
A

Enquesta de valoració pels professors sobre TIC i
metodologies docents

Per tal de conèixer l’efectivitat i l’ús de les noves tècniques d’ensenyament-aprenentatge i les

TIC a les escoles de Barcelona i els seus voltants, s’ha utilitzat el qüestionari que es mostra a

continuació.

Dades generals

1. Nom de l’entrevistat/da:

2. Nom de la institució:

3. Càrrec dins la institució:

4. Grau de docència que imparteix:

5. Anys de docència:

Els recursos de l’escola

6. De quins recursos disposa l’escola:
2 sales d’ordinadors

2 projectors

2 pissarres electròniques

2 tabletes

2 hort exterior

2 teatre

2 gimnàs interior

2 altres

7. El volum de recursos és adequat? falta 2—2—2—2 sobra
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A. ENQUESTA DE VALORACIÓ PELS PROFESSORS SOBRE TIC I METODOLOGIES
DOCENTS

8. Es rep ajut de les institucions per la compra i el manteniment del material, i per la
formació del professorat?

molt poc 2—2—2—2 molt

9. Qui proporciona el material de classe? l’alumnat 2—2—2—2 l’escola

10. Quin és el seu grau de coneixement sobre les TIC?
molt poc 2—2—2—2 molt

11. Quin és el seu grau de coneixement sobre les metodologies docents?
molt poc 2—2—2—2 molt

12. A l’escola, es convida professors d’altres centres per a parlar temes especı́fics dels
quals no hi ha experts a l’escola?

2 Sı́ 2No

L’aplicació a l’aula de les TIC i noves metodologies docents

13. Es tracta el tema de les TIC i noves metodologies docents...?
a. al claustre 2 Sı́ 2No

b. a les eunions de departament 2 Sı́ 2No

c. a les tutories 2 Sı́ 2No

14. Quines metodologies docents utilitza?:
2 Classe invertida

2 PBL (aprenentatge basat en projectes)

2 Aprenentatge cooperatiu

2 Classe magistral

2 Tècnica puzle

2 Altres (especificar):
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15. Quina és la motivació que el porta a escollir una metodologia o altra?

16. Estan repartides les hores amb materials “digitals” i materials “analògics”?
analògic 2—2—2—2 digital

L’alumnat

17. Creu que l’aplicació de les TIC i noves metodologies motiva l’alumnat?
molt poc 2—2—2—2 molt

18. Els alumnes troben dificultats per utilitzar els recursos que tenen a l’abast?
molt poc 2—2—2—2 molt

19. Utilitza diferents recursos en funció de la diversitat?
2 Sı́ 2No

20. A l’escola, es fomenta la mobilitat dels alumnes entre centres i els intercanvis?
molt poc 2—2—2—2 molt
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B

Enquesta de satisfacció pels estudiants de la UF
Optimització de Programari

A continuació es mostra les preguntes que han hagut de respondre els alumnes del Cicle For-

matiu de Grau Superior de Desenvolupament d’Aplicacions Web en acabar la unitat formativa de

Optimització de Programari.

La Figura B.1 mostra les preguntes comunes que han respost tant els alumnes del grup de

control (els que han seguit la metodologia de la classe magistral) com els alumnes del grup

experimental (els que han seguit la metodologia de la classe invertida).

Figura B.1: Part comuna de l’enquesta de satisfacció als alumnes del cicle DAW
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B. ENQUESTA DE SATISFACCIÓ PELS ESTUDIANTS DE LA UF OPTIMITZACIÓ DE
PROGRAMARI

La Figura B.2 mostra, primer les preguntes especı́fiques del grup de control, i després les

preguntes especı́fiques del grup experimental.

Figura B.2: Parts especı́fiques de l’enquesta de satisfacció als alumnes del cicle DAW
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C

Materials de classe: magistral i invertida

Per a la impartició de la unitat formativa d’Optimització de Programari hem realitzat molts mate-

rials (transparències, vı́deos, instruments d’avaluació, etc.), alguns dels quals no podem incloure

en format de text o imatge (els vı́deos) i d’altres ocuparien massa pàgines en aquest format

(les transparències). Per això hem habilitat un espai compartit a la xarxa on hem penjat tota la

documentació. Podreu trobar-los a la adreça https://www.dropbox.com/s/91bl0jf7ei97iqb/

Materials_UF2_OptimizacioDeProgramari.tar.

M’agradaria remarcar que tots els materials els he preparat jo mateixa (exceptuant un vı́deo

que vaig trobar al web sobre TDD i que només vaig haver de editar per treure les parts que no

m’interessaven). Les transparències han estat realitzades amb Power Point, i els manuals i

enunciats s’han elaborat amb Word (tot al sistema operatiu Windows). Els vı́deos han estat

gravats en les diferents fases que s’exposa a continuació (al sistema operatiu Ubuntu):

1. Gravar l’àudio amb el software Audio Recorder.

2. Gravar el vı́deo amb el software RecordMyDesktop, mentre es passen les transparències

manualment amb el Power Point.

