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Resum
L’objectiu principal de l’assignatura Estructures de Formigó, que
s’imparteix a quart curs d’enginyeria de camins, canals i ports és que l’estudiant
sigui capaç de dissenyar les estructures de formigó, amb el seu ampli ventall de
condicions funcionals i ambientals, de forma competent. Per aquesta raó cal
que l’estudiant pugui veure l’aplicació dels coneixements de Formigó
Estructural en els diferents àmbits on es troben estructures d’aquest material, a
través d’exercicis que permetin aplicar els conceptes generals, podríem dir més
teòrics, a múltiples casos concrets i, si és possible, extrets de la pràctica
professional.
Amb la intenció de donar a l’estudiant eines que li permetin aprendre
l’aplicació real dels coneixements a múltiples casos, s’ha desenvolupant una
eina d’autoaprenentatge interactiva del formigó estructural, utilitzant les
tecnologies de la informació, que ajuda a l'alumne a dissenyar les estructures
de formigó, amb el seu ampli ventall de condicions funcionals i ambientals, de
forma competent. Això es desenvolupa a través d’una col·lecció de 160
exercicis autoavaluables de 5 a 30 minuts de durada que permeten aplicar els
conceptes generals (teoria) a múltiples casos concrets.
L’existència de l’eina permet al professor abordar les classes pràctiques
centrant-se més en els aspectes globals. L’acollida de l’eina
d’autoaprenentatge per part dels estudiants ha estat molt favorable, com
demostren els resultats de les enquestes fetes als estudiants.
Paraules clau
Autoaprenentatge, aprenentatge tècnic, context professional.
EL PROJECTE
1. Introducció
Dins del camp de la construcció, les estructures de formigó constitueixen
una part essencial, tant pel volum econòmic que suposa (al voltant del 20% del
cost en l'edificació i fins al 60% en algunes obres públiques), com per la
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responsabilitat de les mateixes en la seguretat de l'obra construïda. Per això, i
per la major dificultat conceptual respecte d'altres camps relacionats amb la
construcció, és pel que les estructures sempre han merescut una atenció
especial des del punt de vista acadèmic, tant en allò que s'ha relacionat amb la
docència com amb la investigació.
A més, les activitats de projectar, construir i mantenir estructures porten
aparellada una responsabilitat civil considerable, ja que els problemes
estructurals es manifesten en danys que poden alterar la funcionalitat,
durabilitat, estètica i, sobretot, la seguretat de les construccions.
En el context de les estructures, el formigó estructural és una disciplina
fonamental, ja que és el nexe d'unió entre les matèries bàsiques com ara els
materials de construcció, la resistència de materials i el càlcul d'estructures
amb les matèries aplicades com ara els ponts, l’edificació, la tipologia
estructural, les estructures de fonaments, l’avaluació i el reforç d’estructures,
entre altres. El formigó estructural és la disciplina que proporciona els
conceptes fonamentals del comportament de les estructures d'un material
concret, el formigó armat i pretensat, i permet a l'estudiant disposar de criteris i
eines per a concebre, projectar, construir, avaluar i mantenir estructures de
formigó.
Aquesta disciplina juga un paper cabdal en la formació del professional
de la construcció perquè introdueix conceptes nous per a l'estudiant com són la
necessitat de resoldre adequadament els detalls (una estructura ben calculada,
però mal detallada es pot esfondrar), la necessitat d'incorporar, en la recerca de
la solució al problema plantejat, criteris d'economia, facilitat constructiva,
rapidesa d'execució, durabilitat i relació amb l'entorn, i la necessitat de prendre
decisions utilitzant: experiències prèvies, dades a vegades redundants i un
ventall de possibles solucions. En definitiva, es tracta d'una disciplina on el
fonamental és que l’alumne sigui capaç de dissenyar les estructures de
formigó, amb el seu ampli ventall de condicions funcionals i ambientals, de
forma competent.
Per aquesta raó cal que l’alumne en pugui veure l’aplicació en els
diferents àmbits on pot trobar elements estructurals d’aquest material a través
d’exercicis que permetin aplicar els conceptes generals, podríem dir més
teòrics, a múltiples casos concrets i, si és possible, extrets de la pràctica
professional.
Un altre aspecte motivador d'aquest projecte rau en el fet que els
materials en suport paper avui disponibles solen contenir un nombre reduït de
problemes, llargs, i que no cobreixen tots els temes.
Per altra banda, i aprofitant la potència de les TIC, es vol fomentar
l'autoaprenentatge de les matèries i la consolidació dels coneixements.
Aquesta eina d’autoaprenentatge interactiva del formigó estructural es
planteja a través d'exercicis autoavaluables de 5 a 30 minuts de durada que
permetin aplicar els conceptes generals (teoria) a múltiples casos concrets, en
un context professional realista. L'estudiant accedeix, després d'escollir la seva
resposta, a la solució completament desenvolupada. D’aquest forma l'alumne
pot adquirir suficient habilitat perquè en la propera praxis professional sigui
competent en una tasca de gran responsabilitat.
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2. Descripció
Per a la realització de l’eina s’ha aplicat programari estàndard de la pròpia
Universitat de forma que interactivament formuli exercicis o qüestions i
proporcioni diverses respostes possibles, de les quals l'estudiant n’escull una.
Llavors el programa respon si la resposta és correcta o incorrecta. Els
enunciats dels exercicis inclouen text, gràfics i/o fotos. La base d'exercicis
conté ja uns 160 problemes autoavaluables en línia. Aquesta base de
problemes abasta pràcticament tot el programa de disseny i construcció
d'estructures de formigó. Els exercicis s’organitzen en els grans temes en què
es descomposa la matèria d’Estructures de Formigó:
Bases de càlcul (11 exercicis),
Anàlisi estructural (21 exercicis),
Materials per al projecte (12 exercicis),
Durabilitat (9 exercicis),
Estat Límit Últim d’esgotament a tensions normals (37 exercicis),
Estat Límit Últim d’inestabilitat (9 exercicis),
Estat Límit Últim d’esgotament a tallant (15 exercicis),
Estat Límit Últim d’esgotament a torsió (9 exercicis),
Estat Límit Últim de punxonament (pendent)
Estat Límit de Servei: fissuració (9 exercicis),
Estat Límit de Servei: deformació (7 exercicis),
Construcció i tecnologia (7 exercicis).

