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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) 
 
La plataforma d’e-learning: COMalaWEB és una eina multimedia de suport a l’estudi, l’experimentació i l’adquisició de 
tècniques d’autoaprenentatge. 
COMalaWEB s’ofereix com a punt de trobada entre estudiants, professors i altres professionals relacionats amb el mon 
de les telecomunicacions i/o de la docència universitària. 
Mitjançant el present projecte s’ha dut a terme la consolidació de la plataforma COMalaWEB com a eina WWW 
d'autoaprenentatge per a l'EEES (Estudis de Bachelor i de Màster): 
 
Dins de la plataforma s’hi ha integrat un Laboratori Virtual per a comunicacions analògiques i digitals (LaViCAD) que 
ofereix activitats experimentals amb un gran ventall de possibilitats que van des de les demostracions teòriques fins a 
l’emulació de sistemes de comunicacions quotidians com per exemple la televisió digital o el sistema Wifi dels sistemes 
WLAN. L’altre gran component de la plataforma es la base de dades de continguts empaquetada en unitats bàsiques 
anomenades objectes de coneixement, organitzada en cursos, integren tant continguts teòrics com un conjunt 
d’exercicis proposats per a aprofundir cadascun dels temes tractats. 
 
Amb l’actual projecte s’ha treballat en les següents línies d’actuació: 
- Integració dels  simuladors del laboratori LAVICAD a la plataforma d’autoaprenentatge. 
- Creació de base de dades de recursos docents basats en paquets SCORM per a oferir materials docents de 
tipus teòric i col•leccions d’exercicis resolts en el marc de les diferents assignatures participants en el projecte. 
- Creació de base de dades de tipus qüestionari per a oferir exercicis a treballar en el marc de les diferents 
assignatures participants en el projecte. 
- Inserció de metodologies docents basades en els anteriors recursos en diferents assignatures d’estudis 
d’enginyeria i de màster. 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
 
This project has been undertaken to consolidate the platform COMalaWEB as a tool for the European Higher 
Education Area, EHEA (Bachelor and Master). 
 
The platform integrates a virtual laboratory for analog and digital communications (LaViCAD) as a course 
platform and it makes free communication systems simulation available for distance learning. LAVICAD offers 
experimental activities with a wide range of possibilities ranging from demonstrations to theoretical 
communications systems simulations such as terrestrial digital television system or WiFi WLAN systems. The 
other major component of the platform is the database of content packed into basic units called learning 
objects organized in courses. Two kind of learning objects can be differentiated: theoretical contents and series 
of exercises to develop each of the topics covered in a course (next page).  
 

 
 



 
 

 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació- 
 
With the current project we have worked in the following areas:  
- Integration and connection of LAVICAD simulators to COMalaWEB platform.  
- Creation of a teaching resources database based on SCORM packages to provide educational 
theoretical material and solved exercises in the framework of the different subjects involved in the project.  
- Creation of a quiz database to provide exercises to work within the different subjects involved in the 
project.  
- Insertion of new teaching methodologies based on the use of the previous learning objects database in 
various subjects concerning engineering education. 
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les memòries a RECERCAT a l’apartat de recursos de la convocatòria MQD. 
 
La memòria de treball es lliura en fitxer pdf adjunt  i ocupa 27 pàgines: 
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Prefaci 
Aquest projecte ha rebut suport econòmic tant de l'AGAUR com de la UPC, i ha tingut com a finalitat 
principal impulsar un aprenentatge més efectiu, contribuint a millorar el rendiment acadèmic de 
l’estudiantat, en el marc de la millora global de la docència i de l’aprenentatge a la UPC amb un horitzó 
d’aproximació als elements que conformen l’Espai Europeu d’Educació Superior. 
 
Els projecte ha tingut un fort component en la utilització de les TIC, principalment eines on-line ofertes a 
través d'una plataforma d'aprenentatge i ha estat principalment referit als següents aspectes d’actuació 
docent: 
 
- planificació orientada a resultats d’aprenentatge 
- atenció a la progressió de l’estudiantat 
- diversificació dels mètodes d’avaluació 
- desenvolupament de competències específiques i competències genèriques 
 
Tots els recursos TIC generats s'integren al servidor moodle del projecte: comweb.upc.edu i/o al campus 
digital de la UPC: Atenea, que també és una plataforma moodle. En el futur tots els recursos de comweb 
es connectaran a Atenea per a que els estudiants tinguin un únic punt de referència dels recursos i 
activitats d'aprenentatge ofertes i desenvolupades a partir del present projecte i aquest punt de referència 
sigui el campus digital de la UPC en el que s’ubiquen tots els cursos en els quals estan matriculats. 
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1 Introducció 
En el present apartat es resumeix quina va estar la motivació i la finalitat del projecte, per a justificar els 
cinc objectius plantejats i les accions que s’han portat a terme per a obtenir els objectius. 

1.1 Context 
La plataforma COMalaWEB (Comunicacions a la Web) és una eina multimèdia de suport a l’estudi, 
l’experimentació i l’adquisició de tècniques d’autoaprenentatge. El projecte es va presentar per a la 
consolidació de la plataforma COMalaWEB com a eina WWW d'autoaprenentatge per a l'EEES en 
estudis de Bachelor i de Màster. La plataforma en sí es va engegar a l’any 2005 i s’ha anat ampliant i 
millorant des de que es va iniciar. 
 
