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València, 17 de maig de 2012 

 

La Universitat Politècnica de València presenta en el Dia d'Internet el seu 
nou servei de videoapunts en línia 
 

 Els videoapunts en línia són enregistraments en alta definició de les classes, que 
inclouen, a més, les presentacions utilitzades pel professor i una sèrie d'eines que 
faciliten a l'alumne el visionament de la sessió.  

 Els estudiants poden compartir aquestes anotacions multimèdia en diferents xarxes 
socials com Facebook o Twitter. 

 El servei millora el procés d'aprenentatge i facilita el seguiment de les matèries. 

 El sistema s'ha posat en marxa aquest curs en una primera fase pilot. 

 

La Universitat Politècnica de València ha presentat aquest matí, coincidint amb la celebració del Dia 
d'Internet, el seu servei de videoapunts en línia, una nova iniciativa l’objectiu de la qual és facilitar als 
alumnes l'aprenentatge i el seguiment de les matèries, aprofitant el potencial de les últimes tecnologies 
aplicades en l'àmbit educatiu.  
 
El servei de videoapunts en líniaés producte del projecte Opencast, en el qual la Universitat Politècnica de 
València participa al costat d'algunes de les més prestigioses universitats de tot el món, com ara Berkeley i 
Stanford, als Estats Units, i Oxford o ETH Zurich, a Europa. A la UPV, la iniciativa ha sigut impulsada pel 
Vicerectorat per al Desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions i l'Àrea de 
Sistemes d'Informació i Comunicacions (ASIC). 
 
El rector de la Universitat Politècnica de València, Juan Juliá, ha destacat durant la presentació que aquest 
servei “ens situa a l'avantguarda de les universitats espanyoles en l’ús de les noves Tecnologies de la 
Informació i la Comunicació, que sens dubte, i açò és el més important, milloraran el rendiment acadèmic 
dels nostres estudiants”. 

Els videoapunts en líniaUPV són enregistraments multimèdia en alta definició de les classes, a les quals 
l'alumne o alumna pot accedir a través de PoliformaT, la plataforma de teleformació d'aquesta institució 
acadèmica. Des d'ací, té accés a tot l'enregistrament, a les presentacions –en màxima qualitat– utilitzades 
pel professor i a una sèrie d'eines que li faciliten el seguiment i visionament de les diferents sessions. A 
més, en el cas que el professor ho autoritze, els estudiants poden compartir aquestes anotacions multimèdia 
en diferents xarxes socials, com Facebook i Twitter. “Això afavoreix la interacció social dels alumnes; per 
exemple, pot ajudar-los a trobar un contingut determinat sobre el tema, opinar sobre la possibilitat de 
revisar-los, etc.”, ha assenyalat Vicent Botti, vicerector per al Desenvolupament de les Tecnologies de la 
Informació i les Comunicacions de la UPV. 
 



Nota de premsa 

 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 

Área de Comunicación  
Edificio Nexus (6G) - Camino de Vera, s/n - 46022 Valencia • Tel. 96 387 78 42 • Fax 96 387 78 49 • comunicacion@upv.es 

 

Cada centre de la UPV té almenys una aula amb capacitat per a fer els enregistraments; en aquests 
moments, són 15 les aules equipades. “L'equipament inclou una càmera de vídeo, un projector, micròfons, 
un PC específic, una targeta de captura de vídeo i una altra de captura de senyal del projector. El cost total 
de cada aula equipada ronda els 3.000 euros”, ha explicat Carlos Turró, responsable de la Unitat Multimèdia 
de l'Àrea de Sistemes d'Informació i Comunicacions. 
  
L'enregistrament es duu a terme de manera totalment automàtica, de manera que el professor o professora 
no ha de fer res perquè es grave la seua classe i tampoc hi ha cap operador de càmera. “Simplement cal 
carregar en el sistema l'horari de classes i aquest es posa a gravar; en acabar l'enregistrament, el material 
es processa de forma automàtica i el professor pot revisar els continguts abans d'autoritzar-ne, o no, la 
publicació. També en aquest moment té la possibilitat d'utilitzar alguna eina d'edició de vídeo”, ha explicat 
Carlos Turró. 
 
Experiència pilot 
 
Durant aquest curs, la Universitat Politècnica de València ha desenvolupat una primera experiència pilot del 
sistema. En total, s'han gravat i posat a la disposició dels alumnes més de 200 classes amb 
aproximadament  400 hores d'enregistrament. 
 
Segons les enquestes realitzades als alumnes que han pogut gaudir ja d'aquest servei, el 84% considera de 
forma molt clara que el sistema hauria de generalitzar-se i que millora l'aprenentatge. Així mateix, destaquen 
també la utilitat que té per a poder reenganxar-se a l'assignatura en el cas de no haver pogut assistir algun 
dia, portar-la més al dia i repassar allò que els cree dificultats o que no hagen comprès.  
 
“Aquest servei de videoapunts en líniano substitueix la classe presencial; és una eina de suport més de la 
UPV per a la formació dels seus alumnes. Si un concepte no els ha quedat clar, si necessiten repassar 
l'explicació d'una determinada part del temari o si per algun motiu no han pogut acudir a classe, aquesta 
eina els permet un millor seguiment de la matèria”, ha destacat Vicent Botti. 
 
Després d'aquesta primera fase pilot, la Universitat Politècnica de València ampliarà el servei de 
videoapunts en líniadurant 2012-2013. “A l'inici del curs, es preguntarà als professors si volen que les seues 
classes es graven i, a partir d'ací, s'establirà una planificació d'enregistraments per a les diferents titulacions 
impartides per la UPV”, ha conclòs Carlos Turró. 
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