Figura 1.- Visualització del tema d’Anàlisi estructural de l’eina
d’autoaprenentatge del formigó dins ATENEA v4.0 (Campus Digital de la UPC).
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Figura 2.- Visualització d’un exercici amb les possibles respostes.
En la Figura 1 es mostra la visualització parcial de l’índex dels exercicis
d’un del capítol d’anàlisi estructural i en la Figura 2 es mostra l’enunciat i les
possibles respostes de l’exercici AE-02 (d’anàlisi estructural) tal i com ho veu
l’estudiant. Com es pot comprovar en la Figura 2, l’estudiant pot accedir a
l’arxiu pdf de l’enunciat en català, castellà i anglès. D’aquesta forma, l'eina
facilitarà l'aprenentatge dels estudiants procedents d'altres universitats o àmbits
professionals europeus. L'eina no només ha de ser útil als alumnes sinó als
professionals que vulguin aprofundir en el coneixement de la disciplina del
formigó estructural.
En la mesura que ha estat possible, l'eina és autocontinguda. Per tant,
els documents que aporten dades imprescindibles per al desenvolupament dels
exercicis es poden consultar en línia, directament a través d'un enllaç. D'acord
amb això s’han disposat enllaços cap al text de la instrucció de formigó
estructural EHE: de caràcter específic a aquells elements necessaris per a la
realització d'un determinat exercici, com poden ser algunes taules, i de caràcter
general al contingut de la instrucció organitzada per capítols.
A la Figura 3 es mostra el resultat d’haver seleccionat la resposta
correcta. En aquest punt, l'estudiant que ja ha respost l'exercici en pot consultar
la solució. D'acord amb això, s’han desenvolupat les solucions de tots els
exercicis proposats i són accessibles una vegada s'ha escollit una resposta,
també en format pdf per si l'estudiant ho vol imprimir o arxivar. Cal remarcar
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que tal com s’ha plantejat l’eina, la resposta desenvolupada no és accessible si
no s’ha respost correctament la pregunta, tal i com es mostra a la Figura 4 on
“continuar” significa tornar a l’enunciat de l’exercici. Tenint en compte aquesta
circumstància i que no es vol limitar la llibertat de l’estudiant per obtenir la
solució encara que no faci l’exercici, no es limita el nombre d’intents de
resposta –opció disponible en l’entorn proporcionat pel programari utilitzat.