Dins de la plataforma hi ha integrat un Laboratori Virtual per a comunicacions analògiques i digitals 
(LaViCAD) que ofereix activitats experimentals amb un gran ventall de possibilitats que van des de les 
demostracions teòriques fins a l’emulació de sistemes de comunicacions quotidians com per exemple la 
televisió digital o el sistema Wifi dels sistemes WLAN. L’altre gran component de la plataforma 
COMalaWEB és la base de dades de continguts empaquetada en unitats bàsiques anomenades objectes de 
d'aprenentatge, organitzada en cursos, i que integren tant continguts teòrics (temes i sub-temes) com un 
conjunt d’exercicis proposats per a aprofundir cadascun dels temes tractats. 
 
Amb l’actual projecte també s'ha generat un sistema de generació automàtica d’itineraris d’estudi que 
inclou tan diferents experiments mitjançant el laboratori virtual LAVICAD com l’estudi d’alguns dels 
temes que formen part dels cursos digitalitzats. Per a la generació dels itineraris és necessari que els 
professors per a cadascun dels objectes d’aprenentatge que formen un curs, defineixin clarament quin son 
els objectius que el alumne ha d’assolir amb el treball del tema en qüestió.  
 
En aquesta etapa del projecte COMalaWEB s'ha organitzat i ampliat tot un conjunt de recursos docents, 
que dins de l’àrea de coneixement de Teoria del Senyal i Comunicacions, havien generat els professors 
durant els darrers anys. També s’ha iniciat la inserció d’activitats d’aprenentatge basades en la utilització 
d’aquestos recursos orientades a assolir tan competències bàsiques com competències genèriques en 
l’entorn de les temàtiques de sistemes de comunicacions i processament del senyal. 

1.2 Finalitat del Projecte 
La finalitat principal va ser la de renovar la metodologia docent de les assignatures relacionades amb les 
comunicacions i el processament del senyal en l’àmbit de les telecomunicacions incloent competències 
genèriques i competències específiques que anessin més allà dels continguts. 
  
Lateralment i d'acord amb la nova estructura de l'EEES (Grau i Màster) es va plantejar: 
- Millorar i incrementat recursos didàctics de suport digital. 
- Millorar el rendiment acadèmic i la coordinació del professorat.  
- Fomentar el treball en equip i la creativitat dels estudiants.  
- Potenciar la interdisciplinarietat professional.  
- Facilitar la integració entre la teoria i la pràctica professional. 
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1.3 Objectius i accions 
La següent taula resum  tant els objectius inicials com les activitats proposades a la memòria de petició 
del projecte i realitzades per a la consecució del primers. 
 

Objectius Accions 

Elaboració de les competències específiques i 
transversals per a treballar en els cursos implicats. 

Objectiu 1: - Definició dels objectius de cadascuna de les 
assignatures de grau afegint les competències a 
assolir als actuals continguts que les defineixen. 
- Identificació de connexions i continguts comuns 
entre les diferents assignatures de grau que formen 
part del projecte. 

Proposta d’Activitats de treball basades en el 
laboratori virtual de comunicacions analògiques i 
digitals (LAVICAD). 

Objectiu 2: - Ampliació de laboratori LAVICAD tant pel que 
fa a continguts com per a la millora de les seves 
funcionalitats. 

Adaptació de la base de dades de continguts a la 
plataforma Moodle mitjançant l'empaquetament de 
tipus SCORM i la generació de qüestionaris tipus 
test aprofitant els recursos proporcionats per 
Moodle. 

Objectiu 3: - Una vegada generats molts continguts en format 
digital, i per evitar la dispersió d'eines del curs en 
diversos llocs web  un dels eixos centrals de la 
present proposta és la d'adaptar els continguts ja 
generats al Moodle, sense perdre cap funcionalitat 
anterior i, aprofitant les que ofereix el Moodle des 
del seu paquet bàsic. 
 

Generació d’itineraris d’estudi amb integració 
d’eines d’autoavaluació. 

Objectiu 4: - Programació del mòdul de generació automàtica 
d’itineraris d’estudi i integració a la plataforma 
digital. 

Disseny i execució del pla d’Inserció de les eines 
generades en les assignatures o en les seves 
successores quant s’implantin els IEEE tan en 
estudis de Bachelor com en estudis de Màster.   

Objectiu 5: 

 

Disseny i execució del pla d’inserció de la base de 
dades de continguts com a suport de les 
assignatures del MERIT.  
- Identificació especialment de les competències 
globals que a nivell de continguts suporten tots els 
cursos de tipus CORE. 
- Identificació de continguts i objectius particular 
per assignatures. 
 - Prova pilot de treball sobre la plataforma al 
menys amb 4 assignatures. 
 

 
taula 1. Objectius i accions del projecte. 

1.4 Contingut de la memòria 
 
La resta del present document es distribueix de la següent forma. 
 
