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Què és la VR
Antecedents

Comença el 1840 amb la invenció 
de l’estereoscopi.

Actualment, gràcies als giroscopis i 
acceleròmetres incorporats als 
mòbils, es pot reproduir la sensació 
de realitat immersiva. Això ha duit a 
la seva popularització.

http://mundo-virtual.com/que-es-la-realidad-virtual/

http://mundo-virtual.com/que-es-la-realidad-virtual/


VR, AR i MR
Què són?

La Realitat Virtual immersiva (o VR) ens permet, 
mitjançant un visor, submergir-nos en un altre espai 
diferent del que estem i interactuar amb els 
elements virtuals que el componen. 

La Realitat Augmentada (o AR), "enriqueix" la 
realitat "real" en què ens trobem, permetent 
visualitzar en aquesta informació complementària 
(ja siguin elements 3D, sons, imatges, vídeos) 
posicionades mitjançant determinades "marques 
físiques", escaneig del espai o dades GPS.

La Realitat Mixta (o MR) combina les "diferents 
realitats", 

El terme utilitzat per abastar aquests tres tipus de 
"realitats" és el de Realitat Expandida (o XR).



Potencial 
educatiu

-Facilita vivenciar, mitjançant 
l'storytelling i / o la gamificació, 
experiències immersives 
motivadores.

-Promou que l'alumnat pugui fins i 
tot ser el propi creador d'aquest 
tipus d'experiències.

-Permet treballar qualsevol matèria.

-Presenta un marcat aspecte de 
"universalitat" o "accessibilitat".



Exemples:

Proposar visites immersives puntuals a 
un lloc llunyà o de difícil accés, que 
d'altra manera seria molt difícil poder 
visitar i observar.

Realitzar rutes interactives al voltant de, 
per exemple, una temàtica o zona en 
concret.

Poder explicar històries d'una manera 
totalment innovadora, mitjançant la 
realització d'un itinerari immersiu i 
interactiu, enriquit amb elements d'àudio 
i / o textuals.



Riscos

1-Els efectes en la vista i la percepció a 
llarg termini i la llarga exposició a la VR 
han de ser valorats, explicats i 
mesurats.

2- Els efectes emocionals de la VR i 
l'aïllament que poden implicar en 
personalitats introvertides.

3- La capacitat d'empatitzar que promou 
la VR també pot crear realitats morals 
paral·leles.

4-Els riscos associats a la privacitat de 
les dades.



La 
popularització 

de la VR: 
Google Cardboard
Google Expeditions
Google Earth VR
Street View
Tour Creator

L’entorn Google

https://vr.google.com/cardboard/
https://edu.google.com/expeditions/#about
https://vr.google.com/earth/
https://www.google.es/intl/ca/streetview/
https://vr.google.com/tourcreator/


Altres eines 
accessibles: 

CoSpaces  Exemple

Flickr VR
Roundme
Storyspheres
HP Reveal (Realitat augmentada)

Aumented Class

Per emprar a l’aula

https://cuadernosdeherodoto.com/20
19/04/08/la-ii-guerra-mundial-en-real
idad-aumentada/

https://cospaces.io/edu/
https://cospac.es/g9wv
https://www.flickr.com/vr
https://roundme.com/
https://www.storyspheres.com/
https://www.hpreveal.com/
http://www.augmentedclass.com/
https://cuadernosdeherodoto.com/2019/04/08/la-ii-guerra-mundial-en-realidad-aumentada/
https://cuadernosdeherodoto.com/2019/04/08/la-ii-guerra-mundial-en-realidad-aumentada/
https://cuadernosdeherodoto.com/2019/04/08/la-ii-guerra-mundial-en-realidad-aumentada/


Experiències d’aula



Projecte Roma

https://docs.google.com/presentation/d/1hKfB-5JLZbRuhWScA1APfRlF-lFH5X_pUm5ac41Q0K8/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/presentation/d/1hKfB-5JLZbRuhWScA1APfRlF-lFH5X_pUm5ac41Q0K8/edit?usp=sharing


Altres exemples: la tasca de 
@jccampos81 

a Sant Josep Obrer

https://twitter.com/jccampos81/status/1114088225776250881


Relat del procés i els resultats:

https://twitter.com/SJO_GE/status/1114077321466662912


Els projectes:
https://poly.google.com/view/ebSCEUpf2bf

https://veer.tv/experiences/lsq1dhf0NraZ1VUR2qZGhKbcY3M

https://poly.google.com/view/8qYPldOjlwk

https://poly.google.com/view/7kELdTKopZb

https://roundme.com/tour/365307/edit/1251960/

https://roundme.com/tour/364260/view/1240104/

https://poly.google.com/view/ebSCEUpf2bf
https://veer.tv/experiences/lsq1dhf0NraZ1VUR2qZGhKbcY3M
https://poly.google.com/view/8qYPldOjlwk?authuser=1
https://poly.google.com/view/7kELdTKopZb?authuser=1
https://roundme.com/tour/365307/edit/1251960/
https://roundme.com/tour/364260/view/1240104/


Escriurem una novel·la immersiva ...

Farem, amb Google Tour Creator un recorregut virtual que serà 
l’ambientació per a una història de ficció en 1a persona. Per parelles o grups 
pensareu una història amb diferents escenaris (de qualsevol part del món) i 
la construireu amb l’aplicació.

Cada escena tindrà un nom (el títol del capítol) i al camp “descripció” hi 
haurà el text de la història. Podeu marcar com a punt d’interès diferents llocs 
de la imatge per tal de crear el recorregut que fa el protagonista.

En acabar, enviau l’enllaç a pepcerda@gmail.com o penjau-lo vosaltres 
mateixos a Twitter amb el hagstag #tallervrinnova19. Aquí teniu un tutorial

https://vr.google.com/tourcreator/
mailto:pepcerda@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=RoEwSQrwj98


Aquí teniu l’enllaç de la presentació:


