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RESUM 
 

L’objectiu d’aquesta ponència és comparar diferents maneres de plantejar 
l’assignatura de QUÍMICA en els nous plans d’estudis de graus a partir de 
l’experiència realitzada per professorat pertanyent a dues escoles de la 

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC): l’Escola Politècnica Superior 
d’Enginyeria de Manresa (EPSEM) i l’Escola Politècnica Superior 
d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG).  

 
Per una banda, interessa reflexionar sobre la riquesa que pot aportar el fet 
de que una mateixa assignatura sigui impartida entre professorat diferent 

d’un mateix centre, per altra, el fet de que la mateixa assignatura sigui 
impartida en centres diferents. A part dels condicionants anteriors, caldria 
afegir la variable de l’alumnat: més o menys nombrós, canviant any rere any, 

amb diferents coneixements previs de l’assignatura i amb distints interessos 
en funció de la titulació que estan estudiant... 
 

Tot plegat pot conduir a una feina complexa però emocionant amb l’objectiu 
d’aportar dades, treure algunes conclusions, aprendre... , en definitiva, 
col·laborar una mica amb l’ajut de les nostres experiències en aquesta tasca 

tan extraordinària que tenim entre mans i que pertany a l’ensenyament-
aprenentatge de la química en l’espai europeu de l’ensenyament, és a dir, en 
l’EEES. 
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INTRODUCCIÓ 
 
Al llarg dels tres quadrimestres de tardor d’existència de la química de graus 

a la EPSEVG, s’han intentat posar en marxa maneres de fer noves per tal 
d’impartir la química a un alumnat pertanyent a diferents titulacions de grau 
en enginyeries, per una banda, els graus en enginyeries d’àmbit industrial 

clàssic (mecànica, elèctrica, electrònica industrial i automàtica) i, per l’altra, 
la titulació en el grau en enginyeria de disseny industrial i desenvolupament 
del producte. La matèria química està ubicada en el primer quadrimestre del 

primer any dels estudis de grau. Cal afegir que aquest últim quadrimestre de 
primavera ha estat el primer en impartir la repetició de les assignatures de 
primer quadrimestre amb la intenció de facilitar les coses a l’alumnat.  

 
A l’EPSEM, els plans d’estudi dels graus d’enginyeria (química, mecànica, 
elèctrica, electrònica industrial i automàtica, i en recursos minerals) també 

tenen química el primer curs. S’han realitzat ja tres edicions al quadrimestre 
1 (Q1; tardor), que és el ritme normal, i tant sols dues en què l’alumnat pot 
també cursar química en el quadrimestre 1 de repetició (Q1R; primavera). En 

aquest últim quadrimestre els estudiants són majoritàriament repetidors més 
un nombre reduït de nova matrícula.  
 

Impartir química, en els estudis de grau dins de l’Espai Europeu 
d’Ensenyament Superior (EEES), a partir dels perfils oficials BOE de 
l’assignatura, no ha estat fàcil, sobretot, perquè l’alumnat té coneixements 

químics molt heterogenis. S’han de fer unes classes que arribin a uns/unes 
alumnes, completament profans en la matèria química, i, a més, existeix un 
altre tipus d’alumnat que disposa dels coneixements provinents del 

batxillerat, ja sigui el de la modalitat  de ciències de la salut o el de l’àmbit de 
la tecnologia.  
 

El professorat signant d’aquesta comunicació creu que si es parteix de la 
base que estem en el segle XXI, la química de les aules universitàries ha de 
ser coherent a l’època, engrescadora pel fet de formar part de l’univers i de 

la vida, i fonamentada en uns coneixements que puguin ser útils per als 
estudis als que van adreçats. D’altra banda, el corrent majoritari continua 
utilitzant models més propers als tradicionals que estan bàsicament enfocats 

“al què s’ensenya“: el professorat posa molt d’èmfasi en els programes 
teòrics i exercicis de les guies docents de les assignatures, i no es centra 
tant en “el què l’estudiant aprèn”. De fet, la diferència més important respecte 

dels models que s’aplicaven en la química de l’enginyeria tècnica industrial, 
ha estat imposada per la universitat (UPC) i és l’avaluació continuada.  
 

