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SERVEI OFERTS 
 

APLICACIONS: 

Conclusions                                                                                                                       

S’ha verificat que el MA és eficient i eficaç per l’aprenentatge autònom a les assignatures de SE i 

ED que es realitzen al quadrimestre de primavera. Igualment ha passat amb les assignatures de 

Circuits Elèctrics i Sistemes Elèctrics que s’han impartit recentment en el quadrimestre de tardor. 

 

 

 

Tot el material audiovisual es pot localitzar a: Videoteca UPC en línia, 

http://upcommons.upc.edu/video/handle/2099.2/397,  Accés el 31 de gener de 2012. 

 

    M. Corbalán Fuertes, Emiliano Aldabas Rubira, Santiago Bogarra Rodríguez,  

Juan Món González, Antonio Arias, Juan Ramón Hermoso Costa. 

En aquest treball es 
mostra:  

• El MA (Material audiovisual) creat per incrementar l’aprenentatge autònom dels alumnes a l’activitat    
prèvia a la realització de les pràctiques de laboratori I dels qüestionaris  d’autoevaluació. 

• El producte i el servei oferts.  
• L’eficàcia de l’utilització I l’opinió dels alumnes sobre el MA. 

Dades més rellevants de l’opinió dels estudiants 
de l’assignatura Sistemas Electrònics (SE) i 
Electrònica Digital (ED). 

Realització de vídeos docents, amb la formula Mediatic,  

per millorar l’aprenentatge autònom. 

Multisim 

ISE 

WIRIS 

Càmara zenital 

El servei Mediatic ofert consisteix en : 
 
• Una aplicació per reservar data i hora. 
• Un espai (plató) amb l’equipament. 
• L’enregistrament,  indexació i edició. 
• Uns portals i unes utilitats. 

El plató 

El producte resultant és un vídeo de curta 
durada, amb unes metadades associades. 

UPCcommons 

Atenea Referenciable 

des del món 

Portal Mediatic 

UPC iTunes-U 
 

Preguntes del qüestionari: 
3. Crec que els vídeos sintetitzen o resumeixen la 
informació al màxim.  
6. Crec que el contingut dels vídeos es fàcil 
d’entendre.  
Dades Obtingudes: 
 

  SE   ED 

Preguntes del qüestionari: 
12. Us agrada el format del vídeo amb les dos 
finestres, la menor per al professor i l’altre per el 
contingut a presentar? 
13. Amb el format del vídeo tens la impressió d’estar 
rebent una classe per a tu sol? 
21. Penses que falta algun vídeo que millori 
l’aprenentatge de les eines CAD?. 
22. Has trobat a faltar algun vídeo sobre alguna part 
de l’assignatura? 
Dades Obtingudes: 

Referències                                                                                                                       

Crec que els vídeos m'han permès treballar 
més autònomament 

SI NO 

SE 86% 14% 

ED 80% 20% 


