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Resum 

 

El present projecte es basa en l’elaboració d’un estudi del sistema de funcionament de 

l’Aula Lliure, un programa de l’ETSEIB que consisteix en que alumnes de cursos superiors 

de l’Escola ofereixen suport en la docència de diferents assignatures als alumnes de 

primer, rebent aquests últims el servei de forma gratuïta. 

L’objectiu d’aquest treball és, primerament, presentar l’Aula Lliure i el per què de la seva 

existència, donar evidència del seu bon funcionament i, finalment, analitzar diversos 

entorns semblants a l’ETSEIB per tal d’establir un document que indueixi unes primeres 

pautes del que seria la implantació del model en una altra Universitat. 

Es determina quina és l’estructura interna, així com el sistema d’organització i els seus 

processos bàsics de funcionament. 

S’estudia exhaustivament l’entorn social i econòmic, centrat en un enfocament acadèmic 

dels diferents agents universitaris. 

S’han examinat les dades recollides per l’Escola de les notes de l’assignatura Càlcul II 

obtingudes al Quadrimestre de Primavera del Curs 2014-2015, aplicant una anàlisi 

estadística en les qualificacions, per a poder veure quins són els resultats acadèmics 

segmentant els alumnes participants a l’Aula Lliure. 

L’elaboració del pressupost destinat a aquest programa durant l’any acadèmic 2014-2015 

ha permès determinar quins serien els costos fixes que representaria implantar el programa 

en un altre Centre de semblants característiques, de les analitzades prèviament segons uns 

paràmetres qualificatius. 
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1. Prefaci 

1.1. Origen del projecte 

Des de la meva entrada a la Universitat vaig conèixer el que s’anomenava Aula Lliure. La 

iniciativa consistia en que alumnes de cursos superiors de l’ETSEIB oferien classes de 

repàs d’assignatures de primer per a les noves promocions de forma totalment gratuïta a 

canvi d’una convalidació de crèdits de Lliure Elecció, actualment crèdits optatius, i una 

remuneració econòmica.  

Jo mateix em vaig poder beneficiar d’aquestes classes en inscriure’m-hi, però no va ser fins 

uns anys després, amb la maduresa de qui està a punt d’acabar els seus estudis superiors, 

que no vaig apreciar el gran valor formatiu i beneficis acadèmics que aquest projecte 

aportava als estudiants nou vinguts.  

Trobo que la idea de crear un suport acadèmic de gran ajuda per a tot tipus d’estudiants i 

que a més no suposa una despesa econòmica pels que reben el servei, mereix ser digna 

de ser estudiada i reproduïda en tots els àmbits en els que sigui possible. 

 

1.2. Motivació 

Durant el transcurs de la Carrera vaig estar impartint classes de repàs de matemàtiques i 

física com a professor particular a alumnes de batxillerat per tal que aconseguissin els seus 

objectius acadèmics. Era una activitat que m’agradava: la gent podia aconseguir els seus 

objectius gràcies, en part, a la meva ajuda. A més em permetia cobrir una part de les 

meves pròpies despeses personals.  

En entendre l’essència de l’Aula Lliure i juntament amb el meu esperit actiu envers la gestió 

de projectes, vaig pensar que és una bona idea aplicar aquells conceptes apresos durant 

els meus estudis per analitzar el model de gestió per a que pugui ser executat en un àmbit 

diferent de l’ETSEIB per donar a conèixer l’Aula Lliure i fer que es puguin beneficiar el 

màxim nombre d’estudiants possible. 
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Tenint la possibilitat de contactar de tant a prop amb aquesta iniciativa i comptant amb tot el 

suport dels integrants de l’equip de l’Aula Lliure, des dels mentors fins als Caps Acadèmics, 

essent en Javier Giménez professor encarregat del meu propi Projecte, no vaig dubtar en 

tirar endavant amb la idea de profunditzar en el seu estudi. 

1.3. Requeriments previs 

Per a fer front a aquest tipus de projecte i realitzar l’estudi intern del funcionament de l’Aula 

Lliure ha estat fonamental l’aprenentatge de diverses eines apreses en les assignatures    

d’ Estadística, en quant a conceptes i utilització de software d’anàlisi estadística. 
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2. Introducció 

2.1. Objectius del projecte 

Es persegueixen dos objectius principals en l’elaboració d’aquest projecte:  

 Identificar i definir de forma precisa l’activitat que es duu a terme a l’Aula Lliure. 

 Analitzar els costos que representa l’Aula Lliure i estimar els costos que suposaria 

l’adaptació del model a un altre Centre. 

 

 

2.2. Abast del projecte 

Durant el desenvolupament del treball hi ha la següent estructura: 

 Presentació de l’Aula Lliure 

 Anàlisi de l’entorn normatiu, social, econòmic i acadèmic 

 Descripció de la gestió de l’Aula Lliure 

 Estudis del seu funcionament i anàlisi estadística incloent la segmentació d’alumnes 

participants a l’Aula Lliure. 

 Anàlisi de costos. Previsió de costos, finançament, viabilitat del projecte i anàlisi de 

resultats. 
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3. Presentació de l’Aula Lliure  

3.1. Origen de la iniciativa  

L’origen de l’Aula Lliure es remunta a l’any 2006 donat per dos fets fonamentals. El primer 

d’ells sorgeix d’una iniciativa estudiantil provinent de la “Delegació d’Estudiants”: alumnes 

involucrats i compromesos amb l’Escola van proposar, de la mà dels alumnes (en aquell 

moment) Mª Carmen Muñoz i Sebastià Chaves, entre altres, la iniciació de classes de 

reforç de les assignatures de primer curs pels estudiants nouvinguts impartides per 

alumnes voluntaris de cursos superiors.  

Aquesta proposta va ser molt ben rebuda per la Direcció de l’Escola, que va donar total 

suport i col·laboració en la relació alumnes-professorat, organització d’aules,... Va suposar 

una important feina de coordinació entre els mentors i Cap d’Estudis, càrrec ocupat per 

Neus Cónsul, actual Directora de l’ETSEIB. 

El segon fet fonamental es va produir el 2007, amb l’arribada de les beques Enginy Cat per 

part de la Generalitat: 21 M d’€ durant 3 anys (2007-2010, inicialment) destinats al 

finançament en 3 àmbits de la Universitat, en concret en l’entorn de les enginyeries. 

Aquests àmbits van ser: 

-El suport universitari als nous alumnes amb la creació de la figura del “Mentor”.  

-Promocionar els estudis d’enginyeria en escoles de secundària. 

-Ajudes en formació i suport per a professionals post-graduats.  

D’aquesta forma i durant 3 anys seguits es preveia destinar les beques Enginy Cat. 

 

En aquell moment l’Aula Lliure ja comptava amb una infraestructura organitzativa establerta 

de tal forma que la derivació de les beques Enginy Cat cap a aquesta iniciativa es va dur a 

terme quasi de forma natural i automàtica. 

Així doncs, es va dotar el projecte d’una font de finançament considerable que, juntament 

amb la concessió de crèdits de lliure elecció va fer que es creés una gran borsa de becaris 

per la gran quantitat i diversitat de beques. 
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Tot això, juntament amb l’anunci per tota l’Escola de l’imminent iniciació de classes de 

reforç gratuïtes pels estudiants de primer, va provocar un èxit total de l’Aula Lliure en la 

primera temporada: les inscripcions es van realitzar de forma massiva. 

 

3.2. Estructura organitzativa inicial 

En un context on el finançament ho permetia i gràcies a l’èxit de la iniciativa per la 

participació massiva dels estudiants, es va formar una estructura organitzativa de caire 

administratiu de tal forma que es van crear diferents nivells de responsabilitat, des de la 

Direcció fins als Mentors. 

 A més, naturalment, es va aprofitar l’estructura administrativa de l’Escola com a suport de 

tot el sistema de gestió. Es va involucrar des del SIAE fins al propis departaments de 

l’Escola, incloent els serveis informàtics.  

Les reunions van ser nombroses per tal d’establir una correcta coordinació de tot el sistema 

i també va ser de vital importància el suport dels Departaments Acadèmics de l’Escola amb 

docència a la fase inicial o selectiva (primer curs) de manera que la relació entre els propis 

professors de la Universitat i els Mentors va ser comunicativa i participativa en les dues 

direccions. 
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A la figura 3.2.1 es pot veure l’estructura pròpia l’Aula Lliure durant el període de temps en 

el qual es va poder fer ús de les beques Enginy Cat, és a dir, fins el 2009. 

Com es pot observar hi ha diferents nivells de responsabilitat. El primer nivell, de màxima 

responsabilitat està format per la Direcció de l’Escola i l’Àrea Acadèmica i les seves dues 

figures visibles la formen el Cap d’Estudis i el Cap d’Àrea Acadèmica. La seva funció 

principal és la de supervisió i suport del coordinadors i control pressupostari, estableixen les 

dimensions que pot assolir l’Aula Lliure en funció dels recursos disponibles.  

Els 2 coordinadors són els encarregats de la gestió interna: anunciar l’Aula Lliure mitjançant 

l’àrea de Comunicació, tria de mentors, crear horaris i grups de classe, organització classes 

amb l’ajuda de l’àrea de Planificació,... a més de comunicar les diferents accions a dur a 

terme als Delegats. Aquests, a la vegada, fan de suport al grup de Delegats. 

Figura 3.2.1: Organigrama inicis Aula Lliure 

Font: Elaboració pròpia 
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Els Delegats són els encarregats de cada assignatura. La seva feina consisteix en buscar i 

crear material docent per als mentors mitjançant la relació amb els professors de l’ETSEIB i 

els coordinadors de cada assignatura. 

Per últim, trobem el grup dels Mentors. És el grup més nombrós. Són els encarregats 

d’impartir les classes i donar informació i consells als alumnes nouvinguts. No només 

realitzaven les classes de reforç, sinó que també fan un acompanyament de suport en la 

resta d’àmbits relacionats amb l’Escola: resolen els possibles dubtes que sorgeixin als 

estudiants del funcionament de l’Escola i realitzen una mentorització dels mateixos. 
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3.3. Missió, Visió i Valors  

Missió 

La missió de l’Aula Lliure és clara: oferir suport acadèmic als alumnes nous per tal de 

facilitar la seva adaptació al curs i ajudar-los a superar la fase selectiva o inicial amb èxit. 

Visió 

La visió d’aquest programa és la de poder ajudar al màxim d’alumnes possibles i estendre 

aquest model a aquells Centres on pugui ser de utilitat. 

Valors 

L’Aula Lliure es defineix i regeix pels següents valors: 

 

 Cultura de l’esforç 

 Qualitat en l’ensenyament  

 Creació d’enllaços de cooperació en la relació Alumne/Escola 

 Transparència 
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4. Anàlisi de l’entorn 

Aquest és un dels punts bàsics per entendre la raó de ser de l’Aula Lliure i quines són les 

condicions a la que es troba subjecta. A més, l’estudi de l’entorn proporcionarà informació 

sobre els possibles targets on implementar el model adaptat de tal forma que serà més fàcil 

trobar les necessitats que el projecte haurà de satisfer. 

4.1. Entorn Normatiu 

Tot i que l’Aula Lliure va iniciar la seva existència quan les noves promocions entraven al 

pla 94, actualment aquest ha desaparegut dels primers cursos, per tant el context normatiu 

vigent correspon a l’EEES. 

Per entendre a quines condicions estan sotmesos els estudiants de primer per tal de poder 

prosseguir amb els seus estudis universitaris d’enginyeria s’han de conèixer les normatives 

de selecció i mínims requeriments acadèmics per superar l’anomenada Fase Inicial: 

 

DELS BLOCS CURRICULARS [1] [2] 

 

4.1 Es defineixen dos blocs d’assignatures de les quals l’estudiantat podrà ser avaluat 

curricularment.  

