
PMD 2008-2009 UPC:

Material Docent en Format Digital 

per assignatures d’experimentació 

en Química.

Com les Factories van ajudar en el meu projecte.



Què volia fer, quina idea volia desenvolupar

 Participants: M.DolorsGrau-M.PilarAlmajano-M.DolorsAlvarez-

ElaineArmelin-AnaCadenato-MargaritaCalafell-AureliCalvet-

MartaCalvet-AnnaM.Cardona-M.delMarDelgado-AdrianaFarran-

RoserGorchs-MoisèsGraells-EsterGuaus-M.AntòniaMajó-MaríaMartínez-

JesúsMollet-MargaritaMorillo-PatríciaPardo-NúriaSalan

 Coordinadora: Dolors Grau 

 Grup d’Interés RIMA: GReDiQ Grup de Recursos per a la Didàctica de 

la Química.



Què volia fer, quina idea volia desenvolupar

 Disposar de material digital uniforme elaborat a la UPC (pels membres del 

GReDiQ) per tal de facilitar l’accés a les assignatures d’experimentació en química. 

 No produir pràctiques de laboratori virtuals, sinó produccions que facin referència 

al material, tècniques, hàbits, etc. imprescindibles abans de realitzar qualsevol 

pràctica de química.

 Realitzar un esforç important per sintetitzar la informació, produint  material concís, 

que permeti en poc temps (durada de 3 a 6 minuts per producció) proporcionar la 

informació necessària. 

 Produir material de qualitat, majoritàriament en format vídeo (Flash) i també 

alguna producció multimèdia, apte per a penjar a la xarxa i ser descarregat amb 

facilitat.

 Posar el material a l’abast de tota la comunitat universitària.



Com vaig contactar amb el servei

 La Dolors Grau, professora de la ESPM, es va posar en 

contacte amb la responsable de la Factoria del Campus 

Universitari de Manresa: Montserrat Mendez.

 La Dolors Álvarez, professora de la EET, es va posar en 

contacte amb la responsable de la Factoria del Campus 

Terrassa-BCT: Marta Roca.

 Profesorat de la ETSEIB es van posar en contacte amb la 

responsable de la Factoria del Campus Sud-ETSEIB: Sara 

Matheu



Com em van ajudar

 La Factoria del Campus Universitàri de Manresa va donar el 

suport tècnic necessari per a fer el disseny (estructura, 

infografia) del material docent en format vídeo. 

 La Factoria de Campus Terrassa-BCT va elaborar una base de 

dades en format d’aplicatiu web per a presentar un glosari de 

material de laboratori.

 La Factoria de Campus Sud- ETSEIB va donar el suport tècnic 

necessari per a fer el disseny del material docent en format 

multimedia.



Com em van ajudar

 Exemple en els vídeos docents el suport tècnic de la factoria va permetre 

donar una imatge idéntica a les produccions fetes pels grups de professors 

dels diferents campus, seguint l’estructura:

 Crèdits inicials:

 Títol:

 Segona pantalla recomanacions de seguretat (si era necessària)

 Vídeo:

 -Pastilles: Per a separar diferents apartats

 -Etiquetes: Per a resaltar el material de laboratori utilitzat

 Crèdits Finals: 

 Autors, equip tècniq i de suport



Com em van ajudar
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 http://www.upc.edu/rima/grups/quimica/activitats-del-grup-1

Com va ser el resultat final
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Aspectes positius i a millorar del servei rebut

Aspectes positius Aspectes a millorar

La col·laboració de la 

factoria ha permès millorar 

el resultat final del material 

docent elaborat.

La seva col·laboració ha 

resultat crucial per a 

elaborar el material

?


