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El que no ens agradava...

 És una assignatura troncal de la carrera d’enginyeria industrial.

 A mesura que avançava el curs cada cop teníem menys estudi Cada quadrimestre té entre 200 i 250 estudiants matriculats.
ants a les classes.
 És una assignatura d’estadística aplicada al món industrial i empresa-  Teníem la sensació de que no entenien el que els hi dèiem (“no
ens segueixen”)
rial (el contingut és l’estadística bàsica més clàssica)
 Ens avorríem a les classes perquè explicàvem curs rera curs el
 Té un enfocament molt aplicat, poc teòric.
mateix.
 Professors d’assignatures posteriors ens deien que els nostres
estudiants no sabien estadística.
Coses que cal
canviar!
El nostre camí per canviar el que no ens agradava:
 Anar fent canvis progressivament, pas a pas.

Descripció dels canvis realitzats a l’assignatura des del
curs 2006/2007

 Tenir en compte les opinions d’estudiants i professors en cada canvi que es realitza.
 Fer canvis alineats amb l’EEES.

ABANS

DESPRÉS

1. Objectius de l’assignatura

1. Objectius de l’assignatura
Objectius coordinats amb la metodologia docent feta servir (per facilitar que els estudiants els assoleixin)
i amb el sistema d’avaluació de l’assignatura.

2. Realització d’un treball en grup

2. Realització d’un treball en grup
3. Transparències de teoría
Conceptes
teòrics i algun
exercici resolt.

Vam decidir incorporar un treball en grup a l’assignatura, on
calia plantejar-se un tema d’interès, recollir dades, i treure informació de les dades analitzant-les fent servir les tècniques
estudiades.
L’avaluació del treball (que consta de 3 lliuraments i que el
professor va tutoritzant) té un pes a la nota final del 20%
3. Transparències de teoria
Conceptes teòrics (tots), amb exercicis resolts i altres per resoldre a classe.
4. Intranet de l’assignatura

4. Intranet de l’assignatura

A més de tot el material disponible, es
presenta el que es
farà a les classes
presencials i les tasques a realitzar per
l’estudiant a casa.

Només un repositori
de material...

5. Classes de pràctiques
El professor resolia problemes... l’estudiant s’avorria.
6. Classes de problemes

Els estudiants miren els vídeos a casa. El professor resol dubtes. Els estudiants fan un cas
pràctic, i responen un qüestionari.

5. Classes de pràctiques

6. Classes de problemes
Els estudiants miren els exercicis resolts del quadern. El professor aclareix dubtes. Els estudiants resolen un problema nou
que lliuren al professor. A més,
tenen disponible l’ús de la plataforma e-status per practicar autònomament (i forma part també
de l’avaluació de l’assignatura)

El professor resolia problemes a
la pissarra mentre els estudiants
els copiaven.
7. Guia d’estudi

Avaluació de les millores

7. Guia d’estudi

Assistència a classe

Agrupem tot el material creat en l’anomenada
guia d’estudi

Dificultats i alegries en els canvis
Opinions dels estudiants

L’assistència a classe ha augmentat notablement,
sobretot les de problemes i pràctiques, perquè
l’estudiant sent que li és útil anar a classe.