• Bloc curricular de la Fase Inicial: format pel conjunt d’assignatures dels dos primers 

quadrimestres del pla d’estudis (60 ECTS) 

• Bloc curricular de Grau: format per la resta d’assignatures del pla d’estudis (exclòs el bloc 

optatiu del darrer quadrimestre i el Treball de Fi de Grau) (150 ECTS) 

 

4.2 L’estudiantat de l’ETSEIB, en tots els seus graus, ha de superar els 60 crèdits ECTS de 

la Fase Inicial en un termini màxim de 2 anys per als estudis a temps complet i de 4 anys 

per als estudis a temps parcial.  

4.3 Cada bloc és avaluat per una Comissió d’Avaluació Curricular (CAC) la seva composició 

de la qual es defineix en el Reglament de l’ETSEIB. 

5. DEL FUNCIONAMENT DE L’AVALUACIÓ CURRICULAR  
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5.1 Segons el calendari previst, les CAC’s són convocades pel president o presidenta una 

vegada finalitzat un cicle de desenvolupament acadèmic de les assignatures del bloc 

curricular, i de les seves actuacions aixeca acta el seu secretari o secretària.  

5.2 Les actuacions de la CAC tenen com a base l’expedient acadèmic de l’estudiantat i, si 

escau, les al·legacions presentades mitjançant instàncies.  

5.3 Tota estudianta o estudiant matriculat i qualificat numèricament de totes les 

assignatures d’un bloc curricular, amb alguna nota inferior a 5, pot sol·licitar, si ho desitja, 

no ser-ne declarat APTE d’aquest mitjançant instància a la comissió abans que procedeixi a 

l’avaluació curricular del bloc.  

5.4 Les actes de la CAC són signades per la secretaria i la presidència de la Comissió.  

5.5 Relacions de l’estudiantat del Bloc Curricular de la Fase Inicial: l’estudiantat matriculat i 

avaluat de totes les assignatures que configuren el bloc curricular de la fase inicial, en 

funció de les notes obtingudes, formarà part d’una de les relacions següents:  

1. Estudiantat amb totes les notes més grans o iguals que 5.  

 

2. Estudiantat amb una NMP (Nota Mitjana Ponderada) més gran o igual que 5, 

amb no més de dues assignatures suspeses i que satisfà una de les següents 

relacions:  

 

a. Una única nota entre 4 i 4,9.  

b. Dues notes entre 4 i 4,9 tals que la seva suma sigui major o igual que 9.  

 

3. Estudiantat amb una NMP més gran o igual que 5, però que no compleix les 

relacions 1 i 2.  

 

4. Estudiantat amb una NMP més petita que 5 o amb una o més qualificacions NO 

PRESENTAT.  

 

DE L’ACTUACIÓ DE LES COMISSIONS D’AVALUACIÓ CURRICULAR  

6.1 De l’actuació del Bloc Curricular de la Fase Inicial:  

1. En virtut d’aquesta normativa, l’estudiantat de la relació 2 seran declarats APTES.  

 

2. L’estudiantat de la relació 3 generalment serà declarat SUSPENS DE 

QUALIFICACIÓ.  
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La Comissió d’Avaluació Curricular podrà considerar situacions singulars de l’estudiantat i 

declarar-lo APTE, si escau.  

3. L’estudiantat de la relació 4 serà declarat NO APTE O SUSPENS DE 

QUALIFICACIÓ segons escaigui.  

 

Durant el curs 2014/2015 va entrar en vigor la normativa de reavaluació a l’ETSEIB. Així 

doncs, totes les assignatures obligatòries dels Graus i dels Màsters, així com les optatives 

d’especialitat del màster EI i del màster SCTM son reavaluables. 

 

Els estudiants tenen dret a la reavaluació si han suspès l’assignatura amb una qualificació 

final diferent de NP (No Presentat). La qualificació que es tindrà en compte és la darrera de 

les qualificacions, per tant pot passar que la qualificació final després de l’examen de 

reavaluació sigui més baixa que l’anterior. 

 

 

Aquest és el marc normatiu al que s’enfronten els alumnes nouvinguts a la carrera. La 

tassa d’èxit de l’ETSEIB, definida com el nombre de crèdits superats entre el nombre de 

crèdits presentats a examen, pels estudiants de primer curs del Grau en Enginyeria en 

Tecnologies Industrials a l’any 2012-2013 va ser aproximadament del 75% , dada publicada 

al setembre del 2014. [3] 
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4.2. Entorn sociocultural 

4.2.1. Estructura Universitària 

El Sistema Universitari Espanyol (SUE) ha estat conformat, en el curs 2014-2015, per un 

total de 83 universitats ( 81 impartint docència), distribuïdes en 243 campus les presencials 

i 113 seus les no presencials i especials.  

De les 83 universitats, 50 són de titularitat pública i 33 privada. El nombre d’universitats 

privades està proliferant en els últims anys, en concret, des de l’any 2001 s’han creat 15 

universitats privades, és a dir, quasi pràcticament una universitat per any. 

De les noves universitats creades des del 2001, quatre són universitats privades no 

presencials, de manera que en el curs 2013-2014 imparteixen docència oficial 6 universitats 

no presencials. 

A España hi ha 1,78 universitats per cada milió d’habitants. Si es té en compte només la 

població en edat universitària teòrica (entre 18 y 24 anys) el nombre d’universitat per milió 

de població es situa en 25,67. En definitiva, a Espanya hi ha una universitat per cada 

569.852 habitants, i si es té en compte només la població entre 18 i 24 anys, hi ha 40.584 

habitants joves per cada universitat.  

Si finalment es considera només la població universitària total, de cicle, grau i màster, de 

mitja, hi ha 19.000 estudiants per universitat.  

En el curs 2014-2015 es comptabilitzen 1.042 centres universitaris (Escoles i Facultats), 

enfront als 1.030 del curs anterior) impartint docència oficial al llarg del territori espanyol. 

Són els territoris més grans per habitants, els que major nombre de centres tenen: 

 

 158 a Andalusia 

 158 a Catalunya 

 161 a la Comunitat de Madrid 
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En el curs 2013-2014 a les universitats de l’estat espanyol es van matricular, en estudis de 

grau i màster 1.532.728 estudiants, un 1% menys que en curs anterior en el que el nombre 

d’estudiants es va situar en 1.548.534. Del total d’estudiants, 1.189.848 van ser estudiants 

de grau, 222.825 de primer i segon cicle i 120.055 de màster. 

La taxa neta d’escolarització universitària entre 18 i 24 anys continua amb la seva tendència 

creixent i se situa en el 28,6 % ( en el curs 2008-09, un cop arribada la crisi a Espanya, era 

del 23,8%). Aquests resultats són la conseqüència del increment del nombre d’estudiants 

universitaris, en els últims anys, en aquest tram d’edat, i a la vegada, la reducció de la 

població entre 18 i 24 anys. 

El nombre d’estudiants de grau i primer i segon cicle en el curs 2012-2013 va ser doncs de 

1.450.036 estudiants, el que suposa un 0,5% menys que el curs anterior. Pel curs 2013-

2014 aquesta xifra va ser de 1.438.115 estudiants, el que indicaria un lleuger descens de 

0,8% que està directament relacionat amb la reducció de població entre 18 i 24 anys, que 

en el any 2014 va disminuir un 3,2% respecte a 2013. Aquesta reducció del nombre 

Taula 4.2.1.1: Estructura de les Universitats (Curs 2014-2015) 

Font: Ministerio Educación Cultura y Deporte [4] 
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d’estudiants no és nova, ja que en els cursos anteriors a 2008-09 es venia produint una 

pèrdua mitjana anual d’estudiants universitaris de l’1%. 

La crisi va produir, a partir del curs 2007-08, una entrada d’estudiants al sistema 

universitari. De fet, el nombre d’estudiants entre 18 i 21 anys en tot aquest període s’ha 

incrementat un 13,7%, mentre que la taxa de variació decennal (des del curs 2002-03 fins 

el 2012-03) ha sigut del -8,4%. Les previsions indiquen que, de confirmar-se la tendència, 

s’estaria reprenent el camí de descens d’estudiants universitaris que ja es venia produint 

amb anterioritat a la crisi econòmica.  

D’aquesta forma es podria dir que el creixement d’estudiants universitaris que s’ha produït 

en el període transcorregut entre el cursos 2008-09 i 2011-12 ha sigut de caràcter 

excepcional. 

Disminueix de forma significativa el nombre d’estudiants d’Enginyeria i Arquitectura, amb 

una taxa de variació anual del -5,3% i decennal del -23,3%, el que significaria que aquesta 

branca ha perdut en els últims 10 anys un de cada quatre estudiants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2.1.1: Evolució matriculats a Grau, 1r i 2n cicle. Cursos 2007-08 a 2013-14 

Font: Ministerio Educación Cultura y Deporte [4] 
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4.2.2. Les ajudes a l’estudi. Beques 

 

En el curs 2013-2014 es va dur a terme una modificació en l’estructura de les beques a 

l’estudi. Es van reestructurar les diferents classes de beques a les quals els sol·licitants 

poden optar segons els requisits acadèmics i econòmics establerts.  

En l’actual model, es distingeixen dues, la fixa i la variable: 

 En la fixe s’inclou l’exempció de preus públics (beca de matrícula), la quantia en 

relació amb la renda de l’estudiant i la lligada a la residència durant el curs. 

 La variable depèn de la seva renda familiar i el seu rendiment acadèmic.  

El 32,6 % del import de les beques es va destinar a la cobertura del preu públic de 

matrícula dels estudiants becats, el 31,4% es va destinar als components de la part fixe, 

concretament el 16,5% a la quantia fixe lligada a la renda de l’estudiant i el 14,9% a la 

lligada a la residència durant el curs; i el 35,6% es va destinar a la part variable, de la qual 

se n’han beneficiat el 81,5 % dels becats. 

 

 

 

 

A destacar el increment (21,5%) de la tassa de variació anual l’any 2014. Petits símptomes 

de recuperació econòmica que es reflexa en una disminució dels tallaments pressupostaris 

en educació. 

Taula 4.2.2.1: Beques i ajudes generals d’estudi (Milers d’€) 

Font: Ministerio Educación Cultura y Deporte [4] 
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   El import mig concedit a estudiants beneficiaris d’Enginyeria i Arquitectura va ser l’any 

2012-2013 de 3.005,60 €. 

 

 

 

Taula 4.2.2.2: Nombre de beneficiaris i import mig concedit als Graus, 1r i 2n cicle 

Font: Ministerio Educación Cultura y Deporte [4] 
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Entre comunitats amb un índex % major de becaris sobre matriculats es troben en primer 

lloc Extremadura amb un 164,5%, seguida per Castella - La Manxa  (130,1%) i Andalusia 

(125,5%). Pel contrari, amb el menor índex trobem la Comunitat Foral de Navarra (62,2%), 

la Comunitat de Madrid (69,9%), seguida d’Aragó (78,9%). 

Es pot apreciar, com a tònica general, que aquells territoris amb un índex PIB per càpita 

més baix són els que obtenen els majors percentatges de becaris respecte l’índex 100, i a 

la inversa, els territoris amb major PIB per càpita tenen un índex de beneficiaris menor. 

Taula 4.2.2.2: Índexs de Població Universitària, becats i PIB per càpita curs 2012-2013 per territoris 

Font: Ministerio Educación Cultura y Deporte [4] 
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4.2.3. Preus Públics de Titulacions de Grau 

 

Al curs 2014-2015 els preus públics dels ensenyaments universitaris pràcticament s’han 

mantingut constants. 

