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Resum 
 
La finalitat del projecte ha estat el disseny i la implementació d’un banc de 1345 
preguntes, que permeten generar col·leccions de qüestionaris, utilitzant las 
prestacions que ofereix l’entorn Moodle. L’àmbit d’aplicació d’aquests 
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qüestionaris han estat les temàtiques bàsiques i comunes que es troben 
desenvolupades en la major part d’assignatures de matemàtiques i estadística 
corresponents als primers cursos de titulacions d’enginyeria. S’han incorporat 
161 preguntes d’àlgebra lineal, 769 de càlcul diferencial i integral, 181 
d’equacions diferencials ordinàries, i en l’àmbit de probabilitat i estadística, un 
conjunt de 234 preguntes. Un cop creats aquests bancs de preguntes, s’han 
creat diversos qüestionaris que responen a nivells de dificultat diferents per a 
cada una de las matèries que s’han tractat. Això ha permès (i permetrà en el 
futur) la seva utilització en contextos diferents: proves diagnòstiques de nivell a 
l‘inici de les assignatures o en començar un tema específic, proves de 
recapitulació en el transcurs dels mòduls docents, proves d’autoavaluació en 
hores de treball no presencial, o bé qüestionaris que puguin intervenir en els 
processos d‘avaluació de les assignatures. 
 
 
Paraules clau 
 
Matemàtiques, Qüestionaris, Moodle  
 
 
Catalogació 
 
- planificació orientada a resultats d’aprenentatge 
- atenció a la progressió de l’estudiantat 
- ús de metodologies docents actives 
- diversificació dels mètodes d’avaluació 
- desenvolupament de competències 
 
 
Àmbit o matèria 
 
Matemàtica Aplicada i Estadística 
 
 
Destinataris 
 
Titulacions i assignatures en les que s’han provat i utilitzat qüestionaris 
generats amb el banc de preguntes desenvolupades durant el curs 2008/09, i 
en les que se seguirà utilitzant qüestionaris en l’entorn Moodle en el proper curs 
2009/2010.  
 
En els estudis d’Enginyeria Tècnica Agrícola del Campus del Baix Llobregat: 
 
 ( M1A ) MATEMÀTIQUES I (A)  CODI UPC: 11051  OB 
 ( M2A ) MATEMÀTIQUES II (A) CODI UPC: 11061  OB 
 ( EST1A ) ESTADÍSTICA I (A) CODI UPC: 93022  OB 
 ( EST2A ) ESTADÍSTICA II (A) CODI UPC: 93032  OB 
 ( M1H ) MATEMÀTIQUES I (H) CODI UPC: 11071  OB 
 ( M2H ) MATEMÀTIQUES II (H) CODI UPC: 11081  OB 
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 ( EST1H ) ESTADÍSTICA I (H) CODI UPC: 93042  OB 
 ( EST2H ) ESTADÍSTICA II (H) CODI UPC: 93052  OB 
 ( M1I ) MATEMÀTIQUES I (I) CODI UPC: 11031  OB 
 ( M2I ) MATEMÀTIQUES II (I) CODI UPC: 11041  OB 
 
En el Campus Nord, tenim els estudis d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports, i 
els d’Enginyeria Geològica: 
 
 Càlcul, CODI UPC: 18001  OB 
 Càlcul CODI UPC: 18601,  OB 
 
 
Resultat 
 
En finalitzar el curs acadèmic 2008/09, es disposa d’un banc de 1345 
preguntes que permet generar col·leccions de qüestionaris, utilitzant les 
prestacions que ofereix l’entorn Moodle. L’àmbit d’aplicació d’aquests 
qüestionaris són les temàtiques bàsiques i comunes que es troben 
desenvolupades en la major part d’assignatures de matemàtiques i estadística 
corresponents als primers cursos de titulacions d’enginyeria. S’han incorporat 
161 preguntes d’àlgebra lineal, 769 de càlcul diferencial i integral, 181 
d’equacions diferencials ordinàries, i en l’àmbit de probabilitat i estadística, un 
conjunt de 234 preguntes han estat implementades.  
 
De forma més detallada, enumerem a continuació els temes que han cobert les 
preguntes desenvolupades, i el nombre de preguntes implementades distingint 
les diferents tipologies emprades en la seva formulació: Aparellament=A, 
Opcions múltiples=O, Numèrica=N, Resposta breu=R, Verdader/Fals=VF, 
Respostes Incrustades=RI, i amb Resposta Oberta=RO.  
 

