
 
 

PRESENTACIÓ DE RESULTATS DELS PROJECTES DE MILLORA DE LA DOCÈNCIA 
2006-2007 

 

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

- 1 - 

 

TÍTOL DEL PROJECTE: Creació de recursos en línea per a 
l’autoaprenentage, foment de l’esperit crític i emprenedor i 

formació d’un comité d’avaluació externa en el màster 
MERIT 

 
Professor/a responsable:  

 
Lluís Pradell Cara (pradell@tsc.upc.edu), 

 Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions,  
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació 

 
Professorat que hi ha intervingut 

 
Professors de la plantilla del Departament TSC: Margarita Cabrera Bean, Ferran Canal 
Bienzobas, Angel Cardama Aznar, Antoni Gasull Llampallas, José M. González Arbesú, Xavier 
Giró Nieto, Alexander Heldring, Jaume Herranz Luis, Lluís Jofre Roca, Jordi J. Mallorquí 
Franquet, Climent Nadeu Camprubí, Joan J. Olmos Bonafe, Lluís Pradell Cara, Jordi Romeu 
Robert, Juan Manuel Rius Casals, Francesc Torres Torres, Eduard Úbeda Farré  
 
Professors externs del Departament TSC: Marcel Coderch Collell, Mary Ellen Kerans, Jordi 
Ros Giralt 

 
Estudiants becats que hi han intervingut 

 
Antonio García, Blanca González Font, Marta Guardiola, Antoni Hernández Bonet, Natali 
Melgarejo, Albert Mestres 

 
Tipus d’ajut rebut: UPC_2006_2007_ModB 

Projecte avalat pel Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions (UPC) 
 

Data de la comunicació de resultats:...27/10/2008 
 

 
Resum 
Breu descripció actualitzada del projecte: descriure de forma general en què 
consisteix el projecte, mencionar la finalitat o objectiu general, i com està 
articulat per respondre a un context concret (màxim 200 paraules) 
 
El projecte es desenvolupa en el marc de la titulació oficial de màster MERIT del Departament 
de Teoria del Senyal i Comunicacions. El màster, orientat a la recerca i integrat dins del 
programa Erasmus Mundus, presenta trets esfecífics donat l’origen variat dels estudiants i que 
s’imparteix integrament en anglès. El projecte s’articula en 4 eixos: 
 

1. Millorar el sistema d’acollida i integració dels estudiants en el programa formatiu del 
màster mitjançant la creació de recursos docents en xarxa (campus digital), i la 
incorporació de nous elements tecnològics a l’aula. 

2. Millorar el seguiment dels estudiants de primer curs mitjançant suport als professors 
per part d’estudiants avantatjats de segon curs. 
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3. Fomentar el desenvolupament de competències transversals dels estudiants mitjançant 
la impartició d’assignatures que fomentin l’esperit crític i emprenedor. 

4. Establir un mecanisme d’assegurament de la qualitat basat en un Comitè d’Avaluació 
Extern (CAE) d’acord amb les directrius de l’AQU 

 
Paraules clau 
Com a màxim 3, a elecció lliure 
 
Assignatures transversals, Valoració de Qualitat, Becari de suport al professor 
(Transversal subjects, Quality Assessment, Teaching Assistant) 
 
Catalogació 
(mantenir tan sols l’opció o les diverses opcions escollides, esborrar la resta) 
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 al/als següent/s aspecte/s d’actuació 
docent: 
 
-planificació orientada a resultats d’aprenentatge 
-atenció a la progressió de l’estudiantat 
-ús de metodologies docents actives 
-implantació sistemes d’assegurament de la qualitat de la docència  
-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 
Àmbit o matèria principal beneficiària del projecte 
 
Màster Oficial MERIT del Departament TSC, integrat dins del programa europeu Erasmus 
Mundus 
 
Destinataris 
Titulació/ons i assignatura/es en les que s’ha provat o s’intentarà implementar o 
aplicar (en aquest cas quan estaria previst aplicar-ho, detallar el tipus i nombre 
d’alumnes de la o les assignatures en les que s’ha aplicat o s’aplicarà). 
 
