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Circuits i Sistemes Digitals (CSD)

s’imparteix en el quadrimestre 2A del segon curs dels estudis de grau en Enginyeria de Telecomunicacions de l’EPSC

Introducció i objectiius

Integració de l’aprenentatge dels continguts específics amb 6 de les
competències genèriques:
CE 14. Capacitat
p
d’anàlisi i disseny
y de circuits combinacionals i
seqüencials, síncrons i asíncrons, i d’utilització de microprocessadors i
circuits integrats.
• CE 15. Coneixement i aplicació dels fonaments de llenguatges de
descripció de dispositius de maquinari (HDL)
C3. Tercera llengua (anglès)
C4. Comunicació eficaç oral i escrita
C5. Treball en equip
C7. Aprenentatge autònom
C8. Utilització eficient d'equips d'instrumentació
C9 Gestió
C9.
G tió de
d projectes
j t
•

Mètode instruccional sistemàtic centrat en l’estudiant: Problem-Based Learning + Cooperative Learning
Recursos per aprendre continguts i practicar habilitats genèriques de l’assignatura CSD
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Haga clic para modificar el estilo de subtítulo del patrón

http://digsys.upc.es/ed

La web docent
facilita l’accés
a tota mena de
recursos de
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Conclusions











Implementar l’assignatura CSD dels nous estudis de grau usant avaluació autèntica amb ePortfolio i metodologies actives Problem-Based Learning (PBL) + Cooperative Learning (CL)
és molt efectiu. El curs es professionalitza en tots els sentits. El disseny instruccional
sistemàtic basat en el seguiment dels objectius d’aprenentatge garanteix la qualitat.

Exemple d’e-Portfolio amb Google Sites

•
•
•
•

No hi ha classes separades de teoria i laboratori amb exàmens clàssics, sinó sessions per
planificar i resoldre problemes amb treball en grup continu dins i fora de l’aula. Cada grup
proposa les seves solucions preparant documents tècnics de qualitat. Cada professor té un
grup complet de classe: la millor solució per avaluar què ha après cada estudiant.

Rúbriques publicades per realitzar exercicis
amb qualitat i corregir ràpidament
Autoavaluació i coavaluació entre
companys
Fins un 70% de la qualificació s’obté en
grup
El portafoli del grup reflexa el procés
d’aprenentatge: treballs realitzats,
feedback del professor, reflexió del grups,
control del temps d’estudi, presentacions
orals i altres recursos

Els problemes (tipus projecte del món real) amb múltiples solucions i respostes obertes
permeten desplegar
p
p g continguts
g
específics
p
usant eines comercials i seqüències
q
de dissenyy
estàndard al mateix temps que es treballen les competències genèriques.
L’evidència de fins on han arribat els estudiants es visualitza a través del portafoli del grup
cooperatiu, l’ús del qual determina l’organització: materials d’estudi, procediments per resoldre
activitats, rúbriques, recursos, organització dels professors i les classes, etc.
El portafoli d’aprenentatge esdevé una eina determinant a l’hora de facilitar el seguiment i
avaluació del curs, tant intern com extern.
Els estudiants valoren positivament el treball en grup, l’anglès, i la utilització de materials i
programaris comercials.

•

•

•

La programació de l’assignatura inclou el
calendari dels lliuraments, correccions i
terminis de millora (avaluació formativa)
La càrrega de treball (150 h) s’anirà
ajustant en cursos successius a partir de
l’experiència
Diversos tipus d’enquestes durant el curs
recullen l'opinió dels estudiants per
facilitar el pla de millora

Gràfica de control de temps d’estudi

