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Resum 
El projecte d’innovació docent que es presenta té per objectiu incorporar 
pràctiques amb ordinador semipresencials en el procés d’aprenentatge. 
S’explora aquesta modalitat en la recerca de combinacions per al procés 
d’aprenentatge de l’estudiantet mitjançant tècniques d’aprenentatge mixt 
(blended learning). Les aplicacions informàtiques permeten fer moltes tasques 
en matemàtiques i estadística, potencial que s’incorpora en l’aprenentatge tant 
per a la resolució de problemes, com per a la millora de l’aprenentatge teòric; i 
també per contribuir a les competències transversals en TIC aplicades. La gran 
accessibilitat actual de l’alumnat a infraestructures informàtiques i a l’entorn 
d’aprenentatge virtual de la Universitat permet aquest plantejament. 
 
Les sessions habituals de pràctiques presencials no eren satisfactòries per la 
falta d’imbricació amb la teoria i aplicació, a causa de problemes de  logística i 
de calendari. La semipresencialitat permet aconseguir la integració desitjada. 
L’adaptació del programari al nivell i objectius de les assignatures permet el seu 
ús de manera comprensible per a l’alumnat. 
 
En el marc de l'EEES s’ha realitzat una experiència a dues escoles del Campus 
de Terrassa per incorporar aquesta modalitat a assignatures impartides pel 
Departament de Matemàtica Aplicada III. 
 
Paraules clau 
Semipresencialitat, aprenentatge mixt, TIC 
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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. 
 
Els projecte ha estat principalment referit als aspectes següents d’actuació 
docent: 
- ús de metodologies docents actives 
- atenció a la progressió de l’estudiantat 
- diversificació dels mètodes d’avaluació 
- planificació orientada a resultats d’aprenentatge 
- desenvolupament de competències 
- pràctiques professionalitzadores 
- integració de les competències transversals definides per la UPC: 

aprenentatge autònom 
 
 
Àmbit o matèria 
Matemàtiques i Estadística 
 
 
Destinataris 
Són vuit assignatures de les diferents titulacions d’enginyeria tècnica de 
l’EUETIT i de la diplomatura en òptica i optometria de l’EUOOT, amb diversos 
grups d’alumnat en alguns casos, formant un total de 12 grups de classe. Set 
professores i professors han participat en l’elaboració i execució del projecte; a 
més d’unes altres cinc que han impartit algunes activitats pràctiques, sense 
haver-les elaborat; amb coordinació en tot cas en les assignatures d’àrees més 
afins. S’han matriculat en les assignatures 538 alumnes en total, agrupats en 
els 24 grups de pràctiques participants, doblant les previsions inicials; cada 
grup tenia entre 10 i 30 alumnes.  
 
Les assignatures i alumnat que han participat en aquest projecte es detallen a 
la taula següent: 
 

Assignatura Titulació Quadrim. 
de la 
titulació 

Quadrim. 
en què 
s’ha 
impartit 

Alum.

Càlcul diferencial i integral E.T.I. Electricitat Q1 QT 85 
Càlcul diferencial i integral E.T.I. Electrònica Q1 QT 65 
Àlgebra lineal i equacions 
diferencials E.T.I. Mecànica Q2 QP 61 

Àlgebra lineal i equacions 
diferencials 

E.T.I. Química i 
E.T.I. Tèxtil Q2 QP 24 
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Àlgebra lineal i equacions 
diferencials E.T.I. Electricitat Q2 QP 57 

Mètodes Estadístics a  
l’enginyeria 

E.T.I. Química i 
E.T.I. Tèxtil Q2 QP 20 

Sèries de Fourier i transf. 
integrals (2 grups) E.T.I. Electrònica Q3 QT 120 

Fonaments matemàtics E.T.T. So i 
Imatge Q1 QP 28 

Matemàtiques a 
l’enginyeria 

E.T.T. So i 
Imatge Q2 QP 51 

Matemàtiques II 
(semipresencial) 

