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Resum
La finalitat del projecte era elaborar material en forma de mòduls multimèdia
disponibles a través de la xarxa, que incloguessin continguts de física
(fenòmens oscil·latoris i ondulatoris) relacionats amb l’acústica, com a material
de suport a l’aprenentatge en una ALE semipresencial (“Introducció a
l’Acústica”) i, de forma parcial, en assignatures troncals de física dels primers
cursos d’enginyeria que inclouen els temes esmentats.
Els resultats poden veure’s a les pàgines web fruit d’aquest projecte,
http://baldufa.upc.edu/arcadi/acustica/temes.htm. Es disposa allí d’un conjunt
de mòduls amb itineraris de navegació, amb continguts hipertextuals, animacions Flash, vídeos, mostres de so i eines interactives i d’autoavaluació (problemes i qüestions multiresposta). Ofereixen la possibilitat d’organitzar-los per a
diferents contextos educatius, escollint els temes concrets que puguin ser més
interessants per a cada context educatiu concret (p.ex. titulació d’E.T.I.,
especialitat Electrònica o bé Mecànica, etc.).
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EL PROJECTE
1. Introducció
La finalitat del projecte era elaborar material multimèdia que estigués
disponible a través de la xarxa, dedicat a l’aprenentatge a distància de
l’acústica. Aquest material també havia d’incloure continguts de física
relacionats amb l’acústica (fenòmens oscil·latoris i ondulatoris). La intenció
era de dissenyar una assignatura ALE semi-presencial (“Introducció a
l’Acústica”), que substituís una ALE presencial (“Música i Acústica –
Fonaments Físics”) ofertada a l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de
Vilanova i la Geltrú (EPSEVG), però ampliant-la i amb una orientació més a
l’acústica i no tant als aspectes acústics de la música, sense deixar-los però
de banda. Per altra part, aquesta assignatura havia de seguir en bona part
Institut de Ciències de l’Educació – Universitat Politècnica de Catalunya – febrer 2008

-1-

el format d’una assignatura optativa semi-presencial ofertada a la ETSEIB
des de l’any 2000, “Fonaments i Aplicacions d’Òptica”, aprofitant així
l’experiència acumulada en la organització d’aquesta assignatura.
La incorporació dels esmentats continguts de física més relacionats amb
l’acústica (fenòmens oscil·latoris i ondulatoris) tenia per objectiu aprofitar
aquest material en assignatures troncals de física dels primers cursos
d’enginyeria que inclouen els temes esmentats. A l’EPSEVG són les
assignatures de Física I de l’E.T.I. especialitats de Mecànica i Electricitat,
Física II de l’especialitat de Electrònica i Fonaments Físics II de l’especialitat
de Química Industrial i E.T. Telecomunicació, esp. Sistemes Electrònics.
2. Descripció
2.1 Infraestructura
Un primer pas ha estat l’adequació de l’equipament, estudiant les vies
d’adaptació de la infraestructura de xarxa informàtica disponible, que era la
del projecte la baldufa (baldufa.upc.edu), a les necessitats específiques del
present projecte. Un funcionament tècnic satisfactori en un entorn de navegació per xarxa és important per a contribuir, amb l’ús d’aquests mòduls, a
desenvolupar noves habilitats per aprendre de manera autònoma i fent
servir entorns web.
2.2 Mòduls multimèdia – Navegació
El material multimèdia s’ha elaborat en forma de mòduls (pàgines web
independents) amb itineraris de navegació adequats i amb continguts
hipertextuals de teoria.
Per raons didàctiques, l’extensió de cada mòdul de teoria calia limitar-la a
una sola pantalla sempre que fos possible, o a poc més en qualsevol cas.
Els continguts relacionats distribuïts en diferents mòduls han quedat
vinculats entre ells a través dels corresponents enllaços o links.
El material també inclou activitats d’autoavaluació en forma de problemes i
qüestions multiresposta, amb els seus enllaços a les corresponents
respostes en forma de solució amb breus explicacions, o bé en forma
d’orientació quan la resposta triada ha estat incorrecta, en el cas de les
qüestions.
L’accés directe a cada mòdul de teoria i a cada activitat d’autoavaluació es
fa a través d’una llista que apareix com a primera pantalla, o bé, un cop s’ha
entrat en qualsevol mòdul, a través del corresponent botó al principi i al final
de cada mòdul (figures 1 i 2).
Per optimitzar l’eficàcia per a l’aprenentatge d’una matèria com l’acústica, i
com a part essencial del projecte, aquests mòduls s’han dotat de mostres
de so (figura 3), vídeos d’elaboració pròpia sobre diverses demostracions de
laboratori (figures 2 i 4), vídeos de procedència externa il·lustratius
d’aspectes pràctics de l’acústica (figura 5), aplicacions interactives, com
físlets o animacions Flash (figura 6), i imatges d’elaboració externa o pròpia
(figures 5 i 7).
En tots els casos s’ha cuidat de que l’usuari, estudiant o estudianta, tingués
sempre tot el control sobre tots aquests elements multimèdia: és sempre ell
o ella qui els posa en marxa o els para i qui regula el volum del so, si n’hi
Institut de Ciències de l’Educació – Universitat Politècnica de Catalunya – febrer 2008

-2-

ha. En particular, la majoria d’animacions Flash permeten fer avançar
l’animació imatge a imatge clicant cada cop sobre el corresponent botó, a
més a més dels habituals botons de posada en marxa i parada.

Figura 1: Llistat inicial de mòduls, amb problemes i qüestions d’autoavaluació,
com a base per a la navegació dins del web.