A la secció 2 es presenten tots els aplicatius, objectes d'aprenentatge i desenvolupaments tècnics en 
general que s'ha produït mitjançant el present projecte. El contingut es distribueix en la part del laboratori 
virtual, els objectes d'aprenentatge per assignatures de grau i els objectes d'aprenentatge per assignatures 
de màster. Finalment es descriu l’eina generada per a la generació dels itineraris d’estudi. En definitiva 
aquesta secció correspon a les tasques desenvolupades per a obtenir els objectius 2, 3 i 4. 
 
A la secció 3 es presenta la metodologia docent basada en la utilització dels recursos generats, fent èmfasi 
en la seva repercussió per al treball de competències transversals i amb totes les assignatures actuals 
(prèvia implantació total d’estudis en l’EEES) que han participar en la prova pilot endegada durant el 
període del projecte . En definitiva aquesta secció correspon a les tasques desenvolupades per a obtenir 
els objectius 1 i 5. 
 
Finalment a la secció 4 es presenten indicadors basats en la difusió i conclusions del projecte, fent énfasi 
en la continuïtat de la metodologia docent renovada i planificada.  
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2 Desenvolupament Tècnic 
Distingim tres parts diferenciades i corresponents al desenvolupament dels objectius 2, 3 i 4. 

• La primera part fa referència a l'ampliació i desenvolupament de tot el laboratori LAVICAD 
proposada a l'objectiu 2. S'explica a l'apartat 2.1. 

• La segona part fa referència a la creació de la base de dades d'objectes d'aprenentatge, tan 
d'unitats de paquets de continguts mitjançant empaquetament SCORM com de qüestionaris tipus 
test per proposats a l'objectiu 3. S'explica a l'apartat 2.2. 

• Finalment la tercera part fa referència a l'aplicació de generació d'itineraris d'estudi proposada a 
l'objectiu 4. S'explica a l'apartat 2.3. 

 
A la Figure 1.  es mostra un esquema que engloba la disposició de tots els recursos generats en els 
diferents cursos de la plataforma. L’etiquetatge amb metadades dels objectes d’aprenentatge és l’eina que 
permet el funcionament del generador d’itineraris d’estudi. 
 

Tema 1

Tema N

Tema 2

Apdo. 1

Apdo. N

Apdo. 2

Curso 1

Curso 2

Curso N

…….

Base de datos de 
Objetos de 

autoaprendizaje:

SCORM…

Cuestionario

Activitat LAVICAD
MetaDatos + Objeto de 

Aprendizaje
Recurso 
Docente =

 
Figure 1.  Estructura de disseny de l'aplicatiu contenidor. 

 

2.1 Laboratori LAVICAD (Objectiu 2) 
LAVICAD es una aplicació integrada en Moodle i disponible actualment a través del servidor 
comweb.upc.edu. Està formada per un conjunt de simuladors (applets de Java i de Matlab) que emulen 
subsistemes d’alguns sistemes de comunicacions quotidians en la vida diària com per exemple la televisió 
digital terrestre o les xarxes de comunicació Wifi, o be sistemes més acadèmics i genèrics tal com es 
presenten en llibres bàsics de cursos de comunicacions digitals. 
 
Dins d'aquest desenvolupament, distingim quatre parts diferenciades: 
1. Programació de nous simuladors per a la seva integració a Lavicad. 
2. Programació d'interfície de connexió entre lavicad i els instruments de laboratori més habituals en els 

laboratoris de les assignatures de comunicacions.  
3. Programació d'aplicatiu moodle per a l'enregistrament de les activitats dels estudiants basades en la 

utilització de LAVICAD. 
4. Generació d’exercicis i d’activitats basades en la execució dels diferents simuladors per a cada 

assignatura. 
 

2.1.1 Simuladors nous de LAVICAD generats. 
 
El laboratori va començar amb la programació de l'aplicatiu anomenat "Contenidor" . En general els 
sistemes i subsitemes de comunicació presenten un mode de funcionament basat en el processament i 
transformació d'un senyal a través d'un número d'etapes i sub-etapes consecutives. El "Contenidor" es va 
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crear per aprofitar totes les analogies en quant a configuració i creació de resultats que suposa la 
programació de cadascuna de les etapes d'un sistema o sub-sistema qualsevol de comunicacions. Aquesta 
idea queda reflectida a la Figure 2.  
 

Start End

1: Input 
Parameters

STEP 1

1: Results

2: Input 
Parameters

STEP 2

2: Results

N: Input 
Parameters

STEP N

N: Results

Signal Path

 
Figure 2.  Estructura de disseny de l'aplicatiu contenidor. 