S’explicarà el pla docent de química que s’ha anat aplicant a l’EPSEM des 
del primer quadrimestre del curs 2009 amb les modificacions adequades fins 
arribar a la química que s’està fent ara. Es comentarà també l’experiència 
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viscuda entre professorat i l’alumnat de química des de l’inici del primer curs 
de graus de l’àmbit industrial a l’EPSEVG. En els dos casos l’objectiu ha 
estat fer avançar l’alumnat en el coneixement del món que els envolta i 

d’encuriosir-los fins al punt de fer-los qüestionar el paper que ha fet, fa i farà 
la ciència química en la vida de la humanitat.  
 

 
DESENVOLUPAMENT 
 

Es presenta el desenvolupament des de tres punts de vista diferents: 
  
1. En el primer s’exposen alguns aspectes del model docent que s’ha 

implantat des de l’inici (curs 2009/2010) en la química dels graus 
d’enginyeria a l’EPSEM; també s’apunten els principals canvis aplicats en 
els successius cursos (2010/2011 i 2011/2012). Els comentaris van a 

càrrec de la professora del mateix centre, Roser Gorchs. 
 

2. En el segon s’explica la necessitat d’aplicar una metodologia docent 

alternativa a la tradicional per a l’assignatura Química en el inici de la 
impartició dels graus a l’EPSEVG, durant 3 quadrimestres de tardor, 
concretament, des del setembre del 2009 fins el del 2011. Aquí els 

comentaris els fa el professor Miquel Bernadó. 
 

3. L’últim punt de vista consisteix en analitzar la metodologia docent 

alternativa a la tradicional per a l’assignatura Química de la EPSEVG  que 
deixa de ser una raresa per a passar a ser experimentada per diferents 
professors del mateix departament. La professora Emilia Papiol és 

l’encarregada de fer els comentaris . 
 
Les assignatures bàsiques, que sumen 60 crèdits (dos cursos), són comuns 

en tots els centres de la UPC; la química, de 6 crèdits es cursa en el primer 
quadrimestre del primer curs en la majoria de centres i els continguts 
específics son similars encara que no totalment idèntics.  

 
A continuació, s’expliquen el tres punts anteriors on es descriuen els plans 
de química per cada centre i l’evolució d’aquests durant aquests tres anys.  

 
 
1. QUÍMICA A l’EPSEM 

 
El desenvolupament de l’assignatura de Química a l’EPSEM s’inicia amb la 
impartició de 2h setmanals de teoria en el grup gran, entre 65 i 75 

estudiants, i 2h setmanals d’exercicis i/o pràctiques en els grups petits, d’uns 
20 alumnes, aproximadament. En general, el grup gran es divideix en 3 
grups petits. 
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Les “classes de teoria” són explicatives, s’hi tracten els conceptes 
relacionats amb la major part dels objectius específics de la química. En la 
guia docent de química el professorat es compromet a estimular la 

participació activa de l'estudiantat, a l'aula, de formes diverses. D’altra banda 
en les classes de grup petit, de forma quinzenal, s’alternen “pràctiques” que 
es realitzen al laboratori de química, i les classes de “problemes”.  

 
En l’horari de grup petit hi ha major interacció “professor-alumne”, això 
marca una diferència respecte els antics plans d’estudi, encara que, 

l’alumnat no utilitza necessàriament aquesta oportunitat, sobretot  l’alumnat 
que no sent motivació per l’estudi de la química, de manera natural. El 
professorat percep que aquesta metodologia és adequada per aquells 

estudiants voluntariosos amb capacitat de treball autònom.  
 
Pel que fa a l’avaluació també hi ha canvis substancials. Tothom aplica 

l’avaluació continuada amb la finalitat de que sigui formativa. Per a cada 
contingut específic hi ha tot un ventall d’activitats avaluatives, des de fer una 
prova individual, respondre qüestionaris, fer lliuraments de problemes 

resolts, tot, majoritàriament, de caràcter individual. El professorat sent molt 
recel per la resolució de problemes, treballs o pràctiques de caire grupal que 
tan sols es dóna de forma aïllada. Aquest sistema avaluatiu genera una gran 

quantitat de feina al professorat. 
 

Amb l’objectiu de promoure la participació activa de l’alumnat i, aprofitant 

l’estret ventall de les activitats avaluatives, he aplicat diferents estratègies 
metodològiques. En l’actual curs ha estat de tipus experimental [1] amb la 
qual es vol promoure aspectes de la creativitat a més d’un aprenentatge 

significatiu.  

