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Resum
S'ha equipat una sala de la Biblioteca del Campus de Terrassa, BCT, com a 
estudi  d'enregistrament  de  vídeos.  Els  estudiants  poden  reservar 
anticipadament una sessió d'enregistrament mitjançant una plataforma digital i, 
en aquest estudi, poden gravar un vídeo de la seva presentació oral de forma 
completament  autònoma,  amb  un  mètode  senzill  i  ràpid  a  través  de  la 
plataforma Adobe Connect. El vídeo resultant queda allotjat en un servidor de 
streaming i la seva URL és el que els estudiants envien als Professors a través 
del  correu-e o,  millor,  mitjançant  ATENEA per  procedir  a  l'avaluació  de  les 
competències corresponents.
El  Projecte  nasqué  de  la  necessitat  d'avaluar  les  competències  genèriques 
"comunicació  eficaç  oral  i  escrita”  alhora  que  les  competències  “treball  en 
equip"  i  "tercera  llengua  (anglès)"  a  tots  els  programes  de  Grau  de  l'àrea 
industrial i de les telecomunicacions a l'EET.
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Resum
L'Escola  d’Enginyeria  de Terrassa,  EET,  fa  servir  tradicionalment  la  plataforma de 
gestió  dels  estudis  PRISMA  de  forma  que  les  competències  específiques  d'una 
assignatura  (saber  fer)  es  registren  de  forma  separada  de  les  competències 
genèriques associades (com fer-ho). Amb la intenció d'encoratjar la integració de les 
competències  genèriques  (sense  afectar  negativament  el  desenvolupament  dels 
corresponents plans d'estudi  del quadrimestre acadèmic) l'EET facilita  amb resultat 
d'aquest Treball una eina educacional per assistir en el desenvolupament i l'avaluació 
de certes competències genèriques dels estudiants. Per aquest propòsit, i gràcies al 
suport de finançament econòmic proveït per la UPC per als Projectes de Millora de 
Qualitat  Docent  (convocatòria  2011),  s'ha  equipat  una  sala  de  la  Biblioteca  del 
Campus de Terrassa, BCT, com a estudi d'enregistrament de vídeos. Els estudiants 
poden reservar anticipadament una sessió d'enregistrament mitjançant una plataforma 
digital i, en aquest estudi, poden gravar un vídeo de la seva presentació oral de forma 
completament  autònoma,  amb un mètode senzill  i  ràpid  a través de la  plataforma 
Adobe Connect. El vídeo resultant queda allotjat en un servidor de streaming i la seva 
URL és el que els estudiants envien als Professors a través del correu-e o, millor, 
mitjançant ATENEA per procedir a l'avaluació de les competències corresponents.

El  Projecte  nasqué  de  la  necessitat  d'avaluar  les  competències  genèriques 
"comunicació  eficaç oral  i  escrita”  alhora  que les competències “treball  en equip"  i 
"tercera llengua (anglès)" a tots els programes de Grau de l'àrea industrial i de les 
telecomunicacions a l'EET. La finalitat era portar a terme aquesta avaluació, a través 
de metodologies d'aprenentatge actiu i col·laboratiu,  utilitzant les TIC com a suport. 
Resulta ser un recurs educatiu on els estudiants se'ls anima a avaluar la seva pròpia 
activitat, de manera individual i en grup (co-avaluació) i on el professor pot millorar 
certes  seccions  del  pla  d'estudis,  mentre  que  s'assisteix  en  l'avaluació  de 
competències genèriques. Els enregistraments de vídeo, amb un màxim de 10 minuts 
de durada, capturen alhora (en un sol frame) la imatge de l'orador i la projecció de la 
presentació (Prezi, PowerPoint ...) en un monitor de televisió. El contingut d'aquests 
vídeos es centren en la solució d'un exercici proposat a la classe, de manera que es 
desenvolupin les habilitats. Alguns vídeos, aquells que recullin una solució qualificada 
com a excel·lent en la resolució d'una tasca, poden arribar a ser un bon material per 
compartir entre companys de classe o bé candidats a ésser inclosos a les edicions 
posteriors de l'assignatura. Per a l'ús públic del vídeo es fa necessari el permís de 
l'estudiant.

La pròpia gravació del vídeo i la seva posterior visualització ofereixen l'oportunitat de 
mostrar la integració de certes competències genèriques en els cursos de Grau en un 
entorn virtual. És un recurs capaç de motivar i transmetre informació alhora que es 
converteix en una eina d'ensenyament apropiada per fomentar certes competències 
genèriques.

L'equip  de desenvolupament  està format  per  deu professors,  assignats  a diferents 
departaments,  el  personal  de  Serveis  Informàtics  del  Campus  de  Terrassa,  servei 
d'Obres i  Manteniment del Campus i  la BCT. El canal de comunicació és una wiki 
(Pbworks) a través de la qual els membres del grup han pres decisions tècniques i 
metodològiques: millor angle de la imatge, durada de les gravacions de vídeo, el seu 
destí, rúbriques d'avaluació, enquestes de satisfacció de l'alumnat...

En aquest treball es descriu l'equip i el programari utilitzat en el procés de reserva, 
allotjament  i  gravació  dels  vídeos,  la  metodologia  d'ensenyament  utilitzada  en 
l'avaluació i els resultats de la prova pilot en la qual els alumnes d'EET han avaluat 
l'estratègia educativa proposada. El Projecte es basa en l'experiència de la Universitat 

Institut de Ciències de l’Educació – Universitat Politècnica de Catalunya

3



en relació a les eines de gravació (MediaTIC, Campus de Terrassa) i d'autoservei que 
ofereix  la  gravació  de  vídeo  en  altres  biblioteques  de  la  UPC  i  les  propostes 
metodològiques del Grup d'Avaluació de la Pràctica Acadèmica (GRAPA). 

La memòria conclou amb propostes futures com ara l'anàlisi del seu impacte sobre el 
rendiment acadèmic, l'ús del servei per a l'enregistrament d'assajos de presentacions 
de Projectes Final de Carrera, l'avaluació sincrònica de la presentació i la incorporació 
d'elements de les xarxes socials.
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- Part I

- Antecedents, motivació i objectius
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1 Introducció

És ben sabut  que els  estudis  de Grau tenen com a finalitat  l’obtenció  per part  de 
l’estudiant d’una formació integral que el prepara per a exercir com a professional de 
l’Enginyeria. Degut a que en els estudis de Grau l’estudiant esdevé el protagonista del 
procés  d’aprenentatge  cal  dissenyar  les  titulacions  i  la  docència  en  funció  de  les 
competències que s’han d’assolir.  Aquestes conformen el conjunt de coneixements, 
habilitats  i  actituds  que  l’estudiant  pot  demostrar  al  final  del  seu  procés  educatiu. 
Aquest nou model educatiu permet valorar l’esforç personal i no únicament les hores 
de classe que es realitzen; l’objectiu és que s’adquireixi la capacitat d’avançar en el 
coneixement de forma autònoma, de desenvolupar el pensament creatiu i d’abordar la 
resolució de problemes interdisciplinaris. 

Els  estudis  de Grau s’inicien  a l’Escola d’Enginyeria de Terrassa (EET) en el  curs 
acadèmic 2009/10. Aquest fet suposa la implantació efectiva del nou marc d’estudis 
universitaris adaptats als principis normatius establerts per l’Espai Europeu d’Educació 
Superior  (EEES). Des de l'inici,  a les titulacions de Grau de l'EET,  s'ha diferenciat  
sempre a les qualificacions que obté l'estudiant en finalitzar una assignatura entre la  
qualificació de l'assignatura (competència específica, “saber fer”) i l'assoliment 
de les competències genèriques associades a les diferents assignatures (“com 
fer-ho”).

La  finalitat  última  d'aquest  Projecte  és,  seguint  la  forma  de  treballar  de  l'Escola, 
integrar la competència genèrica "Comunicació eficaç oral i  escrita", així  com la de  
“Treball en grup” i “Tercera llengua” a les titulacions de Grau, a través de metodologies 
d’aprenentatge actives  i  col·laboratives  que usen les TIC com a suport.  Es pretén 
facilitar la integració de totes tres competències transversals però al llarg del treball 
s'incideix majoritàriament sobre la competència “Comunicació eficaç oral i escrita”. Es 
tracta d’un projecte transversal en el que 9 professors de 6 departaments de l’EET 
formen un equip de treball,  recolzat per l’Equip Directiu de l’Escola, juntament amb 
personal de Serveis Informàtics i de la Biblioteca del Campus de Terrassa. 

La proposta concreta del Treball consisteix en l’enregistrament autònom de vídeos on 
l’alumnat, organitzat per grups, exposa la resolució d’un problema plantejat a través de  
la tècnica del trencaclosques. Aquests recursos audiovisuals s’utilitzaran principalment 
per a l’avaluació de la comunicació oral i escrita per part del propi alumnat (a partir de 
l’avaluació per parells) i per part del docent, així com també serviran com a material  
didàctic d’auto aprenentatge al llarg de l’assignatura. 

Abans de la realització del Projecte, el Campus de Terrassa no comptava amb cap 
espai on poder realitzar l’enregistrament d’aquests tipus de vídeos. Es disposava de 
l’estudi d’enregistrament Mediatic, ubicat a l’edifici TR9 (edifici Campus1), i dissenyat 
amb uns objectius totalment diferents als proposats en el present projecte. Per aquest 
motiu, es proposa habilitar una de les sales de la Biblioteca del Campus de Terrassa,  
espai comú per tots els estudiants del Campus, amb l’equipament adquirit  a partir de  
l’atorgament del present ajut. El fet d'escollir aquest espai comú a Terrassa és degut a 
que el Projecte es fa extensiu a tota la comunitat de la UPC de forma que el puguin  
utilitzar estudiants de totes les Escoles del Campus.

1 Un edifici que acull personal d’administració, manteniment i serveis informàtics del Campus.
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El projecte es planteja originalment arran de la necessitat real d’avaluar la integració 
de la competència genèrica “Comunicació eficaç oral i escrita” per part de l'equip de 
professors proposant, vinculats tots ells a les titulacions de Grau de l’EET. Parteix de 
l’experiència  acumulada  amb Mediatic  i  els  serveis  d’enregistrament  d’audiovisuals 
amb finalitats  docents  que  han  impulsat  els  Serveis  Informàtics  i  la  Biblioteca  del 
Campus de Terrassa. Aquest bagatge s’ha pogut capitalitzar en el Treball mitjançant la 
participació  dels  Serveis  Informàtics  del  Campus  (SICT)  en  la  planificació  dels 
requeriments  tècnics,  durant  el  seu  desenvolupament  i  en  els  seus  ajustos  finals. 
D’altra  banda,  en  relació  amb  la  seva  fase  d’execució,  es  compta  amb  les 
infraestructures de la Biblioteca del Campus de Terrassa (BCT) i també amb el suport 
humà del personal de l’Àrea Digital de la BCT per a la instal·lació, l’assessorament i el 
suport logístic del servei projectat.

Es considera de gran interès la possibilitat que l’alumne pugui presentar la gravació 
autònoma d'un treball de forma que els seus companys i el mateix professor, actors 
tots  ells  en  el  procés  d'avaluació,  el  puguin  visionar  fora  de  l’horari  de  classes  i, 
d’aquesta  manera,  no  s'afecti  en  el  desenvolupament  de  les  competències 
específiques desenvolupades durant les classes expositives de l’assignatura. S’ha de 
preveure que l’alumne pugui tornar a gravar la presentació si els comentaris rebuts per 
part  del  professor  durant  l’avaluació  ho  indiquen.  L'aula  d'auto-enregistrament  és 
necessària per a les activitats proposades de cara a disposar d'un vídeo explicatiu on 
els  estudiants  defensin  les solucions  aportades per  resoldre  el  problema que se'ls 
planteja; la resta dels estudiants del grup-classe disposaran de la memòria justificativa 
dels seus companys i del vídeo explicatiu per al seu aprenentatge. L'enregistrament 
dels vídeos es contemplen dins el temps que l'estudiant dedica a treballar l'assignatura 
pel seu compte i que computa dins del nombre de crèdits2 ECTS de l'assignatura.

