
 
 

 

 
Memòria justificativa de recerca 
 
 
La memòria justificativa consta de les dues parts que venen a continuació: 
 
1.- Dades bàsiques i resums 
2.- Memòria del treball (informe científic) 
 
Tots els camps són obligatoris 
 
1.- Dades bàsiques i resums 
 
Títol del projecte ha de sintetitzar la temàtica científica del vostre document. 
DESENVOLUPAMENT D'EINES PER L'APLICACIÓ DE L'APRENENTATGE BASAT EN PROJECTES A 
L'ENGINYERIA TÈCNICA DE LETECOMUNICACIONS. 

Dades de l'investigador responsable 
Nom 
JAUME 

Cognoms 
PIERA FERNANDEZ 

Correu electrònic 
jpiera@tsc.upc.edu 
  



 
 

 
 

Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l’un en anglès i l’altre en la llengua del document,  on  
a més s’esmenti les dades següents: les dades del lloc on s’ha fet l’estada i la durada del projecte. 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
 
El projecte d'innovació docent s'emmarca dintre de la línia de treball de l'Escola Politècnica Superior de Castelldefels. 
Aquesta escola, des de els seus inicis ha destacat per la seva aposta per la innovació docent i l'aplicació de mètodes 
pedagògics pioners arreu d'Espanya. El sistema d'ensenyament basat en el seguiment individualitzat de l'estudiant, 
facilitat per una bona relació professor/nombre d'estudiants (grups de 40 o 20 estudiants), l'avaluació continuada, que 
parteix de les activitats acadèmiques realitzades en una matèria, i l'avaluació curricular, que atén el rendiment global de 
l'estudiant, fan que el sistema fomenti el treball regular al mateix temps que l'informa en tot moment del seu progrés 
acadèmic.  
Per un altre banda, dintre del sistema educatiu de la nostra escola podem destacar l'aplicació de l'Aprenentatge Basat 
en Projectes (PBL), aplicat inicialment als estudis de Segon Cicle. D'acord amb aquest model, els alumnes aprenen 
realitzant projectes en grup. Les intervencions del professorat i els materials del curs estan orientats a donar suport a 
les necessitats dels projectes que es desenvolupen a cada moment. 
 
Tot seguint la línia de treball de l'escola i la seva adequació als criteris determinats en el Espai Europeu d'Educació 
Superior, aquest projecte segueix tres línies d’actuació: (1) incideix en l'aplicació del PBL dintre d'assignatures 
Optatives i en assignatures de primers cursos de la Titulació d'Enginyeria de Telecomunicacions, (2) estimular 
l’alumnat, a través de treballs interdisciplinaris i la utilització de les noves tecnologies, (3) generació de documentació 
adaptada als nous plans d’estudi. Aquestes línies d’actuació es desenvolupen per motivar els alumnes en els estudis 
d'enginyeria que estan cursant i fer-los veure l'aplicabilitat, en el camp de la recerca, de gran quantitat dels 
coneixements que van adquirint durant la seva formació dintre de la Universitat.  

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
This MQD is part of the line of work of the Technical School of Castelldefels. This school, since its founding has 
been remarkable for its commitment to educational innovation and application of teaching methods pioneered 
in Spain. The education system based on individual student support, facilitated by a good relationship between 
teacher / student numbers (groups of 40 or 20 students), the continuous assessment, that part of the academic 
activities carried out in a subject, and curriculum evaluation , which serves the student's overall performance, 
make the system will encourage regular work at the same time informing him at all times in their academic 
progress.  
Furthermore, within the education system in our school we emphasize the implementation of Project-Based 
Learning (PBL), initially applied to the Master studies. According to this model, students learn by group 
projects. The classes and course materials are intended to support the needs of the projects developed at the 
time.  
In line with school work and its relevance to the criteria identified in the European Higher Education Area, this 
project follows three lines of action: (1) affects the application of PBL in subjects Optional subjects and first 
courses Degree of Telecommunication Engineering, (2) encourage students, through interdisciplinary work and 
the use of new technologies, (3) generation of documents tailored to the new curriculum. These lines of action 
are developed to motivate students in the engineering 

 
 



 
 

 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació- 
(2) encourage students, through interdisciplinary work and the use of new technologies, (3) generation of 
documents tailored to the new curriculum. These lines of action are developed to motivate students in the 
engineering studies that are attending and let them see the applicability in the field of research, a large amount 
of knowledge they acquire during their training within the University. 

