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IDENTIFICACIÓ DEL CENTRE 

DADES GENERALS I LOCALITZACIÓ 

 Nom del centre: Institut Vall de Llémena 

 Adreça: Plaça Rafel Masó s/n 

 Codi Postal: 17150 

 Població: Sant Gregori (Girona) 

 Titularitat: Pública 

 Codi del centre: 17010189 

 Tel: 972 65 66 91 

 Web: www.inslavall.cat 

DESCRIPCIÓ 

L’Institut Vall de Llémena va obrir les seves portes el curs 2014-2015 amb la voluntat de ser un 
centre de qualitat a la recerca de l’excel·lència, innovador i obert a la comunitat educativa. 
Aquesta voluntat ve avalada pel projecte pedagògic i l’equip de professorat que el du a terme, 
amb la complicitat, col·laboració i participació de les famílies i les institucions municipals. 

El nostre objectiu és promoure la formació integral dels alumnes a través de l’esforç i 
l’autonomia personal a fi que esdevinguin ciutadans responsables, compromesos, crítics, actius 
envers la societat i oberts al món. 

Per aconseguir-ho, apliquem un projecte educatiu dirigit a potenciar el desenvolupament de 
les habilitats comunicatives i les competències científiques, socials, artístiques i participatives 
de l’alumnat, que promou l’ús de les TIC per afavorir l’èxit i l’excel·lència en els resultats a 
partir del desenvolupament de les potencialitats de cada alumne. 

Som un centre arrelat a la població, estretament lligat a la Vall del Llémena, al seu entorn 
social, natural i cultural tot desenvolupant i aplicant un model estructurat i coherent que 
incentivi i faciliti la participació de tota la comunitat en el procés educatiu dels nostres joves. 

Aquest curs 2015-16, el nostre centre compta amb 108 alumnes: 46 de 1r d’ESO i 62 de 2n 
d’ESO i una plantilla de 10 professors i la seva previsió de creixement és de dues línies per curs. 

PROFESSORAT IMPLICAT 

L’experiència implica tots els membres del claustre però de manera especial l’equip directiu 
com a impulsor i organitzador i el coordinador TIC-TAC  del centre que és el responsable de la 
seva implementació.  

Tant els membres de l’equip directiu com el coordinador TIC-TAC tenen una àmplia experiència 
en la integració de les TIC en centres docents, des de la ja llunyana implantació de les aules 
d’informàtica fins a la utilització dels netbooks en el projecte Educat 1x1 i la seva posterior 
evolució al Educat 2.0. Tota aquesta experiència prèvia ha estat valuosíssima en la presa de 
decisions i en el disseny i implementació de l’experiència. 

http://www.inslavall.cat/
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Es crea la comissió TAC formada per la directora del centre, el coordinador TAC i un professor 
representant de cada àmbit, Aquest tipus d’organització ens facilita la participació de tots els 
docents i el tractament transversal del projecte. 

NIVELLS EDUCATIUS ALS QUE ES DIRIGEIX EL PROJECTE 

L’experiència és d’àmbit global i s’adreça a tots els alumnes del centre de 1r a 4t. En tractar-se 
d’un centre de nova creació en el seu segon any d’existència, tenim alumnes de 1r i 2n d’ESO 
però s’estendrà a tot l’alumnat que es vagi incorporant i al nou professorat que conformi la 
plantilla. Per aquest motiu, un dels aspectes que més es té en compte és l’escalabilitat del 
procés d’implantació de l’ús de les tauletes per part de tots els alumnes, professors i en totes 
les àrees curriculars i també el seu coneixement bàsic per part de les famílies, de tal manera 
que se sentin acompanyades i disposin de l’assessorament suficient que els permeti fer un 
seguiment adequat de l’ús que en fan els seus fills. 

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

Aquesta experiència  es basa en la integració la tauleta, com a eina de treball en tots els nivells 
i àmbits del centre (sistema “one to one”). El professorat també en disposa i la utilitza com a 
eina d’ensenyament i de gestió. Aquesta tecnologia es combina amb pissarres digitals i 
projectors a cada aula. 

Per tal de treure’n el màxim rendiment i evitar-ne els inconvenients, es du a terme un pla de 
formació continua tant per als professors com per als alumnes i les famílies i s’han 
implementat estratègies i eines de suport escalables d’acord amb el creixement del centre. 