  
Pel que fa a les pràctiques de química, se’n distingien tres parts [2]:  

 
(i) Pre-laboratori: Com a treball autònom, abans d’experimentar al laboratori, 

l'estudiant es documenta, repassa conceptes teòrics i llegeix el guió de la 

part experimental. Per tal de fomentar aquest treball previ, l’estudiant ha 
de respondre un breu qüestionari abans de passar a fer la part 
experimental [4].  

 
(ii) Laboratori: Majoritàriament experimental, en el que sovint ha d'obtenir 

resultats, comprovar o deduir propietats dels compostos químics, 

aprendre a manipular els aparells i usar el material del laboratori químic, 
treballant amb mètode. 

 

(iii) Post-laboratori: Com a treball autònom, l'estudiant ha d'elaborar l'informe 
que li servirà per saber respondre el qüestionari que se li passa als 15 
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dies d'haver fet la part experimental; s’hi dediquen aproximadament 15 
minuts a l’inici de la següent sessió de pràctiques.  

 

Per tal d’optimitzar el temps, en un únic qüestionari es plantegen les 
preguntes (i) Pre-laboratori, de la pràctica que l’estudiant farà seguidament, i 
les preguntes (iii) Post-laboratori  corresponents a la pràctica que havia fet 

en l’anterior sessió.  
 
En la guia docent es diu que “en alguna sessió”, es promourà el debat entre 

el grup d'estudiants amb l'objectiu de crear situacions d'aprenentatge 
(anàlisi, discussió, síntesi) i millorar la capacitat comunicativa proporcionant 
alhora un feedback efectiu” [5]. A la pràctica, s’ha quedat tan sols amb la part 

de “fer el qüestionari”, que forma part de l’avaluació continuada, donat que la 
sessió és de dos hores: a l’inici responen el qüestionari i a continuació fan la 
part experimental de la següent pràctica.  

 
El setembre, abans de l’inici del curs, i pensant amb els estudiants que no 
han cursat química a batxillerat, s’ofereix un curs per tal d’anivellar els 

coneixements. Els estudiants s’hi poden matricular lliurement, la qual no 
assegura que tot l’alumnat parteixi de la mateixa base que és el que 
efectivament passa.  

 
Actualment, la relació professorat-alumnat ha donat un gir gràcies al campus 
digital: l’alumnat disposa del material del curs (presentacions, exercicis, 

guions de pràctiques, fòrums i altres) i es pot comunicar amb el professorat 
per correu electrònic a més de les hores d’atenció que ja eren habituals.  
 

 
2. QUÍMICA A l’EPSEVG 
 

Des de març fins a juliol del 2009, un grup de 6 persones (2 professors i 4 
professores), van començar a organitzar la docència d’una nova assignatura, 
Química, que pertanyia a la matèria Química dins l’espai EEES. Assignatura 

de 6 crèdits ECTS, 4 hores classe/setmana, amb una sèrie d’hores 
d’activitats dirigides i unes altres de treball autònom. Les 2 h/setmana de 
classe de teoria s’havien de fer a tot un grup sencer, força nombrós (60-80 

alumnes) mentre que les altres 2 h/setmana de classe de problemes es 
realitzarien en subgrups més petits (unes 20 persones, aproximadament). 
Això s’havia de desenvolupar només en un quadrimestre, 15 setmanes, amb 

l’agreujant que s’havia de fer un programa que segons el BOE contemplava 
una extensíssima QUÍMICA GENERAL. El professorat s’enfrontava a una 
tasca complicada, molta matèria i poc temps per donar-la, i en complet 

desavantatge respecte a d’altres matèries del mateix primer curs, com física i 
matemàtiques, que disposaven de més d’un quadrimestre d’impartició.  
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La notícia positiva, entre cometes,  era que la química tornava a les aules de 
les enginyeries industrials, es faria docència a un alumnat amb interessos no 
químics.... com en els plans vells. El dubte fonamental era: com ensenyar un 

temari tan extens a un alumnat tan nombrós i poc coneixedor, en general, de 
coneixements químics, per tal que aprengués química en l’EEES 
(lliuraments, avaluació continuada,..) i, en tan poc temps? 