El projecte s’ha aplicat amb èxit a les següents assignatures del programa MERIT del 
Departament TSC: 
 

Assignatures CORE:  
 
- ENGINEERING ELECTROMAGNETICS 
- IP NETWORKS AND PROTOCOLS 
- SIGNAL PROCESSING 
- WAVES AND SYSTEMS 
 
Assignatures TRANSVERSAL: 
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- CRITICAL THINKING AND SCIENTIFIC WRITING 
- START-UP INITIATION: THEORY AND STRATEGY 
 
Resultat 
Descriure el producte obtingut o resultat del projecte, tant si és un producte 
acabat (TIC,...) com si és un exemple de bones pràctiques docents (estratègia 
metodològica, d’avaluació, de coordinació, ... en general d’adaptació dels nous 
plans d’estudis...). Si no està finalitzat, o no hi ha resultat definitiu, explicar en 
quin punt s’està i què es preveu que faltaria per tenir un resultat més definitiu 
(aprox.500 paraules) 
Posar l’enllaç a material editat o a una web directament 
 

El projecte s’ha desenvolupat, d’acord amb els objectius previstos, segons la següent 
programació de tasques (entre parèntesi s’indiquen els professors implicats): 
  
1) (Eix 1). Disseny d’eines de confecció dels objectes d’aprenentatge, qüestionaris  
d’autoavaluació i mòdul de gestió intel.ligent compatibles amb Moodle. Integració dins de 
paquets SCORM: mesos 4-10 (M. Cabrera, A. Gasull, X. Giró, J.M. Rius; becari: A. Mestres) 
 
2) (Eix 1). Preparació i entrada dels materials concrets d’autoavaluació i autoaprenentatge de 
les CORE a la plataforma COMalaweb (formats definits a tasca 1) i utilització per part dels 
alumnes: mesos 4-10 (J. Olmos, L. Jofre, C. Nadeu; becari: A. Mestres). Preparació d’un 
paquet de software de simulació amb el qual els alumnes puguin realitzar pràctiques 
remotament (J.M. Rius; becària: N. Melgarejo) 
 
3) (Eix 2). Selecció i assignació dels estudiants per a tasques de suport al professorat en el 
seguiment personalitzat dels alumnes: mesos 1-3 (C. Nadeu, L. Jofre; becàries: B. González, 
M. Guardiola) 
 
4) (Eix 3). Impartició de dues assignatures transversals amb l’ajut de professors externs: mesos 
6-10 (A. Cardama, J. Herranz, F. Canal, J. Romeu; professors externs: M. Coderch, M.E. 
Kerans, J. Ros; becari: A. Hernández) 
 
5) (Eix 4) Definició del CAE (Quality Assessment), preparació de la visita (documentació i 
qüestionari previ) i reunió amb la Comissió. Anàlisi de l’informe preliminar i actuacions 
posteriors: mesos 1-12 (L. Pradell, F. Torres, J. Mallorquí; secretària de MERIT: N. Fresno; 
becari: A. García) 
 
A continuació es descriuen aquestes tasques amb més detall: 

 

Tasques 1 i 2 (Objectes d’aprenentatge i materials d’autoavaluació)  

Assignatures 

S’ha preparat, amb l’ajut del becari A. Mestres els materials d’autoaprenentatge i autoevaluació 
corresponents a tres assignatures de tipus Core. Aquestes són: IP Networks and Protocols, 
Signal Processing i Waves and Systems. El curs de Signal Processing està sent utilitzat 
aquest quadrimestre (QP08) pels estudiants del Master i conté material de la primera part de 
l’assignatura. El curs de Waves and Systems ja conté material de quasi tota la assignatura, 
organitzat per temes. 

Recursos disponibles 

Els principals recursos utilitzats són els tests i els exercicis resolts, en format Scorm. També 
s’han utilitzat eines per l’entrega de exercicis via web, i arxius pdf i pàgines de moodle per 
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donar informació als estudiants. La taula següent mostra els recursos que s’han preparat i 
estan disponibles en cada assignatura: 
 

 Exercicis 
Resolts 

Tests Exercicis 
Proposats 

Altres 
documents 

IP Networks 
and Protocols  

0 2 0 0 

Signal 
Processing 5 1 3 5 

Waves and 
Systems 19 14 0 0 

Exercicis resolts 

Els exercicis resolts són paquets Scorm que contenen 3 pàgines html i un pdf. Les tres pàgines 
corresponen a l’enunciat, a la resolució i a la informació extra (com les paraules clau). El pdf 
conté tant l’enunciat com la resolució de l’exercici. Scorm fa referència a un conjunt 
d’especificacions amb l’objectiu de crear material fàcilment utilitzable, tant per estudiants com a 
l’hora de penjar-los. En els paquets estàtics (els utilitzats) només s’utilitza l’especificació IMS, 
ideal per empaquetar diversos fitxers. Per fer els paquets Scorm s’ha utilitzat un processador 
de text pla i un processador de text per fer els pdf. Per agrupar els arxius en el paquet Scorm 
s’ha utilitzat el Reload Editor. 

