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Resum 
 
El procés de aprenentatge es pot afavorir amb el tractament transversal dels 
temes. En aquesta ponència presentem un material docent multimèdia (DVD), 
que aborda un tema important a les construccions (edificació, 
infraestructures,...), com son les humitats  des d’aquesta transversalitat, es a 
dir, des dels fonaments físics a les patologies constructives. 
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EL PROJECTE 
 
1. Introducció 

 
Aquest projecte, parcialment finançat per la UPC dins la convocatòria d’ajuts 
per a projectes d’innovació docents 2002, va néixer amb la intenció de 
iniciar una col·lecció de DVDs, de temàtica científic-tecnològica, en l’àmbit 
de l’Edificació. Les motivacions que ens van empènyer a iniciar aquest 
projecte van ser fonamentalment dues. Per una banda, pensem que el 
procés d’aprenentatge es pot afavorir amb un tractament transversal dels 
temes, i que en aquest sentir és important que professors de diferents 
disciplines treballin conjuntament en el desenvolupament de material docent 
que faciliti aquesta transversalitat. Per altre banda, creiem que cal 
desenvolupar material docent adequat per nous models d’ensenyament, 
com semipresencials i a distancia 
 
Tot i que als objectius inicials ens plantejàvem la realització, en dos anys, 
de 4 DVDs, varem optar posteriorment per centrar-nos en un d’ells i 
desenvolupar-lo amb una major profunditat. Així, el treball que presentem 
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consisteix en un únic DVD de llarga durada (45 minuts aproximadament) a 
on es tracten diferents qüestions  relacionades amb el tema de les humitats.  
 
Els continguts s’han desenvolupat en el marc d’una titulació concreta, que 
és l’Arquitectura Tècnica. 
 
L’objectiu d’aquest DVD és presentar diverses qüestions relacionades amb 
les humitats i la seva importància als edificis. En ell es tracten conceptes de 
tipus més bàsics (fonaments físics i el seu tractaments matemàtic) i d’altres 
més aplicats a l’Edificació.  
 
Alguns dels continguts s’il·lustren mitjançant animacions per ordinador (en 
2D o en 3D) i d’altres mitjançant filmacions, com per exemple les parts en 
que es vol mostrar com es realitza un determinat experiment, o com s’aplica 
un determinat tractament per solucionar problemes d’humitats en la 
construcció. 
 

2. Descripció 
 
L’elaboració del DVD ha seguit varies fases: 
 
Primera fase: coordinació 
 
Ja que l’objectiu fonamental era l’elaboració d’un material amb caràcter 
transversal, que integrés temes que es tracten a diferents assignatures, el 
primer pas va ser la discussió entre professors de diferents disciplines per 
tal d’establir els continguts bàsics. Els departaments involucrats van ser: 
 
Departament de Física Aplicada 
Departament d’Expressió Gràfica II 
Departament de Construccions Arquitectòniques II 
  
Segona fase: definició de continguts 
 
Un cop recollides les idees varem passar a definir de forma precisa el 
contingut del DVD. Es va treballar en: 
- Elaboració de guions (1a versió) 
- Esborrany de les animacions per ordinador 
- Disseny de muntatges experimentals 
- Planificació de visites a edificis 
Durant aquesta fase varem contactar amb empreses del sector, per tal de 
poder realitzar filmacions in situ de diferents tractaments d’humitats. 
 
Tercera fase: execució 
 
Durant aquesta fase, la més llarga, es va procedir a: 
 
- Elaborar les diferents animacions per ordinador que apareixen en el 

DVD. Algunes d’elles són imatges en 3 dimensions, realitzades amb el 
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programa 3DStudio, i d’altres són en 2 dimensions, realitzades amb el 
programa FlashMacromedia.  

 En total s’han fet 35 animacions en 3D i 45 animacions en 2D. 
 
- Realitzar fotografies de materials, humitats,... destinades a servir com a 

suport gràfic d’algunes explicacions. En total apareixen unes 80 
fotografies de les quals, un 80% han estat realitzades pels autors del 
DVD. 

 
- Muntar, realitzar i filmar experiments fets en laboratori. Es mostren 6 

experiments. 
 
- Filmar in situ edificis amb problemes d’humitats i casos pràctics 

d’aplicació de tractaments. Es van realitzar nombroses filmacions, tot i 
que al DVD final només apareixen les més significatives. 

 
Quarta fase: edició preliminar 
 
Un cop elaborat tot el material, es va procedir a la depuració i muntatge de 
les diferents parts amb un software d’edició de vídeo (premiere). D’aquesta 
primera edició va sortir una primera versió, que varem poder mostrar a 
altres professors per tal de rebre suggeriments de millora. 
 
Cinquena fase: edició definitiva 
 
Després de rebre diferents suggeriments i idees, varem modificar algunes 
parts, i varem incloure algunes de noves. Aquesta darrera fase va incloure: 
- El redactat final de tots els textos que acompanyen les imatges (les veus 

van ser gravades per locutors professionals). 
- L’obtenció de la música utilitzada com a banda sonora. 
- L’edició definitiva de cada una de les parts (12 parts en total). 
- El muntatge de totes les parts que composen el DVD. 
 
Sisena fase: Ús i Avaluació del DVD 
 
Ja que la finalització d’aquest DVD ha estat molt recent, encara no podem 
parlar sobre l’acceptació d’aquest vídeo entre els estudiants, però sí de 
l’opinió molt positiva que ens han manifestat els professors als quals se’ls hi 
ha mostrat. Considerem que seria molt interessant que la pròpia universitat 
ens facilites l’edició i distribució de les copies per el professorat interessat. 

 
3. Resultats 

 
El DVD està estructurat en 12 parts, amb una duració total de 45 minuts 
aproximadament. Tot i que les diferents parts han estat pensades per veure-
les de forma seqüencial, són relativament autònomes i es poden veure de 
forma independent. Això permet que el seu ús pugui ser variat, adaptant-se 
a les necessitats de cada estudiant. És un material que pot afavorir 
l’autoaprenentatge, o pot ser utilitzat a classe en diferents assignatures.     
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4. Conclusions 
 
Al iniciar aquest projecte ens varem proposar la creació d’un material 
multimèdia, a on, de forma transversal, s’abordés el problema des de la 
base fins a la seva aplicació en la pràctica constructiva. També varem voler 
involucrar, en major o menor mesura a professors de diferents àmbits i amb 
diferents formacions. Pensem que els objectius s’han complert. 
 
Els continguts s’han desenvolupat en el marc d’una titulació concreta, que 
és l’Arquitectura Tècnica. No obstant, aquest vídeo pot ser també d’utilitat 
per altres titulacions, com Arquitectura o algunes enginyeries.  
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