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Resum 
La finalitat del projecte ha estat la generació i distribució d’un material docent 
accessible via web en format de “MapleCast” per tal de motivar l’estudiant i 
facilitar l’assimilació dels conceptes curriculars, millorant així la seva formació i 
el seu rendiment academic. 

 
Inicialment, era la nostra voluntat la generació i distribució de vodcasts, però 
vàrem decidir que seria més interessant la generació del que anomenem 
“MapleCast” o “Maple Graded Questions”.  

 
D’altra banda, la finalitat del projecte també ha estat: 

 
1. 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 
menys hores presencials de l’alumnat envers més hores de dedicació 
de l’estudiant; 

2. Millorar el rendiment academic a la titulació d’Enginyeria Tècnica 
industrial i fomentar la coordinació del professorat amb la finalitat de 
proposar treballs que abracin diferents assignatures; 

3. Fomentar el treball en equip i l’enginy dels estudiants mitjançant 
treballs de caràcter transversal que abracin diferents assignatures i 
demostrin l’aplicabilitat de les matemàtiques en l’enginyeria. 

 
Paraules clau 
Auto-avaluació, Maple, Matemàtiques 
 
Catalogació 
Aquest projecte ha rebut suport econòmic de la UPC, i ha tingut com a finalitat 
principal impulsar un aprenentatge més efectiu, contribuint a millorar el 
rendiment acadèmic de l’ estudiantat, en el marc de la millora global de la 
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docència i de l’ aprenentatge a la UPC amb un horitzó d’ aproximació als 
elements que conformen l’ Espai Europeu d’ Educació Superior. 
El projecte ha estat principalment referit al/als següent/s aspecte/s d’ actuació 
docent : 

- Planificació orientada a resultats d’ aprenentatge 
- Atenció a la progressió de l’estudiantat 
- ús de metodologies docents actives 
- diversificació dels mètodes d’ avaluació 
- foment de la coordinació entre el PDI i del treball en equips 

multidisciplinaris  
 
Àmbit o matèria  
Matemàtiques (Fonaments Matemàtics de l’Enginyeria I) 

 
Destinataris 
Estudiants de l’assignatura Fonaments Matemàtics de l’Enginyeria I, de les 
titulacions d’Enginyeria Tècnica Industrial, especialitats Mecànica, Electrònica 
Industrial, Electricitat i Química Industrial. 
 
Descripció del projecte 
La millor descripció del projecte es pot trobar en la pàgina web que des de l’any 
2006 recull el material elaborat pel grup de recerca en innovació docent GIMEL 
(http://bibliotecnica.upc.es/gimel/). La web va ser creada amb l’ajut de La 
Factoria de recursos docents de l’EUETIB, també gràcies al projecte “Entorn 
interactiu i semipresencial per a l’aprenentatge de les matemàtiques aplicades 
a l’enginyeria industrial” que va rebre un ajut a la convocatòria UPC 2004. La 
pàgina web conté les diferents assignatures en que el Departament de 
Matemàtica Aplicada III fa docència, i un enllaç als materials que han estat 
generats: 

 
• Apunts de teoria. En format electrònic, i amb gràfics que ajuden a 

comprendre els conceptes tèorics. 
• Exercicis. Exercicis bàsics, exercicis resolts i exercicis proposats. 
• Tutorials de Maple . Amb una doble funció: (1) consolidar els 

coneixements teòrics i els procediments de càlcul i (2) conèixer les 
possibilitats del càlcul simbòlic i numèric, així com les capacitats 
gràfiques del Maple. 

• Maplets. Aplicatius específics que, sense entrar en l’interior del 
Maple, mostra de forma interactiva diferents aspectes de la teoria. 

 
Amb la realització del projecte, s’han millorat i complementat els materials dels 
que ja es podia disposar a la web. Per exemple, s’han ampliat el nombre 
d’assignatures de les qual es disposava del material electrònic – ara ja són 7 
assignatures que tenen el material en format electrònic com es veu a la figura 
1.  
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Figura 1. Noves assignatures afegides a la web 

 
Alhora també s’han incorporat les “MapleCast” o “Maple Graded Questions”: 
 

• Maple Graded Questions. Preguntes d'autoavaluació classificades 
segons els temes. El sistema genera preguntes tipus 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, l’estudiantat té la possibilitat de llegir les ajudes 
que s’han dissenyat. 

 
A continuació es presenten unes captures de pantalla on es preten il·lustrar la 
idea d’aquest tipus de preguntes autoavaluables. 

 
A la figura 2 es pot veure la pàgina d’inici que dóna accés a tots els materials 
que s’han generat “MapleCast”. Els diferents apartats són enllaços als diferents 
questionaris autoavaluables. Alhora, també s’han fet enllaços a les “Maplets” 
associades a cada tema. L’accés a aquest fitxer principal, es fa directament 
obrint el fitxer anomenat  “AUTOAVALUACIO_problemes.mw” des del 
programa Maple. 
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Figura 2. Pàgina d’inici per accedir als “MapleCast” 

 
A la figura 3 s’ha mostrat un dels “MapleCast” associats a l’estudi de nombre 
complexos. En particular, el que mostra aquest “MapleCast” és que tota 
equació de segon grau té dues solucions en el conjunt dels complexos i mostra 
com obtenir-les. Volem remarcar que els “MapleCast” estan agrupats per 
temes, i que l’estudiant a l’hora de preparar un tema pot accedir a tots els 
“MapleCast” associats utilitzant els menús superiors que permeten accedir als 
exercicis anteriors i posteriors. També cal remarcar, que al ser “MapleCast” 
aleatòris, cada vegada que s’obre el fitxer ens apareix un exercici diferent. Una 
altra cosa que cal remarcar és que l’estudiant disposa de diverses ajudes per a 
realitzar els exercicis. A aquestes ajudes s’hi accedeix polsant els botons 
d’Ajuda corresponents que es poden veure a la figura (veure figura 4). Alhora, 
el botó Grade ens permet obtenir la correcció de l’exercici (veure figura 5). 