  
Es va començar a treballar. S’havia de confeccionar una guia docent que 
contemplés una sèrie de competències (treball en equip, aprenentatge 

autònom, comunicació, treball en equip, ...), el desenvolupament del temari i 
la forma avaluativa de l’assignatura. Primer,  es va escollir un llibre de base, 
el Petrucci(1), després, es va repartir el temari entre el professorat: uns, 

prepararien temes de teoria i exercicis numèrics corresponents, i altres, 
s’ocuparien d’organitzar el temari de les pràctiques de laboratori. Després de 
posar les coses en comú, es va fer la guia docent. 

 
Es va temporalitzar l’assignatura en les 15 setmanes de curs, i es va 
preparar un calendari per realitzar les pràctiques de laboratori en les 5 

setmanes últimes del curs i en l’horari de problemes. Per tant, quan 
s’iniciaven les pràctiques, s’aturaven els problemes, i acabades les 
pràctiques, el curs finalitzava. Aquest sistema, malgrat ser un avantatge 

perquè l’alumnat disposava de la majoria de coneixements necessaris, 
afegia el desavantatge d’allunyar la pràctica dels exercicis numèrics. La 
classe de teoria no era suficient per adquirir prou destresa i saber resoldre’ls. 

 
Referent a la teoria i exercicis numèrics, cada professor/a va fer el que va 
poder, normalment, seguint el mètode clàssic d’impartició de coneixements i 

no participació de l’alumnat... no hi havia temps per res més. 
 
El campus digital va ser l’eina interactiva que va permetre a l’alumnat 

disposar del material del curs: power-point, llistes d’exercicis numèrics, 
pràctiques de laboratori, complements de teoria i de càlcul numèric. Altres 
maneres de comunicació entre les dues parts eren els lliuraments en mà:  

informes de laboratori, problemes resolts, problemes corregits (feed-back), 
models d’examen resolts i no resolts, ... 
 

El professor Miquel Bernadó va començar a detectar la inviabilitat del llibre 
de text escollit. L’alumnat l’evitava per la seva extensió i complexitat, 
preferint tant els apunts com els llibres de batxillerat i de selectivitat. Era un 

fracàs anunciat. Calia buscar vies alternatives. La possible solució podia 
passar per l’elaboració d’un text, d’un relat de la presència de la QUÍMICA al 

                                                   
1
 Química general: Principios y aplicaciones modernas /por Ralph H. Petrucci; William S. Harwood y 

traducción de Nerea Iza Cabo. Madrid: Prentice Hall, 1999 
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món present, partint pràcticament de zero en quan a coneixement que els 
estudiant suposadament tinguessin prèviament adquirits.  
 

Acabat el primer quadrimestre de graus de l’EPSEVG, el professor Bernadó 
va decidir trencar amb la tradició: va fer una recopilació dels conceptes 
realment necessaris i, a partir de la consulta  bibliogràfica [6], va anar 

elaborant un text.  Aquest text, aquest relat va començar a prendre forma 
amb un criteri radical: millor simplista que incomprensible. Calia, però, 
incentivar els estudiants a la seva lectura reflexiva i serena, una aspiració 

gairebé utòpica per a una generació crescuda enmig de tota mena de 
distraccions electròniques i més predisposada a la dispersió que a la 
concentració.  

 
Per a incentivar la lectura i l’estudi adients del relat, va creure’s convenient 
elaborar una bona col·lecció de tests. S’esperava que l’estudiant assistís a 

classe prèvia lectura i estudi dels corresponents materials subministrats pel 
professor. La realització del test, sense cap explicació inicial per part del 
professor posava en evidència el grau de dedicació i implicació dels 

estudiants en la feina encomanada. 
 
El quadrimestre, setembre 2010-gener 2011, va comportar un pas més en la 

nova direcció pedagògica: l’alumnat va disposar, via campus digital, de tres 
dossiers i 2 power-point corresponents, respectivament, a les dues meitats 
en que s’havia dividit l’assignatura.  

 
I encara un pas més per al quadrimestre, setembre 2011-gener 2012: 5 
dossiers corresponents als 5 temes de l’assignatura (2 temes per a la 

primera part i 3 temes per a la segona).  
 
