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Presentació del projecte

Semi-presencialitat a través de la Compartició de la 
Informació i del Coneixement virtualment (SCIC-v) 
Concedit en la convocatòria de la UPC (Juny 2004)
Dotació: 4.076,40 €
Període: 2 cursos acadèmics (setembre 2004 – juliol 2007)
Participants:

– Departament d’LSI: Fatos Xhafa (resp.), Jordi Marco, 
Pere Pau Vázquez, Àngela Martín, Xavi Faus

– Departament de Matemàtica Aplicada III: Victor Mañosa, 
Mª Teresa Navarro

– Expressió Gràfica en Eng./Direcció EUETIT: Alejandro 
Alonso-Misol Cerdó



Objectius del projecte

Es van plantejar els següents objectius:
A. Millorar el rendiment de l'alumnat.

B. Aconseguir que els alumnes s'impliquin més durant el curs i 
millorar la interacció professor-alumne. 

C. Fomentar l'aprenentatge continuat al llarg del curs, evitar un 
esforç excessiu al final del curs.

D. Fomentar l'ús de les noves tecnologies. 

E. Fomentar el treball col·laboratiu. 

F. Introducció de la semi-presencialitat. 

G. Millora dels materials docents. 

En línia amb el propi plantejament de la EUETIT i la UPC
en el context de les directrius del conveni de Bolònia



Per assolir els objectius

Hem desenvolupat una metodologia que
permet realitzar virtualment i de manera
eficaç:

- la tutoria
- el fòrum de debat
- el treball en grup
- gestió de treballs fets pels estudiants
- la gestió de materials docents
Tot utilitzant eines informàtiques gratuïtes!



Organització de l’espai d’una assignatura

ESPAI COMÚ DE L’ASSIGNATURA
– Tauler del professor: exclusiu del professor
– Fòrum: participació de tots els estudiants
– Àrea de treballs fets pels estudiants: lliurament de 

treballs (exercicis, programes etc.)
– Material docent: materials de suport per

l’assignatura
– D’interés general: links, manuals, etc.

ESPAI DE GRUPS
– Espais privats per als grups de treball



Implementació de la metodologia: 
eines

Existència de moltes eines informàtiques que 
permeten implementar la metodologia

– Lotus Notes, Basic Support for Cooperative Work
(BSCW), Concurrent Versions System (CVS), molts
groupware de open source…

S’ha escollit BSCW
– Per ser gratuït (ofertat per l’ICE-UPC) 

http://bscw.upc.es/bscw/bscw.cgi
– Tenir una interfície fàcil
– Oferir totes les funcionalitats necessàries
– Malgrat ser gestionat (espai i usuaris) des de l’ICE



Implementació de la metodologia en BSCW (1)



Implementació de la metodologia en BSCW (2)



Implementació de la metodologia en BSCW (3)



Implementació de la metodologia en BSCW (4)



Implementació de la metodologia en BSCW: 
Treball en grup



Implementació de la metodologia en BSCW: 
Espais de grups



Implementació de la metodologia en BSCW: 
Espai d’un grup



Aplicació de la metodologia 4 semestres a assig. 
de program. i matemàtica aplicada a enginyeria



Desenvolupament d’eines informàtiques
pròpies per les assignatures

Hem desenvolupat una aplicació web –portal 
d’asignatures
Com a alternativa a BSCW i Campus Digital
Guanyar en flexibilitat, manteniment i 
autonomia de gestió
Incorporar les millors característiques de les 
eines existents
Aplicable a qualsevol tipus d’assignatura

http://blue.upc.es/~euetit/portalap



Portal d’assignatures



Portal d’assignatures



Portal d’assignatures: prova de programes



Preparació de Material docent –en curs

Col.laboració amb Andrés Pérez de la Factoria (BGF Campus 
BCN)

– Transparènies de teoria
– Guions de laboratori
– Problemes resolts
– Projectes resolts

Materials auto-continguts
– Objectius
– Temps estimat
– Treball independent





Assoliment dels objectius

A. MILLORAR EL RENDIMENT DE L'ALUMNAT I MILLORAR LA INTERACCIÓ 
PROFESSOR-ALUMNE.

– Evidenciat per estudiant concrets que sigut objecte de seguiment especial
– Evidenciat pel cas d’estudiants repetidors que no havien usat BSCW
– Volem analitzar si hi ha certa relació entre volum de participació I avaluació

B. ACONSEGUIR QUE ELS ALUMNES S'IMPLIQUIN MÉS DURANT EL CURS.
– S’ha observat una implicació satifactòria en el fòrum
– Lliurament de treballs
– Ús d’espai de grups

C. FOMENTAR L'APRENENTATGE CONTINUAT AL LLARG DEL CURS, EVITAR UN 
ESFORÇ IMPORTANT AL FINAL.

– S’ha aconseguit que una part dels estudiants hagin estat en contacte continu amb
l’assignatura

D. FOMENTAR L'ÚS DE LES NOVES TECNOLOGIES. 
– S’ha insistit I premiat (màx 10% de la nota final) l’ús de BSCW
– S’ha intentat crear l’habit de treball virtual

E. FOMENTAR EL TREBALL COL·LABORATIU. 
– A través del fòrum de debat
– A través del treball en grups virtuals

F. INTRODUCCIÓ DE LA SEMI-PRESENCIALITAT VIRTUAL. 
G. MILLORA DELS MATERIALS DOCENTS. 



Treball en curs: anàlisi dels resultats

Anàlisi de la informació continguda en BSCW 
(processament dels fitxers logs i anàlisi estadístic)
Anàlisi dels costos (en temps i treball) que
implicaria pels estudiants I professors d’implantar
la metodologia
Ús de BSCW per les tutories (GAT-grup acció
tutorial) a l’EUETIT
Realitzar una enquesta als estudiants
Anàlisi de l’experiència del portal d’assignatures
(s’ha posat en marxa aquest quadrimestre)
Implantar la metodologia usant el nou campus 
virtual de la UPC (basat en el programari lliure
Moodle)



Conclusions

La introdució de la semipresencialitat virtual serà
cada cop més present en els estudis presencials.
Hem proposat una metodologia docent que s’ha
implantat en BSCW durant 5 quadrimestres.
L’ús de la semipresencialitat virtualment comporta
molts avantatges, especialment pels estudiants.
L’ús de la semipresencialitat virtualment comporta
una càrrega de treball addicional (per l’estudiant i 
pel professor) que cal avaluar i tenir present.


