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Resum 
 
Cada vegada més, el compromís de les institucions d’educació superior cap a 
la formació d’un desenvolupament sostenible queda reflectit en els requisits 
relacionats amb la sostenibilitat, que cada cop estan imposant amb més 
quantia les agències d’acreditació a les titulacions de caire tecnològic. 
 
L’aplicació de varies tècniques didàctiques en un mateix curs incentiva 
l’aprenentatge de l’estudiant, millora el seu rendiment acadèmic i el prepara per 
a un aprenentatge continuo al llarg de la vida. Objectiu emmarcat en el nou 
Espai Europeu d’Educació Superior. 
 
Amb l’objectiu de incloure conceptes sostenibilistes en una assignatura 
tecnològica d’entrada no relacionada amb la sostenibilitat, s’ha modificat la 
metodologia pedagògica d’ensenyament-aprenentatge de l’assignatura 
Pneumàtica Bàsica, passant-se de la típica classe magistral a la diversificació 
de tècniques didàctiques com són, l’aprenentatge basat en projectes, 
l’aprenentatge cooperatiu per a la resolució d’exercicis i l’exposició per part 
de l’alumnat. 
 
El resultat demostra que aquest tipus de tècniques faciliten, entre altres, que el 
procés d’aprenentatge sigui més permeable a la introducció de competències 
transversals com son el coneixements, habilitats i aptituds relacionats amb la 
sostenibilitat. 
 
Paraules clau  
 
Sostenibilitat Educació Enginyeria  
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1. Introducció 
 

Cada vegada més, el compromís de les institucions d’educació superior cap a 
la formació d’un desenvolupament sostenible queda reflectit en els requisits 
relacionats amb la sostenibilitat, que cada cop estan imposant amb més 
quantia les agències d’acreditació a les titulacions de caire tecnològic. 
 
L’experiència en ambientalització curricular a la UPC mostra que un dels 
principals obstacles que impedeixen l’al•leació del desenvolupament sostenible 
amb les matèries que s’ensenyen en enginyeria és el model pedagogic utilitzat. 
El present treball analitza les estrategies pedagogiques més adients per facilitar 
la introducció de la sostenibilitat en assignatures tecnològiques, planteja un 
model d’estructura de assignatura i finalment fa una prova pilot amb 
l’assignatura Pneumàtica Bàsica de l’especialitat de Enginyeria Tècnica 
Mecànica impartida a l’EPSEVG. 

 
2. Descripció 

 
A l’hora de desenvolupar el projecte s’han dissenyat diferents accions: la 
primera estudiar les diferents estrategies pedagogiques i la seva permeabilitat a 
la inclusió de aspectes sostenibilistes, despres s’ha entrevistat expert en 
educació de sostenibilitat en universitats technologiques. En funcio d’aquestes 
dues fonts d’informació s’ha dissenyat un model pedagogic d’assignatura i 
finalment s’ha fet una prova pilot. La prova pilot ha servit per validar el model. 
 
2.1 Estrategies i tecniques didactiques. 
 
Actualment hi ha un “nou” corrent pedagògic basat a ensenyar a aprendre, que 
s’està imposant a poc a poc en l’àmbit acadèmic universitari. En la filosofia 
d’aquest sistema d’aprenentatge el futur enginyer o enginyera està preparat per 
a seguir aprenent un cop acabats els estudis universitaris. L’enginyer o 
enginyera aprèn coneixements, aptituds metacognitives, a treballar en equips 
multidisciplinars, etc. El paradigma d’aquest corrent pedagògic és 
l’aprenentatge cooperatiu, que utilitza diferents tècniques didàctiques com ara 
l’aprenentatge basat en problemes, l’estudi de casos, la tècnica del debat i 
altres, mètodes en què entren en joc tant la figura del professor com la de 
l’alumne, encara que la participació de l’un i l’altre sigui diferent en grau i 
mesura. En aquest sentit,  el professor, que fins ara era el centre d’atenció a 
l’aula passa a adquirir un paper menys preponderant i ja no es pot considerar 
únic transmissor de saber, sinó que és el mateix estudiant qui arriba per ell 
mateix o amb l’ajut dels seus companys de classe a adquirir uns coneixements. 
Tot aquest procés es dóna gràcies a una bona tutorització del professor que va 
marcant les pautes que ha de seguir l’estudiant. 