En 13 de les 17 comunitats autònomes els preus dels ensenyaments de grau han sigut els 

mateixos que els del curs anterior i en la resta de comunitats autònomes el creixement ha 

sigut mínim (el major increment ha sigut del 2%).  

El preu mig dels estudis de grau s’ha situat en 18,5 € el crèdit matriculat. 

Es manté una considerable heterogeneïtat en els preus dels diferents territoris que obeeix a 

diferents factors: per una part, el comportament històric i el moment en el que van adquirir 

competències, per una altra banda, els diferents nivells d’experimentalitat (tipus de carreres 

categoritzades de forma diferents segons el Ministeri d’Educació) i classificació de les 

titulacions, i per últim les diferents polítiques en matèria universitària que es realitza a cada 

Comunitat Autònoma.  

Galicia és la Comunitat Autònoma amb el preu mig més baix, 11,89€/crèdit, mantingut 

constant en els últims quatre anys (des del curs 2011-2012), seguida d’Andalusia que, 

sense establir experimentatlitat en el preu de la primera matrícula, situa el preu del crèdit en 

12,62 €/crèdit. 

Entre les Comunitats Autònomes amb el preu més alt se situa Catalunya, el preu mig de la 

qual és de 33,52€/crèdit. S’ha de tenir en compte que a Catalunya els preus estan 

condicionats a la renta dels estudiants. 

 La segueix la Comunitat de Madrid, amb un preu mig de 30,33€/crèdit. Aquesta comunitat 

estableix el preu màxim que han de fixar les universitats. 

Les diferències de preu entre la experimentalitat màxima i la mínima és desigual entre les 

diferents comunitats: des d’Andalusia, que no estableix experimentalitat, fins a Catalunya 

que té una diferència de 14,26€/crèdit entre la menor experimentalitat i la màxima, o 

Castella Lleó amb una diferència que arriba als 13,18€/crèdit. 

La política de penalització a segones, terceres i quartes matrícules es també desigual per 

comunitat autònoma. En 8 comunitats el preu de la segona matrícula duplica el de la 

primera, en la resta el increment es menor. Alguns exemples: a Catalunya la segona 

matrícula augmenta un 23,5% la primera, al País Basc un 45% i a Galicia un 38,4%. 
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La tercera matrícula resulta molt més penalitzada que la segona en totes les comunitat, 

arribant en alguns casos a multiplicar per quatre el preu de la primera matrícula.  

La quarta matrícula, en moltes comunitats autònomes arriba a sis cops el preu de la 

primera matrícula.  

Tots aquests comportaments poden arribar a ser força diferents entre Comunitats 

Autònomes. 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 4.2.3.1: Variació dels Preus Públics mitjans del crèdit matriculat per primera vegada en 

titulacions de Grau per territoris 

 

Font: Ministerio Educación Cultura y Deporte [4] 
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Observant la figura anterior es pot veure, aplicant els preus extrems del global de 

comunitats, com en el anterior curs, un estudiant a Catalunya podia arribar a pagar 39,53 € 

el crèdit mentre que a la vegada un estudiant a Galicia ho feia a 9,85 €/crèdit. 

Sobta d’entrada veure unes diferències tant grans  i irregulars que es poden trobar al llarg 

dels diferents territoris.  

Són moltes les variables que produeixen aquestes variàncies, tals com les que s’ha exposat 

anteriorment: 

 Experimentalitat i classificació de les carreres 

 PIB per càpita de cada zona 

 Nombre d’estudiants 

Entre altres. 

A continuació s’exposa un gràfic que resumeix i mostra a la perfecció el que ha de pagar 
cada alumne segons el territori en el que es troba i el cost de suspendre i repetir una 
assignatura en les successives convocatòries.  

Figura 4.2.3.1: Preus Públics del crèdit matriculat per primera vegada en titulacions de Grau en mínim i 

màxima experimentalitat (€/crèdit). Curs 2014-2015 

 

Font: Ministerio Educación Cultura y Deporte [4] 
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De tota la informació anterior se’n pot treure una conclusió principal: suspendre una 

assignatura pot arribar a sortir molt car. 

Figura 4.2.3.2: Preus Públics mitjans del crèdit matriculat en primera, segona, tercer, quarta i 

successives matrícules en Grau per territoris. Curs 2014-2015 

 

Font: Ministerio Educación Cultura y Deporte [4] 
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El Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials consta d’un total de 240 crèdits ECTS, 60 

del quals són els que conformen el primer curs. Tenint en compte que a l’ETSEIB la tassa 

d’èxit mitjana és aproximadament del 75%, es pot arribar a generar una idea aproximada 

del sobre cost que genera l’estudi de la carrera.   

 

 

 

 

4.3. Entorn Econòmic 

Durant el transcurs de l’any 2007 l’economia del món comença a canviar la tendència que 

havia seguit durant els 8 anys previs, on hi va haver un creixement estable i mantingut. 

Al 2008 esclata la crisi als Estats Units amb la fallida del banc nord-americà Lehman 

Brothers, i posteriorment estesa a Europa i Àsia. Aquesta depressió econòmica, que 

encara a l’actualitat s’està patint, ha estat batejada com la Gran Recessió. 

La crisi econòmica ha tingut un fort impacte sobre el mercat de treball, provocant un 

considerable deteriorament de l’ocupació: el 2011 el nombre d’aturats va arribar als 5,3 

milions de persones arribant la tassa d’atur al 22,9%, molt per sobre del 13,9 % registrat a 

finals del 2008. 

El patrimoni de les famílies va experimentar reduccions importants com a conseqüència del 

retrocés del valor d’actius financers i, fonamentalment, dels actius immobiliaris. 

Els ingressos nets mitjans de les famílies espanyoles van ser aproximadament de 23.000 

euros anuals al 2013, distribuïts en la següent disposició: 
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                 * Trams representats: 

                  Menys de 16.650€ 

                  16.651€ - 18.770€ 

                  18.771€ - 20.000€ 

                  20.001€ - 22.740€ 

                  22.741€ - 25.570€ 

                  Més de 25.571€ 

 

En la imatge anterior es pot observar com les rendes mitjanes més elevades és troben 

principalment a Madrid, Catalunya, País Basc i Navarra. A la zona sud d’Espanya denota 

clarament un color més clar que representa el de menor renta. 

Pel que fa referència al PIB, Espanya entra en recessió l’últim semestre de 2008 i no en 

surt fins al segon trimestre de 2010. Aquesta recuperació fou molt breu, ja que el PIB torna 

a caure a partir del 2011. Actualment, la previsió per la taxa de variació interanual del PIB 

va paral·lela a la europea. Es preveu un creixement entre l 1,3 i 2,2 per els dos pròxims 

anys. 

Figura 4.3.1: Ingressos anuals mitjos per família al 2013. 

 

Font: Aplicaciones de Inteligencia Artificial [11] 

 

 

 

Llegenda* 
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Tot i que el panorama global sembla que s’ha estabilitzat i dona mostres de recuperació 

macroeconòmica, el creixement és feble, fruit també d’una dèbil demanda interna amb pocs 

o cap estímul fiscal com els que es van dur a terme anteriorment i s’enfronta a un futur 

basat en la demanda externa. Sembla però que el consum en les llars també progressa 

favorablement (encara que d’una manera molt feble), augmentant en un 0,2%. Tot i ser una 

xifra baixa, presenta milloria respecte la tendència anterior. 

 

 

Gràfic 4.3.1: Variació interanual del PIB a Espanya 

 

Font: INE [12] 

 

 

 

Taula 4.3.1: Previsions de l’economia catalana 

 

Font: Generalitat de Catalunya. Departament d’Economia i Coneixement [13] 
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4.4. Entorn Acadèmic 

Actualment a Espanya es poden trobar un total de 35 Escoles on s’imparteix el Grau en 

Enginyeria en Tecnologies Industrials: 29 d’àmbit públic i 6 de privades [14]. Els centres 

docents són els següents: 

 

 

Nº UNIVERSITATS PÚBLIQUES 

1 Escuela Politécnica Superior de Algeciras Universidad de Cádiz 

2 Escuela de Ingenierías Industriales de Badajoz Universidad de Extremadura 

3 ETSEIB, UPC 

4 Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Béjar, Universidad de Salamanca 

5 Escuela Superior de Ingenieros Industriales de Bilbao, Universidad del País Vasco 

6 Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Murcia, Universidad Politécnica de Cartagena 

7 Escuela Superior de Tecnología i Ciències Experimental de Castellón, Universitat Jaume I 

8 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Ciudad Real, Universidad Castilla La Mancha 

9 Escuela Politécnica Superior de Elche, Universidad Miguel Hernández de Elche 

10 Escola Politécnica Superior de Ferrol, Universidad da Coruña 

11 Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón, Universidad de Oviedo 

12 Escola Politécnica Superior, Universitat de Girona 

13 Escuela Técnica Superior de Ingeniería, Universidad de Huelva 

14 Escuela Politécnica Superior de Jaén 

15 Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

16 Escuela Politécnica Superior de Madrid, Universidad Carlos III 

17 Escuela de Ingeniería Industrial e Informática, Universidad de León 

18 Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Universidad de la Rioja 

19 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, Universidad Politécnica de Madrid 

20 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED) 

21 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, Universidad de Málaga 

22 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación de Pamplona, Universidad 
Pública de Navarra 

23 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación de Santander, Universidad de 
Cantabria 

24 Escuela Superior de Ingenieros Industriales, Universidad de Sevilla 

25 Escola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa, Universitat Politècnica de 
Catalunya 

26 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Industriales, Universidad Politécnica de Valencia 

27 Escuela de Ingenierías Industriales, Universidad de Valladolid 

28 Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Vigo 

29 Escuela de Ingeniería y Arquitectura, Universidad de Zaragoza 

Taula 5.1: Escoles públiques on s’imparteix actualment el GETI a Espanya 

 

Font: Elaboració Pròpia 
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Per a poder analitzar l’entorn acadèmic d’aquesta estructura docent es va realitzar una 

tasca de recerca de dades públiques sobre estadístiques dels resultats acadèmics de les 

assignatures de primer curs pel GETI. 

Primerament, es va iniciar la investigació en els portals webs de cada una de les escoles, a 

la cerca d’algun tipus de portal de transparència on es poguessin trobar les dades pel 

públic, sense obtenir resultats massa fructífers. 

En un segon pas es va intentar contactar telefònicament amb cada un d’aquells centres 

dels quals no se’n van trobar cap tipus de resultats. El resultat generalment va ser el 

mateix: després de reiterats intents de contacte telefònic per a un mateix centre, 

s’aconseguia contactar amb la persona responsable de les dades, la qual explicava que 

s’havia de fer una sol·licitud mitjançant correu electrònic i, mitjançant una avaluació dels 

motius exposats relacionats per a l’ús de les dades, es decidiria si eren enviades o no. 

Altres vegades, directament la informació que es sol·licitava no es podia obtenir, bé per que 

no quedava registrada o perquè les últimes dades presses eren desfasades. 

Finalment s’exposaran els resultats de la cerca per a 4 de les Universitats públiques, ja que 

de les privades no es va tenir cap resultat esperat de la recerca, per raons evidents. 

Les 4 Escoles escollides han estat: 

1. Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals de Castelló, Universitat Jaume I 

2. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación de Santander, 

Universidad de Cantabria 

Nº UNIVERSITATS PRIVADES 

1 Instituto Químico de Sarrià de Barcelona Universitat Ramon Llull 

2 Escuela Politécnica Superior y Escuela de Arquitectura de Madrid, Universidad Antonio de Nebrija 

3 Escuela Técnica Superior Universidad de Mondragón 

4 Escuela Superior de Ingenieros Industriales de San Sebastián, Universidad de Navarra 

5 Escuela Politécnica Superior Villanueva de la Cañada, Universidad Alfonso X el Sabio 

6 Escuela Politécnica Villaviciosa de Odón, Universidad Europea de Madrid-CEES 

Taula 5.2: Escoles on s’imparteix actualment el GETI a Espanya 

 

Font: Elaboració Pròpia 
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3. Escuela de Ingeniería y Arquitectura, Universidad de Zaragoza 

4. ETSEIB, UPC 

 

Els motius pels quals s’han seleccionat les Escoles de Castelló, Cantabria i Saragossa han 

estat principalment per haver obtingut les dades més recents i més semblants a les 

estadístiques desitjades. A més són Universitats dispersades pel territori per a obtenir una 

mostra generalitzada. L’ETSEIB també ha estat escollida per raons evidents. 

