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ABSTRACT 
 
The recent changes in the university curriculum in order to adapt them to 
EHEA guidelines create the need to also update the teaching resources 
accordingly. UPC virtual campus is based on Moodle, allowing this virtual 
platform tools to be used. 
 
This paper presents two lessons about mathematics in architecture. The 
authors have a wide experience in using virtual campuses for distance 
education. This represents an advantage in classroom teaching adapted to 
new technologies. 
 
The lessons are "Symmetry Theory in Architecture" and "Conics and 
Quadrics for Architects." They contain Flash animated images, Wiris graphics 
and calculus applets and videos that help the users to visualize and 
understand better the subject. Moodle lessons include explanations, 
examples and questions that allow students to evaluate themselves. These 
questions have the same format as Moodle quizzes and can also be used as 
evaluation. 
 
The lessons have been used for both personal study outside the classroom 
and taught by a professor in a PC’s classroom. Lessons are self-sufficient, 
students do not need additional material and they can evaluate themselves to 
know the achievement of the objectives. In a classroom, a Moodle lesson 
allows the teacher to explain the subject and has an instant feedback that 
guides him to focus on the most unclear ideas or continue the lesson with the 
conviction that the students have correctly assumed the previous subjects. 
 
The evaluation of these lessons by both students and teachers has been 
very positive. 
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RESUM  
 
Amb els darrers canvis de pla d’estudis a la universitat, ha estat necessari 
actualitzar materials didàctics per adaptar-los a l’EEES i a les directrius dels 
plans d’estudis. El campus virtual de la UPC està basat en Moodle, cosa que 
ha permès fer servir les eines d’aquesta plataforma virtual.  
 
En aquest article presentem dues lliçons de matemàtiques per a 
l’arquitectura. Els autors tenen experiència en l’ús de campus virtuals per a 
l’ensenyament a distància, que ara aprofiten per un ensenyament presencial 
adaptat a les noves tecnologies.  
 
Les lliçons són sobre “Teoria de la simetria en arquitectura” i “Còniques i 
quàdriques per a arquitectes”. Contenen imatges en moviment fetes en 
Flash, imatges i subfinestres de la calculadora Wiris i vídeos que ajuden a 
visualitzar la matèria a estudiar. El format lliçó de Moodle inclou explicacions 
teòriques, exemples i preguntes que permeten que l’estudiantat s’autoavaluï. 
Les preguntes tenen el mateix format que les dels qüestionaris Moodle i 
també poden ser una forma d’avaluació.  
 
Aquestes lliçons s’han utilitzat tant per a l’estudi personal dels estudiants fora 
de les aules, com en aules d’ordinadors. Les lliçons són autocontingudes, 
l’estudiant no necessita consultar material addicional pel seu estudi i pot 
autoavaluar-se per conèixer l’assoliment dels objectius marcats en la lliçó. 
Seguir la lliçó en una aula permet al professorat explicar la matèria i fer-ne 
una avaluació instantània, insistint en els punts que hagin quedat poc clars o 
continuar la lliçó sabent que l’estudiantat ha assumit correctament els 
coneixements previs.  
 
La valoració d’aquest material tant per part de l’estudiantat com del 
professorat ha estat molt positiva. 
 
PARAULES CLAU 
 
Lliçó, Moodle , Matemàtiques, Simetria, Còniques, Quàdriques. 
 
 
LLIÇONS MOODLE 
 
Una de les activitats que ofereix Moodle és la lliçó. Una lliçó està formada 
per textos, imatges, vídeos, documents de so, vincles externs i qualsevol 
creació multimèdia que es pugui inserir en una pàgina web. Tot aquest 
material dins d’una lliçó servirà per a que l’alumne el llegeixi, el visualitzi, 
l’escolti, l’estudiï, s’autoavaluï o sigui avaluat. A diferència d’un llibre, l’estudi 
de les lliçons de Moodle  no és seqüencial i és un material interactiu.  
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Una lliçó consta d’una col·lecció de pàgines indexades, cada una d’elles 
seguides o no d’unes preguntes. Les preguntes són del mateix tipus que les 
dels qüestionaris Moodle: Vertader / Fals, opcions múltiples, aparellament, 
resposta breu, etc.  
 
La seqüència en l’estudi de la lliçó per part de l’estudiantat dependrà dels 
resultats de les preguntes, aquesta seqüenciació la tria el professor al crear 
la lliçó. Al final de cada tema l’estudiant ha de respondre unes preguntes i es 
pot donar l’opció o no de continuar l’estudi o obligar-lo a tornar a l’inici d’un 
tema no consolidat. 
 