Test Moodle 

Els tests utilitzats són de tipus “opcions múltiples”. Principalment són de resposta única, 
excepte el test de Signal Processing que és multiresposta. Les fórmules dels tests s’han 
introduït utilitzant el mòdul de LaTeX, és a dir, no cal utilitzar imatges externes per reproduir les 
fórmules. 

Exercicis proposats 

Els exercicis proposats són tasques de moodle que contenen l’enunciat complert i permeten 
enviar la solució. Aquests exercicis són rebuts pels professors de l’assignatura, i permeten ser 
avaluats. 

Altres documents 

Aquests documents són principalment pdfs: transparències de teoria, informació per 
estudiants... També hi ha una pàgina de moodle que proposa exercicis d’un llibre. 
 
Com a exemple, la figura següent mostra la captura d’unes pantalles de la pàgina web on són 
accessibles els materials preparats per a les assignatures IP Networks & Protocols (indexat de 
termes) i Waves and Systems (apunts i exercicis). 
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Software de simulació per a pràctiques remotes 
 
La becaria Natali Melgarejo ha ajudat a preparar per a les assignatures Electromagnetig 
Engineering (Core) i (per raons de proximitat temàtica) Antennas for Communications 
(Concentration) un paquet de software de simulació amb el qual els alumnes puguin realitzar 
pràctiques remotament. Aquest software havia estat desenvolupat anteriorment, en llenguatge 
MATLAB, pels profesores de les asignaturas, i l’ajut s’ha destinat concretament a les següents 
tasques: 
 
1)  Traduïr el software a llenguatge de programació lliure Python-Scipy, evitant així que els 
alumnes hagin de disposar de la plataforma MATLAB. 
 
2) Estudiar la viabilitat de incloure en el software mecanismes de control que permetin 
monitoritzar la realizació de la pràctica i dels resultats obtinguts, i enviar un informe codificat a 
un servidor per al seu posterior anàlisi per part del professor. L’objetiu és garantir que els 
informes lliurats pels alumnes coincideixin amb el treball realitzat. 
 
La figura següent mostra la captura d’una pantalla relacionada amb el software de simulació 
electromagnàtica disponible per als alumnes del programa. 
 

 
 
 
Tasca 3 (Assignació dels estudiants per a tasques de suport al professorat en el 
seguiment personalitzat dels alumnes) 
 
Les noves assignatures de Màster van adreçades a un públic més heterogeni que els estudis 
previs d’Enginyeria en els que els estudiants provenien d’una trajectòria prèvia més uniforme. 
Els estudiants que accedeixen al màster MERIT arriben de fora amb un bagatge divers i 
parcialment insuficient en les matèries que a la nostra universitat són pre-requisits i per això 
necessiten més atenció del que és habitual. Per a donar resposta a les diferents casuístiques 
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d’ensenyaments previs dels estudiants que hi accedeixen s’han preparat, amb l’ajut de dues 
becàries, mesures de suport directe. La becària Blanca González ha estat col·laborant en la 
tutoria dels estudiants de l'assignatura Signal Processing (Core). La tasca principal de la Blanca 
ha estat atendre les seves consultes sobre els exercicis proposats i corregir-ne les resolucions.  
 
