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Com les Factories van ajudar en el meu projecte



Què volia fer, quina idea volia desenvolupar

 Adaptació al GRAU assignatures troncals 

experimentals. Disseny de les assignatures per 

treballar les competències. (aprenentatge autònom, 

comunicació eficaç oral i escrita, treball en equip)

 Material de laboratori. 

5 professors

60 estudiants

Assignatures experimentals troncals TBL, EQ, EOB, TEEQ

16 professors del Dept. Eng. Química. Tots els campus UPC

23 Assignatures

MOLTS ?? estudiants.



 Adaptació al GRAU : Trametre als alumnes de 

forma entenedora la proposta de disseny dels 

programes com un tot coherent. 

Què volia fer, quina idea volia desenvolupar

C1 C2 C3 C4 C5 C6

[…] TBL EQ EOB TEEQ […]

Aprenentatge. 

Autònom.
N1 N2 N2 N3

Treball en equip N2 N3

Com. Escrita N2 N3 

Oral N2 N3



 Material de laboratori: Construir un aplicatiu web 
adreçat a l’alumnat i professorat.

 L’alumnat pugui:

 Consultar els diferents materials existents a un  laboratori 
químic.

 Consultar la utilitat del material de laboratori.

 El professorat pugui:

 Ampliar l’aplicatiu segons necessitats de la matèria que 
imparteix.

Què volia fer, quina idea volia desenvolupar



Com vaig contactar amb el servei

 Un membre dels projectes va fer el PROFI. La 

Factoria gravava en vídeo la classe. 

BOCA ORELLA



Com em van ajudar

 Construció d’un aplicatiu on s’explica les tasques a 

realitzar per l’estudiant en cadascuna de les 

assignatures en relació a les competències.

ADAPTACIÓ AL GRAU

Nosaltres La Factoria

Elaboració d’unes 

fitxes explicatives

Construcció i 

Disseny

F:/dolors/Jornada Factoria/plantilla guió flash EQ.doc
F:/dolors/Jornada Factoria/plantilla guió flash EQ.doc


Com em van ajudar

 Construció d’un aplicatiu WEB.

MATERIAL DE LABORATORI

Nosaltres La Factoria

Document word

(foto/utilitat)

Construcció i 

Disseny

material laboratori 080206_word97-2003.doc
material laboratori 080206_word97-2003.doc
material laboratori 080206_word97-2003.doc
material laboratori 080206_word97-2003.doc


Com va ser el resultat final

 Aplicatiu.

ADAPTACIÓ AL GRAU



Com va ser el resultat final

 Aplicatiu web.

MATERIAL DE LABORATORI

http://descartes.upc.es/adminmat/grediq/


Aspectes positius i a millorar del servei rebut

 TOTS  RES

Aspectes positius Aspectes a millorar