D. Òptica i 
Optometria Q3 QP 3 

Estadística per a 
Optometria 

D. Òptica i 
Optometria Q5 QP 24 

E.T.I.: Enginyeria tècnica industrial, especialitat en ... 
E.T.T.: Enginyeria tècnica de telecomunicacions, especialitat en ... 
D.: Diplomatura d’... 
QT: Quadrimestre de tardor; QP: Quadrimestre de primavera 

 
Respecte les característiques de l’alumnat, gairebé totes les assignatures 
corresponen al primer curs i algunes al primer quadrimestre, cosa que implica 
en general alumnat nou en el món universitari. A més, el grup de l’assignatura 
de Fonaments matemàtics que ha participat té majoria d’alumnat repetidor per 
la pròpia organització del pla d’estudis. També cal mencionar l’assignatura de 
Matemàtiques II, que correspon a una titulació en modalitat semipresencial en 
la seva totalitat (amb un 90% de no presencialitat), que té un alumnat 
majoritàriament treballador en actiu en la pròpia àrea d’optometria.  
 
 
Característiques de les pràctiques  
Per a contextualitzar l’experiència i resultats del projecte en aquest apartat es 
descriuen les característiques de les pràctiques que s'han estat realitzant en les 
assignatures els últims anys. A l'apartat següent es descriuen les innovacions 
plantejades en l'experiència del projecte. 
 
Per a aquestes pràctiques s'utilitzen programes d'ordinador, concretament: per 
a les matemàtiques el programa Maple, que permet càlcul, representació 
gràfica, càlcul numèric i càlcul simbòlic; i per a l'estadística el programa Minitab, 
que permet càlculs, representacions i inferències de dades estadístiques. Es 
van elegir aquests programes per la seva adaptació als temaris, dins de les 
llicències disponibles en la nostra universitat.  
 
Es van preparar uns guions autoexplicatius per a que l'alumnat explori 
d'aquests programes aquelles parts que es corresponen amb el temari i nivell 
de les assignatures. S’han dissenyat de forma que permetin a l’alumnat evitar 
càlculs excessivament llargs o complicats manualment i aprendre  elements 
inabastables sense eines informàtiques, així com millorar la seva competència 
en l’ús de les TIC aplicades. Per a això aquests guions inclouen molts 
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exemples resolts i alguns exercicis i problemes proposats; i s'han anat 
actualitzant i millorant amb els anys.  
 
Les sessions de pràctiques es realitzaven habitualment de manera presencial 
en aules informàtiques de les escoles amb grups reduïts d'alumnat (amb 
màxims de 25 alumnes), d'assistència majoritàriament obligatòria. En aquestes 
sessions l'alumnat, seguint els guions, va executant en el corresponent 
programa els exemples i exercicis plantejats. La tasca del professorat en 
aquestes sessions és sobretot de conducció, temporització, resolució de dubtes 
i avaluació.  
  
El pes relatiu de les pràctiques dins de les assignatures és variable, essent en 
la majoria dels casos del 20%. Es realitzen en la majoria dels casos en sis 
sessions de dues hores en horari quinzenal per a cada grup. Això significa que 
d'uns grups a altres hi ha un desfasament que pot arribar a ser de dues 
setmanes (o més en cas de festius). El nombre d'activitats pràctiques (guions) 
és variable segons les assignatures, essent en la majoria entre 4 i 8. Per tot 
això es necessita un gran esforç de sincronització temporal, no sempre 
satisfactòriament aconseguit, perquè siguin coherents els temes a tractar en 
una determinada sessió de pràctiques i els tractats en teoria i problemes dels 
dies precedents o posteriors.  
 
Per motius d'organització d'horaris, professorat i aules, el professorat dels 
diferents grups de pràctiques corresponents a un mateix grup de teoria i 
problemes és diferent. Això comporta una necessària coordinació entre 
diversos professors.  
 