 
 
 
2.- Memòria del treball .  Redacteu el document en base a una estructura lògica d’ introducció, 
metodologia, pla de treball i conclusions. L’informe ha de tenir una extensió màxima de 30 pàgines.  
Trobareu informació més detallada per a la redacció de l’informe al document Instruccions per al lliurament de 
les memòries a RECERCAT a l’apartat de recursos de la convocatòria MQD. 
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INTRODUCCIÓ: 
El projecte d'innovació docent s'emmarca dintre de la línia de treball de l'Escola Politècnica Superior 

de Castelldefels. Aquesta escola, des de els seus inicis ha destacat per la seva aposta per la innovació 
docent i l'aplicació de mètodes pedagògics pioners arreu d'Espanya. El sistema d'ensenyament basat 
en el seguiment individualitzat de l'estudiant, facilitat per una bona relació professor/nombre 
d'estudiants (grups de 40 o 20 estudiants), l'avaluació continuada, que parteix de les activitats 
acadèmiques realitzades en una matèria, i l'avaluació curricular, que atén el rendiment global de 
l'estudiant, fan que el sistema fomenti el treball regular al mateix temps que l'informa en tot moment 
del seu progrés acadèmic.  

Per un altre banda, dintre del sistema educatiu de la nostra escola podem destacar l'aplicació de 
l'Aprenentatge Basat en Projectes (PBL), aplicat inicialment als estudis de Segon Cicle. D'acord amb 
aquest model, els alumnes aprenen realitzant projectes en grup. Les intervencions del professorat i 
els materials del curs estan orientats a donar suport a les necessitats dels projectes que es 
desenvolupen a cada moment. 

Tot seguint la línia de treball de l'escola i la seva adequació als criteris determinats en el Espai 
Europeu d'Educació Superior, aquest projecte segueix tres línies d’actuació: (1) incideix en l'aplicació 
del PBL dintre d'assignatures Optatives i en assignatures de primers cursos de la Titulació d'Enginyeria 
de Telecomunicacions, (2) estimula l’alumnat a través de treballs interdisciplinaris i la utilització de les 
noves tecnologies, (3) generació de documentació adaptada als nous plans d’estudi. Aquestes línies 
d’actuació es desenvolupen per motivar els alumnes en els estudis d'enginyeria que estan cursant i 
fer-los veure l'aplicabilitat, en el camp de la recerca, de gran quantitat dels coneixements que van 
adquirint durant la seva formació dintre de la Universitat.  

Amb la finalitat de poder mostrar d’una manera clara els avanços realitats durant el transcurs del 
projecte, presentem aquesta memòria dividida en 5 apartats amb els següents continguts: 
Objectius: Per tal de poder fer una avaluació correcta dels avenços realitzats, presentarem els objectius 
planificats a la proposta del projecte. 
Consecució dels Objectius Proposats: A partir dels mateixos objectius, presentarem com s’han dut a 
terme i els resultats obtinguts a cada un d’ells. Si hi ha objectius no assolits o que han hagut de ser 
replantejats, serà en aquest apartat on ho especificarem. 
Resultats Generats: En aquest apartat donarem una petita explicació dels materials generats i posarem 
exemples de cada un dels casos. 
Cursos de Formació on s’ha participat: Informació sobre cursos d’innovació docents on hem 
participat durant el transcurs del projecte. 
Conclusions: Finalment i a mode de resum, presentarem unes conclusions on valorarem el 
desenvolupament del projecte així com marcar unes línies de treball futures per poder avançar en els 
resultats obtinguts. 



 
 

 
 

 
OBJECTIUS DEL PROJECTE:  

a) PRODUCCIÓ DE MATERIAL DOCENT ORIENTAT A LA MILLORA DE LA FORMACIÓ I DEL 
RENDIMENT ACADÈMIC DE L'ESTUDIANT: 

- GENERACIÓ DE MANUALS DIGITALS: Utilitzant programes com CamStudio, que 
permeten capturar l'activitat a la pantalla d'un ordinador i gravar so a la vegada, es 
pretén realitzar material docent per millorar la formació dels estudiants així com el seu 
rendiment acadèmic. Generarem guies digitals dels programes emprats a les diferents 
assignatures a les que va adreçat aquest projecte, així com de les seves aplicacions més 
útils. Sempre que sigui possible, les eines/programes a utilitzar, seran de codi lliure per 
facilitar al seva utilització per part de l'alumnat fora de l'escola. D'aquesta manera es 
pretén fomentar l'aplicació de criteris determinats dintre del EEES i evitant, en la mesura 
del possible, despeses en la compra de programes propietaris. 

