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1. MARC CONTEXTUAL I OBJECTIUS 
 

La universalització a tota la comunitat UPC de l’accés remot, fàcil i directe 
a manipuladors algebraics gràcies a WIRIS ha permès reformular les 
activitats de pràctiques programades en les assignatures de 
matemàtiques de primer curs de la Facultat d’Òptica i Optometria de 
Terrassa (FOOT), fins fa poc subjectes a la presencialitat a causa del tipus 
de llicència del programari que s’utilitzava (Maple, principalment) que 
només permetia usar-lo en les aules informàtiques de la UPC. 
 
Amb WIRIS és possible que els estudiants semipresencials i presencials 
puguin fer totes les activitats de pràctiques des de casa seva en el 
moment que els resulti més adient. Aquest objectiu s’alinea amb els de 
projectes anteriors1. Addicionalment, la possibilitat d’utilitzar WIRIS-
Qizzes a la plataforma ATENEA de la UPC des d’aquest curs 2011/2012 –
abans només disponible a ATENEA-Labs– afegeix noves possibilitats de 
cara a l’autoavaluació de les pràctiques mitjançant els qüestionaris de 
Moodle. Amb aquest recurs s’aconsegueix que els estudiants trobin una 
formulació diferent de les preguntes d’un qüestionari cada vegada que 
intenten repetir-les. 
 
L'objectiu ha estat desenvolupar guions de pràctiques i qüestionaris 
d'autoavaluació amb els recursos esmentats per aplicar-los a les 
assignatures de matemàtiques dels estudis de grau de la FOOT que 
imparteix Departament de Matemàtica Aplicada III. 

2. PLANIFICACIÓ 
 

A les pràctiques es va planificar un procés de “migració” de Maple cap a 
WIRIS. A més de la disponibilitat d’aquest recurs a la plataforma Atenea, 
hi havia altres motius per a aquesta opció. La principal: poder usar-lo des 
de casa. Però també que després d’unes primeres proves inicials, 
estudiants de la FOOT que havien estat usuaris previs de Maple trobaven 
la calculadora WIRIS més amigable i intuïtiva. 
 
WIRIS-Quizzes es presentava com una opció adequada per a l’avaluació 
d’aquestes pràctiques per la possibilitat d’aleatorització de les preguntes i 
perquè l’experiència prèvia amb qüestionaris d’autoavaluació orientats 
tant a l’aprenentatge com a l’avaluació havia estat ben acollida pels 
estudiants i pel profesorat 2. La 1a convocatòria d’Atenea-Labs prioritzava 
experiències amb Wiris-Quizzes i va ser l’oportunitat per a començar. La 
planificació es va concretar de la forma següent: 
 
1. Formació del professorat en les aplicacions WIRIS i WIRIS-Quizzes 
2. Elaboració de nous guions de pràctiques  (Migració MapleWIRIS) 
3. Elaboració de qüestionaris amb WIRIS-Quizzes 
4. Incorporació experimental dels recursos anteriors a les assignatures 
5. Incorporació experimental al sistema d'avaluació de les assignatures 
6. Anàlisi dels resultats obtinguts: qualificacions i volum d’activitat. 
7. Revisió del plantejament de cara a cursos posteriors. 
8. Integració d'aquestes activitats al pla de treball de les assignatures. 

3. RESULTATS 
 

Materials Didàctics. El quadrimestre de tardor del curs 2011/2012 ja es 
disposa de 10 guions de pràctiques de matemàtiques amb WIRIS amb els 
seus corresponents qüestionaris amb WIRIS-Quizzes (56 preguntes en 
total, de les que 48 són pròpiament elaborades amb WIRIS-Quizzes i les 
altres 8 formen part de les tipologies estàndard de Moodle). Aquests 
recursos estan en explotació a la plataforma ATENEA de la UPC : 
370503-Matemàtiques per a l'òptica i l'optometria.  
370603-Matemàtiques per a l'òptica i l'optometria. Semipresencial.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La versió inicial (2010/2011) dels qüestionaris elaborats amb WIRIS-
Quizzes es pot consultar i assajar a la pàgina web de WIRIS. 
 
Formació del professorat. 11 professores i professors de la UPC van 
participar en el curs “Qüestionaris avançats Moodle, WIRIS quizzes” el dia 
17 de juny de 2010 a la FOOT , organitzat per l’ICE de la UPC. 
  
Altres projectes relacionats. També s’ha participat en la primera 
convocatòria ATENEA-Labs en el tema: WIRIS Quizzes. Integració de WIRIS 
als qüestionaris moodle3. Els primers qüestionaris es trobaven allotjats en 
l’entorn de treball ATENEA-Labs. 52 estudiants van estar utilitzant aquests 
recursos durant el curs 2010/2011.  
 
Valoració dels estudiants. El quadrimestre de tardor del curs 2010/2011 
es va passar una enquesta de satisfacció als estudiants semipresencials, 
que va ser resposta voluntàriament per un total 16 participants. Els 
resultats indiquen el següent sobre els qüestionaris de pràctiques, 
elaborats amb WIRIS-Quizzes: 

•Els qüestionaris de pràctiques (WIRIS-Quizzes) resulten més útils per 
aprendre que els qüestionaris de teoria (Moodle) –el curs també conté 
un total de 10 qüestionaris de teoria a més dels de pràctiques–. 
 

•Les retroaccions resulten molt útils per aprendre (en aquests 
qüestionaris de pràctiques elaborats amb WIRIS-Quizzes la retroacció 
programada consisteix en la resposta exacta). 
 

•Però no resulten tant útils com la resolució d’exercicis proposats (es 
proposen exercicis cada setmana que els estudiants lliuren a través de la 
plataforma i que els hi són retornats corregits, comentats i qualificats.) 
 
 

4. CONCLUSIONS 
 

La primera conclusió remarcable és que s’ha passat d’unes pràctiques 
presencials a un model de pràctiques no presencials, que també s’adapta 
perfectament al plantejament presencial. Aquest darrer quadrimestre 
s’han utilitzat els mateixos recursos (guions i qüestionaris de pràctiques) 
per a les dues modalitats i de forma completament diferent. 
 
Els estudiants no han mostrat cap dificultat per adaptar-se a aquest nou 
model, en cap de les modalitats. El professorat ha estat alliberat de la 
supervisió dels informes de pràctiques. En la modalitat presencial, la 
funció del professorat ha canviat, perquè els estudiants s’adonen que no 
han fet bé algun exercici durant la mateixa sessió de pràctiques i 
demanen orientació al professor de forma immediata. 
 
 

5. Agraïments 
Aquest projecte ha obtingut el suport de la CONVOCATÒRIA D’AJUTS A 
PROJECTES DE MILLORA DE LA DOCÈNCIA 2010 de la UPC. 
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370503 
presencial 

81 estudiants  
10 guions de pràctiques WIRIS 

10 qüestionaris d’autoavaluació 
 WIRIS-Quizzes 

370603 
semi-presencial 

34 estudiants 
6 guions de pràctiques WIRIS 

6 qüestionaris d’autoavaluació 
WIRIS-Quizzes 

18 estudiants 
6 guions de pràctiques WIRIS 

6 qüestionaris d’autoavaluació 
WIRIS-Quizzes 

42 estudiants  
10 guions de pràctiques WIRIS 

10 qüestionaris d’autoavaluació 
 WIRIS-Quizzes 
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