El control de flux d’una lliçó es pot representar mitjançant una taula de 
ramificació, mostrant el camí que l’estudiant pot seguir per passar d’una 
pàgina a una altra o al qüestionari per avaluar l’assoliment dels continguts de 
la pàgina que acaba d’estudiar. També hi ha l’opció de mantenir sempre 
visible el “menú de la lliçó” per saltar en tot moment a qualsevol pàgina.  
 
 
 

 
 

Control de flux de la lliçó: “Teoria de la simetria” 
 
 
També hi ha  l’opció de mantenir el “menú de la lliçó” visible, per permetre a 
l’estudiantat anar d’un tema a un altre en qualsevol moment. En aquest cas, 
hi ha la possibilitat que l’estudiant se salti algun tema i no acabi la lliçó. Si no 
respon totes les preguntes dels qüestionaris, tampoc tindrà una qualificació 
final de la lliçó.   
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El “menú de la lliçó” permet moure’s d’un tema a un altre 
 
 
MATERIAL MULTIMÈDIA UTILITZAT EN LES LLIÇONS 
 
Els temes de matemàtiques: “Teoria de la simetria” i “Còniques i quàdriques” 
que s’estudien en l’assignatura de Matemàtiques I del Grau en Arquitectura, 
són molt visuals i, per tant, ideals per adaptar-los a un format multimèdia.  
 
A continuació presentem part del material multimèdia creat específicament 
per aquestes dues lliçons.  
 
 Imatges en Flash: Aquestes imatges, documents amb extensió swf 
(Shockwave Flash), es poden inserir a qualsevol pàgina web, en particular 
en les pàgines de les lliçons, tot i que cal fer-ho editant el codi html. A 
continuació mostrem fotogrames d’aquestes imatges en moviment.  
 
Exemple 1: Visualització de les isometries del pla 
 

 
Gir   Simetria 

   
Translació       Lliscament 
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Exemple 2: Generació d’una sanefa.  
 

 
 
Exemple 3: Generació d’un mosaic.  
 

 
 
 Calculadora Wiris: És una plataforma en línia per a càlculs matemàtics i 
representacions gràfiques en 2D i 3D que està integrada a Atenea. Aquesta 
eina permet representar imatges que l’estudiant pot manipular fàcilment. A 
continuació mostrem captures de pantalla, per tant, imatges fixes relatives a 
la lliçó: “Còniques i quàdriques”.  
 
Exemple 1: Representació gràfica d’una paràbola segons el seu paràmetre i 
mostrant la propietat que qualsevol punt, P, de la paràbola satisfà la 
propietat que equidista del focus i la directriu de la paràbola. L’estudiant pot 
moure amb el ratolí el punt P de la paràbola i canviar el paràmetre, p, amb el 
desplaçador que apareix a la part inferior dreta de la imatge.  
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Exemple 2: Representació gràfica d’una hipèrbola segons la seva 
excentricitat. El gràfic mostra els focus, les asímptotes, els semieixos, la 
semidistància focal i la relació entre aquests paràmetres amb el triangle de 
costats a, b i c. L’estudiant pot moure amb el ratolí el desplaçador que 
apareix a la part inferior dreta de la imatge que varia l’excentricitat i canvia la 
forma de la hipèrbola.  
 

 
 

Exemple 3: Instruccions i representació gràfica d’un paraboloide hiperbòlic i 
d’un paraboloide el·líptic en 3D amb la calculadora Wiris. Les figures es 
poden moure amb el ratolí o bé amb el menú gràfic de la part inferior 
esquerra. L’estudiant pot fer canvis a les instruccions i obtenir altres figures.   
 

 
Representació d’un paraboloide hiperbòlic amb la Wiris 
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Representació d’un paraboloide el·líptic amb la Wiris 

 
 
 PDF en 3D: Adobe Acrobat permet crear documents en format PDF que 
inclouen imatges en 3D que l’estudiant pot moure, girar, ampliar, reduir, etc. 
per tenir-ne una bona visió. La visualització en format PDF permet una molt 
bona qualitat de la imatge i es pot visualitzar amb el lector de documents 
PDF i sense necessitat de programari específic.  
 
Exemple: S’han generat les imatges de totes les quàdriques en Autocad que 
s’han incorporat a la lliçó com a documents PDF. Les figures adjuntes 
mostren un hiperboloide d’una fulla en dues posicions, ampliació i 
lluminositat diferents.  
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AVALUACIÓ 
 
Presentem uns resultats estadístics comparant les qualificacions dels 
estudiants que han seguit  la lliçó i els que no l’han fet a l’hora d’avaluar-los 
del tema de “Teoria de la simetria”. D’un total de 144 estudiants, el 53,5% 
van estudiar aquest tema seguint la lliçó de l’Atenea amb una nota mitjana 
en el qüestionari d’avaluació continuada de 6,8, mentre que la nota mitjana 
de la resta d’estudiants va ser de 5,2. 
 