 
La motivació per a la seva creació ha estat el re-aprofitament de tot el software de gestió de variables i 
d’interfícies d’usuari per a la creació de cada nou simulador a integrar al laboratori virtual. L’aplicatiu 
contenidor és un applet dissenyat amb un nucli tancat i fàcilment configurable i flexible que permet afegir 
nous simuladors de sistemes de comunicacions. Així doncs, a nivell de nucli, s'ha proporcionat una 
interfície genèrica que defineix principalment els paràmetres del sistema, la generació dels resultats i la 
seva visualització. El nucli funciona de manera independent al sistema que es vol simular. En definitiva, 
l'aplicatiu contenidor és una eina comuna a tots els applets generats, bàsica, totalment documentada i útil 
per a aquella persona interessada en la creació d'altres simuladors de sistemes de comunicacions. Des del 
punt de vista del programador, permet la generació d'applets que simulen sistemes de comunicacions molt 
diferents aprofitant per complet el codi únic de l'aplicatiu Contenidor. Aquest codi s'ofereix en forma de 
llibreria en llenguatge de programació JAVA. 
Tot programador que vulgui generar un sistema de comunicacions només ha de preocupar-se per la 
configuració del seu sistema concret i la programació pròpia del sistema de comunicacions que hagi de 
generar (operacions de processat de senyal principalment), deixant de banda aspectes com ara la interfície 
gràfica , sistema de desament i intercanvi de variables o fitxers, etc 
 
Al començament del projecte actual s’havien acabat de programar i instal·lar els següents simuladors en 
el laboratori virtual LAVICAD: 
 
 QAM: Sistema de generació de modulacions QAM en 8 etapes que incloent diferents efectes tant de la 
transmissió com de la recepció: Polsos limitats en banda, canal AWGN amb distorsió lineal, recepció amb 
filtre adaptat, ecualització, visualització d’errors de sincronisme i detecció i mesura de probabilitat 
d’error. És un simulador molt complet i molt acadèmic amb el sentit de ser molt útil per a l’estudi de tots 
els fonaments de les modulacions digitals lineals. 
Codec: Sistema dissenyat per a l’ensenyament de tècniques de codificació de canal basades en algorismes 
convolucionals, 6 etapes. S’emula un conjunt de codificadors convolucionals, habituals en estàndards de 
comunicacions basades en COFDM i en la descodificació s’aplica l’algorisme de Viterbi, tant en la seva 
versió més teòrica (mètrica real) com en versions més pràctiques (mètrica quantificada) i utilitzant 
estratègies de puncturing.  
WiFi:

 

 Aquest simulador emula la capa física del estàndard 802.11g amb 7 etapes, per a comunicar un 
punt d’accés a diferents terminals. Atès que és molt popular per a la connexió de PCs tan de sobretaula 
com portàtils, PDAs i telèfons mòbils s’ha escollit al laboratori LAVICAD com a sistema per a motivar a 
l’estudiantat amb una aplicació quotidiana. 

TDT

 

: L’objectiu d’aquest simulador era doble. Per una banda crear un sistema de comunicacions amb un 
elevat interès acadèmic que en el moment que es va realitzar era dels sistemes més complets a nivell de 
capa física del laboratori virtual LAVICAD, incloent blocs de modulació, codificació de canal i simulació 
del canal de propagació. Per una altra banda poder presentar a l’estudiant un simulador basat en 
l’estàndard dedicat al sistema de Televisió Digital Terrestre: TDT  (Capa física de l’estàndard  ETSI EN 
300 744 de Digital Video Broadcasting (DVB-T)). 
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En total es contemplen les següents etapes: 
 

1. Generació de la seqüència de bits 
2. Codificació interna de canal i entrellaçat 
3. Codificació externa de canal 
4. Modulació OFDM 
5. Simulació de canal variant i suma de soroll 
6. Desmodulació OFDM 
7. Descodificació externa de canal 
8. Descodificació interna de canal i detecció de bits 

 
La següent figura mostra la pantalla inicial del simulador. Seguint la filosofia del laboratori virtual  
LAVICAD la programació esta feta seguint l’estructura de l’aplicatiu “Contenidor” anteriorment descrita. 
A més es dissenya pensant que l’estudiant trobi tots els diagrames de blocs en la pantalla inicial per tenir 
una visió general de tot el sistema i després pot anar treballant, personalitzant i analitzant cadascun d’ells 
per separat i de manera concatenada. 
 
 

 
Figure 3.  Pantalla inicial del simulador DVB-T. 

Tenint en compte la finalitat pedagògica de l’aplicació totes les etapes i resultats es presenten de forma 
visual i numèrica per a que l’estudiant pugui assolir els coneixements. A mes, això permet treballar els 
diferents blocs dels que esta composat el simulador amb diferents nivells de profunditat. De manera 
superficial si l’objectiu és nomes que l’estudiant adquireixi els conceptes, i de manera detallada  i 
profunda si l’estudiant ha d’analitzar i entendre el detall. La següent figura mostra un exemple 
corresponent a una de les pantalles de presentació de resultats: 
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Figure 4.  Pantalla presentació de resultats del simulador DVB-T. 

 
 
El simulador DVB-T System ja està finalitzat i totalment operatiu per a la seva utilització tant en classes 
d’aplicacions de l’assignatura de Comunicacions II com en altres assignatures de comunicacions més 
avançades. 
 
AM_FM Sistema acadèmic de 4 etapes per a l’ensenyament dels sistemes de modulació i desmodulació 
analògics d’AM i de FM. Aquest sistema presenta la particularitat de poder treballar am un senyal 
missatge sintètic o directament d’audio, de tal forma que està permès visualitzar i també escoltar els 
efectes produïts sobre un senyal d’audio, permeten tant una anàlisi objectiva com subjectiva del sistema. 
FQ

 

 Aquest applet és relativament senzill (una única etapa) i s’ha dissenyat per a facilitar el càlcul de 
probabilitats d’error sobre senyals gaussians fent servir les funcions típiques d’àrees de distribucions 
gaussianes. De fet aquest applet en particular no emula una etapa típica d’un sistema de comunicacions 
però és útil per a la realització dels exercicis més habituals en l’estudi i avaluació de molts sistemes de 
comunicacions. 