- GENERACIÓ DE CODI GUIAT: Per tal de fomentar l'aprenentatge a través de la resolució 
de problemes, com per exemple conceptes relacionats sobre el filtrat de senyal, es 
pretenen generar documentació que guiï a l'alumne oferint-li continguts teòrics a la 
vegada que els va aplicant pràcticament de forma guiada. Amb aquests codis guiats, 
l'alumne es familiaritzarà amb conceptes teòrics, amb problemes existents i amb les 
possibles solucions a aplicar.  

b) PROCESSOS PER LA MILLORA DELS ESTUDIS PRESENCIALS AMB ACTUACIONS DE SUPORT 
NO PRESENCIALSMITJANÇAT DE L'ÚS DE NOVES TECNOLOGIES:  

- SERVIDOR DE DISTRIBUCIÓ DE CONTINGUTS: Per poder donar suport a l'alumnat es 
pretén realitzar la implementació d'un servidor de continguts que ens permeti 
facilitar a l'alumnat l'accés a tota la documentació generada, fomentant la 
utilització de totes les eines i documents tant des de l'escola com des de casa. 

c) L'EXPERIMENTACIÓ I EL PILOTATGE DE NOVES METODOLOGIES DOCENTS:  

- DOCÈNCIA A DISTÀNCIA: Per tal d'apropar i establir vincles entre l'entorn educatiu i la 
recerca, es proposa realitzar sessions a distància des d'un centre de recerca. Amb 
aquestes classes, es pretén oferir una visió de les telecomunicacions aplicada a altres 
entorns, com per exemple veure els problemes de comunicació entre dispositius en 
medis aquàtics i les possibles solucions existents.  

d) PLANTEJAMENT DE LES PRÀCTIQUES EN L'ÀMBIT PROFESSIONAL: 

- OFERTA DE TFC, PFC i ACTIVITATS DE SUPORT: A través de la aplicació d'aquest projecte 
es pretén generar la possibilitat de realitzar projectes final de carrera o activitats de 
suport dintre del grup CMC o dintre de la UTM-CSIC afavorint així, l'integració dels 
coneixements adquirits durant els estudis en un àmbit purament de recerca.  

e) FOMENTAR TREBALL EN EQUIP, CREATIVITAT I ESPERIT EMPRENEDOR:  

- REALITZACIÓ DE PROJECTES: Hem de fomentar el treball en grup i ajudar a desenvolupar 
les capacitats que permetran als alumnes a plantejar solucions, a partir dels 
coneixements adquirits, a possibles problemes que es presentin. Amb aquest projecte es 
pretén presentar a través de projectes o pràctiques grupals la oportunitat de fomentar 
aquestes característiques que posteriorment necessitaran en la seva integració en el 
món laboral.  



 
 

 
 

f) POTENCIAR LA INTERDISCIPLINARIETAT PROFESSIONAL:  

- DIVERSITAT DE LÍNIES DE RECERCA: Aprofitant les línies de recerca es presentaran 
problemes en àmbits tant diversos com: Tecnologies Ambientals, GPS, Sistemes de 
Radiocomunicació, Linealitzadors.  



 
 

 
 

CONSECUCIÓ DELS OBJECTIUS PROPOSATS: 
a) PRODUCCIÓ DE MATERIAL DOCENT ORIENTAT A LA MILLORA DE LA FORMACIÓ I DEL 

RENDIMENT ACADÈMIC DE L'ESTUDIANT: 

- GENERACIÓ DE DOCUMENTACIÓ EN ANGLÈS: Per tal de poder adaptar-nos als nous 
requeriments del Espai Europeu d'Educació Superior i així donar valor afegit als 
continguts de les diferents assignatures, hem cregut necessari afegir dintre dels nostres 
objectius plantejats per aquest projecte, l’adaptació dels continguts per tal de fer-los 
més atractius i a més aprofitar per tal de traduir-los i així fer-los més competitius 
(aprofitant per impartir les classes en anglès). En un principi, aquesta proposta s’ha 
desenvolupat en el temari específic de les assignatures de Sistemes Lineals i Tecnologia 
Marina Adquisició i Tractament de Senyals Mediambientals. 