Algunes de les dificultats trobades en aquesta organització són les següents. 
En primer lloc, la insuficient imbricació entre teoria, problemes i pràctiques; 
l'alumnat sovint percep les pràctiques com un element separat de la resta de 
l'assignatura. També la difícil sincronització temporal del temari entre les 
sessions presencials quinzenals de pràctiques i les classes de teoria i 
problemes. En menys grau també es presenta alguna dificultat d'assistència a 
sessions presencials per part de l'alumnat per qüestions d'horari. Amb 
l'experiència que es descriu s'intenten solucionar aquestes dificultats.  
 
 
Resultat 
Una de les fases més importants del projecte i que més treball ha comportat és 
la corresponent a la reelaboració de material docent i utilitats informàtiques per 
adaptar-los a l'aprenentatge semipresencial. Es realitzà un estudi dels elements 
del software necessaris per a les assignatures, principalment buscant millores 
per fer més accessible el software a l'alumnat, ja que en la seva majoria es 
tracta d'assignatures dels primers cursos de les titulacions. S'ha modificat la 
redacció i format dels guions de pràctiques anteriors, fent-los més 
autoexplicatius i pautats, per facilitar la comprensió de l'alumnat sense 
necessitat d'una contínua consulta al professorat. En l'assignatura de Mètodes 
estadístics s'ha creat material nou per guiar a l 'alumnat: un lloc web amb un 
tutorial de Minitab en vídeos pensat especialment per a aquestes pràctiques. 
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En general, també s'han modificat altres materials, com les llistes de 
problemes, el material teòric i els qüestionaris d'autoavaluació, per incorporar 
l'ús dels programes informàtics. A més s'ha creat material nou per facilitar 
l'aprenentatge autònom del estudiantat, com il·lustracions de teoria i problemes 
resolts amb ajuda del software corresponent i llistes de problemes a realitzar 
amb l'ordinador. Finalment també s'han elaborat una sèrie d'exercicis, 
problemes o treballs a lliurar per al seguiment i avaluació de l'alumnat. 
L'experiència anterior en classes presencials ha estat molt útil en aquesta fase. 
 
El material elaborat es divulgarà a través del dipòsit obert digital de la nostra 
universitat, UPCCOmons, a partir de desembre de 2008. Així serà accessible 
tant per als entorns més immediats en les nostres escoles, departament i 
universitat, com també per al món universitari en general.  
 
La distribució temporal i temàtica de cursos anteriors es basava en el calendari 
presencial de pràctiques, que eren quinzenals, i no permetia l'adaptació 
temàtica. Amb el nou plantejament es planifica cada activitat de pràctiques 
(lectura i comprensió de guions, realització i lliurament d'exercicis, correcció, 
qüestionaris d'autoavaluació, etc.) segons el calendari de les altres activitats del 
tema corresponent (classes teòriques, execució de problemes manuals, treballs 
en grup, etc.). D’aquesta forma es pretén incrementar l'eficiència del temps 
d'estudi i millorar la comprensió dels continguts de les matèries, dedicant-los 
més atenció.  
 
La distribució temporal de les activitats pràctiques presencials i no presencials 
és molt variable segons les característiques de les assignatures i alumnat. No 
obstant això es pot dir que la majoria dels grups han seguit un mateix patró 
amb algunes variants.  
 
En aquest patró s’ha programat una primera sessió presencial per presentar 
l'organització de les pràctiques i, sobretot, superar les dificultats inicials de 
llenguatge, sintaxi i funcionament del programa utilitzat. Això és d'especial 
importància en les primeres assignatures que utilitzen cada programa i sobretot 
en el primer quadrimestre de la titulació. Les següents activitats de pràctiques, 
corresponents a alguns guions, les realitza l'alumnat de manera no presencial, 
segons un calendari recomanat pel professorat en funció de l'avanç de les 
classes teòriques i de problemes. A meitat del curs, i a vegades coincidint amb 
un canvi temàtic de l'assignatura, es va programar una o dues sessions 
presencials més, que van permetre recollir comentaris, resoldre dubtes i reglar 
el ritme de treball de l'alumnat. Posteriorment l'alumnat va realitzar la resta de 
pràctiques sense la presència de professorat, també segons el calendari del 
temari. El nombre d'hores de treball de pràctiques no presencial de l'alumnat és 
estimat pel professorat en una mitjana de 16 hores per assignatura.  
 