2 Es considera 1 crèdit ECTS com a 10 hores de presencialitat a l'aula i 15 hores 
de treball fora de la mateixa, de forma autònoma, com a treball personal.
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2 Antecedents considerats
A l'hora d'elaborar la proposta original del Projecte es van considerar diferents eines 
TIC per decidir el camí a seguir en el desenvolupament del Projecte i no fer esforços 
debades si ja existia una solució ajustada a les especificacions del servei a oferir. Aquí 
es  llisten  tres  enfocaments  analitzats  del  problema  d'enregistrament  autònom  de 
vídeos  que  es  consideren  afins  a  les  necessitats  finals;  dues  de  les  propostes 
pertanyen a la nostra Universitat:

PRESENT@: es tracta d'un entorn, desenvolupat a la Universitat Oberta de Catalunya, 
on els estudiants i el professorat poden pujar vídeos de forma fàcil, essent capaços de 
proveir  una  descripció,  assignar  la  corresponent  llicència  o  aplicar  una  categoria. 
Aquest  recurs  implica,  en  general,  que  els  estudiants  o  els  Professors  poden 
enregistrar el seu discurs per sí mateixos quan fan l'explicació d'alguna matèria; no es 
mostra  a  la  pantalla  la  imatge  de  l'orador,  només  apareix  la  seqüència  de 
transparències  de  la  presentació.  Aquesta  Universitat  fa  servir  aquest  servei 
principalment  per  a  la  “lectura”  dels  treballs  finals  de  carrera,  ja  que  les  seves 
titulacions  són no presencials.  L'eina  programari  que  es  fa  servir  principalment  és 
CAMTASIA.
La principal aportació d'aquest servei en relació amb altres eines és la possibilitat de 
comentar els vídeos, alhora per estudiants i professors, els quals poden conduir a un 
seguit de discussions, totes elles integrades en el mateix espai. Aquest Projecte fou 
finançat per l'agència AGAUR l'any 2010 i rebé un premi com a projecte innovador el 
mateix any. Membres de l'equip que ha desenvolupat aquest Projecte de Millora 
de  Qualitat  Docent  s'entrevistà  amb  el  responsable  impulsor  del  projecte 
PRESENT@ de la UOC.

MEDIATIC:  Es  tracta  d'un  projecte  que  ofereix  facilitats  per  a  la  creació,  indexat, 
publicació i difusió de recursos audiovisuals. El seu objectiu final és el de contribuir a 
una  millor  qualitat  de  l'ensenyament  a  la  Universitat  i  una  millora  en  el  procés 
d'aprenentatge mitjançant peces audiovisuals de curta durada. S'adreça principalment 
al professorat. S'obtenen, com a resultat, lliçons en vídeo sobre determinats continguts 
d'assignatura; aquests s'indexen i després es fan públics als estudiants a través d'un 
portal  web.  Aquestes  explicacions  en  vídeo  tenen  una  durada  curta,  entre  5  i  10 
minuts, i pretenen reforçar les idees que el docent considera difícils en el contingut 
d'una assignatura; els conceptes clau que són difícils d'entendre i/o aprendre en una 
assignatura, la resolució d'un exercici, o les demostracions en vídeo sobre alguna eina 
de programari que calgui aprendre a utilitzar. El seu esperit no és l'avaluació de les 
competències  genèriques  de  l'orador.  Els  vídeos  resultants  es  componen  de  dos 
fotogrames a la mateixa pantalla: per una banda es poden veure les transparències de 
la presentació o bé les imatges de la demostració pràctica, i per l'altra es veu l'orador 
mentre fa l'explicació o demostració pràctica. La resolució resultant de la imatge de les 
transparències és alta (es poden llegir clarament) alhora que es permet veure l'orador 
a peu dret o assegut al fotograma del costat. Aquest servei necessita cert personal 
d'assistència  mentre  s'enregistra  i  no  és,  en  absolut,  autònom.  Tots  els 
enregistraments necessiten ser editats en post-producció per part de personal tècnic. 
La  reserva  de  les  sessions  d'enregistrament  es  gestiona  mitjançant  una  eina  de 
reserva de recursos. 

SERVEI D'AUTO-ENREGISTRAMENT DE VÍDEOS  : L'enregistrament de vídeos, la 
seva edició i el seu emmagatzematge rarament es poden trobar a les biblioteques de 
la  UPC.  Com a exemple  únic  inicial  de partida,  la  biblioteca del  Campus del  Baix 
Llobregat  (Castelldefels)  està  equipada  amb  tots  els  recursos  necessaris  per  a 
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l'enregistrament i posterior edició de vídeos. La finalitat d'aquests vídeos és millorar 
l'ensenyament  mitjançant  la  innovació  tècnica;  tots  els  vídeos  enregistrats  tracten 
sobre assignatures i/o matèries relacionades amb la ciència i la tecnologia. 
Aquest servei s'ofereix al Professorat com a suport a les seves classes alhora que 
s'ofereix també als estudiants que necessiten enregistrar certs materials vinculats a 
una assignatura; ofereix la possibilitat  d'enregistrar una “píndola” d'ensenyament. El 
temps que transcorre entre l'enregistrament del vídeo i la seva disponibilitat pot variar 
depenent de la càrrega de treball del personal de la biblioteca; aquest fet és degut a la 
necessitat del treball de post-producció del vídeo.
Quan és necessari, el personal de suport de la pròpia biblioteca pot assistir l'orador 
amb l'enregistrament  malgrat  es  tracti  d'un  servei  d'autoenregistrament  de  vídeos. 
L'estudi de gravació és obert unes set hores i mitja al dia. Està dissenyat de forma que 
l'orador  i  el  material  explicatiu  (transparències,  presentació)  es  pot  enregistrar 
simultàniament però, quan es vol, només es mostra l'orador. El programari Camtasia 
Studio és l'utilitzat en aquest entorn. Calen dues persones mentre es fa la presentació: 
una és l'orador i l'altra li dóna suport amb l'ordinador. Cal un CD-ROM, DVD o llapis de 
memòria USB per obtenir el vídeo; l'arxiu també es pot enviar per correu electrònic o 
bé compartit al núvol. 

L'eina TIC més propera als interessos del present Projecte és aquesta última; però les 
especificacions  són  lleugerament  diferents:  cal  que  el  sistema sigui  completament 
autònom, amb un ampli horari de disponibilitat de servei, que el vídeo s'allotgi en un 
servidor  de  streaming  (per  no  haver  de  carregar  amb l'arxiu  i  que  aquest  estigui 
sempre disponible) i l'ús del programari Adobe Connect és més que recomanada. La 
raó és que es tracta d'una aposta de cohesió per tots els vídeos i conferències web 
que tenen lloc al Campus of Terrassa de la UPC al qual pertany l'EET. Es tracta d'una 
eina TIC molt comuna i estàndard que és àmpliament suportada i amb la que el SICT 
hi té profunda experiència. 
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3 Objectius del Projecte

L'objectiu  principal  d'aquest  Projecte  de  Millora  de  Qualitat  Docent  és  dotar  al 
Campus de Terrassa d'una aula d'autoenregistrament ubicada al Fons Antic de la 
BCT:  un  servei  completament  autònom,  que  permeti  treballar  i  avaluar  les 
competències genèriques esmentades, amb ampli  horari  d'obertura,  amb fàcil 
disponibilitat del vídeo resultant, sense necessitat de post-edició ni de personal 
tècnic de suport. Aquest servei proporciona, a professors i estudiants, una eina per al 
treball i l’avaluació de les competències genèriques "Comunicació eficaç oral i escrita“, 
“treball  col·laboratiu”  i  “tercera  llengua”;  facilita  la  integració  entre  competència 
genèrica i l’específica ja que no cal fer l'exposició a classe, alhora que garanteix la 
qualitat  de l’aprenentatge  d’ambdues  millorant  la  qualitat  docent.  Per  a fer-ho,  es 
pretén utilitzar  un seguit  de  serveis  TIC i  adoptar  una metodologia  d’aprenentatge 
adequada.  
Caldrà proporcionar a l'usuari el material de suport (rúbriques d'avaluació, manual de 
funcionament, ...) 
El  Treball  pretén  augmentar  l’eficàcia  del  treball  dels  estudiants  a  partir  d'una 
metodologia  d’aprenentatge  amb retorn  continu  i  augmentar  l'eficàcia  de l'estudi  a 
partir del treball col·laboratiu alhora que incrementar l’eficàcia de l’aprenentatge a partir 
de l’ús de serveis TIC i de la integració amb les eines de docència de la UPC (campus 
digital Atenea).
Aquests són els objectius específics del Projecte: 

− Contribuir en l'assoliment de nivells de qualitat per a la competència genèrica 
"Comunicació  eficaç  oral  i  escrita".  Amb  la  finalitat  de  quantificar  aquest 
objectiu hi ha una rúbrica d'avaluació de la competència genèrica disponible 
per a Professors i estudiants.

− Integrar amb èxit la competència genèrica amb l’específica; plantejant activitats 
que es desenvolupen fora de l'aula i permeten integrar “el saber fer” amb el 
“com fer-ho” sense afectar negativament el desenvolupament de les sessions 
presencials.

− Incentivar els estudiants a partir de l’autoaprenentatge i el treball col·laboratiu. 
− Incrementar  l’eficàcia  del  treball  dels  estudiants  a  partir  d'una  metodologia 

d’aprenentatge actiu i amb retorn continu. El triple sistema d’avaluació adoptat 
(autoavaluació, coavaluació entre alumnes i avaluació del professorat) permet 
un retorn continu i l’aprenentatge progressiu. 

− Incrementar  l'eficàcia  de  l'estudi  a  partir  del  treball  col·laboratiu.  El  treball 
cooperatiu en el marc del “grup base” permet que els alumnes assoleixen els 
coneixements que han treballat individualment els seus companys de grup en 
un 80% dels casos. Diferencial en les qualificacions de l’examen final entre el 
què s’ha estudiat individualment i el què s’ha estudiat cooperativament.

− Incrementar l’eficàcia de l’aprenentatge a partir de l’ús de serveis TIC usables, 
intuïtius i robustos. El maquinari de la Sala d’Autoenregistrament i el software 
cal que sigui robust. Les incidències registrades al servei d’autoenregistrament 
han de ser poques i caldrà que es puguin resoldre in situ per part del SICT o bé 
del mateix personal de la Factoria de Recursos Docents. 

− La  franja  horària  que  abasta  la  Sala  d’Autoenregistrament  ha  de  permetre 
satisfer la demanda rebuda.

− La URL del servidor de streaming que allotja la primera versió dels vídeos és el 
lliurable que permetrà al professor avaluar la competència transversal.

− Incrementar l’eficàcia de la metodologia d’aprenentatge a partir de la integració 
amb les eines de docència de la UPC; es pretén que els vídeos enregistrats es 
publiquin sense incidències a ATENEA. 
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4 Equip de treball
L'equip3 de treball  que ha participat  en el  desenvolupament  d’aquest  projecte està 
format per professorat adscrit orgànicament a diferents departaments de la UPC 
amb docència a l'Escola d'Enginyeria de Terrassa i per personal de la Biblioteca, 
de  Serveis  Informàtics  i  del  Servei  d'Obres  i  Manteniment  del  Campus  de 
Terrassa. 
A l'hora de formar l'equip de treball  s'ha procurat incloure, a la proposta inicial,  els 
Professors que a l'EET són els coordinadors de les les competències genèriques 
desenvolupades al Projecte i també garantir un representant de departaments amb 
docència majoritària a les titulacions de Grau a l'Escola.