Memoria_2007MQD00078 28/11/2009 10 

  

 
Figure 5.  Simuladors LAVICAD dispionibles a la web del projecte (Llistats a la part esquerra com a “Other trial applets”) per a 

usuaris no registrats. 

 
MPEG 
El disseny d’aquest tipus de codificador/descodificador estava previst per a combinar amb el sistema 
TDT, en el qual es treballa la capa física corresponent a aquest codificador de senyal de vídeo. Des del 
punt de vista de l’usuari de LAVICAD, l’objectiu de la introducció de la capa d’aplicació MPEG és 
observar, manipular i entendre millor l’efecte de la cadena completa de codificació/modulació sobre la 
qualitat del vídeo descodificat, així com estudiar l’efecte sobre diferents tipus de múltiplex de vídeo.  
S’ha realitzat un estudi de viabilitat per a la incorporació de la capa d’aplicació 
(codificació/descodificació MPEG) al simulador DVB-T de LAVICAD. Aquest estudi i implementació 
s’havia programat inicialment en tres fases: 

. 

FASE 1. Inserir un fragment de Transport Stream de MPEG-2 al simulador, per ser tractat en la cadena de 
modulació/desmodulació (sistema TDT) del simulador de la mateixa manera que els altres senyals de 
prova. Un cop extret el Transport Stream tractat a l’extrem receptor, descodificar-lo per tal d’observar 
visualment i mesurar quantitativament (PSNR) la qualitat del senyal de vídeo sotmès a diferents 
condicions de transmissió simulades.  
FASE 2. Incorporar un bloc de codificació a l’entrada del simulador i un altre bloc de descodificació a la 
sortida que generin  
a. Program Streams de MPEG-2 a partir de seqüències originals de vídeo  
b. Seqüències descodificades a partir del senyal demodulat al descodificador DVB-T 
FASE 3. Incorporar un bloc de multiplexat/desmultiplexat de Transport Stream per permetre el 
multiplexat de diferents Program Streams codificats amb el codificador de la fase 2 i demultiplexar-los 
abans del descodificador, de manera que el simulador LAVICAD pugui operar sobre múltiplex de 
diferents programes audiovisuals 
 
Les proves realitzades durant la fase 1 van mostrar un problema de memòria per tractar fragments 
significatius de Transport Streams reals de MPEG-2 en l’entorn del simulador LAVICAD actual. Per 
simular la transmissió de només 5 segons de vídeo, es requereix un fitxer de dades d’entrada d’un tamany 
mínim de 20Mbit. L’applet TDT original del simulador LAVICAD no suporta la transmissió de més de 
24 paquets de dades de 188bytes cadascun (36Kbit). Es requeririen 17.500 paquets per transmetre els 5 
segons de vídeo. De fet, per transmetre una sola imatge de tipus “Intraframe” de la seqüència de vídeo es 
requereixen uns 340 paquets de 188 bytes (136 o 68 paquets de 188 bytes per imatges de tipus “P” o de 
tipus “B”), que superen el límit de 24 paquets del simulador actual. Atès que no s’ha pogut iniciar el 
simulador MPEG, amb els terminis previstos, s’ha iniciat una segona fase d’estudi de possibles 
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alternatives per a la seva construcció, analitzant tant la possibilitat  d’augmentar la memòria de la 
màquina virtual de Java com el procés d’optimitzar el tractament de dades del simulador de capa física 
per tal de poder processar de forma seqüencial una sèrie de trames de senyal. Per tant, la generació 
d’aquest simulador no s’ha pogut desenvolupar amb els terminis previstos. 
 

2.1.2 Connexió dels simuladors LAVICAD a instruments de 
laboratori. 

S’ha creat l’applicatiu “LavicadAS: Adapta_Signal” como a sistema de transmissió bidireccional de 
senyals entre el simulador QAM de LAVICAD i qualsevol Analitzador Vectorial de Senyal d’Agilent que 
suporti senyals generats i processats amb el software Agilent 89600. LavicadAS adapta el senyal per 
poder-lo carregar a l’Agilent 89600.  Aquesta funcionalitat ha permès la utilització del laboratori virtual 
de forma connectada a un laboratori instrumental. Els senyals generats amb el simulador QAM esdevenen 
senyals corresponents a modulacions digitals de forma anàloga a les que proporciona un generador de 
senyal d’Agilent, tal com es mostra a la següent figura. 
 
Aquesta funcionalitat ha estat de gran utilitat per al disseny de pràctiques de laboratori en les que es pot 
combinar dos eines i dos metodologies d’anàlisi per a entendre com funcionen les modulacions digitals. A 
l’apartat 3, s’explica com ha donat lloc a la generació de pràctiques dins d’una de les assignatures de 
laboratori. 
 