Figura 3.- Resultat que obté l’estudiant en respondre correctament, amb accés
a la solució desenvolupada.
S’ha considerat fonamental que el nombre de problemes fos elevat per
cobrir un ventall suficientment ampli de la casuística representativa de la
pràctica professional a fi que l'alumne desenvolupi el seu aprenentatge en un
context realista, que el faci competent professionalment.
Els exercicis tenen una durada entre 5 i 30 minuts per tal que la càrrega
de treball total no sigui excessiva i que l'alumne es pugui organitzar
autònomament el seu procés d'aprenentatge, en qualsevol cas guiat per la
pròpia eina. D'acord amb això, ha estat relativament senzill recalcular la
càrrega total de treball de l'estudiant en termes de ECTS.

Figura 4.- Resultat que obté l’estudiant en respondre incorrectament, sense
accés a la solució.
La inclusió d’exercicis de tots els aspectes relacionats amb la disciplina
(càlcul-projecte-construcció- durabilitat) permet tenir una visió global del procés
estructural i transformar l'estudiant en un enginyer competent en el disseny i
anàlisi d’estructures de formigó.
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Per a desenvolupar l’eina es va començar per fer una definició
conceptual del tipus d’exercicis autoavaluatius, la selecció de temes i índex de
cada un d’ells. A continuació es va fer el disseny formal de l’eina, adaptat a la
imatge corporativa de la UPC, a la vegada que es generaven els continguts
per part dels professors. Aquesta etapa es va iniciar el curs 2004-2005.
Aquesta tasca s’ha fet quasi dues vegades perquè inicialment, durant
l’any 2005, s’havia escollit l’Easyprof com a plataforma digital. No obstant, a
mesura que el personal de l’ICE de la UPC ens informava dels canvis que
s’estaven produint en el Campus Digital, es va decidir el 2006 passar el treball
al Moodle. Creant un curs específic de problemes en cada una de les
assignatures on s’està usant. Tant en la primera versió en easyprof accessible
a través de la Bibliotècnica com de la segona, directament en Moodle, el
disseny formal de l’eina es va adaptar a la imatge corporativa de la UPC.
Pel que fa a la implantació de l'einaes va seguir la metodologia següent:
1. Donar a conèixer l'eina als alumnes, explicar-ne l'abast i anunciar-ne
les novetats a mesura que s’anaven implementant.
2. Després de cada tema informar l'alumne dels exercicis que és capaç
d'afrontar a fi que pugui desenvolupar el seu treball personal de forma
adequada.
3. Disposar els enllaços necessaris per accedir al material
complementari necessari per resoldre autònomament els exercicis.
4. Organitzar la informació en capítols o apartats estarà d'acord amb el
programa de cada assignatura en què s'implementa l'eina
d'autoaprenentatge. Per la qual cosa es parteix de l'eina desenvolupada
per a l'assignatura més extensa (Estructures de Formigó) i es
desenvolupen, si és el cas, nous exercicis, s’eliminen aquells que són
sobrers i s’adapten als coneixements i habilitats dels alumnes a qui van
adreçats.
5.- Els alumnes han de saber que en les proves d'avaluació surten
exercicis de l'eina que poden significar fins al 20% de la qualificació.
D'aquesta forma es dóna un missatge inequívoc sobre la importància de
l'eina d'autoaprenentatge i se’n fomenta l'ús.
Avui, (1) es disposa d'una eina d'autoaprenentatge interactiva per al formigó
estructural, amb una àmplia base d'exercicis: 154. A coneixement dels autors,
no hi ha disponible cap col·lecció d'exercicis de 5 a 30 minuts de durada (en
cap format) amb l'extensió que s'està plantejant sobre la matèria de formigó
estructural. (2) l’eina d'autoaprenentatge es troba, per ara, a disposició dels
alumnes de dues assignatures: Estructures de Formigó de quart curs
d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports i Formigó Pretensat de tercer
d’enginyeria tècnica d’obres públiques. Durant el curs 2004-2005 els estudiants
ja van poder accedir a una primera versió reduïda i a partir del curs 2005-06 ja
van poder accedir a una col·lecció més completa, que va acabar-se de convertir
en multillengües –català, castellà i anglès- el novembre de 2007.
Els estudiants que estan matriculats a les assignatures directament
troben una nova assignatura al Campus Digital amb el mateix nom de la que
s’han matriculat amb el subtítol Curs problemes.
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3. Resultats
L’acollida de l’eina entre estudiants ha estat molt positiva, inclosos els
repetidors de l’assignatura. Durant la fase de creació de continguts amb una
disponibilitat parcial de l’eina, l’interès era tan gran que els estudiants
demanaven als professors que generessin i incorporessin els continguts que
faltaven, cosa que es va fent progressivament durant tot l’any 2005, 2006 i inici
de 2007.
Amb l’objectiu de contrastar l’acollida de l’eina d’autoaprenentatge entre
els estudiants d’Enginyeria de Camins, durant el segon quadrimestre dels
cursos 05-06 i 07-08 es va sondejar la seva opinió sobre l’eina. L’enquesta
tenia dues parts. En la primera es plantejaven qüestions de resposta simple, els
resultats de les quals es presenten seguidament. Aquest qüestionari es va
passar a estudiants de 4rt curs de l’assignatura troncal Estructures de Formigó i
als de Formigó II, d’especialitat de 5è curs (curs 05-06).
1. Has utilitzat alguna vegada l’eina d’autoaprenentatge?
Curs 05-06 4rt
14% (9)

