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Resum
La finalitat del projecte era elaborar material en forma de mòduls 
multimèdia disponibles a través de la xarxa, que incloguessin continguts de 
física (fenòmens oscil·latoris i ondulatoris) relacionats amb l’acústica, com 
a material de suport a l’aprenentatge en una ALE semipresencial 
(“Introducció a l’Acústica”) i, de forma parcial, en assignatures troncals de 
física dels primers cursos d’enginyeria que inclouen els temes esmentats. 

Els resultats poden veure’s a les pàgines web fruit d’aquest projecte, 
http://baldufa.upc.edu/arcadi/acustica/temes.htm. Es disposa allí d’un 
conjunt de mòduls amb itineraris de navegació, amb continguts hiper-
textuals, animacions Flash, vídeos, mostres de so i eines interactives i 
d’autoavaluació (problemes i qüestions multiresposta). Ofereixen la 
possibilitat d’organitzar-los per a diferents contextos educatius, escollint els 
temes concrets que puguin ser més interessants per a cada context educatiu 
concret (p.ex. titulació d’E.T.I. Electrònica o bé Mecànica, etc.).Característiques principals introduïdes:

Navegabilitat fàcil: accés als
mòduls (teoria), problemes i qüestions:
a) des de l’índex inicial
b) des de cada mòdul (principi i final)

Animacions Flash
totalment controlables per l’usuari

Vídeos d’elaboració pròpia
totalment controlables per l’usuari

Vídeos (i figures) de fonts externes
(vídeos sempre controlables)

Problemes i qüestions multirresposta d’autoavaluació
(amb explicacions)

Mostres de so
totalment controlables per l’usuari

Resposta dels/les estudiants:

Assignatures on el web ja s’ha utilitzat 
(a l’EPSEVG):

Introducció a l’acústica (ALE semipresencial)
Física I, E.T.I. esp. Electricitat (oscil·lacions,  ones i el 
so)
Física II, E.T.I. esp. Electrónica Industrial 
(oscil·lacions i ones)
Fonaments Físics I, E.T.I. esp. Química Ind. 
(moviment oscil·latori)

S’han anat consultant les percepcions dels estudiants i, d’acord amb els resultats, s’han corregit algunes fallades 
en enllaços entre pàgines web i altres defectes.
Fora d’això, els comentaris han estat positius, valorant especialment les animacions, físlets i vídeos explicatius. 
Dos exemples: “Curioso este módulo. Me ha gustado por sus ejemplos reales y los vídeos utilizados, apropiados 
para explicar la excitación de los armónicos”. “He trobat molt interessant tot el suport gràfic on es poden 
observar les zones ventrals i línies nodals, així com els applets animats, tots fan entendre molt més bé el temari”.
En el futur està previst afegir mostres de so en alguns casos on això seria molt convenient, com en el tema 
“Escales Musicals” en el que, per ser més aviat accessori, això s’havia deixat per a més endavant.