 
Les estratègies i tècniques didàctiques es poden classificar segons diferents 
paràmetres: segons el grau de participació (nombre de persones que 
s’involucren en el procés d’aprenentatge, i que pot anar des de 
l’autoaprenentatge fins a l’aprenentatge cooperatiu) o bé segons el seu abast 
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(s’avalua el temps invertit en el procés didàctic, des d’un tema concret fins a tot 
un curs o pla d’estudis). 
 
Classificació segons la participació: 
 

Participació Exemples d’estratègies i tècniques 

Autoaprenentatge 

 

� Estudi individual 

� Cerca i anàlisi d’informació 

� Elaboració d’informes 

� Tasques individuals 

� Projectes 

� Recerques 

� Etc. 

Aprenentatge interactiu 

 

 

� Exposicions del professor 

� Conferència d’un expert 

� Entrevistes 

� Visites 

� Panells 

� Debats 

� Seminaris 

� Etc. 

Aprenentatge cooperatiu 
 

 
 

� Solució de casos 

� Mètode de projectes 

� Aprenentatge basat en problemes 

� Anàlisi i discussió en grups 

� Discussions i debats 

� Etc. 

 

Classificació segons el seu abast: 

Abast Exemples de estratègies i tècniques 

Tècniques (períodes curts i temes 

específics) 

 

� Mètode de consens. 

� Jocs de negocis 

� Debats 

� Discussió en panell 

� Seminari 

� Simposi 

� Joc de rols 

� Simulacions 

Estratègies (períodes llargs: un 

semestre o una carrera) 

 

� Mètode de casos 

� Mètode de projectes 

� Sistema d’instrucció personalitzada 

 

Donat l’ampli ventall d’estratègies i tècniques didàctiques, cal definir uns criteris 
a l’hora de seleccionar-les:  
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• Validesa.  

• Comprensibilitat.  

• Varietat.  

• Adequació.  

• Rellevància o significació. 

• Claredat en la intenció.  

• Conèixer i dominar el procediments.  

• Adequada inserció de l’exercici en la planificació.  

2.2 Entesvistes a experts en Educació per al Desenvolupament Sostenible  
 
S’han realitzat 3 estades a universitats europees de prestigi i amb amplia 
experiencia en l’ambientalització curricular. 
 

• Technological University of Delft (Holanda) – Gener 2005 

• Chalmers University (Suècia) – Juny 2005 

• Heriot-Watt Univeristy (Escòcia) – Septembre 2005 

 
En total es varen entrevistar 43 experts de 19 universitats. 
 
La metodologia en l’anàlisi de les entrevistes ha consistit en una primera tasca 
de transcripció seguida de un estudi exhaustiu de les mateixes. Tal com es pot 
observar en l’apartat 3 les entrevistes estan estructurades en dos parts.  
 

• Anàlisi de les politiques i plans d’acció de sostenibilització curricular 

• Anàlisi de les estratègies didàctiques en el procés d’ensenyament-
aprenentatge de la sostenibilitat en les carreres tecnològiques.  

 
Les figures 2.1 i 2.2 presenten la distribució de les estratègies proposades. 
Aquest analisi posa de manifest que la millor manera d’introduir el 
Desenvolupament Sostenible en el currículum universitari tecnològic es 
mitjançant l’aprenentatge actiu, ressaltant l’aprenentatge basat en projectes 
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Estrategies pedagogiques per al DS
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Figura 2.1 Distribució de estratègies didàctiques per al DS. 
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Figura 2.2 Percentatge d’experts que proposen cadascuna de les estratègies 

pedagògiques. 
 

2.3 Model pedagogic proposat. 
 

El model que es proposa consisteix en un model d’aprenentatge basat en 
projectes que plantegi projectes on el coneixement transversal com la 
sostenibilitat sigui tingut en compte per part del professor. 
 
En aquest sentit cal emfatitzar que el PBL de per sé no farà que la sostenibilitat 
sigui assumida pels estudiants, però facilita que en assignatures, en principi no 
relacionades amb temes sostenibilistes, puguin incorporar aquests 
coneixements d’una manera més natural, fàcil i pràctica. És important remarcar 
que el PBL a part de ser més permeable a la introducció de la sostenibilitat 
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aporta altres avantatges a tot el procés d’ensenyament-aprenentatge a que es 
veuen sotmesos els estudiants. 
 
