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Resum 
 
GILABVIR és un grup integrat a la iniciativa RIMA de la UPC. El conjunt de 
projectes que formen el grup, ofereixen a l’estudiant la possibilitat d’executar un 
experiment (real o simulat) a distància i a través de la xarxa.  
 
Amb el present projecte s’han abordat dos objectius principals per la 
funcionalitat del grup, un d’ells a nivell tecnològic i l’altre a nivell docent. 
 
A nivell tecnològic s’ha iniciat la planificació, disseny i implementació d’una 
plataforma tecnològica que doni servei als actualment deu projectes integrats 
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en el grup GILABVIR. Per a la seva utilitat ha calgut identificar i resoldre 
necessitats i problemàtiques comuns en lo referent a la integració del laboratori 
en una plataforma Moodle (Atenea). En definitiva, amb aquest objectiu 
s’aconsegueix l’aprofitament màxim de la generació del conjunt d’eines, que 
una vegada identificades, han d’utilitzar tots els laboratoris remots i laboratoris 
virtual per al seu funcionament com a recurs docent integrat al campus de la 
UPC: Atenea. 
 
A nivell docent, s’han analitzat els usos i repercussions dels diferents 
laboratoris en la docència actual amb la finalitat d’iniciar la seva utilització en 
assignatures dels nous graus i màsters i s’han generat procediments per a 
dissenyar activitats formatives basades en els diferents laboratoris virtuals i 
remots que treballin algunes de les competències genèriques UPC. 
 
Paraules clau 
Laboratori Remot, Laboratori Virtual, Anàlisi de Requeriments 
 
 
Catalogació segons aspecte d’actuació docent (*) 
 
- Noves metodologies 
- Competències genèriques 
 
 
Àmbit de coneixement UPC 
Àmbit o matèria principal beneficiària del projecte 
 
- Enginyeria Civil 
- Enginyeries en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions 
- Enginyeries Industrials 
 
 
Destinataris 
ETSETB 
Estudis d’enginyeria de Telecomunicacions (Estudis en règim d’extinció). 
“11483 - Comunicacions I”, Obligatòria. 
S’ha efectuat una activitat formativa basada amb laboratori virtual durant el curs 
2009-2010 i amb un grup de 40 estudiants. 
L’activitat i d’altres semblants formaran part de l’activitat docent de la següent 
assignatura de nova creació “230018- Introducció a les comunicacions” 
Obligatòria, a impartir dins del bloc comú de les següents titulacions impartides 
a l’ETSETB: 

 Grau en Enginyeria en Tecnologies de Telecomunicació. 
 Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals. 
 Grau en Enginyeria de Sistemes Electrònics. 
 Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació. 
 Grau en Enginyeria Telemàtica. 

 
11617 – Aplicacions de l’Enginyeria Electrònica I 
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S’ha efectuat una activitat formativa basada en el laboratori remot de 
l’assignatura en els dos quadrimestres del curs 2009-2010, amb un grup de 25 
estudiants 
 
ETSEIB (Eng. Industrial) 
ALE 51468 Taller elèctric d’automatització, ALE, ETSEIB, 8 alumnes 
 
TSC Màster Merit 
13961: Engineering Electromagnetics for high Frequency Applications 
 
ECCPB 
Codi: 561907 
Nom: Modelat físic en enginyeria marítima 
Pla d’estudis: Màster en Ciències del Mar: Oceanografia i Gestió del Medi Marí 
Nombre d’alumnes:3-5 
Posteriorment, el laboratori remot rWLab s’anirà aplicant progressivament a 
altres assignatures que s’imparteixen a través de la Secció d’Enginyeria 
Marítima del Departament d’Enginyeria Hidràulica, Marítima i Ambiental de la 
Escola de Camins, Canals i Ports de Barcelona. 
 
FIB 
 
Estudis d’enginyeria en informàtica, enginyeria tècnica en informàtica de gestió 
i enginyeria tècnica en informàtica de sistemes (estudis en règim d’extinció). 
Durant el curs 2009 i 2010 s’han realitzat activitats formatives utilitzant l’eina 
LEARN-SQL a les assignatures següents del departament d’Enginyeria de 
Serveis i Sistemes d’Informació (ESSI): 

 Bases de Dades (BD) : 240 alumnes matriculats al curs 2009-2010 i 100 
al quadrimestre de tardor del 2010.  

 Disseny i Administració de Bases de Dades (DABD): 30 alumnes 
matriculats aproximadament cada quadrimestre. 

