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El projecte d’Avaluació Continuada i Millora de l’Ensenyament (ACME) va néixer amb la 
finalitat de millorar la docència de les matemàtiques de l’EPS de la Universitat de Girona, 
cercant una major implicació i participació dels alumnes en aquesta matèria i fent ús de 
programes de càlcul simbòlic i d'internet com a via de comunicació. Els objectius generals que 
es persegueixen són:  
• Implementar de manera real un sistema eficient d’avaluació continuada. 
• Implementar un sistema de treball continu que ajudi a l’alumne a resoldre problemes.  
• Oferir a l’alumne un sistema que li permeti corregir una mala formació inicial en 

matemàtiques si és necessari. 
• Estimular i facilitar la comunicació recíproca alumne – professor. 
• Facilitar el seguiment dels alumnes per part del professor. 
 
L’eina informàtica funciona de la forma següent: a partir d’una col·lecció de problemes base el 
sistema genera de forma automàtica un dossier personalitzat per cada alumne. L’alumne després 
d’identificar-se accedeix al seu dossier de problemes via internet visualitza els problemes, els 
resol manualment i envia les respostes a corregir. El sistema corregeix la resposta 
automàticament i informa a l’alumne del resultat. Donat que les respostes dels problemes poden 
ser números o expressions es fa servir un programa de càlcul simbòlic per verificar les 
respostes. Tota aquesta informació s’emmagatzema en una base de dades de manera que el 
professor pot revisar el treball realitzat per l’alumne en qualsevol moment, via internet. Tant el 
professor com els alumnes tenen enllaços al correu electrònic per enviar comentaris, 
observacions o dubtes. El professor, a més a més, pot posar comentaris o observacions a un 
problema concret d’un alumne que aquest visualitza en el moment de accedir al problema. Es 
poden distingir dos tipus de problemes, els que anomenem d’avaluació continuada on el sistema 
corregeix les respostes però no subministra la solució i els problemes amb ajuda on el sistema 
guia a l’alumne a la solució seguint un guió preestablert i subministra les respostes explicades 
en cas que sigui necessari. 
 
El sistema s’ha utilitzat com a sistema d’avaluació continuada en les assignatures de Càlcul 
d’Enginyeria Industrial i Fonaments Matemàtics de l’Enginyeria d’Enginyeria Tècnica Química. 
Els resultats han estat, creiem, realment bons. Un 80% dels alumnes fan ús del sistema i 
d’aquests un 60% resolen la meitat o més dels problemes. Un altre element importat és que els 
alumnes que fan ús del sistema realitzen moltes més consultes ja sigui via correu electrònic o de 
forma presencial. Si ens ho mirem des del punt de vista del professor les experiències són 
altament positives doncs es detecten fàcilment els temes o problemes que presenten més 
dificultats. També s’han iniciat experiències en assignatures de Química i Informàtica (correcció 
de programes). Amb un èxit important de participació. El sistema està preparat per admetre 
altres tipus de problemes i de fet estem treballant per tal de poder corregir problemes relacionats 
amb altres disciplines. Per incorporar un nou tipus de problema cal establir el sistema de 
correcció, el sistema de generació de dossiers i si cal la interfície per introduir la respostes. 
 
L’EEES comporta entre d’altres la necessitat d'anar adequant les formes de treball a un model 
docent on s’accentua el protagonisme de l’estudiant en el seu propi procés d’aprenentatge, 
prioritzant-se un aprenentatge més autònom, noves formes d’avaluació o guiar i tutelar el procés 
d’aprenentatge dels estudiants. Necessitats que d’alguna manera aborda l’ACME doncs és 
precisament una eina pensada per incentivar el treball personal dels alumnes i permet als 
professors fen-ne un seguiment detallat. 