3. Transformar el format de vı́deo de .ogv a .mp4, per qüestions de qualitat, amb el software

Arista Transcoder.

4. Editar les parts de vı́deo que no han sortit bé amb el software OpenShot Video Editor.

5. Unir àudio i vı́deo en el mateix fitxer amb el software ffmpeg.

A l’adreça indicada anteriorment, els materials estan organitzats per temes, on cada carpeta

conté tant el material de classe, com els instruments d’avaluació utilitzats per aquell tema. A les

següents seccions es pot trobar l’estructura i els continguts dels materials utilitzats a cadascuna

de les sessions.

C.1 Sessió 1

– TDD Teoria.pptx → Teoria de la unitat de refactorització i desenvolupament basat en tests, en

format transparències. Aquest material és especı́fic pel grup que treballa la classe magistral.

– TDD Teoria.mp4 → Teoria de la unitat de refactorització i desenvolupament basat en tests,

en format vı́deo. Aquest material és especı́fic pel grup que treballa la classe invertida.

– TDD@Atrapalo.mp4→ Vı́deo de Youtube, post-editat, sobre l’ús de la metodologia del desen-

volupament basat en tests a l’empresa Atrápalo. Aquest material ha estat usat als dos grups.

– Hudson Git.mp4 → Vı́deo sobre la integració del software de control de versions GIT amb

el servidor d’integració continuada Hudson a l’empresa Barcelona Supercomputing Center.

Aquest material ha estat usat als dos grups.
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C. MATERIALS DE CLASSE: MAGISTRAL I INVERTIDA C.2 Sessions 2-3

– ICC0-M05U02I01.docx → Primer instrument d’avaluació, usat als dos grups (control i expe-

rimental), que consta d’un qüestionari simple sobre la teoria explicada en aquesta sessió.

C.2 Sessions 2-3

– PHPUnit teoria.pptx → Teoria de la unitat sobre tests unitaris, i també sobre la infraestructura

PHPUnit (que ens ha servit per implementar els tests), en format transparències. Aquest

material és especı́fic pel grup que treballa la classe magistral.

– PHPUnit Teoria.mp4 → Teoria de la unitat de tests unitaris, i també sobre la infraestructura

PHPUnit (que ens ha servit per implementar els tests), en format vı́deo. Aquest material és

especı́fic pel grup que treballa la classe invertida.

– ICC0-M05U02I02.docx → Segon instrument d’avaluació, usat als dos grups, que consta d’un

qüestionari simple sobre la teoria donada a la sessió 2.

– ICC0-M05U02I03.docx → Tercer instrument d’avaluació, usat als dos grups, que consta d’u-

na pràctica sobre tests unitaris amb PHPUnit. Aquest és l’enunciat de la pràctica individual.

– ICC0-M05U02I03 FONTS.zip → Materials necessaris per a poder realitzar la pràctica cor-

responent al tercer instrument d’avaluació. Aquests materials també s’han utilitzat durant la

part presencial de la classe invertida, solucionant problemes senzills i de forma incremental.

En canvi, als alumnes de la classe magistral, per qüestions de temps, se’ls ha proporcionat

directament com a exemples solucionats, i com a enunciat per a poder realitzar la pràctica.

– ManualAzure.pdf → Manual usat pels dos grups, necessari per a poder instal·lar l’entorn en

el que han hagut de desenvolupar la pràctica corresponent al tercer instrument d’avaluació.

C.3 Sessions 4-6

– Codeception.pptx → Teoria de la unitat de tests i la infraestructura Codeception, que ens ha

servit per implementar-los, en format transparències. Aquest material és especı́fic pel grup

que treballa la classe magistral.

– Codeception.mp4 → Teoria de la unitat de tests i la infraestructura Codeception, que ens

ha servit per implementar-los, en format vı́deo. Aquest material és especı́fic pel grup que

treballa la classe invertida.

– ICC0-M05U02I04.docx → Quart instrument d’avaluació, usat als dos grups, que consta d’un

qüestionari simple sobre la teoria donada a la sessió 4.

– ICC0-M05U02I05.docx → Cinquè instrument d’avaluació, usat als dos grups, que consta

d’una pràctica sobre tests amb Codeception. Aquest és l’enunciat de la pràctica en grup.

– ManualAzureII.pdf →Manual usat pels dos grups, necessari per a poder instal·lar l’entorn en

el que han hagut de desenvolupar la pràctica corresponent al cinquè instrument d’avaluació.
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