Les previsions de cara al proper curs, quadrimestre 2012-gener 2013 passen 

per fondre els actuals temes 1 i 2 en una Primera Part del curs 
“ESTRUCTURA DE LA MATÈRIA” així com reunir els temes 3, 4 i 5 en una 
Segona Part del curs “REACTIVITAT QUÍMICA”. Això facilitaria la realització, 

a decidir, d’un possible examen parcial que estaria situat aproximadament 
cap a la meitat del quadrimestre.   
 

 
3. LA METODOLOGIA DOCENT ALTERNATIVA ESTENENT-SE ENTRE 

EL PROFESSORAT DE L’EPSEVG 

 
La professora, que s’ocupa d’aquest punt, explica que durant els dos primers 
quadrimestres de la seva docència de la Química de graus a l’EPSEVG, va 

impartir una docència clàssica, consistent en una gran concentració de 
coneixements que en arribar a l’alumnat produïa dos efectes diferents, una 
minoria d’alumnes reconeixien conceptes que ja tenien i els ampliaven, 
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d’altres, la gran majoria, no aconseguien sedimentar bé l’excessiva 
informació de conceptes nous en el poc temps que tenien. També va 
observar com alumnes que inicialment feien l’esforç d’anar avançant, 

finalment, es perdien, no podien seguir.  
 
Malgrat el intent per resoldre la problemàtica, a través de comentaris, 

resums de conceptes, lliuraments i correccions d’exercicis, a través del camp  
digital, va comprendre que aquell sistema d’ensenyament-aprenentatge no 
era prou adequat. Tot i que, hi havia una part de docents que semblava 

sentir-se bé amb la metodologia docent emprada.... 
 
Finalment, la professora va decidir provar la metodologia creada pel 

professor Miquel Bernadó, semblava innovadora, capaç d’entusiasmar i fer 
aprendre.... En les classes de teoria al grup gran, el professor donava les 
pautes de la matèria que l’alumnat havia de llegir en el dossier (penjat al 

camp digital). Llegint aquell dossier, l’estudiantat s’anava implicant en una 
història que, per una banda el feia descobrir/reaprendre coneixements 
químics bàsics de forma simple i per l’altra, el connectava al món real. En les 

següents classes, l’alumnat havia de treballar unes 10 preguntes amb 
resposta múltiple, relacionades amb els coneixements químics que havien 
d’adquirir per cada tema de la guia. A mida que s’anava resolent el 

qüestionari, el professorat s’adonava dels punts problemàtics, llavors havia 
d’actuar , d’aquesta manera, s’aconseguien classes interactives i profitoses. 
Tot aquest sistema dels qüestionaris donava molt de joc, sempre en funció 

del treball i capacitat de l’alumnat, és a dir, el professor podia demanar més 
lliuraments, fer més activitats avaluatives, fer realitzar correccions, fer feed-
back, demanar justificacions, ... Cal dir que, al principi, els alumnes es 

resistien a entrar en la nova manera de fer. Hi havia d’haver un treball previ 
o/e intens a classe. De seguida s’adonaven que si no actuaven perdien el 
temps... 

 
La professora pensa que aquest mètode innovador intenta evitar l’excés de 
informació i pretén que l’alumnat aprengui els coneixements més 

imprescindibles que el faci capaç de tenir un criteri químic en el mon en què 
es troba i en el que es pot trobar en el futur.  
 

Després de l’aprenentatge dels conceptes bàsics en les classes de teoria, 
també es van realitzar els exercicis numèrics i les pràctiques de laboratori en 
els grups petits. Aquestes activitats van permetre comprendre millor els 

conceptes químics de les classes de teoria, descobrir-ne d’altres, i 
comprovar que la química no és una ciència morta sinó que es troba en 
forma d’un càlcul numèric d’un exercici o en forma d’una visualització d’una 

operació de laboratori real.  
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S’ha fet una comparativa de les dues formes de fer l’assignatura, i cal dir que 
la química és la mateixa, el que canvia és la forma d’explicar-la. Cal explicar 
el més imprescindible, eliminar tots aquells conceptes confusos i poc útils. A 
títol d’exemple: cal explicar els nombres quàntics, les seves combinacions 
permeses, ...? no és suficient la representació de l’àtom amb els seus 
electrons de valència a partir de les estructures de Lewis per poder entendre 

l’enllaç iònic, covalent, la geometria ..... És evident que són maneres de 

pensar i fer, diferents, propi de l’esser humà. 
 

