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Resum 
 
La connexió dels alumnes, que s’integren a la universitat, amb el món de 
l’experimentació (física, electrònica, biologia,...), sempre ha estat una tasca 
complicada: per no conèixer els estudiants el nou espai de treball, haver de 
manipular aparells normalment desconeguts, haver d’interioritzar la filosofia de 
l’experimentació, la dificultat de prendre mesures correctament, procedir a 
estimar les incerteses en les mesures o representar les dades gràficament, així 
com presentar els resultats de forma correcta, calcular l’error comès respecte al 
valor teòric i treure’n conclusions. 
 
Pensant en l’EEES i la necessitat d’adquirir competències transversals per 
parts dels estudiants, en particular els del nostre centre, s’ha volgut establir un 
protocol de treball, en allò referit a l’entorn de les pràctiques de laboratori, per 
tal que els estudiants calculin i expressin els resultats experimentals (càlcul 
d’incerteses, rectes de regressió, representacions gràfiques, etc.) de manera 
que ho facin seguint uns criteris adequats. Per això, a la vegada s’ha aprofitat 
per acostar, estudiants i professors implicats, a les normes de la “International 
Standardisation Organisation” (ISO) i de la “International Electrotechnical 
Commission” (IEC)  en els coneixements teòrics de l’experimentació en el 
laboratori. 
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Per tal d’aconseguir els objectius, s’ha elaborat una “pràctica zero” amb 
material multimèdia que la fa interactiva, amb implicació i autonomia de 
l’estudiant. 
 
 
Paraules clau 
 
Mesuratge, incertesa, laboratori. 
 
 
Catalogació 
 
Aquest projecte ha rebut suport econòmic de la UPC, i ha tingut com a finalitat 
principal impulsar un aprenentatge més efectiu, contribuint a millorar el 
rendiment acadèmic de l’estudiantat, en el marc de la millora global de la 
docència i de l’aprenentatge a la UPC, amb un horitzó d’aproximació als 
elements que conformen l’Espai Europeu d’Educació Superior. 
 
El projecte ha estat principalment referit als següents aspectes d’actuació 
docent: 
 

- planificació orientada a resultats d’aprenentatge 
- atenció a la progressió de l’estudiantat 
- ús de metodologies docents actives 
- diversificació dels mètodes d’avaluació 
- desenvolupament de competències 
- implantació de sistemes d’assegurament de la qualitat de la docència 
- foment de la coordinació entre el PDI i del treball en equips 

multidisciplinaris 
- valoració de la pròpia pràctica docent (observació entre iguals, avaluació 

de la docència, elaboració de portafolis docents) 
- integració de les competències transversals definides per la UPC: 

emprenedoria i innovació, sostenibilitat i compromís social, tercera 
llengua, comunicació eficaç oral i escrita treball en equip, ús solvent dels 
recursos d’informació, aprenentatge autònom. 

 
 
Àmbit o matèria 
 
Els beneficiaris principals del projecte es troben en l’àmbit de totes les ciències 
experimentals i enginyeries amb continguts a desenvolupar en el laboratori: 
física, química, electrònica, elèctric, mines, telecomunicacions, biologia,....  
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Destinataris 
 
Se’n beneficiaran tots els alumnes que es matriculin en aquest centre ja que 
han de superar les assignatures obligatòries de Fonaments Físics de 
l'Enginyeria I (codis 40098, 40132, 40173, 40065, 40208) i Fonaments Físics 
de l'Enginyeria II (codis 40101, 40136, 40178, 40068) que s'imparteixen als 
estudis d'Enginyeria Tècnica Industrial i Enginyeria Tècnica de Mines. 
També l'assignatura de lliure elecció “Nocions de Meteorologia i Climatologia” 
(codi 51089) aprofitarà els recursos docents generats. 
 
En un futur immediat, a l’EPSEM, i degut als plans d’estudi elaborats per a les 
noves titulacions de grau, la situació canviarà degut al fet que no només es 
mantenen les dues assignatures de física, sinó que a la vegada s’afegeixen 
altres assignatures a la matèria de Física (Resistència de materials, 
Termodinàmica i mecànica de fluids). 
 