Aquesta tasca de recollida de dades es va convertir en un procés força lent i més laboriós 

del que en un principi s’havia pensat. 

 

 

 

Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals de Castelló 

 

En aquesta Escola primerament es va establir contacte telefònic amb Secretaria. Després 

de diverses explicacions, es va poder tractar en una altra trucada amb Ana Piquer, 

Vicedirectora del Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials. Es van exposar els motius 

de la sol·licitud d’algunes dades estadístiques. Per tal d’obtenir-les es va tenir que realitzar 

una sol·licitud formal amb el suport d’un representant de l’ETSEIB que coordinés el present 

projecte. D’aquesta forma es va realitzar, obtenint finalment les següents dades: 

          

 

 
Taula 5.3: Dades estadístiques del GETI per les assignatures de 1r curs. Curs 

2014-2015 

 

Font: Universitat Jaume I 
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Essent les diferents columnes: 

 

 

 

 

 

 

Les dades sol·licitades i que no estaven disponibles van ser la nota mitjana del global de 

l’alumnat per a cada una de les assignatures. 

S’entén com a tassa de rendiment la relació percentual entre el nombre total de crèdits 

superats i el nombre total de crèdits matriculats. 

S’entén com a tassa d’èxit la relació percentual entre el nombre total de crèdits superats i el 

nombre total de crèdits presentats a avaluació. 

A destacar que trobem una mitjana de 69 alumnes per assignatura i una tassa d’èxit 

mitjana de 95,7%, arribant al 100% en algun cas, i una tassa de rendiment mitjana del 92%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total:                     Total estudiants matriculats 

%1ªMat:                 Percentatge d’estudiants en primera matricula 

T.Rend:                 Tassa de rendiment 

%Susp:                  Percentatge de suspensos  

%NP:                     Percentatge de No Presentats 

T.Éxito:                  Tassa d’èxit 

%Apro 1ªMat:        Percentatge d’aprovats en 1ª matricula 
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Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación de Santander 

 

En aquest cas, les dades es van poder obtenir mitjançant la pàgina web de l’Escola de 

forma relativament senzilla. Les dades publicades ( i les més recents) corresponien al 1r 

quadrimestre del curs 2013-2014: 

 

 

 

 

 

 

El percentatge mig d’aprovats se situa aproximadament al 70%, uns 12 punts per sota que 

la taxa de rendiment mitjana de la Universitat Jaume I. El nombre d’alumnes és 

lleugerament inferior. A destacar que en aquesta Escola s’ha realitzat un anàlisi de dades 

segmentant pel gènere de l’estudiant, observant una clara majoria d’alumnes de sexe 

masculí.  

En totes les assignatures menys en Física I, el percentatge de noies aprovades és superior 

al dels nois. 

Taula 5.4: Dades estadístiques del GETI per les assignatures de 1r curs. Primer 

quadrimestre Curs 2013-2014 

 

Font: Universidad de Cantabria [15] 
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Tampoc es van poder aconseguir notes mitjanes de cada una de les assignatures. 

 

Escuela de Ingeniería y Arquitectura, Universidad de Zaragoza 

Després de realitzar un contacte telefònic amb la Universitat, es van poder localitzar 

prèviament les estadístiques públiques de les quals disposa aquesta Escola a la web. 

Es disposen dades pel global del curs acadèmic 2014-2015: 

 

 

 

 

On T.E. i T.R. representen la Tassa d’Èxit i la Tassa de Rendiment respectivament. 

La tassa de rendiment mitjana de 62,17 %. A destacar que el nombre d’alumnes en aquest 

Centre és força superior al de les dues anteriors. 

 

Taula 5.5: Dades estadístiques del GETI per les assignatures de 1r curs. 2014-

2015 

 

Font: Universidad de Zaragoza [16] 
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Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona 

Les dades que es poden obtenir públicament per a l’ETSEIB són de les més completes que 

podem trobar, a més de tenir una gran facilitat d’accés al ser aquestes publicades en la 

pàgina web de l’Escola en cada una de les memòries anuals. La publicació anual més 

recent és la memòria del curs 2012-2013, per això les dades mostrades a continuació són 

d’aquests anys: 

 

 

 

 

Taula 5.5: Dades estadístiques del GETI per les assignatures de 1r curs. 2012-

2013 

 

Font: ETSEIB [17] 
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5. Processos de gestió de l’Aula Lliure 

 

Coordinació i gestió interna 

A continuació es descriuen detalladament tots els processos i subprocessos que tenen part 

en la coordinació i gestió interna de l’Aula Lliure, des de que comença un quadrimestre fins 

a la finalització d’aquest. Cada un dels processos ve determinat per un conjunt de 

procediments concrets. El seu ordre es cronològic: 

 

-Es pregunta als mentors del quadrimestre anterior si volen seguir com a professors 1 

quadrimestre més. 

-El Cap d’Àrea Acadèmica (Carles Oriol) dona l’ordre al Coordinador d’iniciar el procés de 

reclutament de mentors. 

-El Coordinador contacta amb el Departament de Comunicació de l’ETSEIB per organitzar 

la campanya de reclutament: publicitat a la web de l’Escola, Anuncis als escriptoris de tots 

els ordinadors, informació a les TV dels passadissos, es pengen cartells,... 

-Es reben les diferents aplicacions al correu de l’Aula Lliure: 

-Cada mentor ha de proposar 2 assignatures a les que voldria fer classe i quina 

beca volen. 

2 tipus de beca: 

-5h/setmana (4h de classe + 1h de preparació) 

-10h/setmana (8h de classe + 2h de preparació)  

-Avaluació candidats a mentors (d’una llista elaborada pel Coordinador): 

La llista es enviada al Cap de l’Àrea Acadèmica per a revisar-la conjuntament. 

-El Coordinador crea els grups de classe: 
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-Es creen 8 grups de les assignatures “fortes”: 6 grups al matí (s’intenta 1 mínim per 

a cada dia de la setmana) i 2 grups per la tarda. 

-Es creen 2 grups per les assignatures “fluixes” 

-2h/ setmana per grup 

 

-El coordinador assigna els mentors als grups: mentors “antics” tenen preferència sobre els 

nous. L’assignació és manual. 

-Es comunica als mentors per correu. 

-Dijous abans de la setmana de la matriculació es fa reunió amb els Professors, 

Coordinador, Cap d’Estudis i Cap d’Àrea Acadèmica: 

Xerrada explicativa, es motiva als mentors. 

Es tracta el tema de passar llista. 

Es dóna als mentors els contes d’impressió amb la qual podran realitzar fotocòpies 

(recursos dirigits a Aula Lliure). 

Surten els horaris de classe definitius (12:00-14:00 i 15:00-17:00). Aquest mateix 

dijous, el Coordinador els penja a Atenea. 

(La setmana següent és la de les inscripcions). 

A més, a partir d’aquell dijous el Coordinador es fica en contacte amb el 

Departament de Comunicació per anunciar la setmana d’inscripcions per als 

alumnes. 

-Des del següent dilluns a dijous: Inscripcions per part dels alumnes. 

-En aquesta mateixa setmana el Coordinador contacta amb el Departament de Planificació 

per organitzar les classes: cassació dels horaris amb les aules (es tenen en compte les 

aules informàtiques ). S’obté en un arxiu PDF la organització d’aules. El Coordinador ho 

penja al Campus. 
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-Dijous es tanquen les inscripcions. 

-Divendres es fa ús del programa informàtic d’assignació, info. als professors i campus pels 

alumnes. 

-Reclamacions: els alumnes es fiquen en contacte amb el Coordinador de l’Aula Lliure i es 

resolen les diverses incidències de forma flexible. 

-El següent dilluns comencen les classes. 

 

 

 

 
 
 

 

 

Figura 5.1 : Processos de gestió i coordinació interna de l’Aula Lliure 

Font: Elaboració pròpia 
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Matriculació i desenvolupament del quadrimestre 

 

-La seva matrícula es fa 1 setmana (dilluns-dijous) abans de l’inici de les classes: Atenea. 

-5 opcions prioritàries (d’una llarga llista). 

-Divendres tarda: publicació alumnes assignats als grups. 

-L’assignació la fa un programa en Python (Lluis Salort) 

-IN: Arxiu .txt amb el nom dels alumnes ordenats per nota de les PAU 

-OUT: Arxiu .txt amb la llista dels alumnes per a cada una de les 

assignatures. 

*El Coordinador és l’encarregat d’aquest pas. 

-Següent dilluns: inici de les classes. 

-Per a possibles canvis de grup: 

-Segons disponibilitat de grups. Els alumnes han de parlar amb el mentor del grup al 

que vol anar. 

-Al final del quadrimestre se’ls hi passa una enquesta. 

 

Durant el quadrimestre: 

-Es duent a terme les classes normalment segons els horaris establerts. 

-La feina del Coordinador: 

Es fa un control d’assistència per veure si els alumnes van a classe. 

S’encarrega de la gestió dels comptes d’impressió (el Coordinador va a la copisteria 

i firma els diners que es necessitin). 
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Gestió problemes aules: 

-Si falla algun mentor hi ha una redistribució dels alumnes: el coordinador es 

fica en contacte amb el Departament de Planificació per a crear alguna 

classe nova puntual. A la llista d’assistència hi ha el correu electrònic de tots 

els alumnes que estan inscrits al grup. Si el professor no pot assistir un dia a 

classe i/o ha de canviar la hora de classe puntualment, és l’encarregat de 

comunicar-ho als alumnes. 

-Possibles anuncis a Atenea de places disponibles a Aula Lliure. 

-Final del quadrimestre: ENQUESTA: 

Aspectes a mantenir. 

Aspectes a millorar. 

 

 

 

 

Figura 5.2 : Processos de matriculació i desenvolupament durant el quadrimestre 

Font: Elaboració pròpia 
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6.  Anàlisi estadístic notes Càlcul II quadrimestre 

Primavera Curs 2014-2015 

 

Aplicant l’estadística descriptiva, primerament s’analitzaran totes les notes des d’un punt de 

vista del global dels alumnes matriculats a Càlcul II durant el quadrimestre de Primavera 

Curs 2014-2015, i posteriorment realitzant diverses segmentacions per la especialitat del 

grau que estan cursant: Enginyeria en Tecnologia Industrial, Enginyeria Química i 

Enginyeria de Materials. D’aquesta manera s’obtindrà una idea general sobre la qual se’n 

podran treure conclusions més endavant. 

Seguidament es realitzarà un estudi més profund per a l’assignatura de Càlcul II del mateix 

quadrimestre amb l’objectiu d’avaluar si l’Aula Lliure té impacte en els resultats acadèmics 

dels seus alumnes participants i en quina mesura. 

La raó principal per la qual s’ha triat aquesta assignatura per a centrar l’anàlisi estadístic 

sobre les notes dels alumnes és que Càlcul II és la única matèria de la qual es tenen els 

registres al complet dels estudiants participants a l’Aula Lliure així com el de la seva 

assistència al llarg de les 11 classes impartides durant el quadrimestre.  

