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Resum 
 
Adaptació del material pre-existent –presentacions Power-Point, Activitats del 
campus digital Atenea (Moodle), Llibre (Edicions UPC), Problemes, exercicis i 
pràctiques de laboratori– a un format únic i "auto-portant" que integri tots els 
elements involucrats en l'aprenentatge: presentacions explicatives, exercicis 
d'aprenentatge, treballs en grup, material d'auto-avaluació, preparació de les 
pràctiques en un "laboratori virtual" i models físics a escala per a ús en les 
classes. 
 
 
Paraules clau 
 
aprenentatge autònom, auto-avaluació. 
 
 
Catalogació 
 
-planificació orientada a resultats d’aprenentatge 
-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; 
comunicació eficaç oral i escrita; treball en equip; ús solvent dels recursos 
d’informació; aprenentatge autònom 
 
 

mailto:miquel.ferrer@upc.edu
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Àmbit o matèria 
 
Mecànica dels Medis Continus i Teoria d’Estructures. 
 
 
Destinataris 
 
Enginyeria Industrial: 
-Mecànica dels Medis Continus; es va utilitzar durant el curs 08-09 QII, mentre 
es desenvolupava el projecte i s’està aplicant durant el present QI curs 09-10. 
-Teoria d’estructures i Construccions Industrials; no s’ha aplicat, la seva 
aplicació dependrà del coordinador de l’assignatura i dels professors que la 
imparteixin en cada moment. 
-Teoria d’estructures II; s’aplicarà per primer cop, parcialment, durant el present 
QI curs 09-10. 
 
 
Resultat 
 
S’han obtingut diferents productes independents per a assignatures diferents: 
  
MECÀNICA DELS MEDIS CONTINUS: (Becari: David Avellaneda) 
S’ha generat un sistema virtual amb Flash que conté tota la informació 
necessària per a treballar de forma autònoma i paral·lelament a les sessions 
presencials: repassar els conceptes exposats pel professor, fer els exercicis 
plantejats d’autoavaluació i visitar el “laboratori virtual” on s’explica el contingut 
de les pràctiques de laboratori (presencials).  
 

 
 

Temes de l’1al 5 

i Pràctiques de 

Laboratori 
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Activitats: 

 
 

Laboratori virtual: 

 
 

Laboratori virtual 

Pràctica 2 

Tema 

Activitat

s 

Conjunt 

d’activitats del 

tema actual 
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TEORIA D’ESTRUCTURES: 
 
Mitjançant l’elaboració d’un Projecte Final de Carrera (autor: Albert Vallès) s’ha 
adaptat completament aquesta assignatura a la filosofia docent lligada a l’EEES 
i s’ha generat tot el material docent necessari per a les classes, per al treball de 
l’estudiantat i l’avaluació continuada de l’assignatura. 
El material generat ha estat posat en pràctica només parcialment, però, donada 
la diversitat d’escoles que imparteixen aquesta assignatura, serà altament 
transferible. De fet, s’inclourà dins el “Manual de Bones Pràctiques Docents”, 
que està impulsant el Dep. RMEE a través de la nova “Comissió per a 
l’Adaptació a l’EEES”, creada en aquest departament. 
 
Presentacions: 

     
 
Exercicis automatitzats: 
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 Planificació global assignatura: 

 
 
TEORIA D’ESTRUCTURES II (Dinàmica Estructural) 
Un altre Projecte Final de Carrera (autor: Alberto Diego) i un altre ajut que 
cofinançava el projecte (ETSEIB) ha permès l’elaboració de models 
d’estructures d’edificacions a escala reduïda per a la docència de la Dinàmica 
d’Estructures. A més, s’han generat fulls de càlcul per a la resolució automàtica 
d’exemples i generació d’enunciats de problemes i pràctiques de laboratori. 
 

 
 
S’ha construït 1 (il·lustrat a la fotografia) dels 4 grups d’estructures a escala 
reduïda. Està encarregada la construcció de 3 grups més per a muntar 4 grups 
paral·lels de pràctiques al laboratori. 
 

Estructura de 
2 columnes i 
3 pisos 

Estructura de  
3 columnes i  
2 pisos amb 

motor excèntric 
per a simular 

acció dinàmica  
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Fulls de càlcul: 

 
 
 
Avaluació del projecte 
 
MECÀNICA DELS MEDIS CONTINUS: 
El material (flash) elaborat per a aquesta assignatura, ha estat provat pel 
professor coordinador de l’assignatura (M. Ferrer) a les seves sessions 
presencials i ha comprovat que el nou format de les presentacions, en especial 
de les animacions 3D, facilita bastant la comprensió dels conceptes a 
l’estudiantat. Així mateix, s’està confirmant clarament que l’estudiantat que 
segueix el model d’aprenentatge en què es basa aquest material, assumeix els 
conceptes amb més solidesa i rapidesa que l’estudiantat que segueix un model 
mixt (combinat amb el tradicional pissarra-apunts). No obstant això, la funció 
principal del material és l’autoaprenentatge, per tant, es provarà definitivament 
quan se’n generalitzi l’ús per part de l’estudiantat, a la web mmc.etseib.upc.edu 
i es recullin les seves opinions, crítiques i suggeriments. La web està ja en 
funcionament, amb enllaç des d’Atenea, on s’ha obert un fòrum a fi de recollir el 
feedback. 
 