Una altra becària, la Marta Guardiola, ha estat col·laborant en la tutoria dels estudiants de 
l'assignatura Waves en Systems. En aquesta assignatura, es proposa als estudiants un exercici 
per a cadascun dels 14 capítols de que consta, agrupats en tres conjunts de 5 exercicis, per 
fer-los a casa i lliurar-los resolts a classe. Per assegurar que els conceptes han quedat ben 
assolits es fa als alumnes, el dia del lliurament dels exercicis, una petita prova consistent en 
una pregunta de test sobre cadascun. Per ajudar a preparar i resoldre els exercicis a casa, els 
estudiants de l’assignatura podien contactar i quedar per a una sessió de treball conjunta amb 
la Marta Guardiola. La tasca de la Marta, bona coneixedora de les temàtiques de l’assignatura,  
ha estat atendre les consultes sobre els exercicis proposats, i revisió i correcció les resolucions 
 
 
Tasca 4 (Impartició de dues assignatures transversals amb l’ajut de professors externs) 
 
Les assignatures considerades a l’eix 3 (“Critical thinking and scientific writing” i “Start-up 
initiation: theory and strategy”), amb 3 ECTS cadascuna, formen part de l’oferta del màster 
MERIT des de fa alguns cursos acadèmics, i omplen, respectivament, el buit competencial de 
l’alumne en dos aspectes bàsics per a la seva vida professional: 
 
- comunicació professional i científica en anglès 
- coneixements tècnics que calen per iniciar una start-up 
 
L’assignatura “Critical thinking and scientific writing” s’imparteix, com totes les del programa, en 
anglès, durant el quadrimestre de tardor i consta de quatre parts. La primera part cubreix 
aspectes molt importants relatius a la complexitat de la nostra societat tecnològica (crisi 
energètica, sobrepoblació, seguretat, globalització econòmica, països emergents, entre 
d’altres). La segona part es dedica a l’estudi de metodologies i eines per a la formulació i 
solució de problemes (raonament deductiu i inductiu, falàcies, argumentació, modelatge 
matemàtic, càlcul de proposicions, optimització, teoria de la decisió, entre d’altres). La tercera 
part es dedica al pensament crític i anàlisi quantitatiu de qüestions crítiques, i la quarta les 
tècniques d’escriptura científica (tipus de revisió, informes de recerca, correcció del llenguatge i 
evitació de plagis). Utilitza la metodologia de anàlisi i debat de acasos plantejats que l’alume ha 
de preparar pel seu compte. Es proposen exercicis setmanals orals i escrits, que són corregits 
corregeixen “en línia” per part dels professors utilitzant la plataforma Atenea. 
 
El curs compta amb la destacada presència de dos professors externs, experts en les 
temàtiques explicades en el paràgraf anterior: 
 

- Marcel Coderch (Logical Reasoning) 
- Mary Ellen Kerans (Scientific Writing) 

 
L’ajut s’ha destinat al suport de la presència d’aquests professors en el programa. També s’ha 
destinat al suport en les tasques de filmació de les classes i presentacions dels alumnes per 
part d’un becari, Antoni Hernández. 
 
 L’assigantura “Start-up initiation: theory and strategy” s’imparteix, també en anglès, durant el 
quadrimestre de primavera amb els següents objectius concrets: 

- Exposar a l’estudiant un nou conjunt de teories i estratègies i, a l’ensems, mostrar que 
el model “start-up” pot ser per al futur estudiant graduat, un medi de vida viable i 
enriquidor. 

- Estudi de macro-àrees: Teoria de Creixement (Solow, economia d’idees) 
- Estudi de micro-àrees: procés i cultura start-up, pla de negoci, venture capitals, entre 

d’altres 
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La metodologia docent de l’assignatura es basa en la proposta a l’alumne de casos reals 
extrets d’una base de dades amb llicència de la Universitat de Harvard. L’alumne ha de fer una 
redacció del cas, que és presentada i debatuda a classe. El curs compta amb la valuosa 
participació d’un altre professor extern, el Dr. Jordi Ros, expert en aquestes temàtiques. L’ajut 
s’ha destinat, per tant, al suport de la presència d’aquest professor en el programa. 
 