Figura 2: Llistat anterior accessible directament des del principi i des del final
(com en aquest exemple) de cada mòdul.
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Figura 3: Incorporació de mostres de so, de reproducció totalment controlable
per l’usuari.

Figura 4: Vídeo d’elaboració pròpia sobre una demostració de laboratori
(ressonància amb la corda d’una guitarra), totalment controlable per l’usuari.
(Més exemples de vídeos d’elaboració pròpia a la figura 2).
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Figura 5: Figures i vídeos de procedència externa (totalment controlables per
l’usuari), il·lustratius d’aspectes pràctics de l’acústica.

Figura 6: Animacions
didàctiques Flash totalment controlables per
l’usuari.
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Figura 7: Figures i fotografies de disseny i elaboració propis.
2.3 Activitats d’autoavaluació – Problemes i qüestions multiresposta
A cada tema se l’ha dotat de problemes i qüestions multiresposta, amb les
corresponents solucions i comentaris sobre les solucions, també sobre les
soluciones equivocades en el cas de les qüestions multiresposta.
La figura 8 mostra dos exemples de camins de navegació, per a un
problema i per a una qüestió.
2.4 Entorn de la implementació del projecte
Per a l’elaboració d’aquest material s’ha recorregut a l’ajut de becaris o bé
contractats, que han treballat en estreta col·laboració amb els professors
responsables del projecte, adaptant l’aparença a l’objectiu didàctic buscat
en cada cas. La implementació s’ha fet a la Factoria de Recursos de la
biblioteca de l’EPSEVG, amb la col·laboració de la de l’ETSEIB.
2.5 Avaluació del material elaborat
Per a l’avaluació de la implementació del projecte s’ha fet una prova pilot
amb estudiants tant de l’anterior ALE “Música i Acústica – Fonaments
Físics” esmentada a l’apartat 1, ofertada també en format semipresencial
(que han triat la majoria), com amb estudiants d’algunes de les assignatures
troncals esmentades al mateix apartat, en els temes de Fenòmens
Oscil·latoris i Ones, concretament en les de Física I d’E.T.I de les especialitats Electrònica i Electricitat. En aquests casos s’ha combinat l’ensenyament
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Figura 8: Exemples de camins de navegació per a un problema (a dalt) i per a una
qüestió multiresposta (a baix), amb les respostes comentades.
presencial amb l’aprenentatge a distància a través de la xarxa (Campus
Digital).
Els estudiants i estudiantes han expressat la seva percepció d’aquest
recurs, a través d’enquestes a base de preguntes multiresposta i comentaris
oberts. També s’han tingut especialment en compte els comentaris
expressats a cada lliurament que tenien de fer els estudiants i estudiantes.
S’han pogut així detectar i corregir defectes d’ús pràctic, com enllaços
incorrectes i defectes de navegabilitat.
3. Resultats
Els resultats poden veure’s al les pàgines web fruit d’aquest projecte, dins
de http://baldufa.upc.edu/arcadi/acustica/temes.htm.
Es disposa allí d’un conjunt de mòduls amb itineraris de navegació per
aprendre acústica i física oscil·latòria i ondulatòria (amb els continguts hipertextuals, animacions Flash, vídeos, mostres de so i eines interactives i
d’autoavaluació esmentats abans). Ofereixen la possibilitat d’organitzar-los
per a diferents contextos educatius, escollint els temes concrets que puguin
ser més interessants per a cada context educatiu concret i segons els
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diferents nivells de coneixements previs (adaptables individualment segons
titulació, p.ex. d’E.T.I., especialitat Electrònica o bé Mecànica, etc.).
Un cop corregit els defectes esmentats abans, es té un funcionament tècnic
satisfactori en un entorn de navegació per xarxa, contribuint amb l’ús
d’aquests mòduls a desenvolupar noves habilitats per aprendre de manera
autònoma i fent servir entorns web.
S’han fet servir ja amb la nova ALE “Introducció a l’acústica” semipresencial,
basada (en un 75% de la qualificació final) en lliuraments regulars i treball
cooperatiu en xarxa. També s’ha utilitzat en algunes de les assignatures
troncals esmentades a l’apartat 1, com a mínim com a suport a través de la
xarxa (Campus Digital).
Fora dels defectes detectats pels estudiants i estudiantes, els comentaris
han estat positius, valorant especialment les animacions, físlets i vídeos
explicatius. Dos exemples: “Curioso este módulo. Me ha gustado por sus
ejemplos reales y los vídeos utilizados, apropiados para explicar la
excitación de los armónicos”. “He trobat molt interessant tot el suport gràfic
on es poden observar les zones ventrals i línies nodals, així com els applets
animats, tots fan entendre molt més bé el temari”.
4. Conclusions
En la realització d’aquest projecte hem vist la importància de seguir les
recomanacions de la bibliografia quan a la “granularització” dels continguts
de teoria en la seva distribució per mòduls suficientment petits; també quant
a la necessitat de que l’estudiant o estudianta tingui sempre el control total
sobre la reproducció de mostres de so, vídeos i animacions.
Els mòduls poden utilitzar-se lliurement per a qualsevol altra assignatura de
l’àmbit universitari relacionada amb els fenòmens oscil·latoris i ondulatoris o
amb l’acústica en els diferents aspectes tractats en aquests mòduls. La
seva accessibilitat per xarxa els fan ideals per a aquest ús, també com a
material d’autoaprenentatge, de repàs o d’aprofundiment en els diferents
temes tractats.
El web obtingut té encara possibles millores a fer, com per exemple
incorporar mostres de so en temes com el de les Escales Musicals i altres,
cosa que, no sent essencial pel conjunt del projecte, va tenir de deixar-se
per a més endavant.
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