 
4. RESULTATS 
 

EPSEM. A continuació en la taula 1 es mostren els resultats globals de 
química a l’EPSEM de més recent a més antics. El quadrimestre Q1 de 
tardor que són estudiants majoritàriament matriculats per primera vegada 

mentre que el quadrimestre Q1R de primavera són estudiants majorment 
repetidors.   
 

Es pot observar que la moda és que aproximadament el 60% superen la 

matèria (notes  5); entre el 9 i 13% la suspenen (<3,9); entre el 6 i el 8,4% 

la poden compensar (entre 4 i 4,9) i entre el 20 i 30 % aproximadament no 
es presenten (NP). Les qualificacions són substancialment millors si només 

es té en compte l’estudiantat que ha cursat química a batxillerat.  
 
 
Taula 1. Percentatges d’estudiants que han superat la química (nota>5), els que l’han 
suspès i els no presentats (NP). Entre els suspesos  s’indica també el percentatge 
susceptible de poder esdevenir compensables (entre 4 i 5). El càlcul s’ha fet en base al total 
d’estudiants matriculats. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
Sovint s’observen diferències substancials entre grups, tal com es mostra en 

la taula 2. Si bé pel curs actual, les diferències són coincidents en la majoria 
de matèries, en edicions anteriors molt provablement són atribuïbles tan a 
característiques de l’alumnat com del professorat.  
 
 
 

 

Química Superada 

(>5) 

Suspesa 

(<3,9) 

Compensable  

(4 i <5) 

NP 

Q1.Curs 2011/2012 59% 12% 7% 22% 

Q1R. Curs 2010/2011 56% 9% 6% 29% 

Q1. curs 2010/2011 59% 13% 8,4% 19,6% 

Q1. Curs 2009/2010 61,5% 7,4% 4,7% 26,4% 
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Taula 2. Separat per grups, percentatges d’estudiants que han superat la química (nota>5), 
el rang de nota que més es repeteix i el que l’hi segueix en segon ordre. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

La forma d’avaluar és d’enorme importància; s’ha observat que influeixen 
factors diversos tals com per exemple: (i) el tipus de qüestions i el nivell de 
dificultat d’aquestes, (ii) la manera  d’assignar les puntuacions: de manera 

uniforme: totes valen el mateix, o be de diferent valor atenent el nivell de 
coneixement que implica. Seria interessant fer un estudi analitzant aquestes 
dades en relació al grau significatiu d’aprenentatge, encara que és certament 

difícil. 
  
Es fa l’informe per cada curs, en el qual s’analitzen els resultats i se’n fa la 

valoració. Es prenen acords que repercuteixen en la següent edició, tals com  
fer canvis en el tipus d’activitats proposades, el pes atribuït a cada part que 
la composa (pràctiques, proves, exercicis lliurables, i conseqüentment 

adaptar la guia docent a la nova edició. 
 
Els canvis més remarcables han estat: eliminar continguts, o parts d’aquests, 

per adequar-ho al temps (15 setmanes) i ajustar el percentatge de 
cadascuna de les parts  que conformen l’avaluació (continguts, pràctiques, 
problemes d’avaluació continuada) al temps real que s’hi dedica. El canvi 

més radical ha estat en les pràctiques: l’alumne ha de fer l’informe de la 
pràctica tal com és habitual (individual o bé en grup) però en comptes de 
lliurar-lo ha de respondre un qüestionari de forma individual. Aquest canvi es 

va decidir en base a que majoritàriament el feedback de l’informe no 
proporcionava millores substancials en els resultats; alhora, donat que és 
individual s’elimina el factor de incertesa respecte de si és una tasca de 

grup.  
 
EPSEVG. A continuació, en la taula 3 es mostren els resultats globals de 

l’assignatura de química en els tres quadrimestres de tardor des de que es 
van iniciar els estudis de grau a l’EPSEVG. 
 