- GENERACIÓ DE MANUALS DIGITALS: Dintre de l’aplicació de noves tecnologies a les 
assignatures de primer cicle, hem iniciat la generació de manuals digitals tant de 
continguts d’aprenentatge de software específic com per al desenvolupament de les 
pràctiques que es desenvolupen a les assignatures. En aquest cas, els manuals digitals 
estan adreçats a un programa de distribució lliure molt genèric que ens permet poder 
donar suport a gran quantitat d’assignatures (ja que el software en qüestió és molt 
versàtil). Els manuals digitals generats s’han plasmat en vídeos que han sigut posats a 
disposició dels alumnes en aquelles assignatures on s’està utilitzant aquest software. 

- GENERACIÓ DE CODI GUIAT: Com a tercer objectiu, la generació de codi guiat que 
pogués permetre als alumnes adquirir coneixements d’una manera guiada. Aquest codi 
guiat, s’ha desenvolupat en un manual més genèric que parteix des del primer pas 
instal·lació del software a utilitzar i va avançant tot oferint exemples (cada vegada més 
complicats) per tal de poder anar adquirint els coneixements necessaris. Finalment es 
proposen, també a mode de codi guiat, una sèrie de pràctiques d’anàlisi d’imatges 
(Pràctiques realitzades dintre de l’assignatura de Tecnologia Marina Adquisició i 
Tractament de Senyals Mediambientals). 

b) PROCESSOS PER LA MILLORA DELS ESTUDIS PRESENCIALS AMB ACTUACIONS DE SUPORT 
NO PRESENCIALSMITJANÇAT DE L'ÚS DE NOVES TECNOLOGIES:  

- SERVIDOR DE DISTRIBUCIÓ DE CONTINGUTS: Dintre d’aquest projecte d’innovació 
docent es plantejava la implementació d’un servidor de continguts que pogués 
donar suport a les diferents assignatures a les que anava adreçat. Una vegada 
valorada la proposta inicial, es planteja una solució menys costosa, amb una 
càrrega de manteniment inferior i amb un millor resultat. Des de ja fa 
aproximadament uns 10 anys, la Universitat Politècnica de Catalunya ha optat per 
la implementació i distribució de continguts dels diferents estudis que imparteix a 
través de la plataforma anomenada ATENEA. Aquesta plataforma, desenvolupada 
actualment sobre Moodle, és un campus digital on alumnes i professors poden 
interaccionar i intercanviar tant documentació com consultes o generar un debat 
d’un tema en concret. Per tant, ens hem fet valdre d’aquesta eina (la qual ja està en 
funcionament i disposa d’un sistema de manteniment i actualització) per distribuir 
els continguts que hem anat desenvolupant en el projecte. Aquesta nova via ens ha 
permès disposar d’un “contenidor” on emmagatzemar el material i a més utilitzar-
la com a plataforma de difusió de tot el material que hem anat desenvolupant. 

c) L'EXPERIMENTACIÓ I EL PILOTATGE DE NOVES METODOLOGIES DOCENTS:  

- DOCÈNCIA A DISTÀNCIA: Degut a la complicació tècnica que representava la realització 
de docència a distància i la necessitat d’equipar diferents espais en els centres implicats 
(tenint el cost que això podria suposar), es va optar per la realització de classes 
presencials als dos centres: La EPSC-UPC i la UTM-CSIC. Aquesta nova proposta 
representa solament l’adquisició de material didàctic que estarà en tot moment a 



 
 

 
 

disposició de les assignatures implicades (reduint d’aquesta manera el cost de la posada 
en marxa de les classes i a més aquesta nova proposta simplifica considerablement la 
logística corresponent a la planificació de les classes). Finalment, com a prova pilot, 
aquestes classes és van aplicar dintre de l’assignatura Tecnologia Marina, Adquisició i 
Tractament de Senyals Mediambientals. Això és degut a la seva vinculació més estreta a 
nivell de temàtica amb el centre de recerca del CSIC, la Unitat de Tecnologia Marina. 
Durant el transcurs del projecte es van anar alternant les classes presencials a la EPSC i 
les classes a la UTM on els alumnes, van poder veure de primera mà l’aplicació de 
coneixements adquirits durant la carrera a àmbits estrictament de recerca. També van 
poder veure en primera persona, les problemàtiques que es poden trobar dintre d’un 
àmbit tant interdisciplinari com el que es viu a UTM-CSIC. 