Amb la finalitat d'evitar que els temes se n'anessin acumulant i aconseguir que 
els alumnes treballessin de manera regular al llarg del curs es va programar un 
calendari de lliurament de tasques avaluables, en general dos o tres per 
assignatura. Aquestes tasques consistien en la realització amb el software 
d'exercicis proposats i servien d'elements d'aprenentatge a més de permetre el 
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seguiment per part del professorat. Els alumnes eren informats regularment de 
fins a quin punt els resultats obtinguts en els entregables eren satisfactoris, per 
reconduir el procés d'aprenentatge i evitar desorientacions. També els 
qüestionaris d’autoavaluació són una ajuda en aquest sentit. Per assegurar que 
el treball fos realment personal de tots i cadascun dels alumnes es va 
programar una última sessió presencial amb una prova de validació, on havien 
de resoldre problemes d'un nivell similar als lliurats.  
 
Un element especialment important en l'aprenentatge semipresencial és la 
bona comunicació amb el professorat. Això s’ha cuidat especialment i l'alumnat 
podia plantejar dubtes i comunicar-se amb el professorat, ja fora 
presencialment en les aules o despatxos en l'horari corresponent, ja fora 
virtualment per correu electrònic, o en el Campus digital amb missatges o en 
fòrums de dubtes.  
 
Algunes assignatures, a causa de les seves especials característiques o de les 
del seu alumnat, han diferit bastant de l'esquema descrit. En alguns casos hi ha 
hagut més sessions presencials, algunes vegades amb activitats que 
barrejaven realització de problemes i de pràctiques; o es realitzaven les 
pràctiques en grup. En un altre cas s'han realitzat totes les activitats de manera 
no presencial, de manera voluntària per a l'alumnat. En una altra assignatura la 
presencialitat es concentra en una setmana per tractar-se d'alumnat a 
distància. D'altra banda, en una assignatura el nombre d'activitats pràctiques 
era molt menor, per no estar previstes en l'assignatura i realitzar-se per tant de 
manera addicional. Finalment en una assignatura aquesta experiència s'incloïa 
en una metodologia d'aprenentatge col·laboratiu, per la qual cosa gairebé totes 
les activitats pràctiques, i de problemes, es van realitzar en grup, incloent 
avaluacions; a més d'integrar de manera més gran l'ús del programa informàtic 
amb la teoria i problemes.  
 
Està previst que es divulgui l’experiència realitzada en aquest projecte, així com 
els seus resultats en diversos actes. En l’àmbit de les escoles participants, dins 
de les jornades anuals d’innovació educativa en el marc de l’EEES; en l’àmbit 
de la nostra universitat, a través de la jornada anual de presentació de resultats 
dels projectes de millora de la docència; i en l’àmbit internacional, participant 
amb una comunicació al Congrés iberoamericà de docència universitària. A 
banda d’altres possibles divulgacions que puguin sorgir en un futur en el camp 
específic de les matemàtiques o altres àmbits.  
 
A més d'aquestes pràctiques i de les activitats habituals, com són les classes 
de teoria i de resolució de problemes, en les assignatures d'aquest projecte 
també s'han introduït altres activitats docents noves, com els qüestionaris 
d’autoavaluació per ordinador ja esmentats i experiències d'aprenentatge 
col·laboratiu amb la realització i presentació de treballs en grup de caràcter 
teòricopràctic. Totes aquestes experiències s'emmarquen al camí de 
l'aprenentatge combinat o blended learning introduït de mica en mica en la 
nostra labor docent.  
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En aquest projecte s'han utilitzat diverses eines de docència proporcionades 
per la universitat. Han estat de crucial importància les aules informàtiques, tant 
per a les sessions presencials com per a la realització no presencial amb 
l'accés lliure de l'alumnat en qualsevol horari; a més de les llicències del 
software informàtic específic. El Campus Digital (entorn virtual d'aprenentatge 
de la nostra universitat) ha estat fonamental per a la transmissió de material 
docent, plantejament i seguiment d'exercicis i problemes amb possibilitat de 
limitació automàtica de calendari, canalització de consultes individuals i 
col·lectives i comunicació de resultats i qualificacions. Finalment el dipòsit 
digital obert de docència UPCCommons de la UPC, s'utilitzarà per posar el 
material docent a disposició del món universitari.  
 