Integrants

Els Professors i Professores són:
ÿ Albert Masip Álvarez,  adscrit  orgànicament al  Departament d'Enginyeria de 

Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial a la seu de Terrassa, i que és el 
responsable d'aquest projecte. Actualment és sots-director de Coordinació i 
Innovació  Acadèmica  a  l'Escola  d'Enginyeria  de  Terrassa,  on  té  la  seva 
principal adscripció funcional.

ÿ Antoni  Arias  Pujol,   adscrit  al  departament  d'Enginyeria  Electrònica,  és 
coordinador de la competència genèrica “tercera llengua (anglès)” a l'EET.

ÿ Carles  Jaen  Fernández,  adscrit  al  departament  d'Enginyeria  Electrònica, 
coordinador de la competència genèrica de “treball en equip” a l'EET.

ÿ Carme Hervada Sala, adscrita al departament de Física i Enginyeria Nuclear, 
coordinadora de la competència genèrica “Comunicació Eficaç Oral i Escrita” a 
l'EET.

ÿ Fatiha Nejjari Akhi-Elarab, adscrita al departament d'Enginyeria de Sistemes, 
Automàtica i Informàtica Industrial, de la qual n'és Cap de Secció actualment.

ÿ M.  Dolores  Álvarez  del  Castillo,  adscrita  al  departament  d'Enginyeria 
Química, sots-directora de Qualitat de l'Escola d'Enginyeria de Terrassa.

ÿ Maria Cristina Rodríguez Sorigue, adscrita al departament d'Enginyeria Tèxtil 
i Paperera, membre de la Comissió Docent de l'EET.

ÿ David  Romero  Duran,  adscrit  al  departament  d'Enginyeria  Elèctrica,  i 
representant del mateix departament a l'Escola.

ÿ Teresa  Pamies  Gómez,  adscrita  al  departament  d'Enginyeria  Mecànica,  i 
coordinadora  de  la  Unitat  Docent  de  la  titulació  de  Grau  en  Enginyeria 
Mecànica, càrrec que la fa coordinadora d'aquesta titulació.

Per part de Serveis Informàtics de Campus Terrassa (SICT), s'han implicat de forma 
activa en el Projecte:

ÿ Sofia Pascual Gregori, que és cap de l'àrea SICT.
ÿ Jorge fernandez Farràs.
ÿ Raül Monferrer Liñan.

I, per la Biblioteca del Campus de Terrassa (BCT):
ÿ Marta Roca Lefler, responsable de l'àrea de recursos digitals de la BCT.

3 Malgrat  no  consten  formalment  com  a  part  de  l'equip  del  Projecte  es  vol  destacar 
positivament la implicació del Servei d'Obres i Manteniment (SOM) del Campus de Terrassa 
en l'acondicionament de l'espai on s'emplaça el servei d'autoenregistrament de vídeos. 
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Les titulacions  sobre les quals  s'ha  incidit  durant  el  desenvolupament  de les  dues 
proves pilot són, a l'EET:

- Grau en Enginyeria Elèctrica 
- Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 
- Grau en Enginyeria Mecànica 
- Grau en Enginyeria Química
- Grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil

i, a l'ETSEIAT:
1- Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial

La wiki com a eina de comunicació entre els membres de 
l'equip

S'ha  utilitzat  una  plataforma  wiki  com  és  PBWORKS4 amb  la  finalitat  que  la 
comunicació entre els diferents membres de l'equip sigui fluida. S'hi ha allotjat:

− una breu presentació de l'equip de treball
− el cronograma del projecte, amb les diferents etapes i els agents implicats
− les  actes  i  documents  de  les  reunions  celebrades  que  han  estat  més 

significatives
− els debats i les decisions que s'han hagut de prendre
− un  calendari  amb els  esdeveniments  programats  (jornades  sobre  docència, 

reunions, ...)
− bibliografia consultada

A la figura següent es pot veure la pantalla inicial de la wiki:

i, a l'ETSEIAT:

1. Pantalla inicial de la wiki

4 http://saeet.pbworks.com/w/page/46367479/Inici%20SAEET
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Més endavant, al llarg de la memòria, es veuran captures d'imatge de la wiki donat que 
a través seu s'han efectuat debats i discussions per prendre determinades decisions 
de forma àgil, on tots els membres de l'equip han pogut participar.
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- Part II

- Desenvolupament tècnic i docent
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5 Metodologies d'aprenentatge desenvolupades i les TIC

L’èmfasi d’aquest projecte en la noció d’integració de competències, respon a l’objectiu 
i  la  necessitat  d’aconseguir  que  l’alumnat  adquireixi  les  competències  genèriques 
“Comunicació eficaç oral i escrita”, “Treball en grup” i “Tercera llengua” sense prejudici 
d’aprendre tots i cadascun dels continguts curriculars de la competència específica. El 
vídeos enregistrats serviran tant per a l’avaluació de la primera competència com per a 
material d’autoaprenentatge. 

El repte que es planteja doncs, és superar mitjançant l’adopció d’unes metodologies 
d’aprenentatge que s’adeqüin al nou paradigma pedagògic que comporta l’EES i que 
impulsa a la  UPC el  projecte Recerca i  Innovació en Metodologies  d’Aprenentatge 
(RIMA). 

En el cas que ens ocupa s’adopta l’aprenentatge autònom i cooperatiu, l’autoavaluació 
i la coavaluació, l’ús de les TIC i de les eines de docència de la UPC (ATENEA i la 
Factoria de Recursos del CT) com a serveis i materials de suport, amb l’objectiu, tot 
plegat, d’aconseguir integrar satisfactòriament ambdues competències. 

Els  beneficis  d’usar  aquestes  metodologies  i  recursos  en  el  marc  de  l’activitat 
d’aprenentatge projectada són múltiples. En destaquen els següents:

• Ús de les TIC: l’enregistrament en vídeo de les exposicions i la seva publicació 
a ATENEA permet reproduir les condicions d’exposició pública que implica tota 
comunicació oral. D’aquesta manera s’eviten les exposicions a classe davant la 
resta  d’alumnes,  la  qual  cosa  representa  un  estalvi  d’hores  lectives 
considerable. 

• Suport amb les eines de docència de la UPC: l’acord amb la BCT, en virtut 
del  qual  s’habilita  una Sala d’Autoenregistrament  a la  Factoria  de Recursos 
Docents de la BCT, facilita als alumnes les condicions tècniques i logístiques 
adequades per a dur a terme les activitats que requereixen l’ús de les TIC.

• Aprenentatge autònom: el Servei d’Autoenregistrament permet que l’alumne 
exerciti la competència tants cops com necessiti.

• Autoavaluació i coavaluació: la rúbrica d’avaluació que es facilita als alumnes 
i  Professorat  en base a uns criteris de qualitat  objectius permet,  no només 
l'avaluació per part del Professor, sinó també l’autoavaluació de l’alumne i la 
coavaluació entre alumnes. D’aquesta manera s’aconsegueix un retorn continu 
que facilita l’acompanyament i la progressió durant l’aprenentatge.   

• Aprenentatge cooperatiu: la tècnica del  trencaclosques dissenyada permet 
optimitzar  els  recursos  disponibles  (esforç  i  temps  lectiu)  i  incrementar  la 
motivació  de  l’alumnat,  repercutint  amb  un  increment  del  rendiment  de 
l’alumnat.
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6 Qüestions tècniques
Es parla aquí de l'emplaçament de la sala i del programari (i maquinari) utilitzats per al 

servei.

Emplaçament de la Sala d’Autoenregistrament
Com s'ha dit anteriorment,  aquest Projecte neix a l'EET però, un cop acabada la 
prova pilot de funcionament del servei, s'estendrà a tot el Campus de Terrassa 
de la UPC. Per aquest motiu, l'aula física on s'emplaçaria el servei calia situar-la en un 
espai  comú  per  a  tots  els  estudiants  del  Campus.  La  Biblioteca,  i  més 
concretament el Fons Antic de la mateixa, han resultat l'espai idoni per fer-ho degut a 
les seves característiques:

• El fons antic no és un espai freqüentment ocupat; esporàdicament, rep visites 
per a la consulta del documents que s'hi poden trobar (plànols i documentació 
de l'empresa ABB, bibliografia antiga sobre enginyeria Tèxtil, ...).

• Es tracta d'un espai aïllat acústicament de la resta del segon pis de la BCT 
degut a que es troba separat per unes portes de vidre que, per seguretat del 
contingut del fons antic, es tanquen amb clau.

• No es produeix reverberació natural de la veu de l'orador gràcies a l'existència 
dels prestatges i armaris que contenen la documentació del fons antic.

• L'aparell  d'aire  condicionat  es  pot  apagar  (per  evitar  soroll  durant 
l'enregistrament) mitjançant un interruptor de forma independent sense afectar 
la resta de l'espai del segon pis de la BCT.

• La intensitat de la llum exterior del carrer no afecta a l'interior de la sala degut a 
que hi ha cortines que n'impedeixen el pas.

• Tota la documentació del fons antic es troba protegida i tancada amb clau.

La imatge següent mostra l'estat inicial del fons antic del segon pis de la BCT abans 
d'iniciar el Projecte de Millora de la Qualitat Docent (agost de 2011).
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Per condicionar la sala degudament, i per poder encabir ambdós serveis (fons antic i 
autoenregistrament)  sense  agreujar-ne  cap  dels  dos,  s'ha  optat  finalment  per  la 
distribució de l'espai com es mostra a la figura següent:

                
       Organització inicial del fons antic     Organització final amb l'autoenregistrament

Nogensmenys,  hi  ha  hagut  propostes  intermèdies  que  finalment  han  estat 
desestimades per diverses raons:

Propostes alternatives desestimades

El servei d'obres i manteniment del Campus de Terrassa ha acondicionat l'espai per 
poder-hi situar el servei d'enregistrament
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En conclusió, Fons Antic i Servei d'Autoenregistrament comparteixen a partir d'ara un 
mateix espai al segon pis de la BCT; cal tenir-ho en compte per a evitar solapaments 
d'ús del mateix espai amb finalitats diferents.

Requeriments TIC

Els requeriments TIC del projecte, per poder avaluar les capacitats de comunicació 
dels alumnes, es centren en l’enregistrament de la imatge i el so, mentre l’alumne està 
fent la seva presentació.

D’aquest  enregistrament  es  prima  la  qualitat  real  de  l’àudio  de  l’alumne  fent  la 
presentació. Es considera que la qualitat de la captura de la imatge de l’alumne i la 
seva presentació  no ha de ser  alta  per  poder  avaluar  de forma òptima les  seves 
competències. Per aquesta raó no es prioritza la qualitat del vídeo, ni la qualitat de la 
presentació projectada a la pantalla del tv. 

La qualitat estàndard obtinguda del vídeo és un element important a l’hora d’optimitzar 
els recursos del servidor.  Ens permet tenir  gran quantitat  de fitxers d’una dimensió 
reduïda.

Els  vídeos  han  d'estar  disponibles  per  al  seu  visionat  des  de  qualsevol  lloc  amb 
connexió a Internet; per aconseguir-ho, caldrà allotjar-los en un servidor de streaming 
ubicat a l'edifici Campus i gestionat pels Serveis Informàtics del Campus de Terrassa.

L’eina utilitzada per la gestió dels vídeos i  les reserves de les sales virtuals és un 
desenvolupament dels Serveis Informàtics del Campus de la UPC a Terrassa basat en 
l'eina Mr BOSY de la Universidad Carlos III de Madrid.

Solució tècnica en relació al maquinari i programari

Aquí es detalla la descripció de l’esquema funcional del sistema d’autoenregistrament:

El client es connecta al servidor Adobe Connect via web. El client requereix un plug-in 
de Flash per poder gestionar l’aplicació. L’encarregat de servir aquest plug-in al client 
és el servidor Adobe Connect.

El client es connecta al servidor Apache via HTML. El servidor Apache és l’encarregat 
de servir-li les pàgines web per utilitzar els serveis proposats.