PROCÉS DE DISSENY, DESENVOLUPAMENT, IMPLEMENTACIÓ I AVALUACIÓ 
DE L’EXPERIÈNCIA 

ORIGEN DE LA PROPOSTA I JUSTIFICACIÓ 

El curs 2014-15 s’inaugura el nou centre de secundària al municipi de Sant Gregori (comarca 
del Gironès) que es troba molt proper a la ciutat de Girona. Aquest centre ha d’acollir els 
alumnes de secundària dels pobles de la Vall de Llémena que han cursat l’Educació Infantil i 
Primària a l’Escola Agustí Gifre que es troba al mateix municipi. 

Fent un anàlisi en profunditat de tots els agents: entorn, alumnat, famílies, resultats educatius 
de Primària, s’opta per introduir les noves tecnologies de forma integral, tant en els processos 
d’ensenyament-aprenentatge com en la gestió del centre. S’estudien diferents models i 
plantejaments i es visiten centres que apliquen les TIC de formes diverses (1x1, 2.0, ...)  i amb 
tecnologies diferenciades (netbook, tablet, telèfon mòbil, PC, ...). També es demana 
assessorament d’experts respecte al sistema operatiu més apropiat (Linus, Windows, Mac, 
Android, ...) i es compta amb l’experiència del professorat que participa del projecte. 

Després d’estudiar diferents solucions i d’un llarg procés d’anàlisi i reflexió, l’equip docent 
aposta per una tauleta digital per alumne. 

Cada un dels alumnes de l’Institut Vall de Llémena disposa d’una tauleta pròpia que li permet 
accedir en tot moment a una gran quantitat de continguts educatius, buscar informació a 
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Internet, fer servir eines que potenciïn les seves capacitats, coneixements i creativitat i 
desplegar les seves competències. 

Els estudiants amb accés a aquestes eines preparen millor els treballs de classe, saben cercar i 
gestionar millor la informació i també analitzar i resoldre problemes amb més facilitat, 
realitzen més i millor treball col·laboratiu i comparteixen àmpliament el coneixement amb els 
companys. Amb la tauleta, els alumnes són capaços d’explorar un món d’idees i continguts i de 
trencar els límits físics de l’aula. 

El sistema “one to one” (1 dispositiu, 1 alumne) possibilita la personalització i individualització 
dels processos d’ensenyament-aprenentage i paral·lelament facilita i impulsa el treball en 
equip. 

Paral·lelament, el professorat pot aplicar les TIC de forma dinàmica i utilitzar una gran 
quantitat de recursos gratuïts existents a la xarxa, adequar els processos d’ensenyament-
aprenentatge de forma personal a cada alumne i fer servir variades metodologies que 
motiven, reforcen i fixen els aprenentatges (flippedclassroom, ABP, gamificació, treball 
col.laboratiu, ...). També el disposar d’una eina de tan fàcil maneig i connectivitat, facilita els 
processos de gestió acadèmica. 

ABAST DE LA PROPOSTA 

Aquesta és una experiència de centre integral, és a dir, afecta a tots els alumnes l’Institut i per 
tant les seves famílies i tots els professors. 

S’aplica a tots els nivells educatius i en tots els àmbits: lingüístic, científic, social, artístic i de 
tutoria. En aquest darrer cas, s’utilitza per a la realització del portafoli digital que té cada un 
dels alumnes en el qual recullen els seus progressos acadèmics i personals al llarg de tota 
l’etapa de secundària. 

La tauleta s’aplica de forma directa en totes les assignatures i projectes interdisciplinaris com a 
eina de consulta, estudi, recerca, comunicació, documentació i presentació. Permet a alumnes 
i professors utilitzar eines multimèdia, apps educatives i una amplíssima varietat de recursos 
per a treballar tant de forma personalitzada com col·laborativa. 

La tauleta també s’aplica a la gestió del centre i a la comunicació amb les famílies. A través 
d’una app associada al programa de gestió de centre, el professorat pot realitzar totes les 
tasques administratives dels seus grups i matèries i mantenir una comunicació immediata amb 
les famílies a través d’entorn web. 