Curs 05-06 5è

Curs 07-08 4rt

7% (1)
NO

NO

4; 7%

NO
SI

SI

86% (55)

si

52; 93%

93% (14)

2. Estàs d’acord que la majoria dels exercicis es poden resoldre en un interval de
temps d’entre 5 i 30 minuts?
Curs 05-06 4rt

Curs 05-06 5è

Curs 07-08 4rt
14; 25%

SI

1; 2%
NO

si
41; 73%

100% (14)

3. L’eina t’ajuda a entendre conceptes que a classe no havien quedat suficientment clars?

Curs 05-06 4rt

Curs 05-06 5è

Curs 07-08 4rt

100% (56)

4. L’eina et comporta massa feina? És a dir, creus que sense l’eina podries aprendre
l'assignatura amb menys esforç?
Curs 05-06 4rt

Curs 05-06 5è

Curs 07-08 4rt
1; 2%
6; 11%
si
NO

49; 87%
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5. Creus que haver disposat d’una eina d’autoaprenentatge t’ajudarà a ser millor
professional en un futur?
Curs 05-06 4rt
Curs 05-06 5è
Curs 07-08 4rt
5; 9%

1; 2%
NO

si

50; 89%

6. Et resulta útil l’eina d’autoaprenentatge?
Curs 05-06 4rt

Curs 05-06 5è

Curs 07-08 4rt
1; 2%
1; 2%

2; 4%
10; 18%

12; 21%

30; 53%

7. Creus que l’eina hauria de millorar en quant a continguts?
Curs 05-06 4rt

Curs 05-06 5è

Curs 07-08 4rt

2; 4%

si

NO

26; 46%

28; 50%

8. T’agradaria poder disposar del material d’autoaprenentatge en format llibre?
Curs 05-06 4rt

9. Utilitzes el llibre d'exercicis curts
de formigó armat i pretensat?

Curs 05-06 5è

10. Utilitzes l'eina interactiva d'autoaprenentatge del
formigó estructural (versió Campus Digital)?

Curs 07-08 4rt

8; 14%

7; 13%
si

NO

si

NO

49; 87%

48; 86%

La resposta dels estudiants a la primera pregunta indica que, malgrat no
ser obligat usar l’eina d’autoaprenentatge, l’usen. A més, que la majoria de les
respostes siguin afirmatives dóna valides a la resta del qüestionari. Cal
destacar que la majoria pensen que l’eina no els significa més esforç per
aprendre l’assignatura (4), que els ajuda a entendre l’aplicació dels
coneixements (3), que els ajudar a ser millors professionals (5) i que la troben
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5. Les solucions són completes
i detallades