LAVICAD

AGILENT 89600

GENERADOR SENYAL

 
Figure 6.  Funcionalitat d’enviament de senyals generats al laboratori virtual per ser processats juntament amb els senyals reals 
d’un generador de senyal 

 

2.1.3 Enregistrament de la utilització de LAVICAD a Moodle. 
 
Actualment s'està implementant la interfície de les comunicacions bidireccionals entre el servidor 
(Moodle) en el que es disposen els applets i la interfície d’usuari que utilitzen els estudiants quant 
executen els simuladors com a activitat d’aprenentatge en el marc d’una assignatura. Així, el professor 
pot obtenir informació de retorn de les seves propostes. 
 
Amb l’activació d’aquesta funcionalitat es permet que els professors de les assignatures de comunicacions 
i processament del senyal en general, puguin obtenir informació de retorn de les propostes de treball que 
fan als estudiants. És a dir, automàticament es pot obtenir la llista dels estudiants que han executat un 
applet en qüestió i quins han estat els resultats obtinguts en cadascuna de les etapes.  
 
Aquesta funcionalitat s’ha implementat seguin la metodologia mostrada a la Figure 7. Quan s’invoca un 
experiment en línia a través de la plataforma Moodle hi ha un conjunt de tasques que s’executen per dur a 
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terme la comunicació dels laboratoris virtuals amb la base de dades de Moodle per a emmagatzemar els 
resultats de la pràctica i després permetre que els professors vegin els resultats i els puguin utilitzar de 
forma automàtica en el procés d'avaluació d’una assignatura. 
L'aplicació és un nou mòdul Moodle anomenat JLab. JLab: 
1. Centralitza la gestió dels simuladors que es poden utilitzar en les pràctiques. 
2. Permet als usuaris remots enviar els resultats al servidor per ser emmagatzemats a la base de dades de 
Moodle. 
3. Permet als professors veure els resultats de les pràctiques des del portal i descarregar els resultats en 
format Excel. 
L'usuari entra al portal principal utilitzant qualsevol navegador. Llavors l'usuari executa una pràctica JLab 
de qualsevol dels seus cursos. 
 

Jlab Module
Includes a bank of simulators

Course A

Students

4.  Run the practice that loads the simulator.
view.php

6.   View students results.
report.php

Administrator

Teacher A

Simulator 1 Simulator 2 Simulator N…
Simulators Management

config.html
mdl_jlab_simulators

Add JLab practice, choose and setup the 
simulator you want to use.

mod.html
mdl_jlab

Install Jlab module in Moodle

Resource 1

JLab Practice1
(simulator 1)

JLab Practice 2
(simulator 3)

- The applet sends the results to the server
contenedor.java

- JLab stores the receive data in the DB.
combeans.php

mdl_jlab_results

1

2

3

4

5

6

 
Figure 7.  JLab – Disseny del mòdul Jlab per comunicar la plataforma moodle als simuladors LAVICAD. Diagrama funcional. 

 
 
Actualment s’ha dotat a un dels simuladors, d’aquesta funcionalitat com a prova pilot. 
 
A nivell més tècnic la comunicació entre el simulador i el servidor de Moodle és del tipus client-servidor i 
es desenvolupa seguint els següents passos: 
 
1.  L’usuari es connecta al curs Moodle i accedeix a un tipus d’activitat que conté un applet de java, en 
aquest cas l’applet pilot, mitjançant una petició URL al servidor. 
2.  El servidor recopila tota la informació que necessita (en principi emmagatzemada en la base de dades) 
per mostrar l’applet, com les llibreries, classes, etc., i construeix una pàgina HTML que retorna a l’usuari. 
En aquesta pàgina, s’ha incrustat codi javascript en forma de plugin, que permet executar l’applet.  
3.  Els applets Comalaweb permeten guardar una sèrie de paràmetres amb informació relacionada amb el 
treball realitzat per l’usuari amb l’applet corresponent. Actualment, els applets permeten guardar aquestos 
paràmetres en un fitxer de text, en la màquina client i també poden realitzar una connexió via TCP/IP amb 
el servidor i enviar-les en el moment en què es realitzi una determinada acció. 
4.  En el moment d’enviar la informació, se li dóna format de document XML, amb una estructura de 
document definida, i utilitzant l’API JLab, que ens permet llegir i crear arxius XML.  
5.  El servidor té un servei receptor de les dades enviades, que en el nostre cas és un script PHP. Aquest 
pàgina PHP analitza la informació rebuda amb les eines del JLab, i les guarda a la base de dades del 
Moodle automàticament Aquesta informació serà recuperable en futures sessions de l’usuari, tant si vol 
tornar a treballar amb l’applet o per si vol consultar resultats (estadístiques, …). 
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2.1.4 Objectes d’aprenentatge LAVICAD a Moodle. 
En resum i per el que fa referència al laboratori LAVICAD. Els productes finals que a partir del laboratori 
virtual es poden disposar en els diferents cursos de la plataforma són: 
 
Objectes d’aprenentatge en forma de proposta d’activitat formativa LAVICAD: 
En cada activitat formativa es proposa un exercici o problema d’enginyeria per a treballar o una anàlisi 
teòrica o una aplicació particular. En tots els casos la resolució del exercici requereix que l’estudiant 
executi un experiment simulat mitjançant un applet LAVICAD.  Els applets disponibles actualment són: 
QAM, WIFI, AMFM, TDT, CODEC i FQ.  
 