OBJECTIUS A ASSOLIR i COMPETÈNCIES A DESENVOLUPAR 

OBJECTIUS 

Àmbit pedagògic-didàctic 

- Aconseguir l’èxit i l’excel·lència escolar amb l’aplicació d’un model pedagògic 
innovador i eficient que aprofiti de forma òptima i coherent els recursos disponibles i 
les propostes didàctiques encaminades a incrementar la motivació i al desplegament 
òptim de les potencialitats de l’alumnat (flipped classroom, gamificació, ABP, treball 
col.laboratiu, ..). 
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- Aplicar un model d’ensenyament personalitzat que permeti que l’alumne se situï al 
centre de l’aprenentatge. 

- Desenvolupar i aplicar l’avaluació formadora (Avaluar per aprendre) de forma integral i 
transversal en totes les matèries 

Àmbit institucional 

- Disposar d’una eina que faciliti  la relació entre famílies i institut 

- Desenvolupar un model estructurat i coherent que incentivi i faciliti la participació  de 
l’alumnat  

Àmbit organitzatiu i funcional 

- Desenvolupar i aplicar un model de gestió de recursos eficaç, ajustat i sostenible. 

- Desenvolupar  un model organitzatiu basat en la coordinació. 

- Implantar un model de comunicació entre tots els membres de la comunitat educativa 
a través d’Internet ràpid i eficaç. 

COMPETÈNCIES 

- Assolir un alt nivell de competència digital i la utilització responsable dels dispositius 
mòbils. 

- Desplegar al màxim les competències transversals: Treball en equip, autonomia 
personal, pensament crític, emprenedoria i presa de decisions, competència 
comunicativa oral i escrita 

De manera més concreta, s’espera que els alumnes adquireixin competència en: 

 Gestió de correu electrònic, agenda digital i calendari de grup 

 Informació al núvol  Drive, Dropbox i iCloud 

 Recerca, selecció d’informació i creació de continguts: 

 Documents amb imatges, taules, gràfics... 

 Captura, edició i publicació de continguts audiovisuals. 

 Screencasting per consolidació i transmissió de coneixements. 

 Treball col·laboratiu a través de la xarxa (GoogleApps). 

 Accés a recursos digitals (llibres de text, mapes, bases de dades, activitats on-
line…) 

 Tècniques d’estudi: ús d’aplicacions per al subratllat de documents digitals, 
elaboració de mapes conceptuals, esquemes... 

PROCÉS DE DISSEN I IMPLEMENTACIÓ 

Per dur a terme aquesta experiència, s’han pres en consideració una sèrie d’aspectes que 
poden representar l’èxit o el fracàs de la seva implementació i que requereixen la presa de 
decisions estratègiques.  
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Algunes d’aquestes decisions tenen un caràcter general i altres afecten de manera directa 
diferents sectors de la comunitat educativa. La concreció i implementació d’aquestes decisions 
són les que defineixen el nostre projecte. 

ASPECTES GENERALS 

 Modalitat 1x1: Que cada alumne disposi de la seva pròpia tauleta permet 
treure’n el màxim rendiment, utilitzar-la en qualsevol moment i tenir tots els 
alumnes del grup treballant a l’hora. 

 Connectivitat: Cal garantir una capacitat suficient de connexió per poder tenir 
un elevat nombre de dispositius connectats alhora a la xarxa  treballant amb 
una qualitat suficient i disposar de wifi en tot en centre (sense zones 
d’ombra). També s’ha de disposar d’un sistema alternatiu per si falla la xarxa 
pròpia. 

 Propietat de les tablets: Els dispositius han de ser propietat de l’alumne per 
tal que: 

o Sigui responsable de la seva conservació 

o El pugui configurar de manera personal per tal de poder instal·lar les 
apps que requereix i tenir accés als seus documents. 

 Gestió d’un gran nombre de dispositius i usuaris per part del centre:  El 
professor responsable (Coordinador TIC) assumeix una gran càrrega de feina i 
molta responsabilitat. Per tal de reduir tant com es pugui aquests efectes es 
busquen solucions : 

o Uniformitzar els aparells. Tots els alumnes tindran el mateix dispositiu 
amb el mateix sistema operatiu 

o Configuració dels dispositius de forma eficient 

o Instal·lació d’un sistema de gestió i supervisió remota de les tauletes 
que permeti controlar la instal·laciód’apps 

o Creació i configuració dels comptes d’usuaris i grups dins d’un domini 
propi del centre 

o Ús restringit i gestió centralitzada de contrasenyes 

 Learningcurve: Cal tenir en compte que quan en una organització 
s’implementa una nova tecnologia, es passa unes fases perfectament 
estudiades:  

 Iniciació: Alguns professors seran els que lideraran el procés perquè tenen 
més domini de l’eina i més seguretat per aplicar-la a l’aula. Segurament n’hi 
haurà que utilitzaran menys o amb més dificultat el dispositiu. 