El model que es proposa és un model d’aprenentatge actiu amb l’estructura 
típica d’aprenentatge basat en projectes. El model aquí presentat està enfocat 
a un currículum amb l’estructura tradicional on l’any acadèmic està dividit en 
semestres i aquests segmentats en assignatures. Per tant, el model planteja 
com aplicar PBL a una assignatura determinada, no obstant els autors creuen 
que tot el currículum hauria d’estar estructurat en projectes, estructura que ja 
s’utilitza amb èxit en diverses universitats tecnològiques de reconegut prestigi 
europees i americanes. 
 
Donada la diversitat de calendaris acadèmics a la nostra universitat amb 
diferents durades: 13, 14 o 15 setmanes lectives (segons com es computi els 
període d’avaluació). Es presenten les directius bàsiques del model i com a 
exemple s’aplica a l’assignatura obligatòria Pneumàtica Bàsica de l’especialitat 
Enginyeria Tècnica Industrial Especialitat Mecànica de l’Escola Politècnica 
Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú. 
 
Preparació. 
 
Un aprenentatge basat en projectes requereix primer de tot d’un bon projecte a 
ser solucionat. Per tant, una de les tasques més importants del professor de 
l’assignatura serà escollir projectes adequats que permetin que l’estudiantat 
assoleixi els objectius d’aprenentatge requerits. En aquest sentit, el professor 
ha de fixar quin són aquests objectius, tant pel que fa a coneixement cognitiu, 
com a habilitats i aptituds. 
 
Si es vol que el Projecte sigui permeable a la introducció de valors 
sostenibilistes, és necessari que el professor sigui conscient de quina relació te 
l’assignatura que dirigeix amb aquests. La UPC mitjançant els seus successius 
plans de medi ambient i l’actualment vigent Pla UPC Sostenible 2015 ha 
desenvolupat tot un seguit d’eines per facilitar l’accés a aquesta informació a tot 
el professorat. Específicament cal destacar els plans d’ambientalització 
curricular d’escoles i de departaments, el portal e-Ambit 
(http://bibliotecnica.upc.es/e-ambit/)  i la guia d’ambientalització docent. 
Paral•lelament la Càtedra de Sostenibilitat acaba d’inaugurar el portal de 
sostenibilitat (http://portalsostenibilidad.upc.edu/index.php).  
 
El projecte problema a solucionar ha de permetre la incorporació explicita 
d’aquests continguts sostenibilistes. En aquest sentit tots els projectes reals 
requereixen sempre d’aquest tipus d’aproximació, normalment, però som els 
propis professors els que, per manca de formació en l’àmbit sostenibilista, no 
els hem sabut incorporar. Per tant s’ha d’escollir/dissenyar un projecte en el 
qual el professor hagi identificat, davant mà, els requeriments ambientals, 
socials i d’externalitats econòmiques; Això facilitarà la tasca d’avaluar la 
correcta contemplació d’aquests àmbits en el projecte per part de l’estudiantat.  
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Planificació. 
 
Tot tipus d’assignatura requereix una planificació acurada, no obstant en el 
model d’aprenentatge basat en projectes, la planificació és molt mes rellevant 
per a l’estudiantat. Els estudiants han de tenir clar des del primer dia que 
s’espera d’ells i quan. Donat que els PBL cedeix en part la responsabilitat de 
l’aprenentatge a l’estudiant, cal fer un seguiment exhaustiu del procés.  
 
El procés requereix  una planificació setmana a setmana en la qual els diferents 
grups de treball, tinguin assignats el lliurament de treballs parcials, amb un 
triple objectiu: 
 

• Fer un seguiment de l’aprenentatge del grups 

• Forçar al grup a fer la seva pròpia planificació de treball. 

• Retroalimentar l’avanç del grup en el procés d’aprenentatge. 