 
Avaluació del projecte 
Un cop finalitzat el desenvolupament d’aquesta experiència en cada 
assignatura, el professorat i l’estudiantat n’han efectuat una valoració. El 
professorat ha elaborat informes i l’opinió de l'estudiantat s’ha recollit a través 
d’una enquesta. 
 
L’enquesta que s’ha dissenyat per als estudiants recull informació sobre 
temporització i temps dedicat a les pràctiques, a semipresencialitat i a altres 
aspectes genèrics, i sobre el contingut de les pràctiques. Els resultats globals 
de les enquestes, valorats entre 1 i 5, apareixen reflectits a la taula següent. 
 

Número de respostes 358 
Temps i temporització 
El nombre de pràctiques és adequat 3’49 
La distribució temporal de les pràctiques és adequada 3’50 
El temps necessari per realitzar les pràctiques és adequat 3’46 
Semipresencialitat 
La distribució entre activitats presencials i no presencials és 
adequada 3’63 

Les activitats fetes presencialment són adequades per fer-les així  3’43 
Les activitats fetes no presencialment són adequades per fer-les així  3’45 
No he tingut dificultats logístiques (espai, software, ....) per a les 
pràctiques  3’28 

Altres aspectes 
Les vies de comunicació amb el professorat són suficients 3’85 
La resposta a consultes al professorat ha estat adequada 4’01 
El material de pràctiques (guions, ...) és adequat 3’82 
El pes de les pràctiques a l’avaluació de l’assignatura és correcte 3’44 
Contingut 
El contingut de les pràctiques està ben relacionat amb la teoria i els 
problemes 3’79 

Les pràctiques m’han permès resoldre problemes inabastables 3’45 
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manualment 
Les pràctiques m’han ajudat a aprofitar el temps d’estudi 2’94 
Les pràctiques m’han ajudat a aprendre l’assignatura 3’15 
GENERAL 
Valoro positivament les pràctiques realitzades a l’assignatura 3’52 

 
La valoració global que fan els estudiants és positiva. Els resultats de les 
enquestes mostren que els estudiants valoren bastant bé els aspectes de 
temps i temporització. També és bona la valoració de la incorporació de la 
semipresencialitat en el desenvolupament de les pràctiques. Això és important 
ja que es tracta de l’eix central de l’experiència i era una de les preocupacions 
inicials. A més, cal destacar l’alta valoració que reben tant el material elaborat, 
redissenyat per afavorir el treball autònom, com les vies de comunicació i 
l’atenció que han rebut del professorat, cosa que pot haver contribuït a aquesta 
valoració positiva de la semipresencialidtat. 
 
Dels aspectes de contingut destaca la bona valoració de la relació entre els 
continguts de les pràctiques i els de teoria i problemes, cosa que permet 
suposar que s’ha aconseguit integrar l’ús de les aplicacions informàtiques a la 
resolució de problemes i trencar la percepció de les pràctiques com a una cosa 
desconnectada de la resta de l’assignatura. Una mica més discrets són els 
resultats sobre la percepció que tenen els estudiants de l’aprofitament del 
temps d’estudi i de l’ajuda en l’aprenentatge de l’assignatura. 
 
El professorat considera que la introducció de la semipresencialitat ha facilitat 
una major imbricació de les pràctiques amb la teoria i aplicació de l’assignatura, 
i s’ha aconseguit incrementar la integració de l’ús d’aplicacions informàtiques 
en la resolució de problemes. Això ha permès abordar problemes inabastables 
sense eines informàtiques i evitar càlculs manuals excessivament llargs o molt 
complicats. També ha millorat capacitat de l’alumnat per combinar de forma 
autònoma diferents eines en la resolució de problemes i la seva competència 
en l’ús de les TIC. 
 