 Contagi: En aquesta fase s’estén com una taca d’oli la utilització del dispositiu 
i  l’entusiasme s’escampa per l’organització. 

 Control: Aquest és un moment clau per mantenir el projecte i fer-lo 
sostenible. Si no es fixa el desplegament i es produeix un creixement 
desmesurat i descontrolat, es corre el perill de retrocés. 



  

  

 Les tauletes digitals a l’aula: una eina eficaç 

 ITWORDL EDU8- 2016 

  

      

8 

 

 Escalabilitat: S’ha de tenir en compte l’increment anual d’alumnes i 
professors i conseqüentment l’augment de dispositius, usuaris i de necessitats 
de connexió. 

FAMÍLIES 

 Justificació de la decisió presa: Informació exhaustiva i clara i argumentació 
de la decisió. 

 Reunions informatives generals 

 Entrevistes personals amb les famílies que presenten més dubtes o en són 
més reticents 

 Despesa molt important el primer curs: Les famílies tindran una despesa 
important quan l’alumne iniciï els estudis al centre. Caldrà buscar mecanismes 
de compensació: 

 No hauran de comprar els llibres en paper 

 Tindran possibilitat de finançament a un any 

 Possibilitat de contractació d’assegurança per trencament i vessament de 
líquids a un preu molt ajustat 

 Inquietud de les famílies sobre el possible mal ús de l’aparell i que sigui un 
element distorsionador. Per minimitzar aquest efecte es realitzaran les 
següents actuacions: 

 Informació i formació a les famílies 

 Gestió remota de les tauletes per part del centre 

 Formació dels alumnes en l’ús responsable del dispositiu 

 Normativa clara i estricta redactada pels propis alumnes sobre la utilització de 
les tauletes i altres dispositius mòbils a l’Institut. 

PROFESSORAT 

 Transversalitat: Ús de les tablets en totes les matèries i per part de tot el 
professorat. Per aconseguir-ho cal: 

 Formació del professorat 

 Intercanvi d’experiències entre els professors 

 Selecció de materials curriculars digitals: Tenint en compte la qualitat dels 
continguts, l’adequació al dispositiu, el preu, la flexibitat, ... 

ALUMNAT 

 Formació inicial bàsica en l’ús educatiu de les tauletes, la seva conservació , 
l’aplicació d’apps i recursos... Caldrà dedicar-hi un temps suficient i específic. 
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 Ús responsable dels aparells: Els alumnes han de tenir clar que la tauleta és 
una eina de treball i estudi, no pas una joguina. S’hauran de buscar 
mecanismes perquè aprenguin a fer-ne un ús racional i controlat.  

 Ús responsable de la xarxa: Formació per part d’experts sobre l’ús de la xarxa, 
els seus perills i com evitar-los  

INSTITUCIONS 

 Xarxa de fibra òptica: El Departament d’Ensenyament ens garanteix que 
disposarem d’accés a la xarxa de fibra òptica i que ens dotarà dels punts 
d’accés suficients 

 Sistema de connectivitat alternatiu: L’Ajuntament de Sant Gregori ens 
proporciona un sistema alternatiu de connexió a Internet per aquells 
moments en què caigui la xarxa principal o hi hagi pic s de saturació 

PLANIFICACIÓ 

L’experiència es concreta en tres fases: 

 

FASE PRÈVIA. Curs 0: Durant el curs previ a la implementació del projecte, l’equip directiu i el 
coordinador TAC, amb la col·laboració de l’equip de professors, va fer tasques de recollida 
d’informació i experiències, disseny del projecte, contacte amb proveïdors i institucions i 
difusió a les famílies.  

Abans de la posada en marxa del projecte es va fer una importat tasca de formació del 
professorat per tal de garantir-ne la transversalitat . 

