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Resum 
A l’EUETIB des del curs 2006/07 s'ha realitzat una experiència pilot en 
l'assignatura "Matemàtiques I" seguint el model ECTS. La clau rau en un 
seguiment setmanal de l’aprenentatge dels estudiants i el fet que aquests 
disposen de preguntes aleatòries i autoavaluables per preparar les proves. El 
sistema ha donat uns resultats molt bons, però requereix un esforç addicional 
massa elevat per part del professorat. 

La finalitat d’aquest projecte és doble: 

• aconseguir dur a terme dins l'entorn AtenaLabs l'experiència pilot de 
l'assignatura "Matemàtiques I" mitjançant exàmens autoavaluables 

• portar a terme la mateixa experiència en una assignatura de nova 
impartició el curs 2010/2011 "Matemàtiques III". En l'assignatura 
"Matemàtiques III", comú a tots els graus d’enginyeria de la UPC, 
l'objectiu és disposar d’un conjunt de materials complet: materials teòrics 
com a referència d’estudi, materials per a la realització de les pràctiques, 
banc de preguntes que permeti l’avaluació continuada. 

 
 
 
Paraules clau 
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Matemàtiques, autoaprenentatge, autoavaluació 
 
 
Catalogació segons aspecte d’actuació docent (*) 
- Acompanyament a l’aprenentatge 
- Materials didàctics 
 
 
Àmbit de coneixement UPC 
Àmbit o matèria principal beneficiària del projecte 
- Ciències Aplicades 
- Enginyeries Industrials 
 
 
Destinataris 
Titulació/ons i assignatura/es en les que s’ha provat o s’intentarà implementar o 
aplicar (en aquest cas quan estaria previst aplicar-ho, detallar el tipus i nombre 
d’alumnes de la o les assignatures en les que s’ha aplicat o s’aplicarà). 
 
Les titulacions en les que s’ha provat són: 
 

• Grau en Enginyeria Biomèdica 
• Grau en Enginyeria de l’Energia 
• Grau en Enginyeria Elèctrica 
• Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 
• Grau en Enginyeria Mecànica 
• Grau en Enginyeria Química 

 
D’aquestes titulacions, les assignatures on ho hem implementat són: 
 

• Matemàtiques I 
• Matemàtiques III 

 
Resultat 
 
Materials teòrics 
 
Els objectius d’aquest projecte per a l'assignatura Matemàtiques III han estat:  

• Generar una col·lecció de materials teòrics com a referència d’estudi per 
a l’estudiant Aquest material està a disposició de l’estudiant a la web 
http://www.euetib1.upc.edu/gimel, tal i com ja hem fet amb diverses 
assignatures que impartim en el si de l’EUETIB. 
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• Generar els materials necessaris per a la realització de les pràctiques de 
laboratori. Aquest material també està disponible a la web  
http://www.euetib1.upc.edu/gimel. 

• Generar un banc de preguntes a AteneaLabs que permeti l’avaluació 
continuada tant de la vessant teòrica com de la pràctica. 

 
Qüestionaris de WirisQuizzes (aleatoris) 
 
A continuació es presenta l’exemple d’una pregunta feta amb els qüestionaris 
de WirisQuizzes per a l’assignatura de Matemàtiques III. 

 

En aquest cas, el qüestionari es podia fer tantes vegades com volguessin. 
D’aquesta manera, treballen de forma autònoma rebent una retroalimentació 
immediata. Les qualificacions que han anat aconseguint són: 
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També s’ha fet servir aquest tipus de qüestionaris per a l’avaluació de les 
pràctiques de laboratori de l’assignatura Matemàtiques 1. Per exemple, 

 

En aquest cas, els resultats també són prou bons, com es pot veure a la figura. 
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Bona part dels qüestionaris aleatoris que hem generat han estat incorporats a 
la base de dades de qüestionaris de Wiris, que es poden trobar a: 

• http://collection.wiris.com/ (pàgina principal) 
• http://collection.wiris.com/quizzes (qüestionaris genèrics) 

• http://collection.wiris.com/content/upc-euetib (qüestionaris generats en el 
marc d’aquest projecte d’innovació) 

També és un objectiu del projecte: 

• Millorar la coordinació del professorat que imparteix les assignatures de 
matemàtiques. Els materials que s’han generat han estat de molta utilitat 
per a homogeneïtzar els continguts i els mètodes d'avaluació. 

Vídeos docents 
 
Tot i que no formava part del projecte inicial, hem iniciat també una nova línia 
en la generació de vídeos docents, a l’estil dels que es poden trobar a la web 
http://www.youtube.com/user/juanmemol/. En aquest sentit, i amb l’ajuda d’un 
smartpen, hem generat una sèrie de vídeos que han estat penjats de la web 
http://www.euetib1.upc.edu/gimel/uoc/. A continuació s’adjunta una captura de 
pantalla d’aquesta web: 
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Aquests vídeos capturen la veu del professor mentre escriu en una llibreta les 
seves explicacions. D’aquesta manera, l’estudiant pot veure i escoltar les 
explicacions del seu professor com si el tingués al costat. 
 
A mode de resum, exposem una taula amb el recull de recursos que hem 
generat i la seva ubicació: 
 

Concepte Adreça 
Col·lecció de materials teòrics http://www.euetib1.upc.edu/gimel/ 
Col·lecció de material de 
pràctiques 

http://www.euetib1.upc.edu/gimel/ 

Qüestionaris (AteneaLabs) http://atenealabs.upc.edu/moodle/ 
Qüestionaris (Wiris) http://collection.wiris.com/content/upc-euetib 
Vídeos http://www.euetib1.upc.edu/gimel/uoc 
 
 
Avaluació del projecte 
 
Un element per a la valoració del projecte –en relació a la seva repercussió– 
són les visites a les pàgines web on tenim el material docent: 
 
http://www.euetib1.upc.edu/gimel (nova web) 
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19258 visites durant un quadrimestre (des del 7 de setembre de 2011 fins el 13 
de gener de 2012). 
 
http://bibliotecnica.upc.edu/gimel (web antiga) 
 

 
26982 visites durant un quadrimestre (des del 7 de setembre de 2011 fins el 13 
de gener de 2012). 
 
Total de visites: 46240 visites durant un quadrimestre (des del 7 de setembre 
de 2011 fins el 13 de gener de 2012). 
 
D’altra banda, en relació als resultats obtinguts dels estudiants, creiem que són 
molt positius. 
 
Conclusions 
La valoració del projecte és molt positiva. Les línies futures de treball es poden 
encaminar en diverses línies: 
 

• Ampliar el material docent. 
• Generació de més vídeos amb smartpen. 
• Millorar l’estabilitat del sistema WirisQuizzes i generar més qüestionaris. 

 
Clarament, el projecte pot tenir una continuïtat. 
 
Referències/més informació 
Veure l’apartat de Resultats 
 
 
 
 
 
 