Els resultats generats queden enregistrats a la base de dades de la plataforma d’aprenentatge i el professor 
ho pot fer servir en el procés d’avaluació de l’assignatura. 
 
L’activitat es pot fer servir fora de l’aula com a treball encarregat o be en pràctiques de laboratori com a 
complement a un experiment amb instrumentació real. 
 

2.2 Generació recursos docents per assignatures d’Enginyeria 
de Telecomunicacions i de Grau. 

 
Per a aconseguir l’objectiu 3 es van seguir dos línies de treball: Creació de paquets SCORM i creació de 
qüestionaris. 
 

2.2.1 Paquets SCORM 
Per la creació d’una base de dades d’unitats d’aprenentatge tant de continguts com de qüestionaris es va 
triar l’estàndard d’empaquetament SCORM. Es va triar aquest estàndard especialment per ser un recurs 
suportat per la plataforma de treball (moodle). SCORM és un conjunt d'estàndards i especificacions per a 
sistemes d'e-learning basats en web. Defineix la manera per emmagatzemar continguts en paquets que a 
més poden estar comprimits en fitxers zip. Utilitza XML i es basa en els treballs fets per organitzacions 
com la AICC (CBT), IMS, IEEE, i Ariadne. SCORM és una especificació de la iniciativa Advanced 
Distributed Learnig (ADL) que va néixer de la Secretaria de Defensa dels EUA. 
 
Les seves principals característiques són: 

• Reusable: modificable per diferents professors i eines 
• Accessible: pot ser publicat i trobat per diferents entitats i sistemes. 
• Interoperable: capaç de funcionar en diferents sistemes, per exemple des de Moodle o un entorn 

d'aprenentatge en línia. 
• Durador: no requereix modificacions significatives per adaptar-lo a un nou sistema.  

 
 
L’activitat realitzada va consistir en convertir fitxers LATEX i DOC a HTML per tal de després poder 
generar paquets SCORM que es desplegaven a ComWeb. Es va fer seguint la metodologia mostrada a la  
Figure 8. Per ser la més òptima pel que fa a la minimització de temps i esforç.  
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Latex DOC PDF

HTML

SCORM

A B

A B

A partir de “A” es crea “B”

A forma part de B

Tema 1-7 Tema 1-10

Tema 1-10

Tema 1-10

Tema 1-10

Tema 1-10

Linux

Windows

Windows

Windows

Windows

Windows

 
Figure 8.  Metodologia seguida per al disseny de paquets SCORM. 

 
A continuació es llisten els recursos generats d’aquest tipus: 
 

2.2.2 Assignatura: Processament del Senyal i Comunicacions 
Estudis: Enginyeria Electrònica 
Centre: ETSETB 
 
Explicació i Enumeració del recursos docents generats: 
 
A partir d’uns apunts inicials incomplets i sense estructurar es va elaborar tot un conjunt de material 
docent que cobria en escreix el temari de l’assignatura de Processament del senyal. Tot aquest material va 
ser convenientment ordenat i amb format unificat amb la resta de material docent similar d’aquest 
projecte docent. 
 
En definitiva, en l’àmbit d’aquest projecte per l’assignatura de Processament s’han desenvolupat els 
següents paquets SCORM: Total 10 
 

• Muestreo de señales 
 http://comweb.upc.edu/mod/resource/view.php?id=538 

• Cuantificación de señales http://comweb.upc.edu/mod/resource/view.php?id=473 
• La transformada discreta de Fourrier 

 http://comweb.upc.edu/mod/resource/view.php?id=475 
• Fonación y audición 

 
• Cuantifición adaptativa 

http://comweb.upc.edu/mod/resource/view.php?id=476 

 http://comweb.upc.edu/mod/resource/view.php?id=479 

http://comweb.upc.edu/mod/resource/view.php?id=538�
http://comweb.upc.edu/mod/resource/view.php?id=473�
http://comweb.upc.edu/mod/resource/view.php?id=475�
http://comweb.upc.edu/mod/resource/view.php?id=476�
http://comweb.upc.edu/mod/resource/view.php?id=476�
http://comweb.upc.edu/mod/resource/view.php?id=479�
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• Codificación diferencial 
 http://comweb.upc.edu/mod/resource/view.php?id=477 

• Otros esquemas de codificación de voz 
 http://comweb.upc.edu/mod/resource/view.php?id=478 

• Estimació espectral 
 http://comweb.upc.edu/mod/resource/view.php?id=493 

• Disseny de filtres digitals 
 http://comweb.upc.edu/mod/resource/view.php?id=376 

• Filtratge òptim. Sistemes adaptatius 
 http://comweb.upc.edu/mod/resource/view.php?id=435 
 

2.2.3 Assignatura: Comunicacions I 
http://comweb.upc.edu/course/view.php?id=4 
Estudis: Enginyeria Telecomunicacions 
Centre: ETSETB 
 
Paquets SCORM generats 4: 