a. Matrius i determinants: 4 A, 7 O, 2 N, 4 R, 6 VF 
b. Sistemas d’equacions lineals: 13 A, 41 O, 1 N, 41 R, 42 VF 
c. Revisió Càlcul: 1 A, 19 O, 6 VF, 1 RI 
d. Reals: 3 A, 11 O, 5 R, 5 VF 
e. Complexos: 1 A, 21 O, 2 R, 9 VF, 6 RO 
f. Generalitats de funcions d’una variable real: 56 O, 1 R, 14 VF 
g. Límits de funcions reals d’una variable: 76 O, 6 VF 
h. Continuïtat de funcions reals d’una variable: 23 O, 2 VF 
i. Derivació de funcions reals d’una variable: 38 O, 2 VF 
j. Propietats de les funcions derivables: 72 O, 2 VF, 1 RO 
k. Càlcul de primitives: 17 O, 1 VF 
l. Integral i aplicacions: 3 A, 25 O, 8 VF 
m. Conjunt Rn: 25 O 
n. Generalitats de funcions de diverses variables: 30 O, 132 VF 
o. Derivació de funcions de diverses variables: 65 O, 17 VF 
p. Optimització: 18 O 
q. Integració múltiple: 45 O 
r. Avaluació prèvia a la introducció de les equacions diferencials 

ordinàries: 9 O, 61 VF 
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s. Equacions diferencial ordinàries: 6 A, 42 O, 63 VF 
t. Estadística descriptiva: 6 A, 21 O, 6 N, 8 R, 31 VF, 7 RI 
u. Probabilitat i variables aleatòries: 4 A, 29 O, 11 R, 25 VF, 8 RI, 16 

RO 
v. Inferència estadística: 1 A, 16 O, 7 N, 5 R, 15 VF, 18 RI 

 
Un cop creats aquests bancs de preguntes, s’han creat diversos qüestionaris 
durant el curs 2008/09 que responen a nivells de dificultat diferents per a cada 
una de las matèries que s’han tractat, i s’han utilitzat amb propòsits diversos en 
grups d’alumnes de les titulacions abans esmentades. Durant al curs 
2009/2010 està previst continuar utilitzant preguntes d’aquesta base per 
generar qüestionaris per a les assignatures de matemàtiques dels nous graus 
d’Enginyeria de Biosistemas (Enginyeria Agrícola, Enginyeria Agroambiental i 
del Paisatge, Enginyeria Alimentària, Enginyeria dels Sistemes Biològics), i per 
a les assignatures d’Estadística de la titulació d’Enginyeria Tècnica Agrícola del 
Campus del Baix Llobregat. 
 
El material desenvolupat es troba en la Plataforma de Suport a la Docència –
Atenea, en el curs Q00: ProjecteICEQuestionaris2008 (Curs 1) que correspon a 
l’entrada Atenea 5.2 /ESAB-ESAB02-CU1 amb el link següent: 
 http://atenea.upc.edu/moodle/course/view.php?id=20786.  

 
 
 
Avaluació del projecte 
 
La seva valoració ha estat positiva durant el segon quadrimestre del curs 
2008/09 tant pel que fa als estudiants com als professors que han estat 
implicats en el seu desenvolupament, ja que ha permès desenvolupar material 
docent diferent al tradicional, més innovador, format de qüestionaris virtuals per 
ser utilitzats de formes molt diverses segons els contextos temporals i espacials 
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de les assignatures, els interessos dels professors, o el ritme de treball dels 
estudiants.  
 
Per exemple, les respostes que es varen obtenir d’una enquesta que es va 
passar als estudiants del curs 2008/09 a la pregunta “Globalment, la valoració 
que li adjudicaria als qüestionaris realitzats en les pràctiques seria”:  

 En un grup de l’assignatura Matemàtiques I,  
Molt baixa 0, Baixa 2, Satisfactòria 13, Bona 17, Molt bona 6. 

 En un grup de l’assignatura Matemàtiques II,  
Molt baixa 0, Baixa 5, Satisfactòria 7, Bona 9, Molt bona 6. 
 

En relació a la pregunta: “Els qüestionaris m’han ajudat a entendre alguns dels 
continguts de les classes teòriques de l’assignatura“ les respostes obtingudes 
varen ser:  
En Matemàtiques I:  

Molt en desacord 1, En desacord 1, Neutra 4, D’acord 23, Molt d’acord 9. 
En Matemàtiques II:  

Molt en desacord 0, En desacord 1, Neutra 8, D’acord 12, Molt d’acord 6. 
 
La pregunta: “Realitzant els qüestionaris el meu interès per la matèria ha 
incrementat” va tenir les següents respostes:  
pel que fa a Matemàtiques I  
      Molt en desacord 0, En desacord 3, Neutra 14, D’acord 14, Molt d’acord 7,  
i las respostes en Matemàtiques II varen ser  
        Molt en desacord 3, En desacord 2, Neutra 12, D’acord 6, Molt d’acord 4. 
 
El projecte ha fet possible impulsar un aprenentatge més efectiu, dinàmic i 
autònom, i de manera directa, a partir de l’ús d’aquests qüestionaris. Això ha 
reinvertit en una millora del rendiment de l‘estudiant i en una percepció més 
satisfactòria de l’assignatura i dels recursos que se li posaven al seu abast.  
 