 
2.4 Prova Pilot. 
 
 L’assignatura Pneumàtica Bàsica, objecte d’estudi, és una assignatura 
tecnològica on s’apliquen els coneixements científics apresos en les 
assignatures prèvies d’Enginyeria Fluidomecànica i Mecànica. L’assignatura 
equival a 3 crèdits espanyols o crèdits, és a dir, 30 hores lectives que es 
divideixen en 21 hores de classe a l’aula, 6 hores de laboratori i 3 hores per a 
l’avaluació dels coneixements. En ECTS equival a 2,4 crèdits. 
 
Pel que fa als objectius didàctics de l’assignatura, en acabar de cursar-la, 
l’estudiantat ha de conèixer el disseny i la instal•lació de circuits pneumàtics 
bàsics, el dimensionat i el disseny d’una xarxa d’aire comprimit, i el 
funcionament i dimensionat de tots els components de producció i tractament 
de l’aire comprimit. 
 
Es divideix en dues parts: 
 
Circuits neumàtics: Era la part més atractiva per als alumnes, ja que la veuen 
com una iniciació a la robòtica i el fet de controlar elements mòbils els motiva a 
aprendre. La tècnica didàctica utilitzada consistia en l’exposició per part del 
professor tant dels coneixements de teoria necessaris per dissenyar els circuits 
com dels problemes de màquines que requereixen automatització. El 
coneixements de Sostenibilitat en aquesta part consistien en donar a conèixer a 
l’estudiantat l’existència d’elements pneumàtics eficients energèticament 
parlant. 
 
Instal•lació d’aire comprimit: El contingut és teòric i molt descriptiu ja que el 
dimensionament i el disseny d’aquestes instal•lacions és molt repetitiu. Hi ha 
bibliografia adequada i apunts docents amb tota la informació necessària per 
adquirir els coneixements necessaris. La tècnica didàctica utilitzada consistia 
en l’exposició pel professor del funcionament dels components i del 
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dimensionament d’una xarxa d’aire comprimit. En aquesta part es detectava un 
cert avorriment per part dels alumnes, així com també una menor assistència a 
classe a causa que el que s’explicava es podia consultar i aprendre amb la 
lectura dels apunts i de la bibliografia recomanada. 
El coneixements de Sostenibilitat en aquesta part consistien en donar a 
conèixer a l’estudiantat la problemàtica associada a la generació de residus 
tòxics en els filtres d’aire i en el propi aire d’escapament, les màquines que hi 
havia la mercat per separar aquest elements tòxics i el  tractament que s’havia 
de donar al mateixos. L’existència de elements pneumàtics eficients 
energèticament parlant i el tractament que s’ha de donar a tots els components 
de la instal•lació un cop acabada la seva vida útil. 
 
Seguint el nou model l’assignatura s’ha estructurat en 4 parts amb estratègies 
didàctiques diferents: 
 
a) Teoria i problemes de circuits neumàtics 
 
S’ha mantingut la mateixa estratègia didàctica d’aquesta part que s’havia 
utilitzat anteriorment, és a dir, exposició per part del professor de la teoria i 
realització d’exercicis a la pissarra. S’ha inclós però la realització de la part 
d’exercicis distribuint als alumnes en grups i aplicant mètodes d’aprenentatge 
cooperatiu. 
 
b) Pràctiques de laboratori. 
 
S’ha mantingut la mateixa estratègia, ja que continua essent efectiva. 
 
c) Exposició dels estudiants sobre la teoria de la producció i el tractament d’aire 
comprimit. 
 
La part de sistemes de producció i tractament d’aire comprimit és molt 
descriptiva i l’alumnat no es motivava. Amb l’objectiu de millorar les habilitats 
metacognitives dels alumnes: capacitat de cerca, anàlisis, síntesis i exposició 
d’informació, així com també la capacitat de treball en grup, en l’inici del curs es 
formen grups de 3 persones i se’ls proposa un element per estudiar. També 
se’ls facilita informació diversa, com ara bibliografia, revistes i pàgines web de 
fabricants. Es demana a cada grup que realitzi un treball que descrigui el 
funcionament de l’element, com es dissenya i/o selecciona per una aplicació 
determinada i faciliti una mostra de les característiques dels components que hi 
ha al mercat. Fent incidència en els temes de eficiència energètica i el seu 
tractament al final de la seva vida útil. Finalment, un representat del grup 
escollit a l’atzar (els membres del grup no saben qui serà) ha d’exposar el 
treball a la resta de la classe. D’aquest manera passem d’una classe en la què 
el professor exposa a una classe en la què són els estudiants qui exposen. Si 
és necessari, el professor complementa l’exposició per la resta de la classe. 
 