d) PLANTEJAMENT DE LES PRÀCTIQUES EN L'ÀMBIT PROFESSIONAL: 

- OFERTA DE TFC, PFC i ACTIVITATS DE SUPORT: Un dels objectius vertebradors d’aquest 
projecte era poder fer que els alumnes s’engresquessin en els continguts que els oferíem 
durant les assignatures i així poder-ho plasmar en ofertes de treballs i projectes finals de 
carrera. Per tant, durant el projecte s’ha anat oferint als alumnes projectes i treballs 
finals de carrera on poguessin aplicar els coneixements adquirits durant la carrera, 
sempre tenint en compte que la temàtica dels treballs estava més encarada a temes de 
recerca que no pas de caire acadèmic. Durant els dos anys de durada del projecte, hem 
pogut comprovar la bona acceptació de les propostes realitzades des del professorat de 
la EPSC i des del centre UTM del CSIC. Aquestes propostes anaven encaminades a 
temàtiques de Processat del Senyal (tant en ambients més típicament de comunicacions 
com en temàtiques més medi ambientals). En el apartat de resultats podem veure un 
seguit de treballs presentats dintre d’aquest projecte. A més a més, podem dir, que 
gràcies a les eines emprades en les assignatures, l’alumnat interessat en aquestes 
temàtiques ha incrementat en nombre respecte anys anteriors. 

e) FOMENTAR TREBALL EN EQUIP, CREATIVITAT I ESPERIT EMPRENEDOR:  

- REALITZACIÓ DE PROJECTES: Amb la intenció de poder presentar o treballar el PBL en 
assignatures que típicament no estaven dissenyades per aquest tipus d’ensenyament es 
pren com a pilot l’assignatura Tecnologia Marina Adquisició i Tractament de Senyals 
Mediambientals. En aquesta assignatura, una vegada presentat cert contingut, es 
proposava als alumnes una sèrie de problemes que ells havien d’estar capacitats per tal 
de resoldre. Dintre de l’apartat de resultats és pot veure en format de diapositives la 
proposta que es feia als diferents grups i quins requeriments havien de complir. A partir 
d’aquest punt, els diferents grups, havien de seguir les passes de cerca i integració per 
tal d’assolir un nivell de desenvolupament del projecte prou complert com per poder-lo 
presentar com una proposta innovadora. L’aplicació d’aquesta metodologia provoca a 
l’alumnat una sensació de manca de coneixements, ja que han de resoldre una sèrie de 
problemes (problemes que durant el transcurs de la carrera no han pogut veure, ja que 
es tracta de propostes interdisciplinàries on aplicar solucions d’enginyeria). Amb el 
transcurs del projecte es fan conscients que amb els coneixements que tenen dels 
estudis realitzats, son capaços de poder resoldre aquells problemes “no tant típics”. 
L’acceptació i l’esforç de dedicació és molt positiu i els resultats obtinguts es poden 
valorar d’una manera molt positiva. 

f) POTENCIAR LA INTERDISCIPLINARIETAT PROFESSIONAL:  

- DIVERSITAT DE LÍNIES DE RECERCA: Gràcies a la diversitat en la recerca dintre del grup de 
persones participants en aquest projecte, hem pogut donar sortida a través de TFC, PFC 
o projectes dintre de les nostres assignatures, gran quantitat de propostes focalitzades a 
temàtiques ben diferents. Això ha permès poder tenir un ventall de possibilitats bastant 
ampli a l’hora d’engrescar als alumnes. 



 
 

 
 

RESULTATS GENERATS: 

Treballs Finals de Carrera Finalitzats: 
- Títol: Aplicació de la lògica difusa a un algoritme LS en un entorn FPGA.  

