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Resum
Aquest projecte amplia i completa un curs de matemàtiques usant els diferents
recursos de Moodle. Els temes que es tracten en el curs corresponen bàsicament a les assignatures de Càlcul i Matemàtiques de diferents titulacions a
diversos centres de la UPC, concretament l’E.T.S. d’Enginyers de Camins,
Canals i Ports, la Facultat de Matemàtiques i Estadística i l’Escola d’Estudis
d‘Enginyeria de Biosistemes (ESAB-Campus Baix Llobregat). També servirà
per a la docència en diversos Màsters oficials de les escoles esmentades. Els
continguts sobre mètodes numèrics i equacions diferencials completen el curs
base ja desenvolupat en Moodle. Moodle és un sistema per la creació de
cursos i llocs web basats en Internet. Es tracta d’un projecte en desenvolupament i millora permanent per donar suport a un marc d’educació basat en el
constructivisme social (col·laboració, activitats, reflexió crítica, etc).
És un tipus de recurs fonamental per a una docència semipresencial i que
sintonitza amb les directrius de l’EEES.
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Paraules clau
Equacions diferencials, moodle

Catalogació segons aspecte d’actuació docent
Noves metodologies
Acompanyament a l’aprenentatge

Àmbit de coneixement UPC
Ciències Aplicades
Enginyeria Civil

Destinataris
Els destinataris del projecte son bàsicament els estudiants de les Escoles i
titulacions que es detallen a continuació, així com les corresponents
assignatures.
Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins Canals i Ports de Barcelona
ETSECCPB
Càlcul (Enginyeria Civil) CODI UPC: 250102 OB
Mètodes Numèrics per a Enginyeria: 31505 (Màster d’Enginyeria Civil)
Escola d’Estudis d‘Enginyeria de Biosistemes (ESAB-Campus Baix Llobregat)
que engloba:
1. Grau en Enginyeria Agrícola
2. Grau en Enginyeria Agroambiental i del Paisatge
3. Grau en Enginyeria Alimentària
4. Grau en Enginyeria de Sistemes Biològics
( FM2 ) Matemàtiques II CODI UPC: 390109 OB
Aquest projecte no està del tot finalitzat perquè aquest ajut complementa un
altre ajut de l’AGAUR. Està previst posar-lo en funcionament, és a dir, que els
estudiants hi tinguin accés aquest segon quadrimestre del curs 2010/2011.
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Resultat
Aquest projecte està a la pàgina http://www.mates24h.com/upc/ amb nom
EdoMood i per poder-hi accedir hem creat els username i passwords
user: ice, pass: edomood
Els nostres objectius han sigut:
1.- Dissenyar i implementar un curs de matemàtiques, ampliant els continguts
bàsics de càlcul ja desenvolupats amb els d'equacions diferencials ordinàries i
mètodes numèrics, basat en la plataforma Moodle, que permeti el seu ús en
diferents escoles i estudis de la UPC.
2.- Experimentar amb alumnes el material desenvolupat. En un primera fase del
projecte s’han fet proves reduïdes amb estudiants de màster. En una segona
fase l’objectiu és seguir tot un curs amb el suport dels materials distribuïts en
Moodle.
3.- Desenvolupar estratègies de personalització dels cursos per part dels
professors responsables.
4.- Incorporar en la docència l’ús de sistemes de càlcul matemàtic que permetin
l’experimentació de les matemàtiques en temps real o en exercicis
d’autoavaluació.
Hem creat continguts teòrics,

una col·lecció de problemes resolts, resolució gràfica dels problemes,
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qüestionaris d’autoaprenentatge interactius,

i una gran quantitat de material que es pot visualitzar entrant a la pàgina web
que hem comentat anteriorment.

Avaluació del projecte
Aquest projecte segueix la línia d’altres que ja hem realitzat (amb temari
diferent) i esperem acomplir els mateixos resultats:
1.- Millora rendiment acadèmic
Comparació dels resultats obtinguts amb anys anteriors o grups que no
s’incorporin al projecte.
2.- Les millores en la capacitat de treball en equip s’avaluaran de manera
indirecta introduint en els qüestionaris d’avaluació del curs dels alumnes
preguntes per el seu canvi en la percepció del treball en equip. Una millora en
la valoració d’aquest treball s’interpretarà com una avaluació positiva d’aquest
punt.
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3.- Ús de la plataforma
Estudi de les estadístiques d’ús proporcionades per la plataforma Moodle.
També s’inclourà en aquesta avaluació, si es possible, la comparació amb
altres cursos de la UPC que ofereixin continguts basats en Moodle.
4.- Ús dels exemples interactius desenvolupats amb WIRIS
Es compararà l’ús de WIRIS en les diferents assignatures del projecte per
avaluar la qualitat del material desenvolupat.
Conclusions
El projecte que nosaltres estem desenvolupant s'adapta perfectament al
projecte Janus de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i
Ports de Barcelona i està en la línea d'actuació de l'EEES perquè permet que
l'estudiant tingui material de l'assignatura per a poder estudiar i fer
autoavaluació en qualsevol moment.
El projecte també permet fer de manera molt còmode una avaluació continuada
de seguiment dels estudiants fent ús d'uns qüestionaris de molt fàcil correcció i
anàlisi de les preguntes.
Aquest projecte té aplicació a les assignatures implicades i a totes les que
imparteixin equacions diferencials a les diferents titulacions UPC.
Aquesta feina es pot presentar com innovació docent a diferents congressos.
De fet el grup de treball ja ha presentat ponències a diferents congressos entre
els que destaquem ICM2006, CIDUI 2008 i moodlemoot08.
Aquest projecte treballa en la mateixa línia d'innovació docent tenint com a
base les equacions diferencials.
Les novetats que aporta el nostre projecte és el tractament interactiu i
d'autoaprenentatge de les equacions diferencials. Actualment no hi ha material
en aquesta línea i el potencial de disseminació a la UPC és molt gran
perquè les equacions diferencials son el llenguatge científic de molts problemes
d'enginyeria i el seu estudi ens permet doncs la seva resolució.

Referències/més informació
Insistim en comentar que aquest projecte no està del tot finalitzat perquè
aquest ajut complementa un altre ajut de l’AGAUR.
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