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Resum 
 
L’objectiu del projecte consistia en dissenyar i elaborar una base de dades, 
fàcilment consultable, que recollís informació sobre recursos docents 
accessibles a través d’Internet, en els àmbits de les matemàtiques i 
l’estadística. La consulta de la base de dades s’havia de poder fer també des 
de la xarxa i amb opcions de cerca anàlogues a les dels catàlegs de les 
biblioteques. Es volia també que la informació recollida no fos totalment neutra i 
incorporés descripcions i comentaris que poguessin ser útils pels usuaris: 
professorat, alumnat i PAS. Es tracta d’un projecte conjunt entre professorat del 
departament de Matemàtica Aplicada IV i la biblioteca de la Facultat de 
Matemàtiques i Estadística. 
 
 
Paraules clau 
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EL PROJECTE 
 
1. Introducció 
 
El curs 2002/03, entre el professorat del departament de Matemàtica Aplicada 
IV va sorgir la idea d’aprofitar una de les beques de suport a la docència que es 
tenia concedida a través de l’ETSETB per a dissenyar i elaborar una base de 
dades que recollís informació sobre recursos docents a Internet, en l’àmbit de 
les matemàtiques i de nivell universitari. Pensàvem que un recull d’aquesta 
informació podia ser útil, tant a l’hora d’emprar aquests materials a l’aula com 
pel treball personal de l’alumnat. En aquest sentit, preteníem anar més enllà 
d’una simple enumeració d’adreces i volíem incloure també una descripció prou 
completa dels continguts, per facilitar-ne l’ús, així com una petita anàlisi crítica, 
que permetés discriminar entre la gran quantitat de material que es pot trobar. 
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Durant aquell curs es van recollir dades d’un centenar d’adreces URL, es va 
acordar la mena d’informació que es volia tenir en cada cas i es va estructurar 
en una base de dades dissenyada sobre Access.  
 
A la vista de l’abundància de material i de la volada que prenia el projecte, 
varem pensar en donar-li continuïtat i en fer-lo accessible a un nombre més 
gran d’usuaris: no només professorat del departament; també per a la resta 
d’acadèmics de la UPC, l’alumnat i PAS que realitza tasques de suport a la 
docència (personal de biblioteques, de l’ICE, etc.). 
 
Amb aquesta intenció es va presentar una petició a la convocatòria d’ajuts a la 
innovació docent de la UPC, al curs 2002/03. Atesa la intenció de transcendir el 
caràcter local de la primera fase, ens va semblar que una eina com la que 
volíem completar tenia sentit en el marc dels serveis que ofereixen les 
biblioteques de la UPC i es va arribar ràpidament a un acord de col·laboració 
amb la biblioteca de l’FME per presentar conjuntament la petició. 
 
Això va permetre consolidar un grup de treball més ampli, que comprenia 
professorat del departament (Josefina Antonijoan i Antoni Ras), personal de la 
biblioteca (Gemma Flaquer) i el mateix becari (Oriol Pedrals) que havia 
participat en la primera etapa, però ara amb una dedicació més gran al 
projecte. A més de recollir més informació, l’objectiu central del projecte va 
passar a ser la construcció d’una interfície còmoda que permetés la consulta de 
la base dades a través de la xarxa.  

 
 

2. Descripció 
 
Tècnicament, tant la codificació com el contingut de la informació es recull en 
una base de dades que, després, és accessible, consultable i modificable a 
través d’Internet.  
 
La base de dades s’estructura en una “fitxa” per cadascun dels materials amb 
adreça URL. A més, comprèn un seguit de taules, que permeten classificar 
cadascun d’ells segons el tipus de material, la matèria, les paraules clau, el 
idioma i el nivell (figura 1).  
 
Les fitxes de cadascun dels materials recollits inclouen la selecció pertinent 
d’un o diversos ítems de cadascuna de les taules esmentades, més la 
informació específica: adreça URL, una descripció comentada del material, la 
data en què es va donar d’alta i la de la darrera actualització (figura 2).  
 
Aquesta base de dades està feta sobre Access. El disseny preliminar i la 
recollida de les primeres dades es va fer durant el curs 2002/03. 
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Figura 1: exemple d’una de les taules de la base de dades 

Tipus de matèries 
Id tipus de matèria Matèria 

1 Àlgebra lineal (15A) 
2 Anàlisi de Fourier, transformades (42) 
3 Càlcul 1 var (26A) 
4 Càlcul diverses v (26B) 
5 EDO's (34) 
6 Geometria (51) 
7 Mètodes numèrics (65) 
8 Probabilitat (60) 
9 Variable complexa (30) 

11 Altres 
 
 

Figura 2: exemple d’una part d’una fitxa de la base de dades 

Direcció Internet Entitat Tipus de materials 
Link 

actualitzat 
el dia 

http://mathstat.math.carleton.ca/~amingare/calculus.html Carleton 
University

Applets, animacions, 
gràfics^//^Exercicis i/o 
exàmens^//^Cursos^//^Tests 
on line^//^ 

15/10/2004

 
 
Posteriorment, s’ha fet tota una tasca de programació que permet passar de la 
base de dades a una interfície d’usuari sota forma de pàgina web. L’accés a la 
informació es fa a través d’Internet, a partir del web de la UPC i, més 
concretament, a partir de la pàgina de la Biblioteca de l’FME.  
 
