilitat i permetre-hi l’arribada de nous inputs, les preguntes 1, 2 i 

3 les vaig completar amb 4 noves opcions a valorar: 

o No hi ha més aspectes positius (o negatius o suggeriments) 1 

o No hi ha més aspectes positius (o...) 2 

o No hi ha més aspectes positius 3 

o Aporte un aspecte positiu (negatiu o suggeriment) nou en l'última pregunta. 

La sisena i última pregunta proposava: 

o Si trobes a faltar alguna resposta en aquest qüestionari, anota-la BREU-

MENT ací, per favor. Parla solament sobre el sistema de correcció 

mitjançant "screencast", no sobre altres assumptes. 