Per altra banda ha potenciat la utilització de la plataforma Atenea en alguna de 
les seves dimensions encara no del tot desenvolupades o explotades per part 
de la comunitat universitària, i modificant, si fos el cas, la percepció de 
l’estudiant envers el seu paper en el procés d’aprenentatge, possibilitant una 
percepció d’aquesta que va molt més enllà que la d’un repositori estàtic de 
fitxers amb apunts d’assignatures.  
 
No obstant, cal fer notar també que, un cop s’han assajat algunes de les 
preguntes implementades amb els alumnes, s’han detectat alguns aspectes 
millorables, tant pel que fa a la formulació de la pregunta en qüestió com en la 
fase de retroalimentació d’aquesta. És per això que no podem pensar que 
tenim un producte acabat i tancat, sinó que és un producte que cal anar 
supervisant a mesura que totes les preguntes siguin contestades pels 
estudiants. Aquest procés de revisió permetrà que la totalitat de la base 
generada durant aquest projecte sigui depurada i millorada.  
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Conclusions 
 
Principalment, s’han generat les primeres proves d’implementació dels 
qüestionaris en assignatures reglades de Matemàtiques I, Matemàtiques II y 
Estadística en els estudis d’Enginyeria Tècnica Agrícola de Barcelona. Aquests 
qüestionaris s’han utilitzat en contextos diferents. Tant els resultats obtinguts en 
relació al rendiment acadèmic, com les valoracions que fan els estudiants de 
les eines o recursos etiquetats com “qüestionaris en l‘entorn Moodle” són 
satisfactoris. Aquesta base de preguntes és transferible sense cap dificultat a 
altres escoles i/o titulacions de la UPC. La nostra experiència ens indica que 
aquest model de qüestionari podria ser transferible a assignatures dels primers 
cursos universitaris en l’àmbit de Matemàtica Aplicada i Estadística. 
 
Apostem per la generació de qüestionaris en el campus virtual perquè un feed-
back ràpid és una bona estratègia per corregir els errors detectats i reafirmar 
els encerts. Al mateix temps, com aquesta activitat està integrada en la 
plataforma que dóna suport a la docència de l’assignatura, el professor disposa 
d‘informació molt completa en relació a la realització de cada qüestionari. Per a 
cada estudiant es té la nota aconseguida, el temps invertit en la seva 
realització, les respostes que ha contestat correctament i les que ha contestat 
incorrectament o ha deixat en blanc.  
 
En relació als beneficis concrets que es preveuen en termes d'aprenentatge 
dels estudiants podem dir que aquest conjunt de qüestionaris, correctament 
dosificats en l’espai i en el temps, permeten a l’estudiant fer el seguiment o 
autocontrol de la seva pròpia evolució en el procés d’aprenentatge, així com 
tenir una idea clara de quin nivell d’assoliment de l’assignatura està 
aconseguint. Tenir aquesta informació de forma ràpida i individual permet 
rectificar comportaments o corregir actituds, al temps que facilita identificar 
punts febles o mancances. En relació a la qualitat docent, que anirà lligada a la 
idoneïtat de les qüestions formulades i a la manera de ser contestades, es 
preveu aconseguir amb el transcurs del temps, material que permeti un 
mecanisme d’avaluació, ràpid, transparent, objectiu i versàtil, i al mateix temps, 
el seu endegament permetrà fer una reflexió sobre les diferents formes de 
copsar els coneixements, habilitats i actituds dels estudiants, ja que es 
disposarà d’unes estadístiques de respostes àmplies. 
 
Per altra banda, també considerem que seria interessant poder diversificar més 
la tipologia de pregunta utilitzada, fent possible que tots els temes tractats 
disposessin de preguntes formulades sota les diferents tipologies possibles 
(Aparellament, Opcions múltiples, Numèrica, Resposta breu, Verdader/Fals, 
Respostes Incrustades, Resposta Oberta). Es necessari, no obstant, guanyar 
una major experiència en aquest aspecte, ja que la redacció de preguntes en 
alguns d’aquests formats no sempre es realitzable de forma directa i eficient. 
En aquest sentit, i malgrat ja s’ha fet un esforç considerable per obtenir 
preguntes utilitzant les diferents tipologies disponibles en el Moodle, seria molt 
interessant poder anar incrementant aquesta diversitat en el format de les 
preguntes en futures accions en aquest àmbit d’actuació. Hi ha la possibilitat 
real de continuar amb aquesta línia de treball, ja que tenim concedit un ajut 
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econòmic del ICE en la convocatòria 2009 per a un altre projecte, que podria 
ser en certs aspectes la continuació del que tanquem, i que alhora incorporar 
altres aspectes nous i diferenciadors, i que porta per títol “Anàlisi de l’eficiència 
de qüestionaris Moodle utilitzats en assignatures de matemàtiques i estadística 
corresponents a primers cursos de titulacions d’enginyeria” i que es troba sota 
la responsabilitat de la professora Mònica Blanco, i en el que jo també hi 
participo directament.  
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