La validació a l’Adobe Connect es realitza via PHP. Aquest canal permet proveir de 
diferents serveis a l’Adobe Connect:

• La generació d’una base de dades d’usuaris i els seus drets a l’hora de fer  i 
gestionar els enregistraments. 

• Consultes  SQL  que  ens  retornaran  paràmetres  de  la  sessió  i  els  fitxers 
generats.

• Via PHP es carrega un mòdul d’Apache que determina les característiques de 
la pàgina web.

Es  farà  una  consulta  de  validació  en  un  fitxer  contenidor  dels  grups  que  tenen 
permisos per fer enregistraments. Es consulta la pertinença als grups.

Des  del  servidor  gestor  de  sales  virtuals  s’inicia  el  Cron  que  permet  l’execució 
automàtica de scripts. Aquests scripts parametritzen l’Adobe Connect.
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Es farà una consulta al servidor LDAP5 per assegurar que l’usuari pertany a la UPC; en 
el cas que la resposta fos de no pertinença, no obtindrà permisos per reservar.   

L'esquema que il·lustra els actors (programari i maquinari) que intervenen en el procés 
és aquest:

L'ús  d'Adobe  Connect  per  a  la  gestió  de  les  sales  virtuals  de  cara  a 
l'autoenregistrament  com  si  es  tractés  d'una  reunió  webconference  es  troba 
perfectament justificat ja que forma part d'una de les línies importants de treball de 
SICT i el Campus disposa de llicències suficients per poder endegar el servei.  El fet  
d'utilitzar  aquest  programari  permet,  de retruc,  poder  veure en línia  (si  calgués)  la  
presentació  que  s'està  desenvolupant  a  la  BCT  des  de qualsevol  lloc  remot  amb 
connexió a Internet. 

5

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) és un protocol a nivell d'aplicació que 
permet l'accés a un servei de directori ordenat i distribuït per a cercar diversa informació en un entorn 
de xarxa. LDAP també és considerat una base de dades (tot i que el seu sistema d'emmagatzemament  
pot ser diferent) al que poden realitzar-se consultes. Habitualment, LDAP emmagatzema la informació 
de  login  (usuari  i  paraula  de  pas)  i  és  utilitzat  per  a  autenticar-se;  nogensmenys,  és  possible 
emmagatzemar altres tipus d'informació (dades de contacte de l'usuari, ubicació de diversos recursos 
de la xarxa, permisos, certificats, etc) com es fa a la UPC.
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Procediment per a l'autoenregistrament
Aquests són els passos a seguir per a l'autoenregistrament:

1. En  primer  lloc,  cal  que  el  Professor  que  proposa  l'activitat  als  estudiants  
proporcioni  un  llistat  (amb  extensió  d'arxiu  CSV6)  per  correu  electrònic  a 
l'adreça  videoconferencia.ct@upc.edu. Aquest llistat s'obté directament des 
d'ATENEA  quan  es  demana  un  llistat  de  classe  a  l'apartat  participants  de 
l'assignatura. Cal  que el  Professor,  en el  cas que l'activitat  es faci en grup, 
estableixi un mecanisme per erigir un representant/responsable de cada grup 
de treball;  seran aquests estudiants responsables de grup els únics que han 
d'aparèixer al llistat CSV amb la finalitat de regular l'accés al Servei.

2. L'arxiu CSV, si pertoqués editar-lo, es pot modificar amb un programa ofimàtic 
de fulls de càlcul com ara Microsoft Excel o LibreOffice Calc7. 

3. Dins del termini de 48 hores posterior a l'enviament d'aquest arxiu per part del 
Professor la reserva ja serà operativa.

4. El  professor  proposarà  un  calendari  dins  del  quadrimestre  per  distribuir  la 
ocupació del servei de la forma més dilatada possible i no contribuir a la seva 
saturació d'ocupació per a efectuar els enregistraments.

5. El  professor  informarà  a  l'alumne  que  reservi  la  sala  d'autoenregistrament 
difonent  l'adreça  http://bibliotecnica.upc.edu/BCT/content/servei-
dautoenregistrament-de-videos i que tingui en compte que només disposarà, 
com  a  màxim,  d'una  hora  continuada  de  reserva.  Per  tant,  els  estudiants 
hauran de dur la presentació preparada i cada membre del grup sabrà el que 
ha de fer. 

6. La  presentació  es  pot  fer  en  format  Microsoft  PowerPoint,  OpenOffice 
(LibreOffice), Adobe PDF o PREZI.

7. Cada alumne tindrà l'opció de fer dues reserves, com a màxim, per assignatura 
i quadrimestre.

8. L'alumne pot  anul·lar  una reserva,  en cas de no poder  fer  servir  el  servei, 
sempre que ho faci abans de l'hora d'inici de la mateixa; si ho fa, recupera el 
dret  a  fer  aquesta  reserva  en  un  altre  moment.  Si  no  l'anul·la,  perdrà 
automàticament una reserva. 

9. En cas que una hora sigui insuficient, i que el servei no hagi estat reservat a 
continuació,  l'usuari  podrà  fer  una  nova  reserva  des  de  la  mateixa  sala 
d'autoenregistrament.

10. La durada máxima del vídeo es recomana que sigui de 10 minuts
11. L'estudiant  podrà repetir  l'enregistrament tantes vegades com vulgui dins de 

l'hora  que disposa.  Finalment,  cal  seleccionar  el  vídeo que desitja  lliurar  al 
Professor i declarar-lo com a públic.

12. Cal  que l'estudiant  empleni  l'enquesta  de satisfacció  en acabar  d'utilitzar  el 
servei:  https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?
formkey=dDYtQ1dPV0lVQnFELUFXSHJBdDRPZnc6MQ

13. Els vídeos es podran visionar durant el quadrimestre en que s'han realitzat a 
través  del  servidor  de  streaming.  A  l'inici  del  quadrimestre  següent  seran 

6 Els arxius CSV (de l'anglès comma-separated values) són un tipus de document en format 
obert senzill  per representar dades en forma de taula. En ell,  les columnes es separen per 
comes (o punt i coma en els països on la coma es el separador decimal: Espanya, França, 
Itàlia...) i les files per salt de línia.
7 El format CSV és molt senzill i no indica un joc de caràcters concret, ni la situació dels bytes,  
ni el format per al salt de línia. Cal indicar aquestes característiques quan es pretén obrir l'arxiu  
amb un editor de fulls de càlcul.
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esborrats  tots,  a  excepció  d'aquells  que  el  Docent  vulgui  preservar  com a 
material didàctic o exemple de bones pràctiques per un futur. 
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7 Metodologia docent
En aquest apartat s'exposen les aportacions principals dels Professors membres de 
l'equip en relació als aspectes que incideixen directament sobre l'actuació docent del 
Projecte: com s'integren les competències genèriques al Treball, quines rúbriques es 
proposen per a l'avaluació, ...

Avaluació de les competències genèriques
La intenció del treball que s’ha desenvolupat i que presentem aquí es la d’oferir als 
estudiants  un  entorn  que  els  ajudi  en  el  desenvolupament  de  competències, 
principalment l'expressió oral i escrita a través de presentacions. Aquest equipament 
també ajudarà als professors en l'avaluació d'aquestes competències. Es per això que 
es  vol  crear  una  infraestructura  autònoma  on  els  estudiants  puguin  gravar  les 
presentacions dels seus treballs. Per a que realment sigui un equipament autònom és 
necessari que sigui pràctic, fàcil de fer servir i còmode en la gestió dels vídeos que es 
generin  en  aquest  procés.  Donat  que  aquesta  àrea  de  treball  s’ha  ubicat  dins  la 
biblioteca del Campus (BCT), els estudiants la podran fer servir durant les seves hores 
lliures  sense que  afecti  negativament  en  el  desenvolupament  de les  assignatures, 
havent de dedicar temps addicional per aquestes tasques. Aquesta activitat passa a 
ser una activitat complementària on l’estudiant treballa competències genèriques i una 
bona eina per que els professors puguin avaluar l’evolució dels estudiants en aquestes 
competències.  Tot  i  que  la  principal  competència  que  permet  avaluar  aquest 
equipament  és  l'expressió  oral,  mentre  els  estudiants  preparen  les  seves 
presentacions, estan reforçant altres competències genèriques con l'expressió escrita 
(redactant  la  presentació  i  l'informe que l'acompanya i  que també formarà part  de 
l'avaluació), treball en equip (ja que la presentació correspon a un treball de grup amb 
uns objectius a assolir) i el de tercera llengua (si la fan en anglès). Aquestes altres 
competències són igualment importants, com ho és la oral, en el desenvolupament de 
l’estudiant.   

L’autoenregistrament  el  considerem  una  eina  assistent  per  a  millorar  les  habilitats 
expressives dels estudiants. L’experiència s’ha enfocat sobre temes específics pels 
quals  diferents  Professors  de  diferents  assignatures  han  assignat  unes  tasques 
concretes  sobre  diversos  conceptes  a  equips  d’estudiants.  Al  final,  cada equip  ha 
hagut  d’enregistrar  un  vídeo  curt,  d’entre  5  i  15  min,  explicant  els  resultats  i  les 
conclusions a les que han arribat com a fruit del treball en relació a la seva tasca. 

Per començar, els estudiants han hagut de treballar autònomament, cosa que implica 
l’habilitat de detectar les mancances pròpies i superar-les amb esperit crític i triant la 
millor opció per a ampliar el propi coneixement. També han hagut de treballar formant 
part d’un equip, ja sigui com a membre o assumint-ne tasques directives per tal de 
col·laborar  a  desenvolupar  el  seu  projecte  pragmàticament  i  amb  responsabilitat, 
prenent decisions en base als recursos que tenen a l’abast. Les habilitats assumides 
s’avaluen com s’aconsella a la primera taula de la pàgina següent.

En  aquest  projecte  el  vídeo  s’empra  com  un  mitjà  per  a  millorar  les  capacitats 
comunicatives dels estudiants. Per tant, una de les finalitats del projecte és fer del 
vídeo una eina potent  per a millorar  l’expressió  dels estudiants.  Per un costat,  els 
estudiants es poden observar a ells  mateixos des de fora,  i  per  tant,  repetir-ne la 
gravació  fins  que  n’estiguin  enraonadament  satisfets.  Per  l’altra,  el  professor  pot 
avaluar les habilitats comunicatives dels seus estudiants. A la taula 2 s’hi presenta la 
rúbrica proposada per a l’avaluació d’aquestes habilitats.

Tema
Insuficient

1
Acceptable

2
Notable

3
Excel·lent

4
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Contribucions 
a l’equip

Només ha 
treballat una 
part del grup

Gairebé tothom 
hi ha contribuït

Tothom hi ha 
contribuït, 

encara que 
amb 

implicacions 
diferents

Tothom hi ha 
contribuït amb 

tasques 
equivalents

Compartir

Hi ha hagut 
alguns 

conflictes a les 
discussions de 

grup

No hi ha hagut 
conflictes, però 
no tothom hi ha 
participat de la 

mateixa 
manera

Compartir ha 
ajudat a la 

planificació i a 
resoldre dubtes

Les discussions 
han contribuït a 
la cohesió del 
grup i al treball 

d’equip

Autonomia
Encara tenen 
necessitat del 

Professor

Alguna vegada 
han necessitat 

l’ajuda del 
professor

Sovint l’equip 
resol tot sol els 

seus 
problemes

L’equip troba 
sempre la 
solució als 
problemes

Taula 1. Rúbrica aconsellada per a avaluar el treball en grup 

Tema
Insuficient

1
Acceptable

2
Notable

3
Excel·lent

4

Contingut Idees simples Correcte però incomplet
Tots els temes 

tractats
Exploren les 

qüestions

Organització del 
contingut

Poc 
estructurat i 

difícil 
d’entendre

Seqüència correcta però 
les seccions estan 

aïllades

Han intentat 
relacionar les 

diverses 
explicacions

Hi ha hagut 
planificació de 
les diferents 

seccions i hi ha 
hagut revisió 

final

Comunicació
Poc clara.
Difícil de 
seguir

Clara i comprensible en 
general

Fluida. L’ 
audiència 

segueix amb 
interès

To adequat i 
llenguatge 

precís. 