 



 
 

Institut de Ciències de l’Educació – Universitat Politècnica de Catalunya 
- 5 - 

 
Figura 3. Exemple de “MapleCast” de resolució d’equacions de segon grau 
 

 

 
Figura 4. Ajudes associades als “MapleCast” 

 



 
 

Institut de Ciències de l’Educació – Universitat Politècnica de Catalunya 
- 6 - 

 
Figura 5. Qualificació associada als “MapleCast” 

 
La finalitat dels “MapleCast” és potenciar que els estudiants aprenguin els 
conceptes bàsics per al correcte assoliment dels coneixements de 
l’assignatura. Malgrat això, també s’han cobert conceptes més avançats. Per 
això, alguns “MapleCast” disposen de botons que permeten realitzar dibuixos 
per facilitar la comprensió dels conceptes. Un exemple d’aquest tipus 
d’exercicis es pot veure a la figura 6, on es demana calcular el polinomi de 
Taylor d’una funció al voltant d’un punt. Aquest “MapleCast” conté un botó de 
dibuix que permet il·lustrar els conceptes que s’estan treballant. A més, en 
aquest cas, la finestra que s’obre es pot modificar interactivament. 

 

 
Figura 6. Exemple de “MapleCast” de càlcul de polinomis de Taylor 
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Resultats 
 

Algunes de les innovacions que hem presentat amb aquest projecte han estat 
l’elaboració d’eines de laboratori virtual i la creació de material docent en format 
electrònic. 

 
Els resultats directes del projecte es poden mesurar de diferents maneres: 

 
• Impacte sobre el nombre de visites a la web de Gimel. A hores 

d’ara, el nombre de visites a la web de Gimel es situa en més de 
53.000. En el tancament del projecte anterior, l’any 2006, la web 
rebia una mitjana de 4.000 visites per quadrimestre. Actualment, 
aquesta mitjana supera les 6.000 visites. 

• Millora del rendiment acadèmic. En el temps d’implantació 
d’aquestes noves eines d’autoavaluació, juntament amb una 
metodologia més propera a l’EEES, el rendiment acadèmic ha 
millorat de forma substancial. Creiem que aquests índexos encara es 
poden millorar. Adjuntem una figura, tot seguit, que reflexa el progrés 
que els estudiants realitzen a les assignatures durant un 
quadrimestre. 
Com es pot veure a la figura, mitjançant la implamantació del sistema 
d’avaluació continuada, es va aconseguir minimitzar l’abandonament 
de l’assignatura, aconseguint que quasi tots els estudiants es 
presentessin a totes les proves d’avaluació que es van realitzar 
durant tot el curs. 
 

Part dels resultats indirectes del projecte es poden resumir de la següent 
manera: 

 
• Millora de la coordinació entre el professorat. L’existència de la 

web de Gimel, que actua com a repositori de documents d’accés 
obert, ha servit per a que bona part del professorat consideri aquest 
material com a ‘llibre de referència’. Això ha unificat, en certa 
manera, la dispersió existent d’apunts i materials. 

• Impacte sobre la docència. L’impacte de l’entorn interactiu sobre la 
docència és immediat, ja que complementa de manera directa 
l’ensenyament presencial, amb tot allò que el professorat considera 
especialment rellevant per la  seva complementarietat. No és 
necessari recordar que l’accés a aquest entorn interactiu 
d’aprenentatge és atemporal i es pot adaptar a les necessitats 
horàries de l’alumnat, evitant les restriccions que poden suposar les 
classes presencials.  
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Figura 7. Notes dels estudiants  

Nota de l’assignatura calculada mitjançant una avaluació continuada 
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Conclusions 
La resposta dels estudiants al material generat i a la pàgina web han estat molt 
positius. En aquest sentit, s’està treballant en l’ampliació del material de les 
assignatures actuals a d’altres assignatures que també imparteix el 
Departament de Matemàtica Aplicada III.  
D’altra banda, la realització del projecte ha permès la consolidació d’un grup de 
recerca estable en innovació docent (GIMEL) i, en conseqüència, una millor 
coordinació del professorat responsable de les assignatures de les quals hem 
generat material. Cal dir que com a grup de recerca estem ‘exportant’ els 
nostres materials. En aquest sentit, la Universitat Oberta de Catalunya ens va 
fer un encàrrec per a l’elaboració d’un crèdit de nombres complexos, amb 
problemes resolts. Es preveuen més col·laboracions futures. 

 
Referències/Més informació 
La informació del projecte pot trobar-se a http://bibliotecnica.upc.es/gimel/ 


