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Resum 
El projecte docent ha desenvolupat l’aplicació Web PxcDemo dirigida als nous 
estudiants de l'assignatura PXC. L'objectiu del projecte és disposar d'una 
aplicació Web que ensenyi als estudiants nous demos de projectes de PXC 
realitzats en quatrimestres anteriors. Aquesta aplicació permet a l'estudiant 
disposar ja en els primers dies del quatrimestre d'una “experiència” de diversos 
projectes. Amb aquest coneixement l'estudiant podrà organitzar-se millor, veure 
millor el potencial de l'assignatura i aprofitar millor les opcions que li permet 
l'assignatura tenir per a la seva formació. L’aplicació PxcDemo s’ha instal·lat en 
un servidor i els estudiants han començat d’usar-la en el Q2 del 2007-08. 
 
 
Paraules clau 
Assignatura de projecte, eines docents TIC 
 
 
Catalogació 
Aquest projecte ha rebut suport econòmic de la UPC, i ha tingut com a finalitat 
principal impulsar un aprenentatge més efectiu, contribuint a millorar el 
rendiment acadèmic de l’estudiant, en el marc de la millora global de la 
docència i de l’aprenentatge a la UPC amb un horitzó d’aproximació als 
elements que conformen l’Espai Europeu d’Educació Superior. 
 
Els projecte ha estat principalment referit als següents aspectes d’actuació  
docent: 
- ús de metodologies docents actives 
- desenvolupament de competències 
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- integració de les competències transversals definides per la UPC: 
emprenedoria i innovació; sostenibilitat i compromís social; tercera llengua; 
comunicació eficaç oral i escrita; treball en equip; ús solvent dels recursos 
d’informació; aprenentatge autònom 
 
 
Àmbit o matèria 
Enginyeria en Informàtica. Proyectes d’Enginyeria. 
 
 
Destinataris 
Dins de les titulacions Enginyeria en Informàtica de la FIB i el Màster en 
Arquitectura de Computadors, Xarxes i Sistemes (CANS) del departament AC, 
els destinataris són els estudiants de l’assignatura Projecte de Xarxes de 
Computadors (PXC). L’assignatura PXC té cada quatrimestre 100-150 alumnes 
matriculats. 
 
 
Resultat 
El resultat obtingut d’aquest projecte d’innovació docent és l’aplicació 
PxcDemo. Aquesta aplicació s’ha desenvolupat en el projecte i s’ha instal·lat en 
un servidor amb accés públic on els estudiants poden accedir amb qualsevol 
navegador. 

L'aplicació proporciona un interfície gràfic amb diferents tipus d'informació 
referent als projectes de PXC, estructurat en els següents tres blocs principals:  

• Tecnologies de les xarxes de computadors a nivell d'aplicació: 
S'introdueixen diverses tecnologies que solen aplicar-se en els projectes 
i es relacionen amb exemples de projectes.  

• Estudi de cas: Es mostra en detall mitjançant un estudi de cas com es va 
realitzar un projecte concret. S'inclouen els documents lliurats d'aquest 
projecte durant les diferents fases del desenvolupament i es poden 
descarregar.  

• Demos de projectes: Es mostren en format de vídeos les demos de tres 
projectes, a més a més es pot descarregar el codi font. Als vídeos de les 
demos s’han afegit explicacions: aquests contenen indicacions sobre el 
que succeeix en la demo i altres aclariments del projecte. 

La pàgina d'inici (Figura 1 i Figura 2) permet l'accés als tres blocs principals de 
l'aplicació: Mitjançant el link “Veure demos” s'accedeix als tres projectes que 
estan pujats actualment com demos en format de vídeos. El link “Estudi de cas” 
permet accedir al material complet d'un projecte. Dins de “Tecnologies” es 
troben els accessos a informació concreta sobre les diferents tecnologies. 
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Figura 1. Pàgina d'inici de l'aplicació, part superior. 

 

 
 

Figura 2. Pàgina d'inici de l'aplicació, part inferior. 

 



 
 

Institut de Ciències de l’Educació – Universitat Politècnica de Catalunya –  octubre 2008 

- 4 - 

La Figura 3 mostra la demo d'un projecte. Es pot veure que per a facilitar la 
comprensió, les demos en format de vídeo s'han enriquit amb explicacions.  
 
 

 
 

Figura 3. Demo d'un projecte en format de vídeo. 