El disseny d’aquesta interfície, lògicament, segueix la imatge estàndard del 
Servei de Biblioteques de la UPC, de manera que, per l’usuari, cadascuna de 
les fitxes té un aspecte molt semblant al de qualsevol element del catàleg 
general de la biblioteca (figura 3). Això sí, l’accés a la fitxa segueix un 
procediment diferent: en comptes d’una consulta al catàleg, aquí es tracta de 
fer una cerca a partir de la pàgina d’entrada. La cerca es fa a partir de la 
selecció de cap, un o diversos elements de cadascun dels àmbits que 
corresponen a les taules esmentades en un paràgraf anterior (figura 4). 
 
La tasca de programació inclou també la definició de perfils d’usuaris, amb 
privilegis que van des del simple accés i lectura a la possibilitat de modificar o 
actualitzar la informació recollida o fins l’opció d’incloure nous materials. En els 
dos darrers casos, l’usuari no ha de tocar la base de dades matriu, sinó que fa 
les seves propostes a través d’un formulari fàcil de complimentar i accessible 
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igualment en línia; després, l’administrador del sistema (biblioteca de l’FME) és 
l’encarregat de validar la proposta. 
 

 
Figura 3: exemple d’una fitxa a la interfície d’usuari 

 
 

Figura 4: pàgina de cerca a la interfície d’usuari 

 
La realització d’aquesta interfície s’ha dut a terme entre setembre de 2003 i 
desembre de 2004 i, a manca d’algun serrell final (depuració de fitxes de prova 
i correccions d’errors tipogràfics), està pràcticament a punt per fer-la accessible 
a la comunitat de la UPC. 
  
 
3. Resultats 
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No es pot parlar amb propietat de resultats, perquè tot just en aquests moments 
la interfície de la base de dades es pot posar a disposició dels usuaris. A més, 
tenint en compte que es tracta de classificar i referenciar material de la xarxa –
en constant evolució, per tant–, en cap cas es pot parlar d’un projecte tancat, 
atès que els propis usuaris n’han de ser, en certa manera, continuadors. 
Naturalment, durant la fase d’elaboració, el professorat que hi estàvem 
implicats hem fet servir part de la informació recollida en la nostra activitat 
docent. En aquest sentit, es pot parlar de dos avantatges: poder oferir als 
estudiants informació d’adreces on trobar material complementari al que oferim 
a l’aula (simulacions, exercicis, resums, etc); i utilitzar nosaltres mateixos 
aquest material (a classe, per encarregar treballs, per dissenyar proves 
d’avaluació...), tot estalviant-nos d’elaborar determinat material que resulta que, 
en algun lloc, ja estava fet.   
 
Finalment, un resultat que, aquest sí, ja s’ha produït i cal valorar ben 
satisfactòriament és el d’haver treballat conjuntament professorat i personal de 
biblioteques en un objectiu relacionat amb la docència, trencant amb l’esquema 
que aquesta és una competència exclusiva de l’estament acadèmic.  
  
 
4. Conclusions 
Si distingim dues components en aquest projecte, la de creació d’una eina per 
recollir informació (el model de base de dades, la interfície d’accés mitjançant la 
xarxa) i la recollida d’aquesta informació pròpiament dita, podem concloure que 
la primera part s’ha assolit i ha de ser exportable amb certa facilitat a d’altres 
àmbits, mentre que la segona només s’ha assolit parcialment. Això és així 
perquè, si bé es disposa de més d’un centenar d’entrades, la base no és 
exhaustiva; però manca, a més, desenvolupar un dels objectius inicials dels 
projecte: el de disposar de comentaris crítics que vagin més enllà de la pura 
descripció dels continguts. Efectivament, una de les limitacions de la xarxa és 
que, si bé hi ha una quantitat immensa de material, la qualitat d’aquest material 
no està contrastada. Volíem, originàriament, que les fitxes incloguessin una 
crítica sobre la qualitat i utilitat del material referenciat; però aquesta crítica, 
segurament, només la pot fer un acadèmic, que en sabrà valorar la validesa 
científica dels continguts i la seva adequació per a la pràctica docent. Ara bé, la 
quantitat de material a valorar ha fet que aquesta tasca sobrepassés la 
capacitat i disponibilitat de l’equip del projecte. 

 
 

5. Referències/Més informació 
L’adreça URL de la base de dades és la següent: 
 

http://bibliotecnica.upc.es/bib200/repositori/
 

Si voleu més informació, podeu dirigir-vos a la Biblioteca de l’FME o a 
qualsevol dels autors. 
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