 
Resultat 
 
Els resultats d’aquest projecte anomenat “pràctica zero” es troben a la pàgina 
web de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM), i han 
estat elaborats pràcticament fins el dia d’emetre aquest informe, la qual cosa fa 
que resti pendent la presentació en públic (jornades d’innovació educativa, 
congressos en matèria docent,...) com estava previst en la proposta. 
 
Al web, a més d’altres productes resultants d’altres projectes d’innovació 
educativa finançats per altres entitats, es poden diferenciar en relació a aquest 
projecte, els dos primers apartats: 
 

• El laboratori de física 
 
- Presentació 
 

o Informació generalitzada del que és un laboratori de física i 
material docent disponible per als alumnes. 

 
- Vídeo del laboratori 
 

o Un passeig en vídeo pel laboratori de física de l’EPSEM. 
  

- Normes 
 

o Normes generals per a la realització de les pràctiques. 
 

• Preparació de la pràctica. 
• Utilització del material de laboratori. 
• Finalització de la pràctica incloent un model de full de dades. 
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o Normes generals per a la presentació de les pràctiques. 
 

• Portada i peu de pàgina. 
• Introducció. 
• Realització experimental. 
• Elaboració de resultats. 
• Anàlisi de resultats. 
• Conclusions. 
• Bibliografia amb una pàgina web que explica les pautes de 

citació bibliogràfica. 
 

- Pràctiques  
 

Aquí hi ha els guions de totes les pràctiques de Física que podeu fer 
al Laboratori de Física de l'EPSEM i informació de com treballar les 
dades, i que s'han reagrupat en cinc grans blocs: 

 
o Introducció 

 
o Mecànica 
 
o Termodinàmica 

 
o Electromagnetisme 
 
o Oscil·lacions i Ones 

 
 
- Enllaços relacionats 
 

o Aquí es troben alguns enllaços que poden ajudar a entendre millor 
les pràctiques de laboratori i a elaborar els informes. 

 
 
• Pràctica 0 “pràctica zero” que conté els quatre apartats següents, amb 

els subapartats que s’indiquen: 
 

- Presentació. 
 

o Algunes orientacions i consells. 
 

- Tractament de dades.  
 

o Mesures i xifres significatives: teoria, exemples resolts i test 
d’autoavaluació. 

 
o Errors i incerteses: teoria, exemples resolts i test d’autoavaluació. 

S’ha plantejat l’estudi de càlcul d’errors en dos nivells: 
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 Nivell elemental, per als alumnes que inicien el curs 

(Fonaments Físics de l’Enginyeria I) els quals  han d’aplicar 
tots els coneixements que es donen exceptuant els 
continguts amb trama rosa. 

 Nivell superior, per als alumnes amb més experiència de 
laboratori (Fonaments Físics de l’Enginyeria II) els quals  
han d’aplicar tots els coneixements incloent la trama rosa. 

 
o Gràfiques: teoria, exemples resolts i test d’autoavaluació. 
 

- Unitats i taules. 
 

o Es disposen les unitats de les magnituds físiques més utilitzades 
donant prioritat a les unitats del Sistema Internacional (SI). 

 
o Anàlisi dimensional. 
 
o Taules de constants universals i constants físiques, i taules de 

propietats. Activitat d’un applet.  
 

- Aparells de mesura. 
 

o Presentació de tots els aparells de mesura que disposem en el  
nostre laboratori de física. 
 
L’alumne podrà activar alguns applets per entrenar-se en la 
determinació d’algunes mesures com per exemple la determinació 
de la longitud (peu de rei), de la massa (balança),....  

 
 
Aquest projecte docent es pot trobar en l’enllaç: 

 
http://www.epsem.upc.edu/~practiquesfisica/ 
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Avaluació del projecte 
 
Aspectes com l’assimilació de coneixements per part dels estudiants i 
l’adquisició de determinades competències transversals, són importants. Però 
també té una importància cabdal l’establiment d’un paradigma nou envers 
l’experimentació al laboratori, objectiu principal d’aquest projecte.  
 
