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La finalitat del projecte ha estat la generació i distribució d’un material 

docent accessible via web en format de MapleCast per tal de

1.Motivar l’estudiant i 

2. Facilitar l’assimilació dels conceptes

millorant així la seva formació i el seu rendiment acadèmic.

D’altra banda, també es pretén millorar els estudis presencials amb 
material docent no presencial mitjançant l’ús de les noves 

tecnologies.

Aquest material està sent molt important en la preparació dels nous 
plans d’estudis adaptats a l’Espai Europeu d’Ensenyament 

Superior (EEES) on s’ha tendit a valorar més les hores de dedicació
de l’estudiant for de l’aula.

RESUM



A la pàgina web (http://bibliotecnica.upc.es/gimel) es troben els
continguts estàtics (apunts), així como els RSS, els tutorials

interactius i els exercicis d’autoavaluació MapleGradedQuestions.

L’ENTORN



Els estudiants fan ús dels MapleCast (Maple Graded Questions), dins 
l’entorn del programa de càlcul simbòlic MAPLE, per a realitzar 

exercicis d’autoavaluació. De forma més concreta, el sistema 
genera preguntes de forma aleatòria i l’estudiantat respon. 

Automàticament, el sistema és capaç d’interpretar la resposta i oferir 
una valoració: correcte o incorrecte. Abans de contestar, es té la 

possibilitat de llegir les ajudes que s’han dissenyat.

La finalitat dels MapleCast és potenciar que els estudiants aprenguin 

els conceptes bàsics per al correcte assoliment de l’assignatura.

Els MapleCast són la base de l’avaluació continuada de les 
assignatures. En les proves d’avaluació continuada s’avalua 

l’assoliment dels conceptes que han treballat en els “MapleCast”.

MapleCast: practica i interacciona



MapleCast: un exemple

Plantejament del problema

Ajudes I indicacions Autoavaluació i solució



AVALUACIÓ DELS RESULTATS

Amb la implantació dels MapleCast:

(a) Es redueix dràsticament el nombre de 
no presentats, és a dir, el seguiment de 

l’assignatura creix;
(b) Augmenta el rendiment acadèmic de 

forma significativa



FUTUR: integració a Atenea

Feed-back
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