 

FASE D’EXECUCIÓ. Curs 1: El primer curs de posada en marxa de l’experiència, es va seguir 
amb la formació continuada del professorat i es va afegir a aquesta formació els alumnes i les 
famílies, cadascú en una modalitat apropiada a les seves necessitats. Els alumnes van disposar 
d’unes classes intensives dins l’horari lectiu que els permetés iniciar-se en l’ús de la tauleta. 
També es va treballar específicament la seguretat a Internet amb la participació d’experts 
externs. 

Amb aquesta base es va poder redactar la normativa d’ús de les tauletes al centre en general i 
en concret a les aules amb la participació directa dels alumnes. 

També en aquest període, s’implanta el sistema de gestió remota dels dispositius i s’obren vies 
d’informació, atenció i resolució d’incidències:  

 Creació del blog d’informació i opinions sobre la tauleta i Internet “Inslavall 
1x1” 

 Creació del “Consultori de la tablet on-line” 

 Creació del blog Tagpacker  “Llista d’apps” 

Al final d’aquest primer curs d’aplicació de l’experiència es realitza una avaluació que s’estén a 
tots els sectors de la comunitat educativa implicats (alumnes, professorat i famílies) que 

http://inslavall1x1.blogspot.com.es/
http://inslavall1x1.blogspot.com.es/
https://docs.google.com/a/xtec.cat/forms/d/1G3Miqn9rQZnUX8sqV1IzuAOaozLTBpMOegjrz4kue2Y/viewform?pli=1&edit_requested=true
https://tagpacker.com/user/inslavall


  

  

 Les tauletes digitals a l’aula: una eina eficaç 

 ITWORDL EDU8- 2016 

  

      

10 

 

permeten refermar els aspectes positius i aplicar les correccions necessàries en els aspectes 
millorables. 

 

FASE DE D’EXPANSIÓ. Curs 2: L’entrada de nous alumnes i nous professos al centre, 
representa un increment de més del doble en usuaris i tauletes, per això, aquest segon curs 
ens hem centrat en fer sostenible l’experiència amb la implicació directa dels propis usuaris. El 
professorat nou ha rebut formació específica de mans del coordinador TIC-TAC amb el suport 
dels professors més veterans en el centre.  

Pel que fa als alumnes, es crea la figura dels assessors:  

 Un nombrós grup alumnes de 2n d'ESO s'han ofert voluntaris per fer 
d'assessors als seus companys de 1r d'ESO. Les principals qüestions que 
tracten són: L'ús de  la tauleta en la resolució de tasques, la utilització de 
l'agenda electrònica, el lliurament de treballs a través de les diferents 
plataformes (Clickedu, Moodle, Showie, ..), la creació del portafoli digital i la 
realització de treballs en grup i projectes de recerca. 

Per poder atendre dubtes i incidències de major envergadura, es crea també el Consultori de 
la tauleta digital, gestionat per alumnes “experts” de 2n d’ESO i el coordinador TIC-TAC. 

AVALUACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA 

La utilització de la tauleta va ser un dels temes que més debat va generar i que més 
preocupava a les famílies a l’inici del curs 2014-15 quan es va iniciar l’experiència. Per tal de 
mitigar aquests aspectes, es va aplicar una intensa tasca divulgativa respecte als seus beneficis, 
la seva utilització bàsica, els perills que genera i un extens pla de formació obert a tots els 
sectors de la comunitat educativa.  

L’avaluació sempre és un aspecte fonamental en qualsevol experiència educativa que permet 
garantir-ne la qualitat. En aquest cas, es va considerar especialment rellevant i imprescindible 
per a l’assoliment dels objectius i l’èxit del projecte realitzar l’avaluació en dues fases per tal de 
detectar de seguida qualsevol mancança i poder mitigar el seu efecte o, directament, corregir-
la. La primera fase es concentra en la valoració del procés i la fase final en avaluar  
l’experiència en global. 

AVALUACIÓ DEL PROCÉS: Es realitza entre gener i febrer del primer curs i s’estén a tots els 
sectors de la comunitat educativa. S’apliquen sistemes diferents per tal de copsar-ne al màxim 
tots els detalls. 