TEORIA D’ESTRUCTURES: 
El coordinador de l’assignatura Teoria d’Estructures i Construccions Industrials 
avaluarà la possibilitat de provar, en tots els grups simultàniament, el material 
generat (adaptació pedagògica a les directrius de l’EEES) durant el curs 2009-
10, probablement durant el segon quadrimestre. 
De moment només s’ha provat parcialment en un grup. Les presentacions 
dissenyades per a les sessions presencials han resultat molt útils per a millorar 
la qualitat de les exposicions i del treball a l’aula de l’estudiantat. 
 
 
 

http://mmc.etseib.upc.edu/
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TEORIA D’ESTRUCTURES II: 
Tant les estructures a escala reduïda com els exercicis automatitzats, es 
posaran en pràctica durant el primer quadrimestre del curs 2009-10. El material 
per a les pràctiques de laboratori (3 models addicionals d’estructures a escala) 
està encara en construcció i no es podrà usar fins el curs 2010-11. 
 
 
Conclusions 
 
MATERIAL: 
El material generat ha millorat notablement la qualitat de la docència en les 
respectives assignatures, en tant que faciliten l’activitat del professorat en tots 
els sentits (exposició, planificació avaluació) i faciliten notòriament la 
comprensió profunda de conceptes abstractes per part de l’estudiantat, així 
com planifiquen la seva activitat diària dins i fora de l’aula. Això no obstant, hi 
ha infinitat de punts a completar i millorar (per exemple, la interconnexió amb el 
Campus Digital per a l’avaluació automàtica del treball personal de 
l’estudiantat). Per altra banda, ha quedat pendent també la realització dels 
“models físics reduïts” per a la docència de la Mecànica dels Medis Continus. 
 
BECARIS: 
El treball personal dels becaris, tant del contractat específicament (David 
Avellaneda) com dels de PFC (Albert Vallès i Alberto Diego) ha estat intens i 
compromès. Les dues fórmules de relació han resultat útils (contractat amb 
pagaments mensuals per una banda, i PFC amb pagament únic final), però és 
evident que la relació entre feina feta i el cost és molt més favorable en un PFC 
per motius obvis de motivació personal per al propi projecte final de carrera. En 
contrapartida, els estudiants de PFC han tingut un ritme de treball molt més 
irregular i un compromís formal més feble, donat que tenien també activitats 
professionals paral·leles. 
Creiem que la millor opció és, sens dubte, la d’estudiants de PFC becats amb 
dedicació exclusiva. 
El calendari i quantia dels pagaments als becaris ha estat molt condicionat a la 
incertesa en el cost dels models d’estructures a escala reduïda que es 
construïen al taller mecànic de l’ETSEIB, que no es va concretar fins setembre. 
 
TRANSFERIBILITAT: 
És un material versàtil que pot adaptar-se fàcilment i millorar-se de manera 
independent a cada escola (totes les enginyeries sup/téc industrials, camins, 
obres públiques, arquitectura sup/téc), però seria molt més eficient poder 
treballar coordinadament, sense malbaratar recursos, i totes les escoles 
poguessin disposar del millor material, evitant la dispersió o “atomització” dels 
resultats. 
La “Comissió per a l’adaptació a l’EEES” formada al Dep. RMEE, de la què són 
membres el prof. B. Suárez (ETSECCPB-EUETIB-EPSC), J. Rivera (ETSEIAT-
EUETIT-EPSEM) i M. Ferrer (ETSEIB-EPSEVG), titular d’aquest ajut, està 
treballant en la posta en comú del material generat, a fi que les diferents 
escoles on s’imparteixen les mateixes assignatures el puguin aprofitar i, 
principalment, millorar, completar i corregir. També es treballa en l’elaboració 
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d’un “Manual de Bones Pràctiques Docents” que necessàriament haurà de 
recollir les experiències dutes a terme en aquest projecte. 
 
CONTINUÏTAT: 
Són moltes les accions que queden per fer. No només de millora directa del 
material des d’un punt de vista gràfic o de continguts, sinó d’implementació de 
nous sistemes, com ara: 

- Generació-correcció-avaluació automàtica d’exercicis en connexió 
individualitzada de l’estudiantat amb el Campus Digital 

- Realització completa de pràctiques de laboratori on-line, no presencials. 
- Disseny i construcció de models físics per a la docència de la Mecànica 

dels Medis Continus (previst PFC) 
- Definició detallada “guions de pràctiques de laboratori” per a la dinàmica 

d’estructures i implementació de laboratori on-line. 
 
RECURSOS HUMANS I MATERIALS: 
Per a garantir la continuïtat de tot plegat, és indispensable poder comptar amb 
becaris experts en programari específic, tant per l’ús quotidià del material 
generat com pel seu manteniment/actualització i, especialment per a dur a 
terme les millores indicades més amunt (en forma de PFC). 
 
 
Referències/més informació 

- Mecànica dels Medis Continus (material flash): 
mmc.etseib.upc.edu/  

 
- Adaptació EEES de la Teoria d’Estructures (PFC becat): 

http://upcommons.upc.edu/pfc/handle/2099.1/6322   
Títol: “Adaptació de la metodologia docent de teoria d’estructures al nou 
Espai Europeu d'Educació Superior (EEES)”. Autor: Albert Vallès. 
ETSEIB (Enginyeria Industrial). 

 
- Models d’estructures a escala reduïda (PFC becat), 

http:// (encara no ha estat ubicat a upcommons) 
Títol: “Disseny i construcció d’estructures a escala reduïda per a la 
docència”. Autor: Alberto Diego. ETSEIB (Enginyeria Industrial). 

http://mmc.etseib.upc.edu/
http://upcommons.upc.edu/pfc/handle/2099.1/6322