 
En la Figura 4 es pot veure la pàgina del cas d'estudi. Es mostra la realització 
d'un projecte complet a través dels diferents lliuraments al llarg del curs. 
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Figura 4. Pàgina Web del cas d'estudi. 

 
 
Avaluació del projecte 
 
La primera versió de l’aplicació PxcDemo es va desplegar en el servidor en 
gener del 2007-08 i estava disponible per als estudiants de PXC del Q2 del 
2007-08. 
 
Per a obtenir feedback sobre aquest primer prototipus de l'aplicació es va 
realitzar una enquesta durant la sisena setmana del segon quatrimestre del 
curs acadèmic 2007-08. En aquesta setmana, els estudiants estaven elaborant 
la seva proposta de projecte. Els alumnes van ser informats de l'aplicació 
mitjançant dos missatges en el fòrum de l'assignatura. Les dades que hem 
obtingut representen les respostes a l'enquesta de 43 alumnes.  
 
La Taula 1 mostra els resultats de l'enquesta: les dades que comentem es 
refereixen a com s'ha usat l'aplicació. L'escala de puntuació és de 1 (min.) fins 
a 5 (max.). A continuació descrivim les nostres conclusions en detail. 
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Pregunta Resposta 
1. M'he mirat l'aplicació “PxcDemo” 3,1 
2. La presentació / el disseny de l'aplicació “PxcDemo” 
m'ha agradat. 

3,6 

3. M'he mirat l'aplicació “PxcDemo”: 
1- en la primera setmana del curs 
3- per a trobar una idea per a un projecte 
5-  per a desenvolupar la proposta de projecte 

2,6 

4. L'aplicació “PxcDemo” en general em sembla útil. 4,0 
5. Alternativa: Penso que pot estar bé aprofitar el 
desenvolupament de les pràctiques de PXC per a 
simular un projecte. 

3,7 

 
La primera pregunta es refereix al grau d'ús de l'aplicació. L'enquesta ens 
indica que la gran majoria dels estudiants ha mirat l'aplicació, encara que no 
tots. A partir de les dades de l'enquesta vam pensar que podem intensificar 
més la publicitat respecte a l'aplicació per al següent curs quan ja estigui 
desplegada la versió definitiva. La segona pregunta de l'enquesta que es 
refereix a la “amigabilitad” de la interfície obté una bona puntuació. Pensem 
que el disseny s'ha acceptat i que puguem mantenir la vista que s'ha triat per 
als usuaris. La tercera pregunta es refereix al moment en què s'ha consultat 
l'aplicació. Les dades de l'enquesta indiquen que l'aplicació s'ha consultat més 
durant les primeres setmanes del curs. Alguns estudiants també han consultat 
l'aplicació mentre realitzaven la seva proposta. Aquesta última dada és diferent 
a l'esperat i indica que els estudiants han tingut dubtes durant l'elaboració de la 
seva proposta i han consultat l'aplicació esperant solucionar-les. La quarta 
pregunta pretén obtenir la valoració general de l'aplicació. Segons la dada 
obtinguda pensem que l'aplicació és una eina útil per a l'assignatura i que ha 
d'ampliar-se amb més demos de projectes. La cinquena pregunta té l'objectiu 
de donar més informació sobre la alternativa principal a la nostra solució: 
presentar les pràctiques de l’assignatura com un desenvolupament d'un 
projecte. L'enquesta ens indica que els alumnes assignen un valor bastant alt a 
aquesta opció. 
 
 
Conclusions 
L'aplicació ens ha permès donar una solució que accelera la familiarització dels 
estudiants en les primeres setmanes del curs amb el contingut d'una 
assignatura de projectes. Creiem que una eina similar a la nostra pot ser 
aplicable a altres assignatures de projectes amb problemàtiques similars.  
 
Altres assignatures de projectes se centren principalment en els objectius 
transversals, ja que en molts casos existeix una assignatura anterior que 
imparteix el contingut tècnic. D'aquesta forma, no obstant això, s'han de dedicar 
dues assignatures a un àrea i dos cursos acadèmics. La nostra eina pot ajudar 
a organitzar assignatures basades en projectes que en una sola assignatura 
imparteixen el contingut tècnic nou i que es pugui aplicar en el projecte. 
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Pensem que existeix la transferibilitat de la idea de l’aplicació a altres 
assignatures. Altres assignatures, particularment de projectes, podem tenir 
problemàtiques semblants. Segons la nostra enquesta, la solució que hem 
donat mitjançant l’aplicació PxcWeb, els estudiants l’han avaluat positivament i 
la veuen útil. 
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