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Resum 
El projecte s’ha fixat dos objectius: 
a) Traduir al castellà i a l’anglès el Software Multimèdia de Resistència de 

Materials, creat al Departament, anomenat PRISMATIC. PRISMATIC 
s’havia creat en català. Ara, amb la versió en castellà i en anglès, arriba a 
un públic molt més ampli. 

b) Introduir a PRISMATIC exercicis interactius. A PRISMATIC ja hi havia molts 
d’exercicis desenvolupats completament, però amb dades numèriques fixes. 
Ara, part d’aquests exercicis, també es poden plantejar variant les dades, de 
manera que l’usuari pugui practicar de forma interactiva. 

 
 
Paraules clau 
Internacionalització, Auto-aprenentatge, Auto-avaluació. 
 
 
Catalogació 
-planificació orientada a resultats d’aprenentatge 
-atenció a la progressió de l’estudiantat 
-ús de metodologies docents actives 
-desenvolupament de competències 
-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; 
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comunicació eficaç oral i escrita; treball en equip; ús solvent dels recursos 
d’informació; aprenentatge autònom. 
 
 
Àmbit o matèria 
Elasticitat i Resistència de Materials 
 
 
Destinataris 
- Elasticitat i Resistència de Materials, Assignatura obligatòria, Titulació 

Enginyer Industrial, 250 estudiants cada quadrimestre. S’està aplicant en el 
curs 2009-2010. 

- Mecànica de Medis Continus, Assignatura obligatòria, Titulació Enginyer 
Químic, 35 estudiants cada quadrimestre. S’està aplicant en el curs 2009-
2010. 

 
 
Resultat 
Objectiu a) Traducció al castellà i a l’anglès 
S’ha traduït al castellà tot el material; i ja està disponible a través de Internet la 
versió castellana completa (http://www.upc.edu/demormee/indice.htm). 
S’han traduït a l’anglès els temes 1 a 6, inclusivament; i només resta traduir el 7 
i 8. Està disponible la versió anglesa a través de Internet (1 a 6) 
(http://www.upc.edu/demormee/index_ang.htm). 
Objectiu b) 
S’ha preparat i introduït en varis dels exercicis que ja tenia PRISMATIC, la 
possibilitat d’autoavaluació. Aquesta opció consisteix en el següent: Un cop 
s’ha exposat la resolució, pas a pas, de l’exercici; a l’última pantalla es troba 
l’opció de “Prova’n un”. Aleshores, el programa genera un grup de dades 
numèriques, amb les que l’usuari pot tornar a fer l’exercici. Un cop introduïts els 
resultats, el programa els avalua. Es poden fer 3 intents de solució, per a cada 
grup de dades. El procés es pot repetir indefinidament, cada vegada amb 
dades noves. Per al total d’exercicis disponibles (90), 19 tenen l’opció “Prova’n 
un” (http://www.upc.edu/demormee/prismatic.html) (exercici 2.2.6, p.ex., al final 
de la barra de temps). 
 
 
Avaluació del projecte 
El programa PRISMATIC i les ampliacions introduïdes estan disponibles per als 
estudiants de l’assignatura “Elasticitat i Resistència de Materials” a través del 
Campus Virtual Atenea. 
Els professors de l’assignatura utilitzen també alguna de les figures, i, en 
especial, les animacions, com a suport multimèdia a les classes. 
La valoració per part dels professors i dels estudiants és molt positiva; si bé no 
disposem, per ara, de dades numèriques, ni del seu ús ni de la seva valoració. 
 



 

 

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

- 3 - 

Conclusions 
L’ús de recursos gràfics potents, i, en especial, l’ús de les animacions, suposa 
una millora notable, cara a transmetre les idees i els conceptes en matèries de 
l’àrea de Mecànica dels Medis Continus i Resistència de Materials. 
L’elaboració del material gràfic exigeix un treball important, molta cura en el 
detall i una bona planificació; però compensa, perquè els resultats són bons i 
efectius. 
L’elaboració de material multimèdia exigeix una col·laboració permanent, i molt 
estreta, entre els professors que generen les idees i les persones 
especialitzades en programes i eines gràfiques, que les han de plasmar. 
El PRISMATIC s’ha presentat a tots els professors del Departament (Consell de 
Departament del passat mes de juliol), i ha estat valorat com molt interessant i 
amb moltes possibilitats d’ésser emprat a les diferents Escoles d’Enginyeria de 
la UPC. És, per tant, un material perfectament traslladable a molts àmbits de 
l’Enginyeria: Industrial, Mecànica, de Disseny, Civil, etc. 
El programa està estructurat en temes, de manera modular, i, per tant, està 
pensat per a ser ampliat, en extensió de temes, en continguts de cada tema, i 
en varietats de tipologies de continguts. 
 
 
Referències/més informació 
El programa PRISMATIC es pot trobar a 
http://www.upc.edu/demormee/index.htm 
 
Memòria tècnica de la part interactiva 
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