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Necessitat del material

Grup de Recursos per 
a la Didàctica de la 
Química 

 La Química apareix com a formació bàsica en tots els plans
d’estudis dels nous Graus d’Enginyeria.

C l l’ di i l l b i h b ll Cal que l’estudiantat entri als laboratoris havent treballat
prèviament els hàbits i manipulació de material: Ensenyament per
competències – treball autònom pre-laboratori.

 Les presentacions que s’utilitzen actualment (per exemple en
format vídeo) es consideren força obsoletes i millorables.

 En diverses reunions del GReDiQ s’ha manifestat l’interès en
disposar de material propi i en format digital.

 Voluntat integradora de produir material comú entre diferents
centres de la UPC que imparteixen assignatures similars.
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Objectius
Grup de Recursos per 
a la Didàctica de la 
Química 

 Disposar de material digital uniforme elaborat a la UPC (pels
membres del GReDiQ) per tal de facilitar l’accés de l’estudiantat a
les assignatures d’experimentació en químicales assignatures d experimentació en química.

 No elaborar pràctiques de laboratori virtuals, sinó produccions
que facin referència a la seguretat i hàbits en el laboratori de
química, al material, tècniques, etc. imprescindibles abans dequímica, al material, tècniques, etc. imprescindibles abans de
realitzar qualsevol pràctica de química.

 Realitzar un esforç important per sintetitzar la informació, produint
material concís, que permeti en poc temps (durada de 3 a 6
minuts per producció) proporcionar la informació necessària.

 Produir material de qualitat, majoritàriament en format vídeo
(Flash) i també alguna producció multimèdia, apta per penjar a la
xarxa i ser descarregat amb facilitat (Atenea)xarxa i ser descarregat amb facilitat (Atenea).

 Posar el material a l’abast de tota la comunitat universitària
(apartat de Recursos: plataforma RIMA).
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Personal involucrat
Grup de Recursos per 
a la Didàctica de la 
Química 

 Un subgrup de treball del GReDiQ vam sol.licitar un ajut a la
CONVOCATÒRIA D’AJUTS per a projectes de millora de lap p j
docència 2007-2008 de la UPC i ens el van concedir:
M. Dolors Grau - M. Pilar Almajano - M. Dolors Alvarez - Elaine Armelin - Ana Cadenato
- Margarita Calafell - Aureli Calvet - Marta Calvet - Anna M. Cardona - M. del Mar
Delgado - Adriana Farran - Roser Gorchs - Moisès Graells - Ester Guaus - M AntòniaDelgado - Adriana Farran - Roser Gorchs - Moisès Graells - Ester Guaus - M. Antònia
Majó - María Martínez - Jesús Mollet - Margarita Morillo - Patrícia Pardo - Núria Salan

 Escoles involucrades: EPSEM – ETSEIB – EUOOT – EUETIT –
ETSEIAT – ETSECCPB – EUETIB – EPSVG

 Equip humà: 20 professors – 4 becaris – Personal de les
respectives Factories i Laboratoris de química – Equip de filmació
i doblatge
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Pla de treball
Grup de Recursos per 
a la Didàctica de la 
Química 

 Localització del material existent

 Repartiment de produccions a realitzar:

 Campus Terrassa: Instrumental bàsic de laboratori - Mesura deCampus Terrassa: Instrumental bàsic de laboratori Mesura de
massa - Mesura de volum - Preparació de dissolucions - Valoració
àcid-base (canvi de color – potenciomètrica)

 Campus Manresa: Filtració – Centrifugació - Destil.lació - Extracció -
Reaccions de tub d’assaigReaccions de tub d assaig

 Campus Barcelona (ETSEIB): UV / Visible - Absorció atòmica
 Campus Barcelona (EUETIB): Seguretat al laboratori: Riscos -

Etiquetatge reactius - Emmagatzematge productes - Manipulació
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Metodologia
Grup de Recursos per 
a la Didàctica de la 
Química 

 Elaboració de la portada i crèdits que apareixeran en totes les
produccions.

 Recerca bilbiogràfica prèvia.

 Elaboració del document de treball per a cada filmació.Elaboració del document de treball per a cada filmació.

 Elaboració del guió (a revisar entre els coordinadors de cada
Campus).p )

 Execució de la pràctica prèviament – control de la durada.

 Realització de la filmació.
 Post – producció i doblatge.
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Implantació del projecte: previsió de 
resultats

Grup de Recursos per 
a la Didàctica de la 
Química 

resultats
 El material estarà disponible per ser utilitzat el curs 2009-2010
 S’allotjarà als repositoris en obert de la UPC: UPCommons i dinsj p

dels recursos del GReDiQ a la plataforma RIMA
 L’acció afecta diverses titulacions, en les que intervé més

professorat del que directament sol.licita l’ajut (en vàries
i t hi h é d’ )assignatures hi ha més d’un grup).

 Impacte previst:
 Nombre PDI: 76
 Nombre estudiants: 1 981 Nombre estudiants: 1.981
 Nombre assignatures: 26

 Provocar que l’hàbit de l’estudiantat sigui tal, que abans de dur a
terme la sessió experimental hagi hagut de consultar aquestterme la sessió experimental hagi hagut de consultar aquest
material per tal de poder-la realitzar correctament.

 Avaluació de resultats: juny de 2010
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Moltes gràcies!g
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