La gràfica següent mostra el número d’estudiants segons la seva qualificació 
en el qüestionari d’avaluació continuada. S’observa que el número 
d’estudiants que no han superat el qüestionari és superior entre els 
estudiants que no han seguit la lliçó, mentre que en la franja d’aprovats el 
número d’estudiants que han seguit la lliçó és bastant més nombrós.    
 

 
 
En el darrer curs s’ha fet una enquesta per avaluar el material creat dins 
d’Atenea de l’assignatura Matemàtiques I. Aquesta enquesta ha estat 
contestada per un 33% dels 416 estudiants matriculats. A continuació 
mostrem els resultats de les preguntes referents a la lliçó. 
 
1. Considero que la LLIÇÓ 
sobre Teoria de la Simetria 
que hi ha a ATENEA és un 
recurs suficient per estudiar 
aquest tema pel meu 
compte. 
 

2. La LLIÇÓ sobre Teoria de 
la Simetria m'ha ajudat molt 
a entendre aquest tema. 
 

3. M'agradaria que hi hagués 
més temes de l'assignatura 
Matemàtiques I en aquest 
format de LLIÇÓ a ATENEA. 
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Com a resultat de l’enquesta deduïm que:  
 Un 63% de l’estudiantat considera que aquesta lliçó és un recurs suficient 

pel seu estudi sense la necessitat d’un professor.  
 Un 65% pensa que aquesta lliçó l’ha ajudat molt a entendre el tema.  
 El 67% voldria que hi hagués més temes de l’assignatura de 

matemàtiques explicats en aquest format a Atenea. 
 
 
CONCLUSIONS 
 
El setembre de 2010 es va iniciar el Grau en Arquitectura amb un nou pla 
d’estudis. L’adaptació de les assignatures de matemàtiques a l’EEES 
comportava la creació de material docent tant per a l’autoaprenentatge com 
per a l’avaluació de l’estudiantat.  Els autors d’aquest article van crear 
diversos recursos i activitats en l’àrea de matemàtiques per a l’arquitectura 
fent ús de la plataforma Atenea, com per exemple les lliçons que aquí es 
presenten.  
 
La incorporació de material multimèdia, com ara imatges en flash, vídeos, 
imatges en 3D,  calculadora Wiris, etc. fa que el format lliçó sigui molt intuïtiu 
i atractiu per a l’estudiantat acostumat a l’ús de les noves tecnologies. El fet 
que al final de cada tema s’hi pugui incorporar un qüestionari permet 
l’autoavaluació i el control per part del professorat de l’estudi del temari.  
 
L’avaluació de les lliçons ha estat molt positiva per part de l’estudiantat que 
demana l’adaptació de més temes de les nostres assignatures en aquest 
format lliçó de Moodle. 
 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
[Guijarro, P, Cruells, P] Matemàtiques per a l’arquitectura. Problemes resolts. 
Edicions UPC. 3a. Edició. Juny 2007.  
 
[Alsina, C, Jacas, J, Tomás, MS] Geometria a l’arquitectura. Edicions UPC. 
1a. Edició. Setembre 2007. 
 
[Guijarro, P, Cruells, P] Qüestionaris Moodle com a formació, autoavaluació i 
avaluació en una assignatura de Matemàtiques. "Jornada Dia d'Atenea". 
2009. http://hdl.handle.net/2099/8688 
 
[Guijarro, P, Cruells, P] Ús de la Wiris a l’Atenea en assignatures de 
matemàtiques. "Jornada Dia d'Atenea". 2010. 
http://hdl.handle.net/2099/9083 
 



 

JORNADA INNOVACIÓ DOCENT – RIMA 2012 
5-6 Juliol 2012, UPF 

~ 268 ~ 

[Guijarro, P, Cruells, P] Lliçons Moodle, una bona eina per a l’adaptació a 
l’EEES. Exemple d’una lliçó sobre teoria de la simetria en arquitectura. 
"Jornada Dia d'Atenea". 2011. http://hdl.handle.net/2099/10671 
 
[Guijarro, P, Cruells, P] Elaboració i disseny de material docent per a 
l'autoaprenentatge i suport a la docència de matemàtiques per a 
l'arquitectura. "Jornada d'innovació docent UPC: presentació de resultats 
dels projectes de millora de la docència". 2012. 
http://hdl.handle.net/2099/11799 
 