 

Anàlisi sobre el global d’alumnes 

El nombre total d’alumnes matriculats a Càlcul II al quadrimestre de Primavera durant el 

curs 2014-2015 a l’ETSEIB va ser de 536, sense distingir especialitats.  

La nota mitjana va ser de 4,23 amb una desviació tipus de 2,03 i un percentatge d’aprovats 

del 49,44%.  

Si es representen totes les dades en un histograma amb intervals de 0,5, des de 0 fins a 

10, en funció de la freqüència trobada, s’obté: 
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Es pot observar que la representació anterior tendeix a assimilar-se a una Distribució 

Normal. És una de les distribucions de probabilitat de variable continua que apareix amb 

més freqüència aproximada en fenomens reals. En vermell s’ha dibuixat aquesta distribució 

Normal N(μ,σ) on μ=4,23 i σ=2,03, aplicant la funció de densitat de probabilitats (Eq.x.1): 

 

Aquesta fórmula dóna lloc a la “Campana de Gauss” (en honor a Johann Carl Friedrich 

Gauss, qui la va justificar rigurosament l’any 1809 [8]) i està formada pels següents termes:  

σ = Desviació tipus 

μ = Mitja 

= Variància 

e = 2,7182 

Figura 6.1: Histograma de les notes obtingudes pel global d’alumnes a Càlcul II, quadrimestre primavera Curs 2014-

15 

Font: Elaboració pròpia 

 

 

 

(Eq.6.1) [7] 
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π = 3,1416 

x ϵ  

Pel Teorema Límit Central es pot afirmar que quan major sigui la població, la distribució 

s’assimilarà cada cop més a una Normal. 

Una altra forma de contrastar que la variable que s’estudia segueix una distribució 

gaussiana és amb el Gràfic de Probabilitat Normal. Podem comparar la distribució empírica 

de les dades amb la Normal teòrica què en resultaria: 

 

 

 

 

Els punts es distribueixen amb la forma típica al voltant de la recta, dispersant-se una mica 

més en els extrems. Cal tenir en compte que en la base de dades d’estudi no es diferencien 

les notes amb un valor 0 d’aquelles que realment tenien un No Presentat, és a dir, aquestes 

últimes són comptabilitzades com un 0.  

Figura 6.2: Gràfic de probabilitat Normal global alumnes 

Font: Elaboració pròpia 
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D’aquesta forma es torna a justificar el desviament lleugerament superior de la corba per la 

part que representa el valor 0. Més endavant, quan s’estudiin les notes en mostres més 

petites, es podrà veure que alguna d’aquestes notes podrà ser descartada ja que 

representarà un valor anòmal, però de moment, no és així. 

Queda justificada doncs la normalitat de les dades mitjançant mètodes gràfics. Això ha 

estat possible ja que el nombre de dades presses a estat el suficientment alt. En estadísitca 

es considera una mostra alta a partir de les n = 30 observacions. El fet que la població 

estigués formada per 536 notes ha facil·litat l’anàlisi univariant. 

En cas d’haver disposat de menys notes o que l’estudi gràfic no hagués donat evidències 

clares, s’hagués tingut que realitzar, per exemple, el test estadístic de Kolmogorov-Smirnov 

(el més extès a la pràctica) [9]. Es basa en la idea de comparar la funció de distribució 

acumulada de les dades observades amb les de una distribució normal, medint la màxima 

distància entre ambdues corbes. Com qualsevol test d’hipòtesis, la hipòtesi nula es rebutja 

quan el valor de l’estadístic supera un cert valor crític que s’obté d’una taula de probabilitat. 

Alumnes del Grau en Enginyeria de Tecnologies Industrials 

Els alumnes d’aquest grau matriculats a Càlcul II en el quadrimestre estudiat van ser de 

421. 

La nota mitjana va ser de 4,46 amb una desviació tipus de 1,92 i un percentatge d’aprovats 

del 52,4%.  

Alumnes del Gran en Enginyeria Química 

Els alumnes d’aquest grau matriculats a Càlcul II en el quadrimestre estudiat van ser de 80. 

La nota mitjana va ser de 3,73 amb una desviació tipus de 2,18 i un percentatge d’aprovats 

del 41,3%.  

Alumnes del Gran en Enginyeria de Materials 

Els alumnes d’aquest grau matriculats a Càlcul II en el quadrimestre estudiat van ser de 35. 

La nota mitjana va ser de 2,77 amb una desviació tipus de 2,16 i un percentatge d’aprovats 

del 34,3%.  
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Anàlisi alumnes Aula Lliure respecte el global d’alumnes 

L’anàlisi sobre la segmentació feta pels alumnes de l’Aula Lliure s’ha realitzat de tal forma 

que es permetés veure com afectava la regularitat d’assistència a les seves classes: no 

podem considerar igual un alumne que ha assistit a una sola classe de reforç que un que 

ha assistit a la majoria de classes. 

 A l’assignatura de Càlcul II es van arribar a constituir aquell quadrimestre un total de 8 

grups diferents a l’Aula Lliure, on s’hi van repartir un total de 141 matriculats: 122 del Grau 

en Enginyeria de Tecnologies Industrials, 12 del Grau en Enginyeria Química i 7 provinents 

del Grau en Enginyeria de Materials. Cada grup té programades 11 classes durant el 

quadrimestre amb una durada de 2h/classe. 
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Extraient les dades dels registres d’assistència presos per cada un del mentors construïm la 

següent taula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’entrada es pot observar, per aquesta assignatura en concret, que 21 estudiants que van 

realitzar la matricula, quasi el 15% sobre el total, no han assistit mai a cap classe. 

A trets generals, de la taula anterior es poden entreveure 3 perfils d’alumne de l’Aula Lliure: 

El primer perfil està format per aquells alumnes els quals la seva assistència es nul·la o 

molt baixa. En aquest cas podem acotar de 0 fins a un màxim de 2 assistències, amb un 

total de 47 alumnes. 

Nº de classes 

assistides 

Nº d’alumnes % sobre total % acumulat 

0/11 21 14,89% 14,89% 

1/11 14 9,93% 24,82% 

2/11 12 8,51% 33,33% 

3/11 8 5,67% 39,01% 

4/11 9 6,38% 45,39% 

5/11 4 2,84% 48,23% 

6/11 5 3,55% 51,77% 

7/11 6 4,26% 56,03% 

8/11 16 11,35% 67,38% 

9/11 20 14,18% 81,56% 

10/11 14 9,93% 91,49% 

11/11 12 8,51% 100,00% 

Suma 141 100% - 

Taula 6.1: Assistència alumnes Càlcul II a l’Aula Lliure, Primavera 2014-

2015 

Font: Elaboració pròpia 

 

 

 



Pág. 48  Memoria 

 

El segon perfil representa aquells alumnes que van assistint de forma menys o més 

continuada a les classes, però amb absències que van entre un 35%-70%. S’engloben els 

alumnes de 3 fins a 7 assistències i sumen un total de 32 alumnes. És el grup més diluït, ja 

que és el que té menys alumnes i comprèn major nombre de intervals. 

Finalment es troba el grup d’alumnes amb un alt percentatge d’assistència. Són els 

alumnes que troben en l’Aula Lliure un bon suport a la docència i aprofiten al màxim els 

recursos que se’ls ofereixen. Son compromesos amb l’estudi ja que s’ha de tenir en compte 

que les classes de l’Aula Lliure representen una base auxiliar a l’estudi sense cap 

obligatorietat. Han assistit des de les 8 fins a la totalitat de les classes, 11. És el grup més 

gran dels 3 i suma un total de 62 alumnes. 

 

 

 

 

Al histograma anterior es pot veure com es diferencien segons el color vermell, el groc i el 

verd els 3 perfils d’estudiants segons la variable discreta “Nº de classes assistides”, 

respectivament: Assistència nul·la o quasi nul·la, assistència relativament regular i finalment 

amb alt percentatge d’assistència. 

Figura 6.3: Histograma de l’assistència dels alumnes a l’Aula Lliure per Càlcul II, Primavera 2014-2015 

Font: Elaboració pròpia 
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Aquest últim grup representa un 43,97 % del total d’alumnes matriculats de Càlcul II a l’Aula 

Lliure i és el que mereix especial atenció per a l’estudi del impacte d’aquest projecte, ja que 

és on realment es podrà analitzar si la variable “assistència a les classes voluntàries” 

intervé de forma significativa en la nostra variable resposta, que serà la nota final de 

l’assignatura, en comparació a la globalitat dels alumnes. 

És interesant apreciar que la distribució presenta una Disposició Bimodal, típica de les 

mostres on hi ha dades de dues poblacions diferents. Aquest fet reforça la hipòtesi feta 

anteriorment de l’existència de perfils diferents d’alumne que es troben matriculats a l’Aula 

Lliure. 

 

Aquest estudi inicial realitzat anteriorment permetrà tractar mostres posteriors d’aquesta 

població, les notes de tots els alumnes que van realitzar Càlcul II aquell quadrimestre, 

sabent que provenen d’una font amb distribució Normal, condició necessària per a utilitzar 

les eines estadísitques que possibilitaran saber si l’Aula Lliure té algun efecte sobre la nota 

dels estudiants i en quina quantitat.  

Degut a la gran variabilitat en el nombre de classes de repàs assistides per part dels 

estudiants, per a estudiar l’eficàcia de l’Aula Lliure es començarà a analitzar a aquells 

alumnes que han assitit al 100% de les classes i afegirem al següent pas als alumnes que 

han assitit a una classe menys, és a dir: 

-1r anàlisi amb participants de les 11 classes = 12 alumnes 

-2n anàlisi amb participants a 11 classes + a 10 classes = 12 + 14 = 26 alumnes 

D’aquesta manera s’ha donat un marge d’una classe per a englobar en un mateix grup a 

tots aquells alumnes que han participat de forma ultra activa en les activitats de l’Aula 

Lliure. 

Posteriorment, a partir de les 9 assistències, s’observaran les qulificacions obtingudes per 

cada grup individualment. 
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11 assistències a classe 

La suma d’alumnes que han assistit a totes les classes de l’Aula Lliure de l’assignatura de 

càlcul II va ser 12. Les seves qualificacions finals van ser les següents: 

 

 

 

Nota mitja μ = 4,54 

Desviació tipus σ = 1,71 

Tot i obtenir una mitja superior en 0,31 punts respecte el global, amb una dispersió de la 

nota menor, sorprèn el fet de veure que una de les notes ha estat de 0. D’entrada s’obta 

pensar que una persona que ha realitzat 22 hores de classes extra de repàs d’una 

assignatura pugui no haver assolit cap coneixement. 

 

Búsqueda de Outliers 

En el següent pas es tracta d’esbrinar si aquest punt es tracta realment d’una anomalía o 

entra dins el rang d’acceptació dels paràmetres estadísitcs. 

Gràcies a que s’ha demostrat que la població d’on prové aquesta mostra presenta una 

distribució normal (condició necessària), es pot aplicar el Test de Grubbs per acceptar o 

rebutjar l’existència de valors anòmals o Outliers. En aquest cas en concret, però, resulta 

evident que aquesta nota es força diferent de les altres i la prendrem inicialment com una 

anomalia. 

 

 

4,4 0 5 5,3 2,3 5 5,3 5,9 5 5,3 5 6 

Taula 6.2: Recull de les notes del grup assistent a les 11 classes 

Font: Elaboració pròpia 
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Però l’estadística, més concretament la inferència estadística, només permet acceptar o 

rebutjar una dada que s’allunya significativament de la distribució de les dades recollides, 

però un cop hem trobat els outliers ha de ser un altre el criteri que autoritzi científicament 

per eliminar-lo o afegir-lo a l’estudi. 

S’ha de tornar a contrastar aquesta nota amb una altra proba.  

