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Resum 
Es defineix una metodologia per a potenciar en els alumnes d'Enginyeria les 
seves habilitats metacognitives; de manera que quan se li presenti un problema 
serà capaç de trobar la millor solució. Per a aconseguir-lo s'ha dissenyat, 
aplicat i avaluat un pla d'acció a l'aula suportat bàsicament en tres pilars:  

1 . El treball en grup (treball cooperatiu), que permet a l'alumne comptar 
amb l'ajuda directa d'altres companys que integrin el grup.  
2 . Aplicació d'ensenyament basat en problemes (PBL), que són treballs 
assistits on es tracta de fer experimentar a l'alumne el que podria ser un 
cas real.  
3 . Utilització de material multimèdia de disseny propi com a suport de la 
nostra estratègia docent. 
 

Paraules clau 
Metaconeixement, PBL, Cooperatiu 
 
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’ estudiantat, 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. 
El projecte ha estat principalment referit als següents aspectes d’ actuació 
docent: 

- Planificació orientada a resultats d’ aprenentatge 
- Atenció a la progressió de l’ estudiantat 
- ús de metodologies docents actives 
- diversificació dels mètodes d’ avaluació 
- pràctiques professionalitzadores 
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- desenvolupament de competències 
- implantació sistemes d’ assegurament de la qualitat de la docència  
- valoració de la pròpia pràctica docent (observació entre iguals, avaluació 

de la docència, elaboració de portafolis docents) 
- integració de les competències transversals definides per la 

UPC:emprenedoria i innovació; sostenibilitat i compromís social; 
comunicació eficaç oral i escrita; treball en equip; ús solvent dels 
recursos d’ informació; aprenentatge autònom 

 
Àmbit o matèria  
Àmbit: Enginyeria Electrònica i Telecomunicació. 
Matèria principal beneficiària del projecte: Sistemes Digitals i Microelectrònica. 
 
Destinataris 
Titulacions:  

o Enginyer Tècnic Industrial (Electrònica Industrial) 
o Circuits digitals (s’ha aplicat). 

o Enginyer Tècnic Industrial (Mecànica) 
o Mecànica 2 (aplicat). 

o Enginyer Tècnic de Telecomunicació (Sist. Electrònics) 
o Sistemes digitals I (s’ha aplicat). 
o Laboratori de Mircroelectrònica (aplicat parcialment). 
o Dispositius i Tecnologies (previst). 

o Enginyer en Automàtica i Electrònica Industrial 
o Energies Renovables (aplicat). 

o Aplicació transversal a varies titulacions i Escoles a través de les ALE: 
o Disseny Sostenible i Ergonòmic. 
o Equips Electrònics d’Ajut a la Navegació i Impacte Ambiental. 
o Ergonomia en els Equips Elèctrics i Electrònics i Mediambient de 

Treball. 
o Disseny de Material Didàctic Multimèdia. 
o Mètodes Docents a l’àrea tecnològica: La Professionalització 

Docent. 
 

Resultat 
 
Metodologia:  
Les classes magistrals són necessàries; però no l'única, ni sempre la millor 
manera de transmetre coneixements a l'aula; nosaltres apostem per un 
ensenyament en el qual participi més l'alumne, amb treballs en grup i apostant 
fortament per la relació directa entre el que s'ensenya i l'aplicació real; és per 
això que hem dissenyat, analitzat i aplicat en classe una metodologia que 
afavoreix tots aquests aspectes. El continu dinamisme en classe fa que la 
relació professor alumne sigui més suportable amb la qual cosa l'alumne s'obre 
més al professor i viceversa, provocant d'aquesta forma un augment del 
rendiment acadèmic i una millor capacitat per enfrontar-se amb èxit a 
problemes nous. 
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Diagrama conceptual de la metodologia: 
 

 
 

MATERIAL DOCENT DISSENYAT  
Col·lecció de problemes:  
En un principi, l'alumne enfoca els objectius que planteja el problema, i 
després, una vegada aquests objectius estan ja clarificats, estableix la forma de 
resolució. S'inculca a l'alumne una metodologia a l'hora de resoldre problemes 
de manera que el faci més eficient en la resolució, a partir del tipus de 
raonament metacognitiu que ha assumit. L'alumne aplica els coneixements 
obtinguts del curs per realitzar la resolució seguint el patró proposat: anàlisi de 
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blocs funcionals, topologies i una vegada determinats aquests, aplica l'anàlisi 
matemàtic i conceptes de la matèria.  
 
Programes Tutors: 
Serveixen per fer un seguiment on-line de l'aprenentatge i la progressió del 
alumnes via Internet. Hi ha un seguiment de cada alumne de tal forma que se li 
ofereixen diferents tutorials començant des del nivell més inferior i augmentant 
aquesta dificultad conforme es veu que està preparat per anar pujant de nivell. 
En les figures següents, podem observar exemples de pantalles de programes 
tutorials: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 - Aspecte de pantalles del tutor 
 

 
Fig.2 - Mostra de pantalla amb enunciat de problema 

 

Adaptació als nous plans d’estudis: 
L’estructura de la metodologia s’adapta perfectament a les exigències 
metodològiques i didàctiques de les noves titulacions de Grau i Masters del nou 
entorn de l’educació superior. 
 
