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Maths complements for Computational Mechanics a ATENEA Labs

• Autors: M. Rosa Estela Carbonell, Pedro Díez Mejía, Joel Saà Seoane, Joana Villalonga Pons 
Projecte RIMA UPC-BarcelonaTech GRIMAth

• Centre, departament: Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona,                                        
Matemàtica Aplicada III

• Email: m.rosa.estela@upc.edu

• Resum: Els estudiants que ingressen als màsters en anglès de la UPC provinents d’altres països 
sovint tenen carències en coneixements bàsics de matemàtiques que s’imparteixen al primer cicle 
(Bachelor). El nostre projecte consisteix en la creació d’un curs a Moodle en anglès, a on poden 
trobar aquest conceptes requerits a les assignatures de màster. En aquest curs a més de la teoria i 
exemples, hi ha exercicis interactius que faciliten l’autoaprenentatge, així com diferents test 
d’autoavaluació utilitzant WirisQuizzes. 

• Paraules clau: Maths, Màster, Moodle, WIRIS
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Curs a Moodle
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Estructura del curs. Teoria
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Exemples. Problemes resolts
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Tests interactius d’autoavaluació
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Agraïm la col·laboració de Alba Pros Parés i de l’empresa Maths for More
així com els ajuts rebuts a diferents convocatòries de la UPC-BarcelonaTech
i de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona.
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