 Sistemes de Gestió de Bases de Dades i Objectes (SDBDO) 
 
Durant el curs 2010 s’ha incorporat LEARN-SQL a l’assignatura de Bases de 
Dades (BD) del Grau en Informàtica. Aquesta assignatura té actualment 150 
alumnes matriculats. 
 
 
 
Resultat 
 
Dins del resultat es descriu els que s’han obtingut per a cadascun dels dos 
objectius plantejats: 
 
A nivell tecnològic: 
En el que es porta de projecte s'ha dissenyat software que ha de permetre la 
integració dels diferents laboratoris a Atenea i actualment s'està en fase de 
implementació. 
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Primer es va realitzar un anàlisi complet de requisits del sistema entre els 
diferents laboratoris participants al grup, lo que va permetre començar a 
especificar un software prou general, capaç d'integrar tots els laboratoris 
participants en el grup a la vegada que es definia un sistema capaç de 
permetre la integració de qualsevol laboratori que s'hi vulgui afegir en el futur. 
Aquesta etapa es va finalitzar al Juny de 2010 i va donar lloc a la definició de 
les funcionalitat del sistema resultant del disseny del software, el qual consta de 
quatre blocs:  

 Mòdul de moodle (que es vol integrar a Atenea) 
 Repositori d'experiments 
 Sistema de reserves 
 Laboratoris originaris del projecte (virtuals i remots) 

 
El mòdul de moodle és un mòdul estàndard que afegeix un nou tipus d'activitat 
a moodle. Permet als professors afegir un laboratori remots al curs, permet als 
estudiants accedir-hi directament des del curs i permet als professors avaluar la 
realització de l'activitat. El mòdul ha d'emmagatzemar el resultats d'execució 
dels diversos laboratoris. S'ha dissenyat complint els protocols de seguretat 
d'Atenea i fent servir protocols estàndards per la comunicació entre els diversos 
components 
 
El repositori d'experiments permet alliberar a Atenea de conèixer tots els 
laboratoris. Cada repositori pot tenir un conjunt d'experiments d'un o més 
laboratoris, i és l'encarregat de gestionar les comunicacions amb  moodle. A 
més, el repositori també contindrà la informació que necessitarà el mòdul de 
moodle per poder iniciar el laboratori. 
 
El sistema de reserves és un sistema extern a moodle i als laboratoris, 
encarregat de gestionar les reserves de cada laboratori. El fet de ser extern 
permet també gestionar les reserves que es fan des de fora l'àmbit de la UPC, 
per tant, sense accés a Atenea. 
 
L'últim bloc és el laboratori en sí, que fa la feina específica de cada laboratori 
virtual o remot. Està previst que tots els laboratoris participants al grup 
GILABVIR s'hi puguin adaptar i, a més, tal com s'ha dissenyat el sistema, 
qualsevol altre laboratori s'hi ha de poder afegir. 
 
Actualment s’està treballant en paral·lel en la programació dels blocs de 
Integració Moodle, Repositori d’Experiments i Sistema de reserves.  Al finalitzar 
aquesta programació cada laboratori s'haurà d'adaptar al protocol de 
comunicacions definit per poder-se integrar en el funcionament dels tres blocs. 
 
Apart,  s’ha desenvolupat el aplicatiu que permet connectar laboratoris remots 
basats el labView a plataformes tipus Moodle o basades en serveis Web. 
Aquest aplicatiu s’està explotant en un laboratori remot  al que s’accedeix des 
de la pàgina web de l’ETSETB i es farà anar per accedir als laboratoris remots 
de l’àrea d’instrumentació i sensors. També s’oferirà als grups que utilitzen 
LabView com a eina de gestió dels seus laboratoris remots. 
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A nivell docent: 
A nivell docent s’ha formalitzat un procediment per al disseny d’activitats 
formatives basades en l’ús de laboratori virtual i/o remot, a desenvolupar pels 
estudiants, tant per treballar l'adquisició de competències genèriques com de 
competències específiques . 
 
En particular, s’ha fet èmfasi en l’adquisició de les següents competències 
genèriques: 

 Competència genèrica: "Capacitat per a identificar, formular i resoldre 
problemes d’enginyeria" (Específica CG8 ETSETB). 

 Competència genèrica “Aprenentatge Autònom” (Competència CG7 
UPC). 

S’ha treballat en la definició de taules de continguts dels diferents objectius a 
assolir en funció del nivell d'aprofundiment en que es treballa cadascuna de les 
competències i s’ha definit una rúbrica d’avaluació per a la competència 
específica de l’ETSETB. 
 