S’observa que el percentatge d’estudiants que superen l’assignatura (notes  
5) és major que 70, sent una mica més alt (uns 10 punts) que a l’EPSEM. El 

fet que aquest últim quadrimestre a l’EPSEVG hagi hagut una davallada 
d’uns 10 punts respecte als anteriors, és difícil d’explicar, potser l’arribada de 

Química  

Q1.Curs 2011/2012 

Superada  Rang  

Freqüència màxima 

Rang F. que segueix,  

en ordre descendent 

Grup A 86% 6-7 7-8 

Grup B 44% 6-7 = 2-3 5-6 

Grup C 62% 5-6 7-8 

Grup D 56% 5-6 6-7 
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nou professorat, potser la preparació de l’alumnat...; Entre el  6 i el 9 per cent 
d’alumnat la suspenen (<3,9); entre el 3 i el 5% la poden compensar (entre 4 
i 4,9) i entre 7 i 12 %,aproximadament, no es presenten (NP).  

 
 
Taula 3. Percentatges d’estudiants que han superat la química (nota>5), els que l’han 
suspès (<3,9) i els no presentats (NP). També s’indica el percentatge susceptible de poder 
esdevenir compensables (entre 4 i 5).  

 

 
  
 

 
 
 

 
 
En la taula 4 es visualitza la distribució percentual de les qualificacions del 

l’alumnat en funció dels diferents grups de l’assignatura en el passat 
quadrimestre. Les diferències entre les qualificacions dels grups és podrien 
intentar explicar a partir del diferent professorat, alumnat, grups matí, grups 

tarda, classe a primeres o últimes hores ... En aquest sentit, es podrien fer 
algunes consideracions curioses, i que certament, ens haurien de fer 
reflexionar ... Referent a la distribució de l’alumnat NP, es veu molt més 

elevat en els grups de tarda, com respon a un tipus d’estudiantat més adult 
amb altres obligacions a part de l’estudi, però no es pot obviar el percentatge 
tan elevat de NP en un dels grups del matí (grup 3) ... 

 
 
Taula 4. Distribució percentual de qualificacions (suspès, aprovat, notable, excel·lent i 
matrícula d’honor) entre el  total de l’estudiantat de química de l’EPSEVG  de l’any 
2011/2012, i també entre els diferents grups de l’assignatura. 
 

 

Química Superada 

(>5) 

Suspesa 

(<3,9) 

Compensable 

(4 i <5) 

NP 

Q1.Curs 2011/2012 74% 9% 5% 12% 

Q1. curs 2010/2011 84% 6,6% 2,6% 6,9% 

Q1. Curs 2009/2010 82% 5,7% 2,6% 9,6 

Química   

Q1 

Curs 2011/2012 

% Total 
estudiantat 

% Grup 
Matí(1)  

% Grup 
Tarda(2) 

% Grup 
Matí(3) 

% Grup 
Matí(4) 

% Grup 
Tarda(5) 

NP 12,5 4,1 14,6 25,8 7,6 16,1 

suspès  13,4 5,1 8,3 27,3 21,2 8,1 

aprovat 56,1 62,2 68,8 39,4 57,6 41,9 

notable 15,7 27,6 8,3 6,1 13,6 25,8 

excel·lent 1,5 0 0 0 0 6,5 

MH 0,9 0 0 1,5 0 1,6 

moda 5 5 5 5,7 5 7 
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Continuant amb la taula 4, s’observa que els dos primers grups (1 i 2) tenen 
un elevat percentatge d’aprovats respecte els altres grups, i també, s’hi 
reflecteix la tendència baixa a notes altes, excel·lent i matricula d’honor. 

Aquests dos  grups, justament, són els que han aplicat la metodologia 
docent no tan tradicional, pot voler dir alguna cosa??. El temps dirà... 
 

El mètode avaluatiu ha de ser el termòmetre que permeti veure si les coses 
s’estan fent bé. No es prepara a alumnat per aprovar, ha de ser l’alumnat el 
que aprenent pugui aprovar. Cal que el professorat analitzi el sistema 

avaluatiu cada quadrimestre i hi  introdueixi canvis que puguin millorar el 
compromís de l’ensenyament-aprenentatge.  
 