Avaluació del projecte 
S’ha fet una aplicació de la metodologia a les assignatures esmentades i a més 
s’han avaluat els efectes de la metodologia. 
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Per realitzar aquesta avaluació s’han marcat uns objectius i un cop aplicada la 
metodologia s’ha comprovat el compliment d’aquests objectius. 

Els nostres objectius teòrics són: 

• Potenciar el metaconeixement dels alumnes d’enginyeria. 
• Estudiar i comprendre el tipus d’habilitats que es necessiten per a  

desenvolupar amb èxit els treballs professionals relacionats amb els  
diferents camps del coneixement en l’enginyeria: disseny i diagnòstic. 

• Analitzar les diferències entre experts i inexperts, per descobrir quines 
habilitats dels primers s’han d’inculcar als segons. 

• Aprofitar els coneixements de la Inteligencia Artificial al camp de la 
Didàctica..  

• Generar instruments informàtics per a la docència. 
• Obtenir un punt de partida que permeti enfocar la metodologia de 

formació.  

Els objectius experimentals. 
D’acord amb els objectius que acabem d’exposar, plantegem el problema en 
torn a l’elaboració d’una metodologia educativa per a:  
 

• Millorar el rendiment acadèmic. 
• Millorar, l’aprenentatge significatiu, i sobretot el nivell meta cognitiu.  
• Avaluar la utilitat del material docent dissenyat per poder posar a la 

pràctica el nostre pla d’actuació. 
• Impulsar l’aprenentatge actiu per a què sigui més efectiu. 

 
 
A la vista dels objectius enunciats, la metodologia que s’elabori ha de tenir les 
següents característiques: 
 

• Estudiar l’adequació de tècniques formatives per a l’Enginyeria basades 
en un enfoc topològic i funcional dels sistemes. 

• Ha de permetre convertir l’enginyer inexpert, a la major brevetat 
possible, en un enginyer expert. 

• Potenciar l’evolució del meta coneixement dels alumnes d’Enginyeria. 
• Solucionar la problemàtica actual de la formació tècnica, en el context 

social i tecnològic. 
• Potenciar el tipus d’habilitats que es requereixen per a desenvolupar 

amb èxits els treballs professionals relacionats amb els diferents camps 
del coneixement electrònic: disseny i diagnòstic. 
Permeti potenciar la integració teoria -  pràctica.  
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A partir d’aquests objectius i per tal de poder avaluar-les replantejament 
d'objectius i de les següents hipòtesis: 
 
- Hipòtesi general: l’aplicació de la metodologia  per a assignatures tècniques a 
la enginyeria, front a la classe magistral tradicional, a més d’establir millor 
l’estat cognitiu, afavoreix més l’aprenentatge significatiu, el desenvolupament 
de la metacognició i motivació, amb independència de característiques 
cognitives o psicològiques dels alumnes. 
 
Hipòtesi que per a poder tenir una avaluació efectiva es desglossa en: 
 

- H2: l’aplicació de la metodologia proposada afavoreix el canvi conceptual 
dels alumnes d’enginyeria, al produir-se una disminució significativa de 
les idees alternatives i una potenciació dels seus esquemes conceptuals, 
respecte als alumnes als què se’ls ha aplicat la classe magistral 
tradicional. 

 
- H3: l’aplicació de la metodologia proposada afavoreix el canvi conceptual 

dels alumnes d’enginyeria, amb independència de la capacitat de 
raonament formal, respecte als alumnes als que s’ha aplicat la classe 
magistral tradicional. 

 
- H4: l’aplicació de la metodologia proposada afavoreix el canvi 

procedimental dels alumnes d’enginyeria, al produir-se una disminució 
significativa de les idees alternatives respecte als alumnes als que s’ha 
aplicat la classe magistral tradicional. 

 
- H5: l’aplicació de la metodologia proposada afavoreix la metacognició de 

tal mode que augmenta la correlació entre els encerts i les expectatives 
d’encert i capacitat d’enfrontar-se problemes nous. 

 
- H6: l’aplicació de la metodologia proposada afavoreix el rendiment 

acadèmic de manera molt significativa respecte a l’aplicació de la classe 
magistral tradicional. 

 
Donada la interdisciplinarietat i la complexitat del projecte s’han dissenyat eines 
específiques i aprofitat altres eines ja experimentades d’altres autors. 
 
Totes les hipòtesi han pogut ser avaluades favorablement, sobre tot pel que fa 
a la pujada espectacular del rendiment acadèmic i la capacitat d’efrontar-se a 
problemes nous. 
 
Tot això ens permet extreure les següents: 
 
Conclusions 

o Experiència aplicada amb èxit a diverses titulacions i assignatures de 
l'Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú.  

o S’han observat millores espectaculars de rendiment acadèmic en els 
alumnes.  
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o S’ha aconseguit una participació potenciada de l'alumne en el procés 
d'autoaprenentatge.  

o L'experiència ens dóna ànims per continuar experimentant amb altres 
noves tècniques d’aprenentatge.  

o La potenciació del treball en equip és beneficiosa en l'aprofundiment de 
coneixements individuals. 
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