Finalment, s’han dissenyat diferents activitats formatives, en particular, en el 
marc de l’assignatura de “Comunicacions I”, s’ha dissenyat l’activitat segueix 
les pautes anteriors i s’ha desenvolupat al quadrimestre 2009-2 (Maig 2010) en 
classes de laboratori per un grup de 40 alumnes. 
 
Avaluació del projecte 
 
A nivell tecnològic està previst finalitzar la programació dels blocs de Integració 
Moodle, Repositori d’Experiments i Sistema de reserves al proper juny 2011. El 
repte és gran, ja que finalitzada l’etapa d’anàlisi de requeriments, les tasques 
de programació definides per a ser desenvolupades, requereixen recursos 
humans, que van mes allà dels aportats pel present projecte. De fet, el 
desenvolupament complet és possible gràcies a que el grup també compta amb 
un projecte AVANZA convocatòria 2009, amb participació de la consultora 
Everis. Aquest projecte és coincident amb el projecte Connecta GILABVIR en 
l’objectiu de l’anàlisi de requeriments i del desenvolupament d’una plataforma 
d’interoperabilitat per a recursos docents incloent laboratoris virtuals i remots. 
El coordinador del projecte AVAVNZA és el professor Josep Fernández, de la 
FIB i s’hi aporta el finançament per als recursos humans necessaris per a 
completar la programació de la plataforma. 
 
Per fomentar l’aprofitament dels recursos en estat de generació i la participació 
del professorat involucrat en els diferents projectes, dins del marc del projecte 
es van organitzar les següents activitats: 
 
Dijous 8 de juliol de 2010 es va organitza el taller: 
Inserció dels Laboratoris Remots i Virtuals a la docència universitària (iniciativa 
del grup GILABVIR del projecte RIMA), amb la participació de professors de la 
UNED i de la Universitat de Deusto (Bilbao). 
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Participació organitzant i participant una sessió a les jornades RIMA  Jornadas 
CIDUI JID RIMA el 2 de juliol de 2011 (7 Ponències a la sessió Inserción de los 
Laboratorios Remotos y Virtuales en la docencia universitària): 
http://www.upc.edu/rima/elrima/jornada-dinnovacio-docent-upc-juny-2010 
 
A nivell docent, el fet d’haver establert el procediment per a la realització 
d’activitats formatives basades en les laboratoris virtuals i/o remots i 
específicament dissenyades per a l’adquisició tant de competències pròpies de 
les assignatures en les quals es desenvolupen les activitats, com de 
competències genèriques, ha esdevingut una estratègia docent que sens dubte 
serà útil per assignatures de Graus i de Màster en el EEES. A continuació es fa 
èmfasi en l’avaluació de la feina desenvolupada a l’entorn de les diferents 
assignatures: 
 
Comunicacions I (ETSETB) 
Durant el quadrimestre de primavera del curs 2009-10 s’ha fet una prova pilot. 
L’activitat ha estat presencial en una aula de laboratori amb ordinadors (dos 
alumnes per ordinador) amb accés a Internet i Java per a poder executar els 
experiments del laboratori virtual LAVICAD. Com a tasca prèvia els alumnes 
havien de portar solucionat l’exercici teòric descrit a l’annex. Cal remarcar que 
a classe prèviament s’havien explicat els conceptes, de manera que els 
alumnes ja disposaven de les eines necessàries per a poder resoldre el 
problema teòric tots sols. Un cop al laboratori, el professor ha fet una 
introducció breu del funcionament bàsic que es necessita. A més l’aplicatiu 
incorpora una eina d’ajut on line breu i concreta que en facilita l’ús autònom. Els 
alumnes han finalitzat l’activitat en menys d’una hora. Alguns alumnes es 
limitaven a la realització de l’activitat sense aprofundir gaire en els resultats o 
provar alternatives diferents, de manera que el professor ha hagut de proposar 
activitats complementàries per a promoure la discussió i reflexió sobre els 
resultats obtinguts. La majoria dels alumes s’han mostrat molt participatius i al 
final de la sessió han valorat positivament l’experiència. 
  
La prova pilot ha servit doncs per a corroborar que els alumnes serien capaços 
de realitzar aquesta activitat de forma autònoma i no presencial. 
 
L’activitat formativa ja efectuada a l’entorn de l’assignatura de “Comunicacions 
I” es generalitzarà per l’assignatura de Grau “Introducció a les Comunicacions”. 
L’equip de professors que prepara l’assignatura ha programat la utilització 
d’almenys 2 activitats similars per curs. L’assignatura es comença a impartir al 
Febrer de 2011 a l’ETSETB. 
 