- FAMÍLIES: A través d’entrevistes personals. L’equip directiu es reuneix amb cada una 
per tal de detectar si la seva preocupació sobre l’ús de la tauleta havia disminuït i 
copsar les dificultats sorgides en la seva utilització a casa. Els resultats són els 
següents: 

o Famílies que reconeixen que la seva preocupació per l’ús de la tauleta ha 
disminuït molt o força: 77,3% 

o Principals dificultats a casa per a la gestió de les tauletes: 
 Desconeixement suficient del seu funcionament i per tant no poden 

assessorar el seu fill 
 Sensació que l’alumne “perd” més temps per fer les tasques 
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 Poc pràctic treballar amb una pantalla tant petita i sense teclat 
o Aspectes positius més destacats 

 L’alumne té assumit que és una eina de treball 
 Tranquil·litat gràcies al control remot dels dispositius 
 Progrés espectacular en el domini del dispositiu per a realitzar tasques 

de caràcter acadèmic molt diverses 

- PROFESSORAT: L’avaluació es realitza a través d’un grup de discussió i les conclusions 
són les següents: 

o Principals dificultats 
 Necessitat d’invertir més temps en la preparació de les classes per 

manca de domini del dispositiu i les apps. Poc a poc es va ajustant. 
 S’han produït situacions de caiguda de la xarxa que han suposat un 

problema per fer les classes programades 
 Es detecten situacions de mal ús dels dispositius per part dels alumnes 

durant les classes i sobretot en els canvis de classe 
o Aspectes positius: 

 Possibilitat i facilitat per aplicar noves metodologies a l’aula: 
gamificació, flippeddclassroom, treball col.laboratiu, mirroring, digital 
brainstorming... 

 Ràpida adquisició del domini del dispositiu per part de l’alumnat 
 Important increment d’iniciatives dels alumnes i proposta de solucions 

imaginatives. 

- ALUMNES: l’avaluació es fa a través d’un qüestionari anònim i les conclusions 
principals són les següents: 

o Principals dificultats 
 Necessitat d’invertir molt més temps en la realització de tasques 
 Poc domini de l’agenda electrònica 
 Problemes de connectivitat que han afectat a algunes activitats 

o Aspectes positius 
 Gran motivació per a la realització d’activitats acadèmiques 
 Facilita el treball col.laboratiu 
 Ràpida adquisició de competència digital 

 

AVALUACIÓ FINAL: A partir de l’avaluació del procés es realitzen actuacions encaminades 
disminuir tant com fos possible les dificultats i incentivar l’ús de les blogs informatius i de 
suport. 

Es realitza la primera setmana de juny del primer curs d’implantació  a través d’un qüestionari 
anònim que valora el grau de satisfacció en l’ús del dispositiu després de puntuar cinc ítems: 

 Ús responsable del dispositiu 

 Adquisició de competència digital 

 Aplicació de metodologies innovadores a l’aula 

 Organització i gestió del temps 

 Utilització combinada de tauletes, llibretes,  llibres digitals i en paper  
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- GRAU DE SATISFACCIÓ 

 Famílies 83,75%. 

 Professorat: 85,1% 

 Alumnat: 90,65% 

ENLLAÇOS 

- Presentació: 

https://docs.google.com/a/xtec.cat/presentation/d/12-
8LjDxOBCp1uJGNR2MesmdBKpikKPfFtxsziZgDPfE/edit?usp=sharing 

 

PUNTS DE VISTA MOSTRA D’ACTIVITATS 

- Alumnes: La tauleta a l’aula 

https://youtu.be/4T1PflDSMYA 

- El punt de vista de les famílies 

https://youtu.be/qQ3ORrJZtUE 

- L’autoavaluació amb rúbriques 

https://youtu.be/McSXM2zP5Bo 

- Portafoli digital 

https://youtu.be/sGE_fEgxvZ0 

- Screencasting 

https://youtu.be/02qDh3XlJ04 

- Tutorials 

https://youtu.be/Rco-NHd8tIQ 

- TabDub 

https://youtu.be/ba_FrT2_T8A 

 

 

https://docs.google.com/a/xtec.cat/presentation/d/12-8LjDxOBCp1uJGNR2MesmdBKpikKPfFtxsziZgDPfE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/a/xtec.cat/presentation/d/12-8LjDxOBCp1uJGNR2MesmdBKpikKPfFtxsziZgDPfE/edit?usp=sharing
https://youtu.be/4T1PflDSMYA
https://youtu.be/qQ3ORrJZtUE
https://youtu.be/McSXM2zP5Bo
https://youtu.be/sGE_fEgxvZ0
https://youtu.be/02qDh3XlJ04
https://youtu.be/Rco-NHd8tIQ
https://youtu.be/ba_FrT2_T8A