Autor: DAVID PERTEGAL MIRANDA (2008) 
- Títol: Maximització de l’eficiència energètica d’amplificadors de potència mitjançant valors 

òptims de clipping per senyals OFDM.  
Autor: IVAN DÍAZ PÉREZ Y JUDIT FALCÓN ROMERO (2008) 

- Títol:  Implementació en una FPGA d’un algoritme en temps real per un predistorsionador digital 
basat en una arquitectura multi-taula.  
Autor: CARLES NAVARRETE INIESTA (2008) 

- Títol: Implementación en una FPGA de un generador de señales moduladas M-QAM.  
Autor: ENRIC PULIDO ESCRUELA (2009) 

- Títol: Overview on crest factor reduction technique to reduce peak-to-average power ratio in 
OFDM signals.  
Autor: ALBERTO LÓPEZ CARO (2009) 

- Títol: Desenvolupament de mètodes per minimitzar els efectes del salinity spiking en dades 
oceanogràfiques.  
Autor: GERARD ALBERT TARRAGONA FORADADA (2009) 

- Títol: Desarrollo de un sistema para la gestión de logs de seguridad.  
Autor: DAVID GARCIA ONTIVEROS (2009) 

Projectes Finals de Carrera Finalitzats: 
- Títol: Implementation of a TX/RX system in a FPGA.  

Autor: FRANCISCO MARTÍN GUTIÉRREZ (2009) 
- Títol: Desenvolupament d’una eina de processat de senyal per a dades espectrals. 

Autor: OSCAR GARRIDO LUQUE (2009) 
- Títol: Desenvolupament d’una eina Software per al control d’espectròmetres a través de 

dispositius PDA.  
Autor: NÚRIA PUJOL VILANOVA (2008) 

Treballs Finals de Carrera en Procés: 
- Títol: ptimització d’una eina Software dedidada al processat de dades d’espectroscopia. 

Autor: MARCO A. ROS CONTRERAS (en procés) 
- Títol: Disseny d’una eina software per al processat i gestió de dades Oceanogràfiques.  

Autor: ALEJANDRO BORREGO GOMEZ (en procés). 
- Títol: Sistema de processat d’imatges per observatoris oceanogràfics. 

Autor: ALBERT MARTIN CIRERA (en procés) 



 
 

 
 

 
DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA D’ASSIGNATURES GENERADA DURANT EL PROJECTE: 

1- MATERIAL DIDÀCTIC DE L’ASSIGNATURA SISTEMES LINEALS: Dintre de la documentació 
realitzada podem trobar l’actualització de continguts de l’assignatura de Sistemes Lineals. 
Aquesta actualització consta de una millora dels continguts oferts, una presentació més 
atractiva, inclusió de elements més participatius i l’adaptació dels continguts als ECTS. A més 
a més, s’ha aprofitat per donar un valor afegit traduint aquests continguts a l’anglès 

EXEMPLE: A continuació posem com a exemple un dels temes que es desenvolupen dintre de 
l’assignatura de Sistemes Lineals. 
 

  
 

  
 

  



 
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  



 
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  



 
 

 
 

  
 

  
 

  
 



 
 

 
 

2- MATERIAL DIDÀCTIC DE L’ASSIGNATURA TECNOLOGIA MARINA, ADQUISICIÓ I TRACTAMENT 
DE DADES: Al igual que en el cas anterior, també s’ha aprofitat per millorar els continguts 
oferts dintre de l’assignatura de Tecnologia Marina, Adquisició i tractament de Senyals 
mediambientals. Aquesta assignatura, al tractar-se d’una assignatura de contingut 
interdisciplinari ha de poder garantir que els alumnes adquireixin els coneixements bàsics a 
través de presentacions atractives i engrescadores. Com en el cas anterior també s’ha 
aprofitat per oferir els continguts en Anglès. 

EXEMPLE: 
 

  
 

  
 

  



 
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  



 
 

 
 

  
 



 
 

 
 

 
3- PROPOSTA DE PROJECTES PER L’ASSIGNATURA TECNOLOGIA MARINA, ADQUISICIÓ I 

TRACTAMENT DE DADES: A mode d’exemple, presentem la proposta de projecte realitzat al 
darrer quadrimestre on s’ha impartit l’assignatura. Com es pot veure, estem plantejant 
problemes que es troben fora dels continguts propis de l’enginyeria on els nostres alumnes 
han de ser capaços d’oferir una sèrie de solucions encarades a l’enginyeria (tot utilitzant els 
coneixements que ells disposen). 