Suport 
audiovisual 

Poc i dolent
Adequat, encara que no 
se n’ha tret prou profit

Adequat. Ha 
ajudat a 

entendre els 
conceptes

Molt interessant 
i engrescador. 

Ha estat un 
suport excel·lent

Treball d’equip
Massa 

individualista
La presentació mostra 
una certa planificació

Tothom coneix 
tota la 

presentació

La presentació 
demostra 

planificació i 
treball d’equip

Taula 2. Rúbrica aconsellada per a avaluar les habilitats comunicatives orals dels 
estudiants

A més de tots aquests aspectes, algunes de les presentacions es poden fer en anglès, 
cosa que pot suposar un valor afegit al currículum dels estudiants, ja que en demostra 
la capacitat d’emprar una tercera llengua. 
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Decisions de forma
Durant  el  procés  de  creació  de  la  sala  d’auto-enregistrament,  ha  calgut  prendre 
algunes decisions en relació a l’equipament que es faria servir,  pensant  en que el 
resultat final fos l’òptim en tot els aspectes. Per a debatre i valorar totes les alternatives 
i  arribar  a una solució  s'ha fet  servir  la  wiki  PBWORKS de comunicació  entre els 
membres de l'equip; la Wiki s'ha considerat en tot moment com a eina de debat i fòrum 
per a votar i recollir les diferents opcions disponibles.
La  primera  tasca  del  professorat  implicat  en  el  Projecte  va  ser  la  tria  de  les 
característiques del sistema d’auto-enregistrament.  Les opcions eren les següents:

• Enquadrament: pla mig , pla americà o pla general
• Durada màxima del vídeo: 8" o  10"
• L'orador  farà  servir  la  imatge  projectada  a  la  paret/pantalla  a  través  d'un 

projector de sostre o farà servir la imatge projectada en un monitor a través 
d'un televisor o bé farà servir  al imatge projectada en una pissarra digital  a 
través d'un projector.

Per  poder  fer  la  selecció  amb  criteri,  l’equip  de  professorat  disposava  d’un 
enregistrament de prova de tots els casos prèviament esmentats i s'havia de triar la 
opció  més  bona  i  menys  costosa  que  permetria  identificar  els  elements  clau  que 
caracteritzarien les exposicions orals de l’estudiantat. La taula següent recull el resultat 
de  les  alternatives  escollides  pels  membres  de  l'equip,  destacant  un  auto-
enregistrament  d’una  durada  de  10  minuts  en  un  enquadrament  pla  general  (o 
americà) a través d’una imatge projectada en un televisor.

Elements a decidir
Albert
Masip

Antoni
Arias

Carles
Jaén

Carme
Hervada

Fatiha 
Nejjari

Dolors
Álvarez

David
Romero 

Cristina
Rodríguez 

Teresa
Pàmies 

Resultat

Enquadrament. Pla mig 
*

0

Enquadrament. Pla 
americà *

x x x x x 5

Enquadrament. Pla 
general *

x x x x x x 6

Durada màxima del 
vídeo: 8"

0

Durada màxima del 
vídeo: 10"

x x x x x x x 7

 
L'orador farà servir la 
imatge projectada a la 
paret/pantalla a través 
d'un projector de sostre

x x x x 4

L'orador farà servir la 
imatge projectada en un 
monitor a través d'un 
televisor

x x x x x x 6

L'orador farà servir la 
imatge projectada en 
una pissarra digital a 
través d'un projector 

0

La qüestió més important que calia fer era: Què volem poder avaluar amb els vídeos? 
Al nostre cas el principal objectiu era que aquest equipament ens permetés avaluar la 
competència de l’expressió oral i aquesta importància prevalia davant els continguts 
que  apareixen  a  la  presentació  (PowerPoint,  Prezi,...).  Volem  avaluar  com 
s’expressen i com fan servir el llenguatge corporal per transmetre el seu treball 
als companys i al Professor que se’l miraran. Es per això que l’esforç més gran es 
va centrar en aconseguir la millor qualitat de l’àudio i la millor visió de l’estudiant durant 
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la presentació. La imatge següent mostra la configuració (layout) que vàrem decidir per 
la  sala  d’auto-enregistrament  amb  els  principals  elements:  la  càmera,  el  micròfon 
d’ambient, la pantalla de TV i l’ordinador per a controlar la sessió de gravació. L’àrea 
marcada davant la pantalla de TV és l’àrea que captura la càmera i on l’estudiant s’ha 
de moure durant la presentació. 

Una altra decisió important va ser decidir el pla de captura de la càmera (pla general, 
pla mig, primer pla,...) que ens mostrés millor el que volíem veure per poder avaluar el 
treball. 

1.- Primer pla. 
2.- Pla mitja.
3.- Pla americà (3/4).
4.- Pla general.

Al final, després d'algunes proves amb els diferents plans, vàrem decidir fer servir el 
pla americà, ja que ens permet veure l’expressió corporal durant la presentació 
així com la presentació a la pantalla de TV; ens permet veure com la presentació 
oral va lligada al que la imatge de la presentació mostra en cada moment, tot i que 
aquesta part no es veu amb una definició òptima. Per nosaltres aquesta part és menys 
important,  com s'ha  dit,  ja  que els  continguts  de la  presentació  es  poden  avaluar 
posteriorment quan l’estudiant lliura el treball definitiu.  Les especificacions sobre la 
càmera que captura l'enregistrament  són que ha de permetre  triar  entre  tres 
configuracions  (presets)  dins  el  pla  americà:  per  persones  dretanes,  per 
persones esquerranes i una tercera opció on l’estudiant pot canviar d’una banda 
a  l’altra  durant  la  presentació.  En començar  la  sessió,  l’estudiant  haurà  de  triar 
l’opció desitjada.  A la fotografia de la pàgina següent  es pot veure un exemple de 
configuració per persona esquerrana durant una sessió d’auto-enregistrament.

Institut de Ciències de l’Educació – Universitat Politècnica de Catalunya

25



Un altre aspecte important de la  configuració de la sala és respecte la  captura de 
l’àudio. En aquest sentit,  la configuració del guany del micròfon d'ambient de la 
sala  triada per  captar  la  veu de l'orador  penalitza  la  veu de l’estudiant  quan 
aquest no mira a l’audiència i parla mirant la pantalla de TV. D’aquesta manera 
s’obliga a l’estudiant a parlar mirant endavant o bé que, quan es giri de cara a la paret,  
es vegi forçat a augmentar el volum de la seva veu. 
L’última decisió important de la configuració de la sala era com mostrar el document de 
la presentació. En el nostre cas, i degut a les dimensions de la sala, l’ús d’un projector 
no resultava útil, ja que la càmera no podria obrir suficientment el pla (per visualitzar la 
projecció i l'orador sencers) si l’estudiant no estava al davant mateix de la pantalla de 
projecció, tapant-la. A més, en il·luminar artificialment l'orador per veure'l millor com 
s'expressava,  la  imatge  sobre  la  pantalla  del  projector  es  veia  “cremada”,  massa 
brillant,  gairebé  blanca  totalment.  Per  aquests  motius  vàrem  decidir  instal·lar  un 
monitor gran de TV, per millorar el resultat final de la vista de gravació.

Procediment de les tasques encomanades als estudiants

1. El professor planteja  n problemes.  Els alumnes es distribueixen en grups de  m 
persones  (grups  base),  de  manera  que  cada  membre  del  grup  té  assignat  un 
problema diferent (o bé el mateix problema per tothom, quan n=1). A més a més, el 
professor informa l’alumnat sobre la legislació de propietat intel·lectual que regula 
la producció dels vídeos i materials que es realitzaran durant el curs.

2. Cada alumne treballa individualment  el  seu problema i  grava una exposició del 
problema i la seva resolució en un vídeo.  Penja el vídeo a ATENEA.

3. Els alumnes de la classe que comparteixen el mateix problema es reuneixen per 
tal d’aclarir dubtes i comentar-se els vídeos.

4. Cada alumne avalua els vídeos dels seus companys del grup base.

5. Cada  alumne fa  una  segona  versió  del  vídeo  que  supera  els  dubtes  i  integra 
l’avaluació dels companys rebuda.

6. Es reuneixen els  grups base i  cada alumne explica  als  seus companys el  seu 
problema, utilitzant el vídeo com a material d’aprenentatge.

7. Eventualment, el professor pot fer una darrera avaluació dels vídeos.

Exemple d'una tasca genèrica a Atenea
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Aquest  seria,  per exemple,  el  text  que el  Professor podria utilitzar  com a guia per 
el·laborar una tasca a Atenea:

1. Indica qui és el/la responsable del grup del que formes part al Professor/a

2. Reuneix-te amb els membres del teu grup i prepareu la presentació tenint 
en compte la rúbrica d'avaluació adjunta.

3. Reserva la sala d'autoenregistrament, ubicada a la 2a planta de la BCT a:
http://bibliotecnica.upc.edu/BCT/content/servei-dautoenregistrament-de-
videos

4. Tingues en compte que disposes de 2 reserves per quadrimestre i que tu 
mateix pots anul·lar  prèviament,  sense penalització,  en cas de no poder 
assistir-hi.

5. Prepareu la presentació i organitzeu-vos per saber que és el que heu de dir 
en cada moment. 

6. L'activitat pretén simular un cas real de presentació i, per tant, cal arribar a 
la sala sense donar lloc a la improvització.

7. Segueix les instruccions que trobaràs impreses a la sala o bé al Portal de 
Serveis  del  Campus  de  Terrassa  :    https://serveis.terrassa.upc.edu/fam  
%C3%ADlies-de-serveis/serveis-inform%C3%A0tics/audiovisuals-i-multim
%C3%A8dia/serveis/376

8. Disposeu  d'una  hora  per  autoenregistrar-vos.  La  selecció  del  vídeo  i 
lliurament al Professor de la URL del mateix no cal que la feu a la Sala 
d'autoenregistrament.

9. Podreu enregistrar-vos tantes  vegades com vulgueu  i  triar,  finalment,  el 
millor vídeo per a que sigui avaluat pels vostres companys (avaluació entre 
iguals)  i  pel  Professor  a  qui  li  fareu  arribar  l'enllaç  com  a  tasca  dins 
l'assignatura d'Atenea.

10. Els vídeos podran ser visionats si es disposa de l'enllaç; cal caracteritzar-lo 
com a PÚBLIC.  Cal  tenir  en  compte que el  vídeo es  realitza  amb una 
finalitat docent i no es pot difondre l'enllaç arbitràriament. Tampoc se'n pot 
fer un mal ús, de cap dels vídeos.

11. Un cop  lliurat  l'enllaç  del  vídeo  al  professor  t'agrairem que  emplenis  la 
següent  enquesta per  tal  de  millorar  el  servei: 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?
formkey=dDYtQ1dPV0lVQnFELUFXSHJBdDRPZnc6MQ

S'observa, d'acord amb el que es diu a l'últim punt, que es disposa d'una enquesta de 
satisfacció del servei per part dels estudiants; se'ls demana que l'emplenin per recollir 
les seves opinions i poder millorar el servei en un futur.
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8 Cronograma 

A la proposta inicial del Projecte es plantejà com a objectiu finalitzar el Treball el mes 
de juny de 2012. Aquesta intenció inicial no s'ha pogut complir degut a que, per un 
correcte  assegurament  del  bon  funcionament  del  servei  abans  d'obrir-lo  a  tota  la 
comunitat  del  Campus  de  Terrassa,  ha  calgut  una  segona  prova  pilot  que 
originalment no estava prevista. Aquesta ha estat la raó per la qual la finalització del 
treball s'ha prorrogat 6 mesos més del previst. S'han detectat certs problemes tècnics 
a la primera prova pilot  que ha calgut  resoldre i  validar abans de la publicació del 
servei. 
Amb tot, a grans trets, s'ha seguit el següent cronograma:

En ell s'hi observa que la segona prova pilot abasta des d'octubre de 2012 fins el mes 
de gener de 2013, ambdós inclosos. El cronograma original també s'ha vist modificat 
en la seva primera etapa degut a que la tria acurada del material i el servei per part del 
subministrador han trigat més del que inicialment estava previst.

