
• Resultats assolits

– Per part dels alumnes:

• Satisfacció confirmada envers l’experiència realitzada

• Aprenentatge basat en problemes
– Ajuda a entendre millor els conceptes teòrics

– Fixa l’atenció tema a tema

• Autoavaluació anònima amb comandaments
– Facilita el seguiment de la classe d’una forma nova i amena

– Satisfacció per part del professor

• “Feedback” molt clar i flexibilitat per introduir conceptes

• Estudiants motivats

Simulació

• Redirigir  la sesión

– Los mandos interactivos 
permiten detectar 
problemas de 
comprensión en la 
misma sesión de teoría.

– Permiten que tanto el 
alumno como el profesor 
tengan claro el nivel de 
conocimiento de la 
materia.

• Evaluar individualmente
– Se pueden asociar listas 
de alumnos con los 
mandos interactivos.

– Permite la evaluación 
individual de los mismos.

– Como contrapartida se 
requiere mas tiempo de 
preparación de la sesión 
y de preliminares 
(repartir y recoger 
mandos).

Xarxes de Computadors

• Part d’una iniciativa de millora de la docència a 
l’assignatura XC (Xarxes de Computadors)

– Aprenentatge basat en problemes
– Sessions amb comandaments interactius 

• Els alumnes responen de forma anònima a les qüestions 
plantejades pel professor

• El professor aclareix les respostes i revisa conceptes quan els 
resultats no són els esperats

• Objectius
– Millorar rendiment dels alumnes
– Aconseguir una major participació
– Disposar d’una eina per introduir conceptes a partir de 
problemes i exercicis

Física
 Assignatura de Fase de Selecció. 
 Es va testar el mètode en la sessió de “TALLER” (2 hores) 

del 13/3/09.
 Sessió voluntària (molt pocs estudiants). 
 Es va preparar un document amb una bateria de preguntes

tipus test sobre un Office 2003.
 Es va anar passant les qüestions de forma seqüencial. Per

cadascuna d’elles, l’estudiant disposava d’un temps per
resoldre-la i després s’obria un debat.

 Sessió molt interactiva.
 De les 22 preguntes preparades, es va poder completar

l’anàlisi de les primeres 15.

Incorporació de sistemes de resposta interactiva a la docència presencial
Facultat d’Informàtica de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya

Professor responsable: Fermín Sánchez 
Professors col·labadors: Carlos Álvarez, Jaime Delgado, Pau Fonseca, Silvia Llorente, Josep Llosa i Gemma Sesé

• Enquesta. Valoració d’1 a 4 (1 molt d’acord, 4 gens d’acord):             
• Vaig aprendre conceptes de l’assignatura EC2 durant les 

explicacions que hi havia en els exàmens amb comandaments 
de radiofrecuència.

Mitjana 3,2 (desviació 0,7)
• Resolia els problemes a classe ABANS de que ho fes el 

professor.
Mitjana 1,5 (desviació 0,89)

• Els exàmens amb comandaments radiofrecuència em van ajudar 
a adonar-me que els conceptes de l’assignatura no els entenia.

Mitjana 2,9 (desviació 0,78)
• Els exàmens amb comandaments radiofrecuència em motivaven 

a estudiar més l’assignatura.
Mitjana 1,9 (desviació 0,91)

Treballen molt més a classe: classe de problemes ideal.
Els ajuda a aprendre però no a treballar més a casa.

Estructura de Computadors 2

• Pros:
• Als alumnes els “fa gràcia” el sistema, fet que els motiva.
• Útil per donar feedback immediat als alumnes.
• Els alumnes aprenen dels seus errors més que de les explicacions dels professors.
• Molt útil per donar informació al professor sobre les deficiències dels alumnes.
• El professor recondueix la classe  segons els resultats observats.
• Una vegada preparades les proves, el professor coneix el nivell dels alumnes a cost 

cero.
• Contres:

• Molt limitat en quant a tipus de preguntes-respostes
• Molt fàcil comentar errors que desvirtuen la prova (fer més pulsacions de les 

necessàries, retrocedir, etc).
• Els alumnes són menys tolerants a un error en les preguntes de lo que serien en 

qualsevol altre tipus de prova.
• Cost de repartir/recollir els comandaments.
• Si cada comandament està associat a un alumne aquest cost s’incrementa.
• Important no cometre errors al repartir comandaments, ni oblidar-se de carregar la 

llista d’alumnes-comandamentsa l’aplicació.
• Observacions:

• No aconsellable utilitzar-lo per avaluar.
• Es recomanable oferir una petita recompensa per motivar als alumnes.
• Mostrar una llista top-ten al final de la classe fa que els alumnes s’engresquin i que se 

sentin motivats.
• Els exàmens són una bona classe de problemes.

Conclusions

• S’han realitzat tres exàmens amb comandaments interactius.

• Equivalent a un examen sorpresa (és el que van fer la resta de grups):
• Individual i sense apunts.

• Preguntes tipus examen parcial/final.

• No tenen efecte directa sobre la nota final.

• Es regalaven dècimes de nota (0,3; 0,2 i 0,1) als millors alumenes.

• Cada comandament estava assignat a un estudiant concret. Estadístiques

• Correlació positiva dèbil (0,42) entre la nota dels controls interactius i la nota 
final (abans d’aplicar el premi)
• No és aconsellable utilitzar-lo com a mètode d’avaluació.

• Efecte del premi
• 10 estudiants premiats
• Tots aproven sense necessitar el premio (encara que els ajudo lleugerament a pujar la 

nota)

Estudiants Nota mitjana % d’aprovats

Grup pilot 52 6,47 90,5%

Reste 82 5,48 66,7%

Total 134 5,87 76,1%

Resultats