S’ha d’entendre que l’Aula Lliure és un grup obert a tots els estudiants de l’ETSEIB, 

independentment del seu nivell, tothom té dret a accedir-hi. Podria ser, per exemple, que un 

alumne cregués que necessita més hores d’estudi que un altre per a treure la mateixa nota 

i per això participés a totes les classes de l’assignatura. 

Aquest fet dóna la idea de realitzar un anàlisi d’altres notes en el seu conjunt d’altres 

assignatures de l’estudiant que va treure un 0 a Càlcul II, per saber si en el seu marc 

acadèmic, també es tractaria d’un valor anòmal o no.  

En el supòsit que també aquesta nota suposes una observació atípica en el conjunt global 

de les seves notes, es descartarà de forma definitiva el resultat outlier de la població ja que 

es considerarà que distorsiona la realitat i veracitat d’anàlisi de l’efectivitat de les classes de 

repàs. 

Es procedeix doncs a analitzar les notes de l’alumne on la seva nota per a Càlcul II es 

tracta d’un outlier. 
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Tot apunta a que aquesta nota ha estat influenciada per algun agent extern que no entra 

dintre del nostre rang d’estudi, donant peu a la següent hipòtesi: aquest 0 en realitat 

representaria un No Presentat. 

 Es decideix treure aquesta observació de la globalitat de l’estudi, tant del fins realitzat fins 

ara com el que es practica a continuació. 

Per a ser estrictes, s’ha de recalcular la nota mitja i desviació tipus del global dels alumnes 

que es van matricular a l’assignatura de Càlcul II, tenint en compte que ara hi haurà una 

observació menys 

ASSIGNATURA CURS QUADR. Nº CONVOC. 

NOTA 

FINAL 

Càlcul II 2014-2015 2 1 0 

Expressió 

Gràfica 2014-2015 2 1 5,4 

Termodinàmica 

Fonamental 2014-2015 2 1 6 

Mecànica 

Fonamental 2014-2015 1 1 4,3 

Càlcul I 2014-2015 1 1 4,2 

Fonaments 

d'Informàtica 2014-2015 1 1 5,7 

Àlgebra Lineal 2014-2015 2 2 5,6 

Química I 2014-2015 2 2 5,6 

Química I 2014-2015 1 1 3,7 

Àlgebra Lineal 2014-2015 1 1 4 

Química II 2014-2015 2 1 5,5 

Taula 6.3: Recull de les notes de la base de dades de l’alumne en qüestió 

Font: Elaboració pròpia 
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Finalment, s’extreu el següent resum pel grup d’alumnes de l’Aula Lliure que han assistit a 

la totalitat de les classes: 

 

 

 

 

 

 

 

La nota mitja augmenta en 0,71 punts i una desviació menor en quasi la meitat de punts 

que el global. Aquesta última dada indicaria que és un grup menys dispers dintre de la 

població total: els coneixements específics assimilats són més semblants entre els 

integrants del grup. 

Ara és l’hora de comprobar si aquesta diferència de notes és significativa o no ho és.  

És el punt clau per determinar si la variable assistència a l’Aula Lliure ha fet influit finalment 

de manera positiva, o per el contrari, entra dins d’un rang de valors esperats i aquesta 

diferència de notes ha estat causa del conjunt de variables aleatòries que conformen la 

distribució de la població normal. 

El valor esperat per a una mostra de 11 observacions i la seva desviació tipus per aquesta 

població haurien de seguir una distribució normal: 

 

 

 

 

11/11 Aula Lliure Global Convocatòria 

Nombre d'alumnes 11 535 

Nota Mitja 4,95 4,24 

Desviació tipus 0,99 2,03 

Taula 6.4: Dades comparatives de cada un dels grups estudiants 

Font: Elaboració pròpia 

 

 

 

(Fun.6.1) 
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Amb: 

μ = 4,24 

σ = 2,03 

n = 11 

És a dir N(4,24 , 2,03/ ) ~ N(4,24 , 0,61). 

 

Per a realitzar l’anàlisi rigorós de contrast, s’ha d’aplicar un test t per a dos poblacions, 

considerant que les dos mostres són independents. El contrast proposat és: 

 

          Hipòtesi nul·la   H0: μ 1 = μ 2 “Les mitjanes de les mostres són iguals” 

          en front, 

          Hipòtesi alternativa   H1: μ 1 <> μ 2 “Les mitjanes de les mostres són no iguals” 

 

Per a l’anàlisi de les mitjanes s’ha de considerar prèviament si les variàncies són igual o no, 

ja que el test t és diferent per a cada un dels cassos.  

Per a determinar la igualtat o no de les variàncies s’aplicarà el test F de Fisher-Snedecor, a 

dues cues: 

 

          Hipòtesi nul·la   H0 : σ 1
2
 = σ 2

2
 “Les variàncies de les mostres són iguals” 

          en front, 

          Hipòtesi alternativa  H1: σ1
2
 = σ 2

2
  “Les variàncies de les mostres són no iguals” 

 



Projecte Aula Lliure  Pág. 55 

 

El nivell de significança es fixarà en un 95%. El valor del test estadístic es calcula 

mitjançant la fórmula que es presenta a continuació. Els valors crítics es troben tabulats i 

se’ls troba coneixent el nombre de graus de llibertat tant del numerador com del 

denominador (n1 – 1 i n2 – 2)  i α (95%). 

 

F = σ1
2
 / σ 2

2
   

F*(gl1, gl2, 1-alfa/2) < F < F*(gl1, gl2,alfa/2)  

On,  F*(gl1, gl2, 1-alfa/2) = 1 / F*(gl1, gl2,alfa/2) 

 

S’obtenen els següents valors: 

F = 2,62 

F*(10, 10, 0,025) = 3,717 

1 / F*(10, 10, 0,025) = 0,269 

On el valor tabulat de F* s’extreu de la següent taula: 

 

 

(Eq.6.2) 

 (Eq.6.3) 

 
(Eq.6.4) 

 

Taula 6.5: Tabulació dels valors crítics per test F a dues cues, amb alfa 

0,05 en funció dels graus de llibertat 

 

Font: www.mat.uda.cl   [5] 
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En aquest cas es compleix F*(gl1, gl2, 1-alfa/2) < F < F*(gl1, gl2,alfa/2) , ja que  

0,269 < 2,62 < 3,717  

Es conclou que les variàncies de les mostres són significativament semblants. Ara es pot 

prosseguir amb el test t per a contrastar les mitjanes. És necessari calcular primer la 

desviació estàndard pesada Sp : 

 

 

 

El nombre de graus de llibertat és la suma dels graus de llibertat d’ambudes mostres: 

 

gl = gl1 + gl2 = (n1 – 1) + (n2 – 1)  

 

Es torna a fixar un nivell de significança de 95 %. El valor de l’estadístic es calcula 

mitjançant la formula que es presenta a continuació. Els valors crítics es troben tabulats i 

se’ls troba coneixent el nombre de graus de llibertat (n1 + n2 – 2) i el nivell de significança 

alfa. Es pren la decisió d’acceptar H0 quan es satisfà la mateixa condició que el cas 

anterior. 

 

 

 

 

(Eq.6.5) 

 

(Eq.6.6) 

 

(Eq.6.7) 
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Aplicant les fórmules anteriors s’obtenen els següents valors: 

Sp  = 0,822 

t = 1,93 

De la taula tabulada s’extreuen els valors crítics t* superior/ inferior (dues cues): 

t* = +/- 2,086 

 

 

 

 

S’obté que t*inferior < t < t*superior ja que -2,086 < 1,93 < 2,086  

 

Taula 6.6: Tabulació dels valors crítics per test T a dues cues, amb alfa 

0,05 en funció dels graus de llibertat 

 

Font: www.es.slideshare.net  [6] 
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Això significa que, per poc, s’ha d’acceptar la hipòtesi nul·la que confirma que les dues 

mitjanes són significativament iguals. S’extreu la primera conclusió: 

Amb una confiança del 95% no es pot afirmar, estadísticament parlant, que l’assistència a 

les 11 classes de l’Aula Lliure proporcioni una nota mitja superior a la mitja global de 

l’ETSEIB. 

Però s’ha de notar que el valor de l’estadístic t es troba molt a prop del valor frontera 

superior, amb una diferència de 0,156, en un rang que va de -2,086 fins a 2,086. 

El següent pas natural a realitzar és la relaxació de les condicions de significança. Si 

rebaixem el interval de confiança de 95% a 90%, s’obté l’estadístic t* = 1,725 i t queda fora 

de rang, rebutjant la hipòtesi nul·la. Fet significant. S’arriba a la següent conclusió: 

Amb una confiança del 90% es pot afirmar que la nota mitja dels estudiants 

participants a totes les classes de l’Aula Lliure és superior a la del global de 

l’alumnat.  

Nota: amb una confiança de 0,90 les variàncies continuen essent significativament 

semblants. 

Això significa que 9 de cada 10 alumnes que participessin a la totalitat de les classes, 

obtindrien una nota mitja superior a les resta dels alumnes. 
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Almenys 10 assistències a classes 

Ara s’estudiaran el grup d’alumnes conformat per aquell que van assistir a la totalitat de les 

classes més els que van assitir a 10. Es treballa sobre la hipòtesi que la falta a una classe 

no ha de suposar pràcticament cap diferència si s’ha assistit a la resta. 

Les notes obtingudes van ser: 

 

 

Observant les dades no es considera que pugui haver cap anomalia i per tant s’accepten 

totes les notes per a seguir l’estudi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La diferència és major que amb el grup exclusiu d’11 alumnes. 

Es procedeix a corroborar que aquesta diferència és significativa per al valor esperat de 25 

alumnes: 

N(4,24 , 2,03/√25) ~ N(4,24 , 0,41) 

11/11 4,4 5 5,3 2,3 5 5,3 5,9 5 5,3 5 6 - - - 

10/11 5 4,5 5,8 6,1 5 5,4 5 6,3 6,6 5,3 4 5 7,5 5 

 

Almenys 10/11  

Aula Lliure Global Convocatòria 

Nombre d'alumnes 25 535 

Nota Mitja 5,24 4,24 

Desviació tipus 0,96 2,03 

Taula 6.7: Recull de les notes dels grups assistents tant a les 11 classes com a 10 classes 

Font: Elaboració pròpia 

 

 

 

Taula 6.8: Dades comparatives de cada un dels grups estudiants 

Font: Elaboració pròpia 
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Aplicant el test F per determinar si les variànces són iguals, amb les mateixes hipòtesis que 

l’apartat anterior, s’obté: 

F = 5,48 

F*(24, 24, 0,025) = 2,27 

1/ F*(24, 24, 0,025) = 0,44 

Les variàncies són diferents ja que F queda fora del interval F*, 1/F*. 

Per aplicar el test T, si les variàncies són diferents, calcularem el nombre estadístic de la 

següent manera. 

 

S’obté un valor t de 4,79. Comparant-lo amb els valors crítics, obtinguts per taules: 

+-t*(24, 0,025) = +- 2,06. 

S’arriba a la conclusió que, en aquest cas, les mitjanes són diferents amb una confiança del 

95%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Eq.6.8) 
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Particularment, es pot relitzar la mateixa afirmació però amb una confiança del 99% en 

aquest cas.  

Arribats a aquest punt, ja es pot afirmar que l’Aula Lliure influeix de forma molt positiva en el 

resultat global dels alumnes. 