Dept TSC: 
En el marc de l’assignatura de “Engineering Electromagnetics for High-
Frequency Applications”, s’ha programat un mòdul en llenguatge Python per 
crear automàticament un informe sobre una pràctica software i d'enviar-los al 
professor. Aquest mòdul s'ha dissenyat com una llibreria que es podrà fer servir 
en d'altres laboratoris i que permet generar un pdf amb la informació que 
l'estudiant va introduint i amb els resultats obtinguts durant l'execució. Aquesta 
informació poden ser respostes de preguntes, gràfiques i taules; i les preguntes 
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poden ser de resposta oberta (text), mono-resposta i multi-resposta. La idea 
(encara no està implementada) és que el mòdul és validi a ATENEA i hi enviï 
automàticament el resultat al professor. 
 
ETSEIB 
En el marc de l’assignatura ALE 51468, S'han utilitzat els laboratoris remots 
dissenyats per complementar les pràctiques que els estudiants feien a classe. 
Els estudiants han resolt una sèries de pràctiques proposades a distancia, han 
elaborat un informe de pràctiques i han presentat oralment a classe els 
resultats obtinguts a les pràctiques. 
 
ECCPB 
El projecte rWLaB d’accés remot a una instal·lació experimental d’Enginyeria 
Marítima per a la docència esta basat en la experimentació amb models físics a 
escala reduïda. El propòsit d’aquest portal es tenir els continguts necessaris per 
tal de, bé sigui mitjançant la simulació, la experimentació o l’estudi, assolir a 
diferents nivells un coneixement dels mètodes i tecnologies emprades en la 
experimentació física a escala. 
El projecte encara no s’ha aplicat a cap activitat docent. La previsió es 
començar a obrir la experimentació remotament a través del projecta rWLab i 
del canal CIEMito durant el curs vinent (2011-2012), i donar suport a 
assignatures amb poc nombre d’alumnes. Com a banc de probes, es proposarà 
una assignatura del Màster en Ciències del Mar: Oceanografia i Gestió del 
Medi Marí, Màster Oficial de la UB en el que participa la UPC. En concret, 
l’assignatura es de tipus optativa, impartida durant el segon semestre (febrer-
juny) i amb una càrrega de 5 ECTS. 
 
FIB 
Per a les assignatures impartides a la FIB actualment es disposa de l’eina 
LEARN-SQL que possibilita:  

 Permetre treball semi-presencial i autoavaluació de noves matèries 
 L'auto-avaluació.  
 L'aprenentatge actiu de diferents tipus d'exercicis (consultes SQL, 

procediments emmagatzemats, disparadors, privilegis, optimització,...). 
 L'aprenentatge individualitzat. 
 Gestió d’equips, i gestió de portafolis per equips d’alumnes.  
 Ajudar al professor en la gestió i en l’anàlisi del treball dels estudiants i 

equips. 
 Fer més usable el sistema informàtic que és la base de les finalitats 

anteriors. 
 
 
 
Conclusions 
En definitiva el projecte desenvolupat ha estat molt útil per: 
 
1.- Iniciar el disseny i programació de la plataforma comú de connexió al 
campus virtual de la UPC que doni servei a tots els projectes integrants 
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actualment i en el futur al GILABVIR. Amb data de Juny de 2011 i en el marc 
del projecte AVANZA, està previst que s’acabi la programació d’aquesta 
plataforma i poder dedicar la resta de l’any 2011 a la connexió real dels 
diferents laboratoris. 
2.- Desenvolupar activitats de difusió i de col·laboració entre els diferents 
laboratoris del grup, com queda demostrat amb l’organització de les dues 
jornades desenvolupades al juliol de 2010 i esmentades a l’apartat de resultats. 
3.- Iniciar el disseny i realització d’activitats formatives basades en l’ús de 
laboratoris virtuals i/o remots i amb adquisició de competències genèriques. 
Aquest tipus d’activitats s’emmarquen plenament en plans d’estudis de Grau i 
de Màster en el EEES. 
 
Col·lateralment com a valor afegit del projecte és de destacar l’aplicació que 
d’alguns laboratoris se’n està fent en àmbits diferents al de la UPC, com per 
exemple, en ensenyaments de batxillerat i secundària, en particular en el 
projecte ILABRS [5]. 
 
La continuïtat del projecte sens dubte s’identifica amb la finalització de la 
plataforma actualment en fase de programació. 
L’aplicació del projecte, s’ha iniciat ja mitjançant activitats formatives i s’espera 
que en els contextos de les diferents assignatures integrants del projecte es 
vagi aplicant i a nivell de professorat es vagin compartint les diferents 
experiències docents resultants. Des del grup GILABVIR de rima, es continuarà 
fomentant l’avançament d’aquesta línia de treball. 
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