Al llarg d’aquests quadrimestres s’han anat introduint modificacions a la guia 
docent. En el primer quadrimestre es va fer avaluació continuada, després 
de cada tema hi havia una petita prova que representava un percentatge de 

la nota final, de manera que l’alumnat podia aprovar per curs si superava les 
proves, feia certs lliuraments i realitzava les pràctiques de laboratori amb 
l’informe corresponent. Hi havia un examen final per a recuperar o millorar 

nota. S’ha de dir que l’avaluació continuada va ser dura per ambdues parts, 
s’havia de continuar treballant-hi. En el segon quadrimestre es va afegir a 
l’avaluació continuada una primera prova a mig curs, i una segona i/o final, 

l’alumnat demanava més oportunitats per aprovar, fins i tot, el centre va 
organitzar un examen extraordinari fora del quadrimestre. La solució no 
estava en fer més exàmens...Aquest últim quadrimestre hi ha hagut 2 proves 

parcials durant el curs i un final, a part de la part avaluativa d’altres 
activitats... Ha estat excessiu, l’alumnat no tenia temps de preparar-se, 
sempre s’estava examinant... Per tant, sembla que el tema d’avaluació no és 

gens senzill en aquests cursos tan curts i, sobretot, si els grups són 
nombrosos. És veritat que la docència de la part pràctica, exercicis i 
laboratori, a grups petits ha estat una gran novetat i ajut en els nous plans 

d’estudi. Però és evident que cal continuar investigant mètodes docents nous 
que permetin millorar les classes de teoria als grups grans i la forma 
d’avaluar..... Al menys això és el que preocupa, i motiva de manera 

il·lusionada a una gran part del professorat d’avui. 
  
CONCLUSIONS 

 

 Ara, més que mai, va perdent sentit l’ensenyament basat exclusivament 

en les classes expositives. La facilitat d’obtenir informació, el volum de 
coneixements nous que apareixen constantment i la baixa motivació que 
s’aconsegueix amb aquest tipus d’ensenyament, requereix l’ús de noves 

estratègies metodològiques.  
 

 Afavorir que l’aprenentatge sigui significatiu: analitzant continguts, 

metodologies i activitats, així com preparar recursos docents que 
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promoguin la implicació activa de l’estudiant per tal de que aquest 
construeixi, gradualment, els seus coneixements. Procurar seqüenciar els 
continguts adequadament i evitar grans salts pel que fa als reptes, que 

sovint són la causa dels abandonaments [3]. 
 

 El mètode innovador que s’aplica a EPSEVG intenta evitar l’excés  

d’informació i pretén que l’alumnat aprengui els coneixements més 
imprescindibles que el faci capaç de tenir un criteri químic en el mon en 
què es troba i en el que es pot trobar en el futur. També a l’EPSEM, es 

fan petits passos en aquest sentit encara que majoritàriament es prefereix 
seguir amb el model exposat.  La participació conjunta en aquesta jornada 
pretén posar en comú les metodologies que s’usen en ambdós centre 

amb l’objectiu d’afavorir millora en l’aprenentatge i disminuir 
l’abandonament. 

 

 La impressió a l’EPSEVG és que l’abandonament de la “tradició 
pedagògica” ha estat positiu, tant pel professorat com per als estudiants. 
S’ha passat a fer un QUÍMICA més real, més pràctica, més tècnica... i 

menys teòrica, especulativa i formalista. Alguns estudiants inicialment 
recelosos de “perdre el temps” amb l’estudi de la QUÍMICA han 
aconseguit implicar-s’hi fins a nivells impensables fa un parell o tres de 

cursos. El caos inicial de fa tres anys ha estat superat i s’ha aconseguit 
una certa lògica, continuïtat i serenitat permanent al llarg del curs. La 
millora continuarà, però ja resulta evident que tots (estudiants i 

professors) hi hem sortit guanyant amb el canvi.       
 

 S’observen diferències en els resultats acadèmics entre ambdós centres, 

si bé, els resultats en algun altre centre de la UPC  són semblants als de 
l’EPSEM, n’hi ha algun altre que obté resultats similars als de EPSEVG. 
Seria interessant discutir entre el professorat implicat en els 4 centres per 

tal de conèixer quines en són les causes.  
 

 Per continuar avançant en l’ensenyament-aprenentatge de la química cal 

posar en comú el què pensa i fa el professorat de química, ja sigui del 
mateix centre o diferent. En aquest estudi s’han comparat maneres 
diferents d’impartir química. A l’EPSEM han trobat una metodologia molt 

encertada per la part experimental de l’assignatura i a l’EPSEVG estan 
aplicant formes de fer la part teòrica de forma diferent. El futur dirà..... 
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