Es marca un calendari estricte de seguiment per la realització del treball i 
s’exigeix als grups un treball continu i retroalimentat. 
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d) Realització i defensa d’un projecte d’instal•lació d’aire comprimit. 
 
A través del projecte, els estudiants realitzen un cas pràctic, compendi 
d’aplicació de tots els coneixements que van adquirint en l’assignatura. 
 
Igual que en el treball de teoria, son els mateixos estudiants els qui han de 
realitzar la cerca d’informació, trobar les metodologies de dimensionament dels 
components, les ofertes d’aquests en el mercat i la seva selecció. A més, han 
de presentar i defensar el seu projecte davant la resta de la classe. 
 
3. Resultats 
 
L’aplicació d’aquestes tècniques d’aprenentatge ha suposat més motivació per 
part de l’alumnat gràcies a que s’impliquen més en el procés d’ensenyament-
aprenentatge. Aquesta major motivació s’ha reflectit en la millora del seus 
resultats acadèmics. A la figura 3.1, s’ha representant la comparació dels 
resultats acadèmics corresponents als últims cinc cursos respecte al curs 
actual.  
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Figura 3.1 Comparació dels resultats acadèmics dels estudiants. 

 
Al finalitzar el curs s’ha passat una enquesta SEEQ  de la que cal destacar: 
 

• Els alumnes reconeixen que el fet d’haver d’explicar la teoria i el projecte 
a través d’una defensa fa que aprenguin molt més ja que s’exigeix un 
millor coneixement de la matèria objecte d’estudi. 

• Els alumnes perceben la defensa oral davant la resta de la classe com 
una formació complementària . 

• La majoria de grups valoren positivament el fet que son ells els qui han de 
decidir quina informació és important i útil i com han d’utilitzar-la per 
arribar a un disseny propi,  augmentant el grau de motivació. 
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• Treballar en grup els hi ha resultat difícil per la falta d’experiència i 
incompatibilitats horàries dels membres, sobretot als estudiants que 
treballen, tot i que creuen que és una experiència positiva d’aprenentatge.  

• Hi ha una queixa generalitzada per l’augment de la càrrega de treball.   

 
Des del punt de vista del docent es poden remarcar els aspectes següents: 

 
• Es important explicar al alumnat el perquè de l’ús de diverses tècniques 

d’aprenentatge amb l’objectiu de que el sobreesforç que representa lo 
percebin como una inversió de futur i de millora de les seves capacitats. 

• Per al professor significa una càrrega de treball major, donat que ha de 
planificar, seguir, retroalimentar i avaluar el treball de 15 grups diferents. 

• En la primera edició els grups eren de 5 persones, manifestant-se la 
dificultat de autoorganització dels membres dels grups i el seguiment del 
treball individual dels alumnes per part del professor. En la segona edició, 
el fet de treballar amb  grups de 3 alumnes ha augmentat la càrrega 
docent però ha facilitat el funcionament dels grups i ha permès detectar 
els problemes de funcionament que aquest han tingut. 

 
4. Conclusions 
 
L’aplicació de varies tècniques didàctiques en un mateix curs incentiva 
l’aprenentatge de l’estudiant, millora el seu rendiment acadèmic i el prepara per 
a un aprenentatge continuo al llarg de la vida. Objectiu emmarcat en el nou 
Espai Europeu d’Educació Superior.  
 
La introducció de conceptes relacionats amb la sostenibilitat com poden ser el 
temes ambientals és necessària per la formació de enginyers responsables. 
 Amb aquest objectiu s’ha modificat la metodologia pedagògica d’ensenyament-
aprenentatge de l’assignatura Pneumàtica Bàsica, passant-se de la típica 
classe magistral a la diversificació de tècniques didàctiques com són, 
l’aprenentatge basat en projectes, l’aprenentatge cooperatiu per a la resolució 
d’exercicis i l’exposició per part de l’alumnat. 
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