 

De 9 a 0 assistències 

A continuació es resumeixen en una taula els resultats obtinguts pels diferents grups 

d’alumnes participants de l’Aula Lliure, classificats pel nombre de classes assistides 

(s’inclouen els alumnes amb 10 i 11 participacions, per a facilitar la comparació): 

 

Assistències N μ σ % aprovats 

11 11 4,95 0,99 82% 

10 14 5,46 0,91 86% 

9 20 4,98 1,51 60% 

8 15 5,07 1,6 87% 

7 6 3,70 2,25 33% 

6 5 3,22 2,28 40% 

5 4 4,20 2,37 25% 

4 9 5,33 1,03 56% 

3 7 5,47 1,15 71% 

2 12 3,95 2,32 50% 

1 14 4,91 1,83 64% 

0 21 3,36 2,15 33% 

 

 

Nota: S’han anat descartant les dades que semblaven anòmales segons el mateix criteri 

seguit als anàlisis anterior. 

Taula 6.9: Dades comparatives de cada un dels grups estudiants Aula 

Lliure 

Font: Elaboració pròpia 
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Es pot observar clarament com a partir de les 8 assistències en amunt, aquesta inclosa, les 

notes mitjanes són significativament superiors a la mitjana global, arribant a un màxim de 

5,46. 

Pels grups amb 4 i 3 assistències s’observen també unes mitjanes significativament 

superiors a la mitjana global. Degut al baix rati de participació a les classes de l’Aula Lliure, 

no es pot considerar que aquest fet es degui al programa de classes gratuïtes. S’ha de 

tractar d’un fet provocat per alguna altra variable aleatòria. 

Analitzant les assignatures cursades durant tot l’any 2014-2015 pel grup de 7 alumnes 

participant a 3 classes de l’Aula Lliure es pot observar que la nota mitjana de totes elles és 

de 6,70 amb una desviació tipus de 1,52 i un rati de notes suspeses del 13,7%. 

Pels alumnes participants a 4 classes de l’Aula Lliure, pel mateix anàlisi, s’obté una nota 

mitjana de 6,24 amb una desviació tipus de 1,81 i un rati de notes suspeses del 28,9%. 

D’aquesta manera es corrobora que les notes de Càlcul II per a aquests alumnes entren 

dintre la normalitat del seu marc acadèmic: no són un fet provocat per l’Aula Lliure, o 

almenys, no exclusivament. 

Contrastant les dades amb el grup que ha obtingut la pitjor mitjana, un 3,22 amb 6 

assistències s’observa que la mitjana per a totes les assignatures va ser de 4,5 amb una 

desviació tipus de 2,01 i un rati de notes suspeses del 36,4%. 

La nota mitjana de totes les assignatures de l’any 2014-2015 pels alumnes participants a 

almenys 10 classes va ser de 6,32 amb una desviació tipus de 1,57 i un rati de notes 

suspeses del 12,3%. 

D’aquest dos últims paràgrafs es pot extreure una altra nova conclusió, els estudiants que 

han participat de forma activa a l’Aula Lliure solen tenir un marc acadèmic millor que la 

mitjana global d’alumnes. Es pot entendre de la següent forma: es troba en la persona que 

ha realitzat l’esforç de participar completament en un programa de classes voluntàries 

regulars, una predisposició de voler superar el curs amb èxit. 
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S’han extret dos conclusions principals de l’anterior anàlisi de l’assignatura de Càlcul II, 

amb les notes del quadrimestre de primavera del curs 2014-2015. 

1ª- Els alumnes amb alta participació a l’Aula Lliure han tret millor nota que el global dels 

alumnes i amb un rati d’aprovats més elevat. 

2ª- Els alumnes que han participat activament a l’Aula Lliure solen ser estudiants amb un 

marc acadèmic lleugerament superior al global d’alumnes. 
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7. Estimació de costos i pressupost 

7.1. Cost de l’Aula Lliure  

A continuació es realitzarà un petit anàlisi on es calcularan les despeses que va suposar el 

programa Aula Lliure durant el quadrimestre de Primavera del Curs 2014-2015. A part de 

ser el més recent, és de l’únic del qual es disposen dades exactes del nombre de 

professors, hores impartides,... 

Aquest quadrimestre l’Aula Lliure la conformaven un total de 12 professors, 4 d’ells amb 

beca de 10 hores (8 on imparteixen classe +  2 h de preparació) i la resta de hores (4 de 

classe + 1 de preparació). Al ser quadrimestre de primavera, les assignatures pròpies 

d’aquest al curs docent són: Càlcul II, Química II, Termodinàmica, Geometria i Expressió 

Gràfica. A part d’aquestes, aquest quadrimestre va ser el primer on es van introduir a l’Aula 

Lliure assignatures d’un quadrimestre no correlatiu: Àlgebra i Mecànica. Segons 

l’experiència dels professors, aquests dos cursos no van tenir massa èxit i l’assistència va 

ser molt reduïda. L’estructura dels mentors durant aquell quadrimestre va ser la següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assignatura Nº Professors Tipus de Beca 

Càlcul II 3 

32h/mes 

16h/mes 

16h/mes 

Geometria 4 

16h/mes 

16h/mes 

16h/mes 

16h/mes 

Termodinàmica 4 

16h/mes 

16h/mes 

16h/mes 

16h/mes 

Química II 1 16h/mes 

Expressió Gràfica 1 16h/mes 

Àlgebra 1 16h/mes 

Mecànica 1 16h/mes 

Taula 7.1: Assignatures amb docència a l’Aula Lliure, Primavera 2014-

2015 

Font: Elaboració pròpia 
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A notar que la suma de professors de l’anterior taula és 15, ja que hi havia 3 professors que 

van fer classe de 2 assignatures diferents. 

Hi ha dos tipus de beques: 16h/mes i la de 32h/mes. La retribució econòmica que reben els 

de la primera és de 112,23€/mes i els de la segona de 224,46€/mes (proporcional al 

nombre d’hores). La tassa és de 7€ per hora de docència.  

A més, cada mentor rep un nombre de crèdits optatius al final del quadrimestre també 

segons la seva beca. Els de 16 hores mensuals obtenen 2 crèdits i els de 32 hores en 

reben 4. Els crèdits màxims que poden convalidar els mentors per l’Aula Lliure és de 6. 

A més, s’ha de tenir presents els comptes d’impressió, les fotocòpies que necessitin els 

mentors per a les seves classes i altre suport material també és proporcionat per l’Escola. 

Aquest quadrimestre es van concedir aproximadament uns 2€/mes de mitjana per a cada 

mentor. La xifra varia molt poc de quadrimestre en quadrimestre. 

 

 

 

 

S’obté un cost total de 5.448€ per al quadrimestre Primavera 2014-15. 

Pel quadrimestre anterior, es va seguir la mateixa estructura, però únicament s’impartia 

docència de les assignatures naturals del quadrimestre de Tardor (igual nombre de grups i 

hores). És a dir, es van realitzar 32 hores menys de classe mensuals. El cost de l’Aula 

Lliure per la Tardor doncs es pot calcular restant aquests hores, obtenint un cost de 672 € 

menys (menyspreant els comptes d’impressió). 

Finalment, es calcula una despesa total ANUAL per l’Aula Lliure durant tot el Curs 2014-

2015 de 10.224 €. 

Taula 7.2: Taula resum dels costs de l’Aula Lliure, Primavera 2014-2015 

Font: Elaboració pròpia 
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La xifra descrita anteriorment dóna una idea quasi exacta de la carga econòmica de les 

classes de suport. 

S’ha de tenir en compte els grans avantatges que comporta l’Aula Lliure, gràcies a que és 

un programa propi de la Universitat. S’aprofita tota la infraestructura de l’Escola, tant física 

com els seus serveis. 

No s’han d’alquilar espais docents, sempre hi haurà oferta d’aules disponible per al 

programa ( el cost derivat de l’energia elèctrica consumida és menyspreable en comparació 

al global de l’Escola, a més les aules ocupades solen mantenir aproximadament el mateix 

nivell de consum constant durant tot el dia), s’aprofita l’estructura organitzativa i 

comunicativa del Grup Administratiu de l’Escola,  la formació dels mentors surgeix dels 

seus propis estudis universitaris, no s’han de pagar impostos,... entre una gran suma 

d’altres sinergies. Actualment, aquest finançament prové de les beques UPC. 

Es pot considerar que l’estructura de l’Aula Lliure segueix un model altament eficient.  
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8. Dimensionament dels costos a l’Escola 

d’Enginyeria i Arquitectura de Saragossa 

 

Es procedeix a realitzar un càlcul dels recursos que serien necessaris, tant econòmics com 

humans, per aplicar un programa com el de l’Aula Lliure a l’Escola d’Enginyeria i 

Arquitectura de la Universitat de Saragossa, on també s’imparteix el GETI, a mode de 

prova pilot per a una posterior adaptació si fos necessari. 

Aquest Centre és un dels 35 que imparteix el Grau en Tecnologies Industrials a Espanya. A 

més, també ofereix el Màster en Enginyeria Industrial, constituint una oferta formativa dintre 

l’EEES adquirint una condició de hereu natural de la titulació d’Enginyer Industrial. 

És en aquest centre on es desenvolupen a Aragó més del 80% dels estudis d’Enginyeria i 

Arquitectura. Amb aproximadament 6.000 alumnes matriculats i 650 professors ofereix una 

àmplia oferta formativa en l’àmbit de les Enginyeries i l’Arquitectura. En el centre es poden 

cursar 36 titulacions diferents, entre estudis de Grau, Màsters Oficials, Estudis Propis i 

titulacions d’Enginyeria en fase d’extinció. [16] 

El GETI en aquesta Escola té unes dimensions més petites que el de l’ETSEIB, en relació 

al nombre d’estudiants que el cursen. Això és un fet comú amb totes les altres Escoles on 

es cursa el GETI, ja que l’ETSEIB és de les més grans juntament amb l’Escola de Madrid, 

de la Universitat Politècnica de Madrid.  

Tampoc és del centres més petits, amb el qual trobem en aquesta Escola un bon exemple 

de referència per tal d’aplicar de forma general l’anàlisi de la prova pilot que també servirà 

per aplicar-la a la majoria de la resta de centres. 

Inicialment, i a mode de comparativa amb l’ETSEIB, només es crearien grups d’aquelles 

assignatures correlatives al quadrimestre de docència, a l’Escola de Saragossa distribuïdes 

de la següent manera: 

1r Quadrimestre:  

Matemàtiques I 

Matemàtiques II 

Física I 

Expressió gràfica 

Química 
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2n Quadrimestre: 

Matemàtiques III 

Física II 

Fonaments d’informàtica 

Estadística 

Fonaments d’administració d’empreses  

 

Per ordenar les assignatures del Grau a Saragossa segons el nivell de dificultat, es pren 

com a referència la taxa de rendiment, de menor a major, que representa el nombre 

d’estudiants que aproven respecte el total d’alumnes matriculats. S’utilitzen les dades del 

curs acadèmic 2014-2015 [16]: 

 

Física II: 41,7% (264 matriculats anuals) 

Física I: 45,7% (221 matriculats anuals) 

Matemàtiques I: 52,9% (238 matriculats anuals) 

Fonaments d’Informàtica: 55,1% (263 matriculats anuals) 

Matemàtiques III: 55,6% (252 matriculats anuals) 

Matemàtiques II: 64,2% (232 matriculats anuals) 

Estadística: 72,8% (224 matriculats anuals) 

Fonaments d’administració d’empreses: 74,9% (195 matriculats anuals) 

Expressió gràfica: 75,1% (205 matriculats anuals) 

Química: 83,7% (196 matriculats anuals) 

 

A l’Aula Lliure, les 3 assignatures considerades més difícils dintre de l’àmbit de l’Escola 

(aquelles amb un rati de suspesos més alt) disposen d’un nombre mig de 4 mentors per a 

cada una d’elles. A la resta de disciplines se’ls hi assigna un mentor.  
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Considerant que el nombre mig d’alumnes matriculats per assignatura durant tot l’any a 

l’ETSEIB és de 535, s’obtenen els següents ratis: 

RATI A, 4 mentors: (Nº mentors)/(alumnes matriculats) = 0,0075 mentors/alumne 

matriculat 

RATI B, 1 mentor: (Nº mentors)/(alumnes matriculats) =  0,0019 mentors/alumne matriculat 

Aplicant aquests ratis als alumnes matriculats a les diferents assignatures de l’Escola de 

Saragossa i seguint els mateixos criteris d’assignació de mentors que a l’ETSEIB segons la 

dificultat de les assignatures, s’estimen els següents nombres de mentors: 

 

1r Quadrimestre:  

Matemàtiques I (Rati A) = 1,79 mentors 

Matemàtiques II (Rati A) = 1,74 mentors 

Física I (Rati A) = 1,66 mentors 

Expressió gràfica (Rati B) = 0,39 mentors 

Química (Rati B) = 0,37 mentors 

 

2n Quadrimestre: 

Matemàtiques III (Rati A) = 1,90 mentors 

Física II (Rati A) = 2 mentors 

Fonaments d’informàtica (Rati A) = 1,97 mentors 

Estadística (Rati B) = 0,43 mentors 

Fonaments d’administració d’empreses (Rati B) = 0,37 mentors 

 

El nombre mig de mentors per les 3 assignatures considerades difícils de cada 

quadrimestre és de 1,84 mentors i per la resta d’assignatures és de 0,39 mentors.  

