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Com les Factories van ajudar en el meu projecte



Què volia fer, quina idea volia desenvolupar 

� Professors del departament de Física Aplicada (EPSEM)
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Laura Conangla

Enriqueta Ferreres

Joan JorgeJoan Jorge
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Ramon Tarruella

� La Factoria de Recursos docents de la biblioteca del campus 
universitari de Manresa (BCUM)  

� Becària del projecte



Què volia fer, quina idea volia desenvolupar

� Projectes: 

� Introducció a l’experimentació (Pràctica 0)

UPC - Convocatòria d’ajuts per a projectes de millora de la 
docència 2006-2007.

� Elaboració de material multimèdia de suport per al � Elaboració de material multimèdia de suport per al 
laboratori de física aplicada. 

UPC - Convocatòria d’ajuts per a projectes de millora de la 
docència 2007-2008.

� Experimentació a distància de la Física per a enginyers 
(EDFE)

AGAUR - Convocatòria d'ajuts per al finançament de 
projectes per a la millora de la qualitat docent a les 
universitats catalanes per a l'any 2007 (MQD).



Què volia fer, quina idea volia desenvolupar

� Preparar material didàctic, ben organitzat i seqüencial, 
multimèdia, interactiu, autoavaluatiu, per tal de 
completar i millorar l’aprenentatge d’eines, recursos, ... 
relacionats amb les pràctiques de laboratori. 

a) Pràctica 0a) Pràctica 0

b) Pràctiques “virtuals”



Què volia fer, quina idea volia desenvolupar

� Pràctica 0
� Mesurar / Incerteses (seguint les normes ISO)

� Representar gràfics, fer ajustos

� Analitzar els resultats 

� Aparells de mesura

� Elaborar un informe cientificotècnic

� …



Què volia fer, quina idea volia desenvolupar

� Pràctiques “virtuals”
Filmacions de pràctiques de física que s’estan 
realitzant a l’EPSEM, pas a pas, per tal que 
l’estudiant/a les pugui fer com si estigués al laboratori 
(essent part activa, prenent mesures, fent càlculs, (essent part activa, prenent mesures, fent càlculs, 
gràfics, ...), assolint quasi les mateixes competències 
i habilitats que els seus companys.  L’estudiant/a pot 
repetir trossos de filmació tantes vegades com vulgui i 
prendre mesures, inclús, en millors condicions que en 
el laboratori. 



Què volia fer, quina idea volia desenvolupar

� Problemàtiques: 

� Alumnes que s’incorporen tard, que no poden assistir 
a la sessió de pràctiques per malaltia, condicions 
meteorològiques, ... que són estudiants a temps 
parcial.parcial.

� La gran quantitat d’alumnes en un grup.

� …



Com vaig contactar amb el servei

� Ens vam posar en contacte amb la responsable de la 
Factoria del Campus Universitari de Manresa, 
Montserrat Méndez, i ens van oferir tot el seu suport. 



Com em van ajudar

� Filmació 

� Càmera senzilla, mala il·luminació – mal resultat.

� Necessitat de sol·licitar la 
col·laboració de 
professionals de la professionals de la 
filmació.

Fundació TCM Audiovisual 
(Parc científic i de la innovació
TecnoCampusMataró + Escola 
Universitària Politècnica de 
Mataró).



Com em van ajudar

� Un web

� Disseny del web, de les pàgines.

� Assessorament en el tema de la navegació.



Com em van ajudar



Com em van ajudar

� Plantilles i formació per introduir els continguts (160 
pàgines - professors i becària). 



Com em van ajudar

� Programació i 
realització de tots els 
tests d’autoavaluació 
en flash (22 tests).



Com em van ajudar

� Animacions flash per aprendre el funcionament 
d’alguns dels instruments de mesura  (4 instruments 
+ 12 exercicis animats).



Com em van ajudar

� Realització de vídeos. 



Com em van ajudar

� Incorporar els vídeos 
de les pràctiques 
virtuals en format 
streaming
(conjuntament amb (conjuntament amb 
el centre de càlcul de 
l’EPSEM).



� El material es pot trobar a: 

http://www.epsem.upc.edu/~practiquesfisica

Com va ser el resultat final



� El material complet està disponible des del curs 2009-
2010. Al final del curs 2009-2010 i del 2010-2011 es va 
fer una avaluació del material, després de realitzar la 
pràctica virtual: “Camp magnètic generat per un corrent“. 

� 181 estudiants van participar en el procés d’avaluació. 

Com va ser el resultat final

� 181 estudiants van participar en el procés d’avaluació. 
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� Efectivitat d’aprenentatge 
(test d’avaluació – 83.4% 
aprovats).



Com va ser el resultat final

� Grau de satisfacció de l’estudiantat – enquesta –
escala Likert de 5 punts (mai, rarament, a vegades, 
molt sovint, sempre). 
Els estudiants diuen que molt sovint o sempre: 
� La pàgina web “Física en el laboratori” és � La pàgina web “Física en el laboratori” és 

interessant (79.1%) i és fàcil trobar-hi la informació 
(73.4%). 

� La pràctica 0 és útil (75.1%).
� Els sembla bé fer pràctiques “virtuals” quan no 

poden fer els experiments al laboratori (84.7%). 
L’experiment és clar (83.6%). 
És útil poder parar/engegar el vídeo (93.2%).



Com va ser el resultat final

� Des del punt de vista del professor: 
� La pràctica 0 permet disposar d’un material ben 

estructurat i de referència. 

� La metodologia de la filmació de pràctiques “virtuals” 
mostra els següents avantatges: mostra els següents avantatges: 
� És de gran ajuda per solucionar el problema d’aquells 

alumnes que s’incorporen tard, que no poden assistir a la 
sessió de pràctiques per malaltia, condicions 
meteorològiques, ... que són estudiants a temps parcial.

� Permet fer l’experimentació amb molts alumnes a la vegada.

� S’eviten problemes de seguretat.

� Facilita la sincronització de la teoria amb l’experimentació.

� Permet reforçar alguns conceptes als estudiants que ho 
necessiten. 



Com va ser el resultat final

� Evidentment que el material no pretén substituir 
l’experimentació amb instruments reals al laboratori ni 
l’explicació a classe, només pretén diversificar la 
manera de fer-ho. 



Aspectes positius i a millorar del servei rebut

� Sense aquest servei ens 
hagués estat impossible 
tirar endavant aquest 
projecte.

� Manca de material i 
personal expert en filmació. 

� Personal poc estable i amb 
diversitat de coneixements i 

Aspectes positius Aspectes a millorar

projecte.
� Aporta valor afegit al 

material.
� Possibilitat d’anar introduint 

millores. 
� La molt bona actitud de la 

responsable Montserrat 
Méndez i de la resta de 
personal.  

diversitat de coneixements i 
habilitats.

� En alguns moments, faltava 
personal perquè es 
compartia amb altres 
projectes.

� Servidor: va ser necessària 
la col·laboració del centre 
de càlcul de l’EPSEM pel 
tema de l’allotjament del 
web i de l’streaming de 
vídeo.



Gràcies per la vostra atenció



FÍSICA EN EL LABORATORI 
Departament de Física Aplicada 
Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa

Com les Factories van ajudar en el meu projecte