  
 

  
 

  



 
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  



 
 

 
 

  
 

  
 

  
 
 

4. FONAMENTS DE LA PROGRAMACIÓ EN PYTHON (CURS ORIENTAT A L’ENSENYAMENT DE 
PYTHON A ENGINYERS): Com a darrer exemple dels continguts generats, oferim un 
document on es pot apreciar el desenvolupament tipus manual i codi guiat que s’ha anat 
desenvolupant durant aquests dos anys de duració del projecte. 



 
 

 
 

CURSOS DE FORMACIÓ ON S’HA PARTICIPAT: 

Títol activitat: 
CLIL methodology (Content and Language Integrated Learning) for university 
teachers/Metodologia CLIL (Aprenentatge integrat de continguts i d'idioma) 
per a professorat universitari (EPSC)  

Tipus activitat: Curs Hores: 24 
 

Impartit per: 
MIA VICTORI BLAYA ( professora del Dept. de Filologia Anglesa i Germanística 
de la UAB ) 

 

PRESENTACIÓ  

 
This course intends to provide a basic introduction to CLIL methodology (Content and Language 
Integrated Learning), with a major focus on the practical skills university lecturers will have to develop 
when teaching a content subject through English.  

DESTINATARIS  

 
This course is addressed to university teachers, with some or no experience in teaching content 
subjects through English (professorat de l'EPSC amb nivell d'anglès avançat que haurà d'impartir la 
seva docència en angles). 

OBJECTIUS  

 
 - Acquire basic and practical knowledge about teaching content subjects through English. 
 - Become aware of the challenges students have when learning a subject through the 

medium of a foreign language, and learn effective teaching strategies that facilitate such 
learning.  

 - Be able to design lessons for the CLIL classroom. 
 - Be able to foster activities that integrate content and language learning and enhance 

collaborative and autonomous learning. 
 - Improve the lecturer's communicative skills. 

 

PLA DE TREBALL  

 
Session 1: April 23rd (11:00- 13:00).  Introduction to CLIL. 

Session 2: April 30th (11:00- 13:00).  An eclectic approach. Lesson Planning. 

Session 3: May 7th (11:00- 13:00).  Receptive skills (reading and listening). 

Session 4: May 14th (11:00- 13:00).  Productive skills (speaking and writing). 

Session 5: May 21st (11:00- 13:00).  Classroom language. Oral skills. 

Session 6: May 28th (11:00- 13:00).  Written communication in English. 

Session 7: Weeks from May 28th to 
June 11th (distance learning).  

Participants' autonomous work on the development of a 
lesson plan based on CLIL.  

Session 8: June 11th (11:00- 13:00).  Participants' presentation of the CLIL units they have 
designed.  

 

 

 
TEMARI  

 



 
 

 
 

1.  Introduction to CLIL:  
1.1.  Background and definition of CLIL. 

1.2.  Rationale and advantages. 

1.3.  Features of a CLIL program. 
 

 
2.  CLIL methodology:  

2.1.  An eclectic approach. Influence of various methodological approaches. 

2.2.  Lesson planning. 

2.3.  Receptive skills (reading and listening). 

2.4.  Productive skills (writing and speaking). 
 

 
3.  Teachers' academic skills:  

3.1.  Classroom management language. 

3.2.  Communication skills: Basic pronunciation, giving a lecture, interactive classroom language, 
and written communication. 

 

 

METODOLOGIA  

 
Class sessions will be presented in a variety of modes: lectures, group and class discussion and 
experimental practice.  

 

 

 



 
 

 
 

 
CONCLUSIONS: 
En conjunt valorem la resolució d’aquest projecte molt positivament ja que hem pogut desenvolupar 
gran quantitat dels objectius que ens havíem plantejat al inici. Gràcies a la plataforma digital de la 
UPC podem disposar d’un contenidor on poder oferir a tots els alumnes el material desenvolupat i així 
poder garantir la continuïtat de la utilització dels mateixos. 
Hem de ser conscients que no hem pogut desenvolupar eines, ni documents per totes les assignatures 
a les quals estava adreçat aquest projecte. Això és degut al fet de la complicació de poder abastar un 
ventall tant gran. 
Per un altre banda, restaria poder publicar els resultats obtinguts en congressos de l’àmbit de la 
educació i a més, poder realitzar un seguiment més exhaustiu de la evolució dels alumnes  


	Memòria justificativa de recerca