 
Tasca 5 (Definició del Comité d’Avaluació Extern sobre “Quality Assessment”, 
preparació de la visita (documentació i qüestionari previ) i reunió amb la Comissió) 
 
Responent a la invitació per part del DGEAC (CE) a participar en una prova de dos dies per 
valorar la qualitat (quality assessment) dels màsters Erasmus Mundus (EM), MERIT presentà la 
seva candidatura i fou triat juntament amb altres 6 màsters EM entre els 118  màsters EM 
existents (gener 2008). L’objectiu que la DGEAC plantejava per aquesta prova era identificar 
bones pràctiques i produïr un manual que pugui servir de referència a altres institucions 
participants del programa EM. Les motivacions que ens varen dur a participar en la prova són: 
 

– Singularitat de MERIT (màster EM, funcionament unificat a nivell de Consorci, 
esquema de mobilitat) 

– Aposta sostinguda per la qualitat des de l’inici del màster 
– Perspectiva de 4 cursos acadèmics i primers titulats 
– Adquirir experiència per futurs processos de verificació i acreditació 

 
Les expectatives que teniem abans de participar-hi són: 
 

– Reflexió sobre continguts i coordinació 
– Identificació de punts forts i dèbils de cara a noves peticions del programa 

EM 
– Recomanacions de la Comissió Avaluadora 
 

Programació de la prova 
 
– Organització a càrrec de l’empresa consultora ECOTEC (GB) 
– Qüestionari previ d’autovaloració 
– Visita de 2 dies (25-26 de març 2008) per part d’una comissió d’experts 

 
• 2 membres d’ECOTEC 
• 1 expert acadèmic extern 
• 1 expert extern en assegurament de la qualitat (AQU) 
• 1 representant de la Comissió Europea (EACEA) 
• 1 estudiant EM extern 

 
Desenvolupament de la prova 
  
 PRIMER DIA (25-3-2008) 
 

– Presentació general de MERIT (assistència de diversos professors del màster 
i un representant de l’ARI) 

– Discussió plenària i comentaris respecte a les respostes al qüestionari previ 
– Discussions específiques 

 
• Qualitat del curriculum, infrastructura, mètodes d’ensenyament i 

aprenentage (àrees de recerca, publicacions, campus digital, visites a 
les aules i laboratoris) 

• Resultats de qualitat i impactes (comissió de postgrau, comissió 
acadèmica, tutors, enquestes, pla pilot, continguts transversals, 
projectes MD) 

• Processos formals de documentació i gestió del màster (suport 
administratiu, MAC, processos admissió i selecció d’estudiants, 
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convocatòries de beques, esquema de mobilitat, handovers, doble 
titulació, Prisma, registre d’estudiants graduats) 

– Reunió de la Comissió a porta tancada amb els estudiants de MERIT 
 

SEGON DIA (26-3-2008) 
 

– Visita de la Comissió a l’aula mentre s’imparteix una assignatura 
– Reunió amb el Vicerector de Política Internacional (promoció internacional) 
– Discussió plenària i conclusions 

 
L’ajut s’ha destinat en part a finançar un becari (Antoni Garcia) que participà en les tasques 
prèvies de preparació de la documentació necessària per la reunió. 
 

 
Avaluació del projecte 
En cas que s’hagi provat, com es valora o s’ha valorat la seva utilització, quin 
impacte ha tingut tant en el professorat com en l’estudiantat. Descriure les 
incidències més destacables. Si no s’ha aplicat encara, com està previst que 
s’avaluï el resultat del projecte 
 
Respecte a la preparació de materials docents on-line, com ara qüestionaris, exercicis, i 
programes de simulacio, el projecte ha resultat molt beneficiós, doncs ha ajudat, sobretot, a 
nous estudiants a integrar-se d’una manera més ràpida i efectiva al programa. 
 
Respecte als estudiants per a tasques de suport al professorat (teaching assistants), la 
impressió dels professors i dels alumnes de les dues assignatures que han rebut aquest suport 
és moolt positiva. A continuació es transcriuen un parell de comentaris que van fer els 
estudiants en referència a aquest suport de la Blanca González a l’assignatura Signal 
Processing, en l'enquesta final: 

"Your concept of Blanca as teaching assistant was really effective. She was quite helpful and I 
think this is one of the ways we can involve ourselves more".  

"Besides true professionalism, the availability of the teaching assistant like Blanca, paved the 
way for development of course quite easily without whom we would not have reached to the 
depth of certain problems." 
 
Pel que fa a l’altra assignatura, Waves and Systems, la Marta Guardiola ha dedicat una mitjana 
de 10 hores setmanals durant les 14 setmanes del curs, i com a resultat d’això el progrés dels 
estudiants a l’assignatura ha millorat substancialment. 
 