La tendència pragmàtica de treballar amb taules i informacions tecnològiques, 
per determinar paràmetres de treball de màquines, mecanismes, instruments, 
equipaments, eines, etc.; sense penetrar en l’essència de com s’obtenen 
aquestes dades (els límits de tolerància, les seves indeterminacions, etc.), fa 
que les habilitats necessàries per a l’enginyer per dissenyar, explotar, fer 
prospecció, instal·lar, processar informació i altres habilitats professionals que 
apareixen definides en els models dels titulats, unides de forma indissoluble a 
la de realitzar mesures, resten poc formades. Aquesta darrera deixa de ser una 
necessitat per a l’estudiant, que perd la motivació pel seu aprenentatge. 
 
L’hàbit de mesurar amb exactitud i precisió, forma part de la formació científica 
de l’individu. Només així se li dóna veritable importància al procés de 
mesuratge. Si no importa quant lluny o propers estiguin els valors obtinguts 
dels valors veritables, el subjecte no es responsabilitza de la transcendència 
que pugui tenir aquest fet i no prestarà atenció ni cura a aquest procés. Fer-ho 
de forma exacta i precisa, no provoca especial recàrrec a la tasca pràctica o 
experimental que, en cada disciplina del pla d’estudis, ha de contribuir a 
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aquesta capacitació. El problema està en que, cada disciplina, assignatura i 
docent, tinguin clara la importància de treballar amb rigor.  
 
Del projecte encara, com s’ha pogut esbrinar anteriorment, no es pot fer una 
valoració completa, ja que tot just el producte elaborat s’ha començat a aplicar 
en aquest curs 2008-2009, tant per part del professorat i els alumnes de 
l’assignatura de Fonaments físics de l’Enginyeria I, com del professorat i els 
alumnes de l’assignatura de Fonaments físics de l’Enginyeria II. Actualment 
s’estan acabant de perfilar els tests d’opinió que es dirigiran als alumnes per tal 
d’obtenir el seu grau de satisfacció amb la nova metodologia desenvolupada en 
aquest projecte. 
 
Cal remarcar la total satisfacció dels professors que han utilitzat la pràctica 
zero. És de destacar la funcionalitat de l’aplicació tant per al professor quan ho 
explica a classe, com per a l’alumne en el seu treball individual. Aquests 
professors han constatat una gran millora en els resultats de l’aprenentatge 
dels alumnes.  
 
Ja que les competències que s’assoleixen a partir d’aquest projecte són 
totalment transversals, i transferibles a totes les matèries de caire experimental, 
s’han rebut comentaris per part de professors d’altres matèries manifestant el 
seu interès per seguir la metodologia desenvolupada en aquest projecte.  
 
 
 
 
Conclusions 
 
Com be s’ha comentat anteriorment, aquest projecte docent té moltes 
possibilitats de transferibilitat, no solament cap als departaments de física 
aplicada, sinó també cap a d’altres matèries on es donin pràctiques de 
laboratori, com poden ser les de  química, mecànica, electricitat, ....  
 
Es porten pocs dies de classes i s’està en una fase inicial d’aplicació del 
projecte i falta completar els tests d’avaluació i enquestes d’opinió per tal 
d’obtenir una valoració concreta del projecte. Però es disposa d’una valoració 
força acurada per part dels professors, els quals han constatat una gran millora 
en els resultats de l’aprenentatge dels alumnes.  
 
Es considera que aquest projecte s’hauria d’actualitzar any rere any, a través 
de, per exemple, un seminari dirigit a professors interessats en millorar i, 
sobretot, en unificar criteris en les activitats que tenen lloc en un laboratori 
d’experimentació. Això milloraria una activitat interdisciplinària entre 
departaments que es considera de vital importància en el món de la docència, i 
que de retruc incidiria en la recerca pedagògica de molts professors interessats 
per aquesta temàtica. 
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