Es pot dividir l'execució real/final del Projecte en les etapes següents:
• Setembre 2011 – Maig 2012

◦ Adquisició i compra de l’equipament

◦ Habilitació de l'espai (obres i reformes al Fons Antic)

◦ Elaboració normativa d’ús i un manual d’ajuda

◦ Preparació dels materials docents  (anunciats, rúbriques, calendari…) 

• Maig – Juny 2012

◦ El·laboració de la normativa d’ús i el  manual d’ajuda a l’usuari 

◦ Prova pilot a l’assignatura Enginyeria de Control (Fatiha Nejjari)

◦ Avaluació dels resultats

◦ Introducció de millores 

• Octubre 2012 – Gener 2013

◦ Segona prova pilot a les assignatures de Sistemes Mecànics, Enginyeria de 
Control, Optimització i Control Òptim i Anàlisi Química

◦ Formació del personal de suport del Servei d’Autoenregistrament de la 
BCT.

• Febrer/Març de 2013 

◦ Difusió del servei a tota la comunitat del Campus de Terrassa

◦ Publicació dels resultats
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Algunes dates significatives (intermitges) en el desenvolupament del Treball han estat:

• 21 de març de 2011. Presentació del projecte als professors implicats

• 16 de setembre de 2011. Reunió per analitzar diferents propostes 
d'enregistrament (Albert Masip + Jordi Hernández + Marta Roca)

• 3 d'octubre de 2011. Reunió a mode d'estat de la qüestió.

• 25 de novembre de 2011. Presentació8 de l'Albert Masip dins "Presentacions i 
casos pràctics del II Dia Factoria 2011" 

• 20 de juny de 2012. Reunió per validar el procediment d'enregistrament tècnic 
(David Romero + Albert Masip + Marta Roca + Jordi Hernández)

• 14 de setembre de 2012. Presentació de l'estat de la qüestió a les jornades ICE 
amb tots els responsables de projectes (Albert Masip).

• 19 de setembre de 2012. Reunió amb Antoni Pérez (Present@ UOC)

• 31 de novembre de 2012. Demostració del servei d'autoenregistrament als 
professors implicats en el projecte.

8 http://upcommons.upc.edu/video/handle/2099.2/2833
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9 Eines de docència UPC amb les que el Projecte interactua 

Plataforma docent UPC - ATENEA
Els enllaços als vídeos enregistrats pels alumnes (que es troben allotjats al servidor de 
streaming) es publicaran a l’espai virtual que l’assignatura té a la plataforma ATENEA 
de manera que tots els alumnes podran consultar els vídeos dels seus companys, tant 
per  a  la  seva  avaluació  com  per  a  usar-los  com  a  material  didàctic 
d’autoaprenentatge . 

Caldrà que el professorat implicat en el projecte informi l’alumnat sobre l’ús adequat 
dels materials generats, en els següents termes:  els vídeos generats són propietat  
dels  alumnes  que  figuren  com a  autors,  motiu  pel  qual  no  poden  ser  utilitzats  ni  
modificats sense el seu permís per a cap altra finalitat que per la qual han sigut creats.  
Recordar que tal i com estableix la  Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció  
civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge  i el Reial  
Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril,  pel qual s'aprova el  text refós de la Llei de  
propietat intel·lectual :

● Tenen la  consideració  d’intromissions  il·legítimes  la  captació,  reproducció  o  
publicació per fotografia, film, o qualsevol altre procediment, de la imatge d’una  
persona en llocs o moments de la seva vida privada o fora d’ells, llevat dels  
casos expressament autoritzats per llei o quan el titular del dret hagi atorgat a  
aquest efecte el seu consentiment exprés.

● Correspon a l'autor l'exercici exclusiu dels drets d'explotació de la seva obra en  
qualsevol  forma  i,  en  especial,  els  drets  de  reproducció,  distribució,  
comunicació pública i transformació, que no podran ser realitzades sense la  
seva autorització, excepte en els casos previstos a la Llei.

Factoria de Recursos Docents de la UPC

La Factoria de Recursos Docents donarà suport en la gestió del dia a dia de la sala 
d'autoenregistrament i en la definició/re-orientació del procediment tècnic a seguir per 
a l’enregistrament.
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- Part III

- Resultats, conclusions i anàlisi 
econòmic
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10 Recull d'activitats realitzades amb els estudiants

Abans de difondre el  servei d'autoenregistrament a tota la comunitat de la UPC al 
Campus de Terrassa s'han realitzat un seguit d'activitats i experiències amb estudiants 
i professors de diferents assignatures i grups, principalment a l'EET, en el sinus de 
dues proves pilot.  Aquestes  proves  han tingut lloc de maig a juny de 2012 la 
primera i d'octubre de 2012 a gener de 2013 la segona.

Es  presenta un breu resum on apareixen les  activitats  realitzades en aquests  dos 
períodes:

Nom de l'activitat: Disseny de sistemes de control discret

Descripció breu de l'activitat: Els estudiants disposaven d’una sèrie de problemes de 
control que havien de solucionar. Cada grup format per 2 o 3 estudiants havien de triar 
un problema d'un llistat (facilitat prèviament) i exposar de forma raonada a través de la 
presentació en el vídeo la solució de control proposada. 

Dates en què es desenvolupa: maig-juny de 2012

Codi assignatura: 320034

Nom assignatura: Enginyeria de Control 

Estudis: GRAU EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA 

Escola: EET

Nombre d'estudiants que han fet ús del servei d’auto enregistrament: 35

--------------

Nom de l'activitat: Aplicació de l'estàtica del sòlid rígid.

Descripció  breu  de  l'activitat:  S'han  repartit  diversos  casos  reals  d’estructures 
estàtiques entre els estudiants; cada grup cal que faci les suposicions més realistes 
possibles a l’estudi que els ha tocat. A partir d’aquí es demana que calculin de forma 
raonada les  forces  que actuen sobre  el  sistema i  que realitzin  un dimensionat  de 
cadascuna de les parts de l’estructura. Cada grup d'estudiants exposa en el vídeo quin 
treball li ha tocat fer, quines suposicions ha fet per tal d’aconseguir el resultat final, 
com ha desenvolupat la resolució i les conclusions que se’n deriven.

Dates en què es desenvolupa: desembre de 2012 – gener de 2013.

Codi assignatura: 320010

Nom assignatura: Sistemes mecànics

Estudis: Grau en l’àmbit d'Enginyeria Industrial 

Escola: ETT

Nombre  d'estudiants  que  han  fet  ús  del  servei  d'autoenregistrament:  50 
estudiants organitzats en grups de 5 persones

--------------

Nom de l'activitat: Control òptim LQR.

Descripció breu de l'activitat: S'ha demanat als estudiants, com a complement de les 
classes de laboratori, que exposin la forma en què han utilitzat la llibreria d'optimització 
del programa MATLAB per resoldre un problema de control òptim. Els estudiants han 
d'explicar, en un vídeo inferior als 10 minuts de durada, la resolució de l'activitat 2 de la 
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pràctica 4 de l'assignatura d'Optimització i Control Òptim: “Calcular l’acció de control 
òptim  fent  servir  la  funció  fmincon.m  de  Matlab  amb  la  mateixa  funció  de  cost. 
Comparar els dos resultats (activitat 1 i 2) superposant amb colors diferents l’estat i 
l’acció de control a cada cas. El fitxer que realitzi això s’ha de dir controlop2.m”

Dates en què es desenvolupa: gener de 2013

Codi assignatura: 29514

Nom assignatura: Optimització i Control Òptim

Estudis: Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial 

Escola: ETSEIAT

Nombre  d'estudiants  que  han  fet  ús  del  servei  d'autoenregistrament:  14 
estudiants organitzats per parelles 

--------------

Nom de l'activitat: Resposta freqüencial empírica i funció de transferència

Descripció breu de l'activitat:  A partir  de la resposta en freqüència empírica d'un 
procés real es demana obtenir de forma raonada la funció de transferència que millor 
s'ajusta a les dades.  L'estudiant  exposa en el  vídeo la forma raonada com obté la 
funció de transferència a partir de l'anàlisi de les dades experimentals. 

Dates en què es desenvolupa: desembre de 2012

Codi assignatura: 29506

Nom assignatura: Enginyeria de Control Bàsica

Estudis: Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial

Escola: ETSEIAT

Nombre d'estudiants que han fet ús del servei d'autoenregistrament: 4

--------------

Nom de l'activitat: Resolució d’un problema analític

Dates en què es desenvolupa: desembre de 2012

Codi assignatura: 320063

Nom assignatura: Anàlisi Química 

Estudis: Grau en Enginyeria Química

Escola: EET

Nombre d'estudiants que han fet ús del servei d'autoenregistrament: 18
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11 Exposició  detallada  d'activitats  realitzades  amb  els  
estudiants

S'exposa  detalladament  l'activitat  de  les  assignatures  Anàlisi  Química  i 
Optimització. 

Anàlisi química
Descripció breu de l'activitat:

L’assignatura d’Anàlisi química és una assignatura de 6 ECTS, 3 dels quals 
corresponen  a  experiències  dutes  a  terme al  laboratori.  S’han  proposat  12 
experiències de laboratori.  Una d’aquestes experiències es concreta en una 
activitat en la que els alumnes han de resoldre un problema analític que ha 
proposat el Professor. 

Per  tal  de  resoldre  aquest  problema  analític,  els  alumnes  han  de  cercar 
informació, redactar un procediment de treball per tal de resoldre el problema al  
laboratori  (Protocol  Normalitzat  de  Treball,  PNT  d’ara  en  endavant)  i  han 
d’exposar aquest protocol davant els seus companys i Professor. Els mateixos 
alumnes que han elaborat el PNT han de resoldre els dubtes de manipulació i  
de fonament  teòric  que plantegen la  resta  de companys respecte a aquest 
PNT. 

El  PNT  serà  executat  al  laboratori  per  d’altres  companys  a  fi  de  resoldre 
experimentalment el problema analític, extraient les conclusions oportunes.

Es creu que l’enregistrament de la presentació oral del PNT dissenyat, fomenta 
el  paper  actiu  de  l’estudiant  en  el  seu  procés  d’aprenentatge,  facilita  la 
comprensió del PNT (sempre es pot revisionar per tal d’aclarir dubtes).

Objectius que cal treballar específicament: 

L’alumne ha de ser capaç de:

− Aplicar els coneixements en relació als diferents mètodes d’anàlisis.

− Saber plantejar i resoldre un problema de anàlisis químic depenent de la 
disponibilitat d’ instrumental.  

− Realitzar una correcta presa i preparació d’una mostra per l’anàlisi. 

− Seleccionar correctament un mètode d’anàlisis en funció del problema 
analític a resoldre.

− Exposar i interpretar resultats segons diferents públics i objectius.

− Comunicar-se de forma clara i eficaç en una presentació oral utilitzant 
les estratègies i els mitjans adequats.

− Analitzar, valorar i respondre les preguntes que se li formulin.

Activitat: 

Resolució d’un problema analític

Competències genèriques treballades: 

Amb aquesta activitat, es treballa i s’avalua la Comunicació eficaç oral i escrita 
N3. Es treballarà però no s’avaluarà l’ús solvent dels recursos d’informació. 
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Durada de l'activitat: 11 setmanes

Materials: El material necessari per l’enregistrament de la presentació oral, així 
com el material i instrumental de laboratori adient.

Avaluació de l'activitat: 

Avaluació de la competència Comunicació eficaç oral i escrita N3: L’avaluació 
de la competència es farà en base a dues evidències:

− Expressió Oral: Enregistrament vídeo.