El projecte ha tingut un impacte molt positiu a les assignatures transversals (“Critical thinking 
and scientific writing” i “Start-up initiation: theory and strategy”, doncs ha possibilitat el suport 
efectiu a la seva impartició. 
 
Ha estat també molt positivament el suport rebut per ajudar a la preparació del Comité 
d’Avaluació Extern (CAE). El CAE ha realitzat una valoració objectiva del nostre programa, 
veient molt positivament la qualitat dels estudiants que accedeixen a MERIT, la qualitat del 
professorat, l’entorn de recerca del Departament, i també la formació que reben en les 
assignatures del nostre programa. Per altra banda, els seus comentaris ens han ajudat a 
millorar aspectes de la visualització exterior del programa (explicitació dels diferents “itineraris 
MERIT”: MERIT tracks) i suport als alumnes estrangers a través de la web de MERIT, 
seguiment dels estudiants graduats, i automatització de certs procediments administratius. 
 
 
Conclusions 
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Lliçons apreses i recomanacions. Explicar possibilitats de transferibilitat a altres 
assignatures/departaments/escoles o facultats. Indicar si s’ha previst guiar la 
transferibilitat o indicacions per a l’adaptació “la nostra experiència ens indica 
que el model podria ser transferible... encara que han sorgit una sèrie de 
reptes...”. Especificar els recursos humans i materials que es necessitarien per 
a poder-lo aplicar. Especificar si hi ha possibilitat de continuïtat 
 
El projecte ens ha ajudat a reflexionar, com a resultat de les accions efectuades, sobre diversos 
aspectes relatius a la qualitat acadèmica, de processos formals i acollida d’estudiants del 
programa MERIT: 
 

• L’aposta de MERIT per la qualitat (del curriculum acadèmic i dels estudiants) és 
reconeguda pels estudiants 

• El procés de selecció de candidats és eficaç i garanteix la qualitat, motivació i 
alineament temàtic amb MERIT dels estudiants. 

• Bons processos formals de consorci i infrastructures bàsiques (pàgina web, 
aplicatius, informació acadèmica) 

• Necessitat de fer més visibles els itineraris temàtics 
• Importància de l’acolliment i informació dels nous estudiants, per afavorir la seva 

adaptació en un entorn cultural ben diferent i integració plena al programa.  
• Necessitat de seguiment dels estudiants graduats. En aquest sentit, veiem molt 

positiva la participació d’estudiants avançats (teaching assistants) en el suport dels 
estudiants nouvinguts 

 
L’experiència del nostre programa MERIT és fàcilment transferible a altres programes 
multitrack, és a dir, d’ampli espectre temàtic dins d’una certa àrea de coneixement. Es molt 
recomenable seleccionar correctament i prioritzar les accions que s’han de potenciar amb l’ajut, 
aquelles que ofereixin més valor afegit a la qualitat programa, feina dels professors, i benestar i 
aprenentatge dels alumnes. 
 
Hi ha continuïtat del projecte en forma d’accions similars durant el curs següent, 2008-2009, i 
en el suport a la preparació de noves propostes dins del programa Erasmus Mundus. 
 
 
Referències/més informació 
On trobar informació del projecte, bibliografia, enllaços, altres referències 
d’interès, llocs webs relacionats, imatge o logo associat al projecte, enllaços a 
vídeos de les presentacions orals si n’hi ha, enllaços als materials docents que 
s’hagin pogut crear 
 
L’enllaç més bàsic és a la web del programa MERIT (http://www.meritmaster.org/ ) on, en els 
seus diversos apartats, es pot consultar les qüestions acadèmiques (itineraris, programa 
docent, assignatures core, concentration i transversal), d’acolliment dels estudiants, i de 
mobilitat internacional. 
 
Els materials (qüestionaris) preparats per a les diverses assignatures CORE es poden trobar a: 
http://comweb.upc.edu/. Els materials de l’assignatura Electromagnetic Engineering es poden 
trobar a Atenea:  http://atenea.upc.edu/moodle/mod/resource/view.php?id=358278. 
 
Les descripcions de les assignatures TRANSVERSAL es poden consultar a la web de MERIT 
(http://www.meritmaster.org/, apartat Academic Program -> Transversal). Els materials 
específics es troben a Atenea (http://atenea.upc.edu/moodle/course/enrol.php?id=15211 ) 
 
 