Flexocompressió

4. Els exercicis m’han ajudat a
entendre/aprendre el tema

Durabilitat

3. Fer els exercicis m’ajuda a
estar millor preparat cara a
l’examen

Materials
Projecte

2. Els exercicis són massa
fàcils

Anàlisi
Estructural

1. Es tracten tots els
continguts del tema

Bases de
Càlcul

QUART CURS

CURS

bastant útil (6). Per altra banda, hi ha unanimitat en que els exercicis es poden
desenvolupar entre 5 i 30 minuts (2).
Al curs 05-06, tant els estudiants de 4rt com de 5è van coincidir en que
els agradaria disposar del material en format llibre (8). Arrel d’aquesta resposta,
el setembre de 2007 va sortir la primera edició del llibre Formigó armat i
pretensat. Exercicis curts [2], publicat per Edicions UPC. Els estudiants del curs
07-08 majoritàriament utilitzen el llibre d’exercicis curts (9 i 10).
Les respostes a la pregunta relativa a la necessitat de millorar els
continguts (7) evidencia la diferència entre els estudiants de quart i cinquè curs.
Tenint en compte que l’eina d’autoaprenentatge va orientada principalment als
de quart, el 78% el curs 05-06 i el 50% el curs 07-08 responen que no cal
mentre que els de cinquè, que òbviament han superat quart curs, troben a faltar
els continguts de la seva assignatura d’especialitat -Formigó II- amb un 71% de
respostes afirmatives.
El qüestionari presentava un segon bloc on es demanava que l’estudiant
valorés de u a cinc el seu grau d’acord (5 molt d’acord i 1 molt en desacord)
amb algunes afirmacions per a cada tema que ja havia vist. Per aquesta raó
només es plantejaven les qüestions referents als cinc primers temes que els
alumnes de quart curs havien vist quan es van passar les enquestes, tant del
curs 05-06 com del curs 07-08. El principal objectiu d’aquesta taula era detectar
alguna deficiència en l’eina d’autoaprenentatge en el tractament d’algun tema.
També es tenen resultats d’enquestes a estudiants de 5è [1,3]. Tal i com es pot
comprovar en la taula següent, les puntuacions a cada una de les qüestions
són bastant uniformes. La principal diferència es troba en el tema d’Anàlisi
Estructural on en l’enquesta del curs 07-08 surt amb una qualificació
significativament inferior.

05-06

3,8

3,5

3,8

3,7

3,7

07-08

3,9

3,0

3,8

4,0

3,9

05-06

2,8

2,7

3,0

3,0

2,7

07-08

3,8

2,7

4,0

3,9

3,9

05-06

4,4

4,4

4,4

4,1

4,5

07-08

4,0

2,8

3,9

3,7

3,9

05-06

4,1

4,1

4,1

4,2

4,1

07-08

3,9

2,9

3,8

3,8

3,9

05-06

4,0

4,0

4,2

4,2

4,1

07-08

3,9

2,6

4,0

3,9

3,9
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4. Conclusions
L'existència d'aquesta eina permet al professor abordar les classes
pràctiques centrant-se més en els aspectes globals.
Entre els aspectes més positius en destaquem: (1) l’ús que en fan els
estudiants, especialment en format llibre, (2) la comoditat de poder adaptar el
contingut a diferents assignatures amagant els exercicis que no són per al seu
curs, directament a través d’una única plataforma comuna (Moodle), (3) el
temps reduït de cada exercici, ja que facilita l’aprenentatge tema a tema,
esglaonadament.
En haver disposat del material només en versió digital durant dos cursos
ens va ajudar molt a depurar les petites errades que hi havia. Evidentment, és
molt més fàcil corregir-les en la versió digital que en una edició en paper.
Per altra banda, tenir resultats de les enquestes als estudiants permet
detectar que els mitjans digitals encara no substitueixen el paper quan cal fer
càlculs i croquis per trobar les solucions. Evidentment hauria resultat més fàcil
fer un llibre amb els continguts que dotar una eina virtual. Tot i així, els autors
creuen que en un futur relativament proper, a mig termini, el paper pot anar
perdent aquest protagonisme i, llavors, els estudiants, treballaran directament
sobre la versió digital.
Entenem que la metodologia presentada és útil a qualsevol disciplina
tècnica que requereix múltiples exercicis d’aplicació.
Finalment, cal dir que el resultat de l’esforç invertit en desenvolupar
aquesta eina d’autoaprenentatge del formigó estructural el valorem molt
positivament perquè ha contribuït clarament a la millora de la competència dels
graduats d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports i d’Enginyeria Tècnica d’Obres
Públiques - Construccions Civils en el projecte i execució d'estructures de
formigó gràcies als múltiples exercicis que posen a prova la seva capacitat
d'aplicació pràctica en un context semblant al professional.
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autors d’aquesta ponència volen agrair la contribució de totes aquelles
persones que han contribuït en major o menor mesura en el desenvolupament
d’aquesta eina d’autoaprenentatge.
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