− Expressió escrita: Claredat en la redacció del PNT.

Avaluació de l’activitat formativa: l’activitat “Resolució del problema analític” 
té un pes del 6% a la nota final de l’assignatura. Un 3% correspon a l’avaluació 
de  l’informe  de  laboratori  amb  els  resultats  de  l’experiència.  Els  alumnes 
disposen d’una rúbrica amb els criteris de valoració d’aquests informes. El 3% 
restant es reparteix de la següent forma:

− Avaluació de les tutories: 1%

− Versions 1 i 2 del PNT: 2%

Descripció de les tasques que cal dur a terme: 

Treball previ a la entrada al laboratori. En una Aula: (setmana 1)

PROFESSOR: 

Proposa,  conjuntament  amb  els  alumnes,  els  experiments/problemes 
analítics. Dóna  el  document  “com  fer  un  protocol  de  treball”  (penjat  a 
atenea). Fa els grups de treball conjuntament amb els alumnes. Estableix 
la data de totes les sessions de tutoria amb els diferents grups.

ALUMNES (Per parelles):

Individual: Llegeixen el document “com fer un protocol de treball”. Grup: 
Distribueixen i planifiquen en el temps les tasques entre els membres del 

grup de treball:

Recerca bibliogràfica sobre el fonament teòric

Recerca bibliogràfica sobre els diferents procedimentss

Elaboració del primer esborrany de Protocol de treball

Grup: Estableixen el dia de totes les reunions de grup.

Treball previ a la entrada al laboratori: (setmana 2)

ALUMNES (Per parelles):

Individual: Cada membre del grup realitza les tasques adjudicades.

Treball previ a la entrada al laboratori: (setmana 3)

ALUMNES:

Grup:  Primera  reunió  del  grup  de  treball.  Cada  membre  del  grup 
presenta a la resta,  les  tasques  que  ha  dut  a  terme  i  els 
problemes/dubtes amb els que s’ha trobat.  Entre  tots  intenten  trobar 
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solucions. Preparen la sessió de tutories. (Dubtes, Qüestions,  dificultats...  a 
realitzar al professor).

Treball previ a la entrada al laboratori: (setmana 4)

PROFESSOR: 

Primera  sessió  de  tutories.  El  professor  guia  a  l’estudiant  en  el  seu 
aprenentatge. (El professor procurarà que els alumnes resolguin els seus 
propis dubtes/qüestions mitjançant  la  lectura/  estudi  de  diferent  bibliografia 
que recomanarà).

Avalua (puntua) la sessió de tutoria.

ALUMNES:

Primera sessió de tutoria amb el professor. Presenten les tasques dutes 
a terme i plantegen els dubtes, qüestions, dificultats...  amb les que s’han 
trobat. Distribueixen tasques a fi  de completar, si s’escau, la informació 
segons la recomanació de professor.

Treball previ a la entrada al laboratori: (setmana 5-6)

ALUMNES:

Grup :Segona Reunió del grup a on es redacta el primer esborrany de 
protocol de treball. Un cop realitzat se li envia/entrega al professor (PNT v1)

Treball previ a la entrada al laboratori: (setmana 7)

PROFESSOR: 

Revisa el  primer esborrany de protocol  de treball.  Avalua (puntua)  el 
primer esborrany  de  protocol  de  treball.  PNT  V1  Segona  sessió  de 
tutories. El professor, si s’escau,  farà  notar  als  alumnes  les 
correccions/ampliacions necessàries per la redacció  final  del  protocol  de 
treball. Avalua (puntua) la sessió de tutoria.

ALUMNES:

Segona sessió de tutoria amb el professor. Distribueixen tasques a fi de 
completar/corregir, si s’escau, la informació segons la recomanació de 

professor.

Treball previ a la entrada al laboratori: (setmana 8)

PROFESSOR: 

Penja a Atenea el document “com fer una presentació oral”

ALUMNES:

Grup:  Tercera reunió del  grup a on es redacta la versió  definitiva de 
protocol de treball (PNT V2). Un cop realitzat es penja a ATENEA, o s’entrega 
al professor per tal que:

El professor l’avaluï (PNT v2)

Es prepara la presentació oral del PNT

Treball previ a la entrada al laboratori: (setmana 9)

Institut de Ciències de l’Educació – Universitat Politècnica de Catalunya

37



PROFESSOR: 

Avalua (puntua) la versió v2 del PNT.

ALUMNES:

Tercera Sessió de tutoria amb el professor. Quarta reunió del Grup: El 
grup redactor: Enregistra la presentació i la penja a campus ATENEA. 

Treball previ a la entrada al laboratori: (setmana 10)

PROFESSOR:

Avalua (puntua) la presentació oral (enregistrament) 

ALUMNES:

El  grup  redactor  respon  a  totes  les  qüestions  plantejades  pel  grup 
executor. Es preparen  per  l’execució  al  Laboratori  del  PNT  que  els  hi 
correspongui. 

Treball al laboratori. (Setmana 11)

PROFESSOR:

Avaluarà l’execució dels diferents PNT. 

ALUMNES:

Grup:  Executaran  el  PNT  que  han  redactat  i  presentat  els  seus 
companys. Elaboraran  un  informe  de  laboratori  amb  el  resultats  de 
l’experiència. Totes les sessions de tutoria es fan en una aula.

Avaluació del servei d'autoenregistrament per part del Professor

Un  cop  finalitzada  l'activitat,  es  demana  als  estudiants  que  emplenin  un  
qüestionari  relatiu  al  servei;  nogensmenys,  el  Professor  que  ha planificat  
l'activitat  també  respon  a  un  (altre)  qüestionari  (diferent)  que  permet  
recollir la seva percepció del servei. Aquí es reprodueixen les respostes  
donades pel docent d'aquesta activitat.  

-Com a professor, t'ha semblat fàcil i entenedor el procediment a seguir? 
Sí

-Penses que hi ha algun aspecte millorable? (Procés tècnic, procés de 
comunicació, procés d'avaluació...) En cas afirmatiu, indica quin. 

Hi ha hagut diversos problemes tècnics que ha fet que els alumnes hagin hagut 
de  fer  el  enregistrament  diverses  vegades.  Actualment  aquests  problemes 
tècnics estan superats.

Degut  a  aquests  problemes  tècnics  que  han  allargat  el  procés 
d’autoenregistrament, l’avaluació no s’ha pogut fer tal com es va dissenyar en 
un principi. No s’ha pogut fer un fòrum de debat a on el grup que executa el 
PNT, o el professor, fes preguntes al grup redactor del PNT. 
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-Creus que el visionat dels vídeos t'ha estalviat temps en l'avaluació de 
les corresponents competències? Si

Creus que aquest sistema permet avaluar correctament l'assoliment de 
les competències? En part donat que no es pot valorar com l’alumne respon a 
preguntes envers el treball que exposa oralment en aquell moment, sense una 
preparació prèvia. D’altra banda aquest aspecte s’ha avaluat a les sessions de 
tutories.

-Tens la sensació que el servei ha estat ben acollit pel teu alumnat? En 
cas negatiu indica el motiu. 

La sala d’autoenregistrament ha tingut molts problemes tècnics. Els estudiants 
han manifestat el seu descontent donat que això els ha suposat molt temps de 
dedicació sense que això suposi una millora en la competència que es treballa.
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Optimització i Control Òptim
Descripció breu de l'activitat:

L’assignatura d’Optimització i Control Òptim és una assignatura de 6 ECTS, 1.5 
dels quals corresponen al treball de pràctiques on el grup-classe es divideix en 
dues  parts  de  tamany  similar.  Al  laboratori  s'hi  fan  sessions  pràctiques 
quinzenals de dues hores de durada cadascuna durant les quals es resolen 
problemes pràctics d'optimització mitjançant la llibreria d'optimització del paquet 
de computació matemàtica MATLAB. 

L'activitat concreta per la qual s'ha utilitzat el servei d'autoenregistrament de 
vídeos ha estat la resolució d'un problema de control òptim LQR que es troba a 
l'enunciat de la pràctica número 4 (vuitena i novena setmana de curs). Per tal 
de  resoldre  aquest  problema  de  control,  els  alumnes  han  de  treballar  per 
parelles amb les eines de programari del laboratori. Els mateixos alumnes que 
han dissenyat el controlador fent servir la toolbox d'optimització de Matlab han 
d'exposar  el  seu  plantejament  del  problema d'optimització  en  un  document 
alhora  que  n'han  de  fer  la  presentació  i  han  de  lliurar  també  el  codi  de 
programa resultant.

Es creu que l’enregistrament de la presentació oral del controlador dissenyat 
fomenta  el  paper  actiu  de  l’estudiant  en  el  seu  procés  d’aprenentatge  i  
aprofundeix  en  la  formulació  d'un  problema  d'optimització  (funció  de  cost  i  
restriccions).

Objectius que cal treballar específicament: 

L’alumne ha de ser capaç de:

− Aplicar els coneixements en relació al disseny de controladors òptims 
quadràtics LQR.

− Saber plantejar un problema d'optimització i resoldre'l amb l'ajuda de 
MATLAB.  

− Exposar, alhora que interpretar, el plantejament inicial i els resultats 
obtinguts.

− Comunicar-se de forma clara i eficaç en una presentació oral utilitzant 
les estratègies i els mitjans adequats.

Activitat: 

Resolució d’un problema d'optimització aplicada al disseny de controladors

Competències genèriques treballades: 

Amb aquesta activitat, es treballa i s’avalua la Comunicació eficaç oral i escrita 
alhora que es fomenta, però no s'avalua, el treball en grup. 

Durada de l'activitat: 2 setmanes

Materials: El material necessari per l’enregistrament de la presentació oral, així 
com els computadors del laboratori de control avançat.

Avaluació de l'activitat: 
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Avaluació de la competència Comunicació eficaç oral i escrita; L’avaluació de la 
competència es farà en base a dues evidències:

− Expressió Oral: Enregistrament vídeo.

− Expressió escrita: Claredat en la redacció del plantejament del problema 
d'optimització associat.

Avaluació de l’activitat formativa: l’activitat té un pes del 20% a la nota final 
de la part de laboratori de l’assignatura, fet que suposa un pes del 4% sobre el 
total de l'assignatura.  Els alumnes disposen d’una rúbrica amb els criteris de 
valoració d’aquestes presentacions. 

Descripció de les tasques que cal dur a terme: 

En aquesta activitat s'ha utilitzat la plataforma de cursos (basada en Moodle) 
ATENEA:  s'hi  ha  penjat  l'enuncial  de  la  tasca  als  estudiants  i  la  rúbrica 
associada a la mateixa. L'enunciat, en aquest cas, era clar i directe i s'havia 
explicat a bastament durant la classe presencial:

Heu d'explicar,  en un vídeo (inferior  als 10 minuts de durada) enregistrat  a  
l'Aula  d'autoenregistrament  de  la  Biblioteca  del  Campus  
(http://bibliotecnica.upc.edu/BCT/content/servei-dautoenregistrament-de-
videos),  la  resolució  de  l'activitat  2  de  la  pràctica  4  de  l'assignatura  
d'Optimització.

Els  lliuraments  (trameses)  es  gestionen  a  través  d'ATENEA,  també. 
Nogensmenys,  la  comunicació  entre  el  tutor/professor  i  els  alumnes  es  va 
establir a través del correu electrònic donat que l’aplicació del Moodle per al 
correu electrònic, Internalmail, no oferia suficients garanties. El professor del 
curs va convidar als alumnes a utilitzar el fòrum general de l’assignatura per 
compartir dubtes i fer comentaris, a banda de la pròpia avaluació entre iguals.

Institut de Ciències de l’Educació – Universitat Politècnica de Catalunya

41



S'hi ha encabut l'avaluació per part del Professor, l'autoavaluació del mateix 
estudiant i l'avaluació entre iguals, entre companys. La figura següent mostra 
un exemple d'avaluació i comentaris d'un company sobre l'exposició que ha fet 
un altre.