Basant-se en la idea de que es tractaria d’una prova pilot, es proposa un model inicial on 

s’assignen 2 mentors per a cada una de les assignatures amb major percentatge de 

suspesos i cap mentor a la resta. D’aquesta manera es podrà obtenir una idea general de 

l’acceptació de l’Aula Lliure i si fos necessari, plantejar en una mena de sondeig la 

possibilitat d’ampliar el grup de mentors a la resta d’assignatures o redimensionar-lo de 

forma adient. 
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Així doncs, es planteja una estructura inicial formada per 6 mentors per quadrimestre, ja 

que com s’ha comentat anteriorment, només s’impartirà docència de les assignatures 

pertanyents al quadrimestre en curs. 

Un cop triat el nombre de mentors i les assignatures a les quals hauran d’impartir docència 

s’ha de realitzar un càlcul del cost econòmic que representarà. 

Cada mentor dedicarà 16 hores/mes a la docència, per un total del 3 mesos de classes. 

La retribució econòmica ascendeix a 7€/hora de docència i mentor.  

El import en concepte de comptes d’impressió i fotocòpies es considerarà igual al utilitzat a 

l’ETSEIB, 2€/mes per cada mentor, el que representaria un cost afegit de 36€ per 

quadrimestre. 

Això comportarà un total de 2.052 € pel global d’un quadrimestre, és a dir, 4.104 € per curs 

acadèmic. 

Al igual que a l’ETSEIB, s’utilitzarien les pròpies Aules del Centre en aquells horaris 

disponibles. Aquest fet provoca que els únics costos fixos significatius fossin els de les 

remuneracions als mentors amb el qual, la xifra de 4.104 € per curs acadèmic dona una 

idea força aproximada del que comportaria la implantació del servei de mentors. 
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9. Impacte mediambiental 

Es defineix com a impacte mediambiental una alteració del medi ambient provocada, 

directa o indirectament, per un projecte o activitat realitzada en un àrea determinada. 

En el cas concret d’aquest projecte, al basar-se en l’aprofitament d’una infraestructura ja 

existent, no es considerarà més impacte ambiental que aquell que ve implícit en les 

instal·lacions de l’Escola on hi ha el programa de l’Aula Lliure. 

En definitiva, l’impacte ambiental generat per l’activitat que es pretén desenvolupar es 

considera molt lleu atenent les seves característiques intrínseques. Les mesures que es 

duran a terme seran les següents: 

 

 Reducció de l’impacte ambiental i el cost econòmic associat a la utilització de paper 

reciclat utilitzat per les impressions dels mentors. 

 Prioritat d’utilització d’aquelles aules lliure en les quals la llum solar sigui suficient 

per a realitzar les classes de forma òptima. En cas en que s’hagi fer ús del 

enllumenat de l’aula, realitzar recordatoris als mentors que aquest s’ha d’apagar un 

cop finalitzades les classes. 

 

L’únic impacte generat a causa d’aigües residuals serà la generació d’aigües sanitàries al 

servei del alumnes. Tanmateix, es considera que no s’han d’adoptar mesures específiques 

en aquest sentit ja que l’Escola es troba dins de zona Urbana, la qual te el seu propi 

sistema de sanejament d’aigües residuals. 

Tampoc es considera impacte ambiental per emissió de gasos. 
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Conclusions 

 

La principal conclusió que s’extreu d’aquest projecte és que la participació a l’Aula Lliure per 

part dels estudiants nouvinguts afecta positivament i de forma significativa als seus 

resultats acadèmics. A més, aquells estudiants que hi participen activament també solen 

tenir un marc acadèmic mig superior a la del global dels alumnes. 

De l’estudi de l’entorn es conclou que aquesta iniciativa ha funcionat amb èxit i és de gran 

ajuda ja que supleix molts punts demandats per la societat actual i satisfà diverses 

necessitats de forma completa: és una plataforma de suport acadèmic en una carrera on la 

taxa d’èxit és més baixa que en altres estudis universitaris i proporcionada de forma 

gratuïta, en un context econòmicament desfavorable de l’economia global. 

No es preveuen canvis importants en els processos ni en el tipus d’organització de l’Aula 

Lliure. Les funcions i responsabilitats de cada un dels membres de l’estructura són molt 

clares i només variarà la quantitat de mentors depenent de la demanda dels alumnes de 

primer curs i, evidentment, de la pròpia oferta de mentors que hi hagi.  

Considerant que el nombre d’alumnes participants no és massa variable d’un any per l’altre, 

es pot considerar que el pressupost destinat per a cada any també variarà molt poc: només 

s’hauran d’afegir les beques dels nous professors. 

Aquest tipus d’estructura fa que sigui molt fàcil adaptar aquest model en qualsevol altra 

Universitat que ho considerés oportú, ja que l’Aula Lliure es sustenta en un model molt 

eficient on es pot considerar que els únics costos fixos són els dels mentors. 

Tenint en compte el alt valor afegit que aporta al programa, tant als alumnes que reben la 

docència com als mentors que troben en l’Aula Lliure un canal de beques òptim per a ells, 

es preveu mantenir indefinidament el programa a l’ETSEIB, sempre fent ús de les beques 

UPC. 
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Pressupost 

 

El cost econòmic de la realització de l’estudi d’anàlisi i implantació de l’Aula Lliure en un 

altre centre es divideix en dues partides principals: el cost de la persona encarregada del 

projecte i el cost del material utilitzat. 

La persona involucrada en la realització del projecte ho ha estat de la següent manera: 

 “Enginyer Junior”: 18 hores setmanals durant 6 mesos. 

Pel que fa referència al material emprat per a la realització de l’estudi, s’ha dut a terme amb 

el següent material: 

 Impressió a còpia en color  

 Impressió de dues còpies en blanc i negre 

 5 CDs 

El cost pel preu de les hores de l’enginyer ha estat de: 18 €/h*432h = 7.776 € 

El cost de les impressions ha estat de: 100 € 

El preu dels CDs ha estat de: 10 € 

 

Cost total sense IVA: 7.886 € 

Cost total amb IVA (21%): 9.542,06 € 
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Agraïments 

Amb motiu de la finalització d’aquest treball i conseqüentment la dels meus estudis 

d’Enginyer Industrial Superior a l’ETSEIB, m’agradaria fer un breu reconeixement a 

aquelles persones que han fet més fàcil aquest camí. 

Al professor Javier Giménez i la directora de l’Escola Neus Cónsul, co-tutors d’aquest 

projecte, per la seva predisposició a l’hora de donar consells, guiatge i suport en les parts 

més crítiques del treball. 

A Joan Ramis, estudiant i coordinador de l’Aula Lliure, per tota la valuosa informació que ha 

proporcionat i per tot el seu entusiasme i compromís amb l’Aula Lliure. 

A la meva família, pel seu suport i paciència. 

A tots, moltes gràcies. 

 



Projecte Aula Lliure  Pág. 75 

 

Bibliografia 

Referències bibliogràfiques 

 

[1] UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA. Normativa acadèmica dels estudis 

de grau a la UPC, curs 2014-2015. 

[https://www.upc.edu/normatives/documents/consell-de-govern/normativa-academica-

dels-estudis-de-grau-per-al-curs-2014-2015, 16 juny 2015] 

[2] ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA INDUSTRIAL DE BARCELONA. 

Normativa acadèmica dels estudis de grau a l’ETSEIB Juliol 2014. 

[http://www.etseib.upc.edu/docs/_Informaci_Acadmica/_SIAE_Secretaria_Virtual/Norm

atives/Normativa_Acadmica_Graus_juliol_2014.pdf, 16 juny 2015] 

[3] ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA INDUSTRIAL DE BARCELONA. 

Memòria Pública 2012-2013 (publicació Setembre 2014). 

[http://www.etseib.upc.edu/docs/memories/memoria2012-13_vers_12_9_2014.pdf, 10 

juliol 2015] 

[4] MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. Datos y Cifras del Sistema 

Universitario Español. [http://www.mecd.gob.es, juliol, septembre, octubre 2015] 

[5] DEPARTAMENT MATEMÀTIQUES, UNIVERSITAT DE ATACAMA. Curso Estadística 

y Probabilidades. Distribución de Fisher. 

[http://www.mat.uda.cl/hsalinas/cursos/2011/2do/tabla-fisher.pdf, 15 setembre 2015] 

[6] SLIDE SHARE. Taules de Distribució T. [http://es.slideshare.net/alejandrolenin/tev3-

tablas, 15 setembre 2015] 

[7] ARRIAZA BALMÓN, M. Guía práctica de análisis de datos. Andalusia, IFAPA, 2003, p. 

38-43, p. 191-191. 

[8] CATALEC. Origen de la distribución normal. 

[http://www.caletec.com/blog/6sigma/origen-de-la-distribucion-normal-su-historia/, 20 

juliol 2015] 

[9] ALVARADO, J, OBAGI, J. Fundamentos de inferencia estadística. Editorial Pontificia 

Universidad Javeriana, 2008, p. 175. 



Pág. 76  Memoria 

 

[10] MATEMÁTICAS VISUALES. Distribuciones t de Student. 

[http://www.matematicasvisuales.com/html/probabilidad/varaleat/tstudent.html, 20 

setembre 2015] 

[11] AIS. Ingresos netos medios de los españoles. [http://www.ais-int.com/, 21 octubre 

2015] 

[12] INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Tasa de crecimiento del PIB. 

[http://www.ine.es/buscar/searchResults.do?searchString=pib&Menu_botonBuscador=

Buscar&searchType=DEF_SEARCH&startat=0&L=0, octubre 2015] 

[13] GENERALITAT DE CATALUNYA. Previsions de l’economia catalana 

[http://economia.gencat.cat/web/.content/70_economia_catalana/arxius/PM/PM_juny_

2015.pdf] 

[14] CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES. Ingenieros Industriales de 

España. [http://www.ingenierosindustriales.es/escuelas.php, 22 octubre 2015] 

[15] UNIVERSIDAD DE CANTABRIA. Estadísticas de Estudios de Grado. 

[http://web.unican.es/estudios/estadisticas-de-ordenacion-academica/estadisticas-de-

estudios-de-grado, 27 octubre 2015] 

[16] UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. Portal de transparencia. 

[http://titulaciones.unizar.es/ing-tec-industriales/infores.html, 27 novembre 2015] 

[17] ETSEIB. Memòries.[ http://www.etseib.upc.edu/es/ticaules/2507-memories-i-dades,  

octubre, novembre 2015] 

 

 