El professorat opina que s’ha produït una millora de la comprensió de 
continguts i l’ajuda en l’aprenentatge de l’assignatura. La seva percepció és 
superior, en termes globals, a la que l’alumnat reflecteix en els resultats de 
l’enquesta. 
 
D’altra banda, la incorporació de la semipresencialitat, que permet a l’alumnat 
seguir ritmes de treball diferents i autònoms, ha exigit del professorat un 
increment de feina. Aquest increment és derivat de l’atenció personalitzada a 
cada estudiant i d’avaluació dels entregables en el termini adequat a 
l’aprenentatge de l’assignatura. Aquesta càrrega de treball és permanent i 
independent de la feina que comporta la posada en marxa de l’experiència. 
 
En resum, la valoració global del professorat és positiva, excepte en l’increment 
de càrrega de treball que no ha arribat a compensar-se amb la disminució 
d’hores de classe presencials. 
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Conclusions 
S'ha posat en marxa una experiència d'incorporació de pràctiques amb 
ordinador semipresencials en el procés d'aprenentatge en vuit assignatures de 
matemàtiques i estadística de les titulacions de l'escola d'enginyeria tècnica i 
de l'escola d'òptica i optometria del Campus de Terrassa. Les innovacions 
principals d'aquesta experiència han estat, per una banda, la integració de les 
eines informàtiques específiques com un element normal en el procés 
d'aprenentatge, i per un altra, el treball de forma semipresencial. El projecte és 
important per a l'harmonització europea sobretot perquè la modalitat 
semipresencial promou que l'alumnat sigui més actiu en el procés de formació i 
fomenta el seu treball autònom.  
 
Aquest projecte és un pas més en el camí iniciat el curs anterior cap a una 
metodologia d'aprenentatge mixt amb un projecte d'innovació docent per a la 
incorporació de qüestionaris d'autoavaluació a les assignatures.  
 
El material docent reelaborat a l’actual projecte estarà disponible per a l’altre 
professorat del Departament o del món universitari a través del dipòsit de 
docència digital obert de la UPC, UPCCommons. En aquest sentit pot ser 
utilitzat, directament o com a base de material propi, per assignatures similars; 
cosa que pot facilitar l’aplicació d’una experiència anàloga, sobretot reduint el 
treball inicial del professorat.  
 
El model ens sembla transferible a altres assignatures que facin pràctiques o 
altres activitats docents amb ordinador on l’alumnat sigui l’element actiu, ja que 
avui en dia és ampli l’accés de l’alumnat a ordinadors fora de classe. És 
necessari disposar d’aules informàtiques amb ordinadors per a l’alumnat i una 
plataforma digital de relació professorat-alumnat, com pot ser el Campus digital 
de la UPC, que permeti la relació no presencia per a les activitats docents: per 
a l’entrega de material,  la comunicació, entrega d’exercicis o tasques i 
avaluació, etc. És important disposar o elaborar un bon material que guiï a 
l’alumnat en les parts no presencials, així com un sistema per a pautar el 
calendari de treball autònom de l’alumnat. A partir de la nostra experiència el 
model ens sembla aplicable tant per treball individual com en grup.  
 
Es pretén continuar i consolidar aquesta experiència en cursos successius, ja 
que ha rebut una valoració positiva tant del professorat com de l'alumnat. En 
aquest sentit poden fer-se millores i ampliacions del material docent adaptant-lo 
a l'aprenentatge semipresencial, així com reajustaments en la distribució de 
sessions presencials i activitats al llarg del curs per a optimitzar els resultats. 
També es pretén l'ampliació a més assignatures de la nostra secció 
departamental. Finalment, es pretén especialment la continuïtat del model 
presentat en els nous títols de graus i màsters, ja que l’èmfasi en el treball 
autònom serà encara més important.  
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Agraïments 
Volem agrair als nostres companys professors de la Secció del Campus de 
Terrassa del nostre departament la seva col·laboració en la posada en marxa 
d'aquest projecte en diverses assignatures. 
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