L'estudiant  pot  veure,  a  ATENEA,  les  qualificacions  que  ha  obtingut  i  els 
comentaris que s'han fet a les seves avaluacions de la presentació.

Avaluació del servei d'autoenregistrament per part del Professor

Un  cop  finalitzada  l'activitat,  es  demana  als  estudiants  que  emplenin  un  
qüestionari  relatiu  al  servei;  nogensmenys,  el  Professor  que  ha  planificat  
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l'activitat també respon a un (altre) qüestionari (diferent) que permet recollir la  
seva percepció del  servei.  Aquí  es reprodueixen les respostes donades pel  
docent d'aquesta activitat.  

-Com a professor, t'ha semblat fàcil i entenedor el procediment a seguir? 
Sí

-Penses que hi ha algun aspecte millorable? (Procés tècnic, procés de 
comunicació, procés d'avaluació...) En cas afirmatiu, indica quin. 

Hi  ha  hagut  diversos  problemes  tècnics  en  una  altra  assignatura  previs  a 
l'entrada dels meus alumnes al servei; això ha fet que haguem hagut d'esperar 
a la resolució dels problemes tècnics, que ja estan superats,  abans d'iniciar 
l'activitat.

Degut a aquests problemes tècnics que han allargat l'espera prèvia al procés 
d’autoenregistrament, l’avaluació no s’ha pogut fer tal com es va dissenyar en 
un principi. No s’ha pogut fer un fòrum de debat sobre les diferents solucions 
que els grups han donat al mateix problema. 

-Creus que el visionat dels vídeos t'ha estalviat temps en l'avaluació de 
les corresponents competències? Si

Creus que aquest sistema permet avaluar correctament l'assoliment de 
les  competències? Permet  valorar  l'expressió  oral  de  qui  presenta  i 
l'organització del grup d'estudiants en el treball queda palesa quan el defensen 
davant la càmera.

-Tens la sensació que el servei ha estat ben acollit pel teu alumnat? En 
cas negatiu indica el motiu. 

Sí, sense cap dubte. Molts d'ells han fet front a la seva timidesa, a la seva por 
escènica, per millorar en la competència oral que principalment es treballa.
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12 Difusió del Projecte; contribució a EDUCON2013
L'equip  desenvolupant  del  Projecte  ha escrit  dues contribucions  per  fer  difusió  del 
Treball realitzat: la primera a la revista DIGITAL EDUCATION i la segona al congrés 
de l'IEEE EDUCON2013. La resposta rebuda per part dels editors de la revista fou 
denegar  la  contribució  argumentant  que  la  temàtica  del  Projecte  no  era  afí  als 
continguts  del  número  especial  pel  qual  es  volia  optar  a  publicar;  nogensmenys, 
manifestaren un interès en la nostra feina i deixaren la porta oberta a incloure'l  en 
futurs exemplars de la revista. L'article al congrés9, que enguany es celebra a Berlín, 
fou acceptat  i  felicitat  per la feina que en ell  s'hi  explica;  la  seva presentació està 
programada pel dimecres 13 de març de 2013 a partir de les 11:30 hores. 

9 http://www.educon-conference.org/educon2013/index.htm 
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13 Conclusions. Avaluació de l'impacte del Treball

Conclusions
Els objectius del Projecte s'han assolit satisfactòriament.

Les dues proves pilot  en les que han participat  més de 40 estudiants han permès 
detectar anomalies, sotmetre el servei a pressió pel que fa a reserves i ús, i millorar-lo 
abans que sigui difós i obert a tota la comunitat de la UPC a Terrassa. 

En  finalitzar  aquest  Projecte  es  pot  afirmar  que  es  disposa,  al  Campus  de 
Terrassa, de:

• Un sistema de reserva10 de sala d'enregistrament basat en Mr. Bosy

• Una  sala  d’autoenregistrament  basat  en  Adobe  Connect11 amb  tot 
l’equipament necessari a la BCT

• Un servei12 amb àmplia disponibilitat de calendari i horari

• Un sistema d’enregistrament totalment autònom 

• Un manual13 detallat de funcionament

• Uns vídeos resultants amb un so i imatge de qualitat que no requereixen 
de post-edició

• Un allotjament de vídeos en servidor de streaming 

• Una guia didàctica validada

• Enquestes de satisfacció del servei a l'estudiant14 i al professorat

Es fa palès, també, l'estalvi de temps en l’exposició de l’alumnat a classe quan 
es fa servir aquest recurs d'autoenregistrament.

Elements d’impacte

Les proves pilot del present Projecte s'han adreçat a desenes d'estudiants; a partir del 
mes de març de 2013 el servei s'estendrà als més de 4000 estudiants del Campus de 
Terrassa de la UPC.  Això implica un impacte directe sobre un nombre molt  elevat 
d'estudiants que, inexorablement, caldrà manejar amb molta cura per no sobresaturar 
el servei i el sistema que hi està associat. Es compta amb el fet natural que:

• no totes les assignatures treballen (i moltes menys avaluen) la competència 
genèrica d'expressió oral

• no  tots  els  Professors  i  Professores  del  Campus  pretendran  fer  servir 
l'autoenregistrament, degut a que el nombre d'estudiants per grup és massa 
elevat per fer-ho manejable 

A més a més, tal i com s’ha explicat anteriorment, aquest projecte pretén integrar la 
competència  genèrica  “Comunicació  eficaç  oral  i  escrita”  amb  la  competències 

10 http://red5.upc.es/autoenregistrament/
11 http://www.adobe.com/es/products/adobeconnect.html
12 http://bibliotecnica.upc.edu/BCT/content/servei-dautoenregistrament-de-videos
13 https://serveis.terrassa.upc.edu/fam%C3%ADlies-de-serveis/serveis-inform

%C3%A0tics/audiovisuals-i-multim%C3%A8dia/serveis/376
14 https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?

formkey=dDYtQ1dPV0lVQnFELUFXSHJBdDRPZnc6MQ
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específiques pròpies de cada assignatura, la qual cosa implica dues coses, des d’un 
punt de vista qualitatiu:

• Capacitar  l’alumnat  en  aquesta  competència  genèrica  mitjançant  una 
planificació de l’assignatura que ofereixi  oportunitats per exercitar-la i  també 
oportunitats per millorar-la.

• S’espera per tant que l’alumnat assoleixi a bastament els objectius definits a la 
Guia  per  desenvolupar  les  competències  genèriques  en  el  disseny  de 
titulacions: comunicació eficaç oral i escrita (ICE, 2008).

Així mateix, l’èxit de la integració de les competències, pressuposa que els alumnes 
adquireixen la competència específica amb els mateixos nivells de qualitat que quan 
només es treballava a classe la competència específica.

Finalment, val a dir que les conclusions del Treball depassen els beneficiaris directes 
de  les  assignatures  participants  a  les  proves  pilot,  coordinades  pels  membres  de 
l'equip del Projecte; el Projecte es planifica i també compta amb el compromís de les 
parts  implicades  com  la  BCT  i  els  SICT,  per  consolidar  unes  infraestructures 
tecnològiques i un saber fer, que permeti estendre l’experiència a futurs cursos i noves 
assignatures vinculades als diferents Departaments i Escoles del Campus de Terrassa 
i, de forma general, a la UPC.

Innovacions
Tal i  com s’ha comentat, el present projecte parteix de l’experiència acumulada pel 
servei  Mediatic  de  la  UPC d’una  banda,  i  les  propostes  metodològiques  del  Grup 
d’Avaluació de la Pràctica Acadèmica (GRAPA) de l’altra, esmentades, ambdues, més 
amunt en aquesta memòria.

L’especificitat d'aquest Projecte rau en un seguit d’innovacions que representen una 
aportació significativa, en tres sentits, principalment:

• En relació al servei Mediatic, canvia l’ús i la finalitat del servei. Així es passa 
d’una proposta adreçada als professors i  a la  seva tasca docent,  a una de 
nova, orientada als alumnes i a l’aprenentatge col·laboratiu en competències 
genèriques.  Per  a  poder  canviar  els  usos i  la  finalitat  del  servei,  ha calgut 
centrar els esforços en dissenyar un servei de molt baix cost que es pugui oferir 
gratuïtament i orientat a l’autoservei.

• En relació a la proposta pedagògica del GRAPA, la tecnologia que el projecte 
té  per  novetat  que  no  només  permet  gravar  les  diapositives  i  la  veu  de 
l’alumne,  sinó  també filmar  l’alumne  presentador.  D’aquesta  manera es  pot 
treballar  també  l’expressió  corporal,  la  mirada  i  el  gest,  i  per  tant  permet 
abordar  l’aprenentatge  del  segon i  tercer  nivell  de  la  competència  genèrica 
Comunicació eficaç oral i escrita. 

• L’avenç  que  representa  deixar  en  herència  una  Sala  d’Autoenregistrament 
adreçada a tota la comunitat universitària, ja que es garanteixen les condicions 
tècniques  i  logístiques  adequades  per  treballar  en  grup  i  amb  formats 
audiovisuals en el futur.

És  sobretot  a  partir  d’aquesta  infraestructura  i  de  l’experiència  adquirida,  que  es 
preveu en el futur extrapolar el projecte a altres Professors i assignatures que integrin 
la competència genèrica Comunicació eficaç oral i escrita. 
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14 Anàlisi econòmic
L'import otorgat per dur a terme aquest Projecte ha estat de 7800€. Aquesta quantitat 
ha suposat un 97% de la quantitat que s'havia pressupostat originalment d'acord amb 
la informació de proveïdors. Nogensmenys, al llarg del desenvolupament del Projecte 
s'ha procurat optimitzar les despeses en la mesura del possible amb finalitat d'estalvi.

Seguidament, doncs, es presenta el quadre resum de les despeses. En ell apareixen 
cadascun dels conceptes i, de forma diferenciada, el seu pressupost inicial i el cost 
final que han suposat (procurant un estalvi quan aquest ha estat possible). La última 
columna  (diferència) recull  la  diferència,  precisament,  entre  la  despesa  real  i  la 
prevista,  de  forma  que  els  estalvis  econòmics  reals  respecte  el  que  hi  havia 
pressupostat apareixen com a números negatius sobre fons de color verd; ha resultat 
un estalvi final de més de 1500€. Com que encara s'ha de viatjar a Berlín al congrés  
EDUCON2013 es preveu que part d'aquest romanent s'haurà de gastar en dietes i  
trasllats al lloc de l'event.  

Val a destacar que en el concepte de la càmera pròpia d'enregistrament s'hi manifesta 
un increment notable de despesa final  real (1000€) respecte la prevista inicialment 
(500€); es justifica aquest increment de la següent manera:

En  un  inici  es  va  pressupostar  una  càmera  que  no  estava  robotitzada  i  una 
capturadora  molt  més  cara  que  l'adquirida  finalment.  L'opció  de  la  càmera  es  va 
modificar per dos motius:

• Poder disposar d'un espai on poder obtenir plànols unificats. Tots els alumnes 
tenen les mateixes condicions i els Professors reben el resultat amb la constant 
de la qualitat de l'àudio i els mateixos plànols de vídeo. El resultat no depèn de 
l'alumne ni tampoc de l'ubicació de la càmera, ja que aquesta és la mateixa per 
a tothom i està programada per tres possibles enquadraments de la imatge 
(orador a la dreta del monitor, orador al costat esquerre o bé orador en ambdós 
costats).

• La segona raó rau en poder fer un préstec sense la complicació afegida de 
tenir  que  muntar  i  desmuntar  la  càmera.  Minimitzar  el  temps  dedicat  de 
l'alumne  a  la  preparació  de  l'espai  i  disminuir  la  possibilitat  de  malmesa  o 
desaparició del material 
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Precisament,  aquest  cost  econòmic  de  la  càmera,  superior  al  pressupostat,  es  va 
equilibrar justament en el moment d'efectuar la compra amb la capturadora de vídeo, 
el monitor...
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