1. EJERCICIO RESUELTO: Comunicaciones en banda base con diversidad en recepción y diseño 
de señal transmitida.  

2. EJERCICIO RESUELTO: Comunicaciones en banda base con diversidad en recepción y ruidos 
correlados.  

3. EJERCICIO RESUELTO: Sincronismo de portadora y filtrado equivalente pasobajo  
4. EJERCICIO RESUELTO: Modulación FM de una modulación digital binaria unipolar  

 

2.2.4 Assignatura: Comunicacions II 
http://comweb.upc.edu/course/view.php?id=3 
Estudis: Enginyeria Telecomunicacions 
Centre: ETSETB 
 
Paquets SCORM generats 10: 

1. Transparencias asignatura 
2. Modulaciones de Pulsos (PM Pulse Modulation)  
3. Representación Geométrica. Espacio de Señal  
4. Receptor óptimo para PM y canal AWGN  
5. BER para PM y canal AWGN 
6. EJERCICIO RESUELTO: Control T08 G30 (J. Riba)  
7. EJERCICIO RESUELTO: Ecualización (T08 G10)  
8. EJERCICIO RESUELTO: Demodulación de QPSK con error de sincronismo de portadora  
9. EJERCICIO RESUELTO: Demodulación de MSK mediante Decisión Directa (Direct Decision)  
10. EJERCICIO RESUELTO: Probabilidad de error con diferentes estrategias de diversidad  
11. EJERCICIO RESUELTO: Demodulación de Multiportadora con error de sincronismo de 

frecuencia portadora  
  

2.2.5 Creació de qüestionaris 
Els qüestionaris tipus test han estat creats per a proporcionar als alumnes eines per a una ràpida 
autoavaluació del seu grau d'aprenentatge. Consisteixen en general en preguntes de resposta numèrica o 
en preguntes multi resposta amb una única resposta bona de les quatre presentades. Aquestos elements 
(els qüestionaris) han estat creats aprofitant la corresponent eina del moodle i es poden combinar en els 
itineraris d'estudi tant amb els elements de contingut teòric com amb les activitats basades amb la 
simulació mitjançant un applet de LAVICAD. 
 
S'han creat els següents qüestionaris: 
 

Estudis: Enginyeria de Telecomunicació (Quadrimestre 2B) 
Assignatura: Comunicacions I 

http://comweb.upc.edu/mod/resource/view.php?id=477�
http://comweb.upc.edu/mod/resource/view.php?id=478�
http://comweb.upc.edu/mod/resource/view.php?id=493�
http://comweb.upc.edu/mod/resource/view.php?id=376�
http://comweb.upc.edu/mod/resource/view.php?id=435�
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Centre: ETSETB 
• Test C1_T3_1 (3 preguntes) exercici de modulacions passa-banda analògiques.   
• Test C1_T4_1 (4 preguntes) exercici de modulacions digitals.   

 

Estudis: Enginyeria de Telecomunicació (Quadrimestre 3A) 
Assignatura: Comunicacions II 

Centre: ETSETB 
Energia_distancia Qüestionari Tema 2 (7 preguntes) 
Ocho Señales y Cota de la Union Tema 2 Qüestionari (5 preguntes) 
Espacio de Señal HIPERCUBO Qüestionari (6 preguntes) 
Interferencia NO sincronzada (Ej 9 de Tema 3) Qüestionari  (12 preguntes) 
 
 
 

2.3 Generació recursos docents per assignatures del Máster 
MERIT. 

També per aconseguir l'objectiu 3, el projecte s’ha aplicat amb èxit a les següents assignatures CORE del 
programa MERIT del Departament TSC: 
 
- IP NETWORKS AND PROTOCOLS 
- SIGNAL PROCESSING 
- WAVES AND SYSTEMS 
 
MERIT és el Master of Science in Research on Information and Communication Technologies que és un 
màster ERASMUS MUNDUS impartit al departament de Teoria del Senyal i Comunicacions (TSC) 
conjuntament amb prestigioses universitats de Spain, Belgium, Germany, Italy and Sweden 
(http://www.meritmaster.org/). 
 
Pel que fa a les assignatures CORE "IP Networks and Protocols", "Signal Processing" i "Waves and 
Systems" se n’han preparat els materials d’autoaprenentatge i autoevaluació.  
 
Els principals recursos desenvolupats són els tests i els exercicis resolts, en format Scorm. També s’han 
utilitzat eines per l’entrega de exercicis via web, i arxius pdf i pàgines de moodle per donar informació als 
estudiants. La taula següent mostra els recursos que s’han preparat i estan disponibles en cada 
assignatura: 
 

 Exercicis 
Resolts Tests Exercicis 

Proposats 
Altres 

documents 
IP Networks 
and Protocols  0 2 0 0 

Signal 
Processing 5 1 3 5 

Waves and 
Systems 19 14 0 0 

 
taula 2. Objectes d’aprenentatge generats per assignatures del màster MERIT. 

 

Els exercicis resolts són paquets Scorm que contenen 3 pàgines html i un pdf. Les tres pàgines 
corresponen a l’enunciat, a la resolució i a la informació extra (com les paraules clau). El pdf conté tant 
l’enunciat com la resolució de l’exercici. Scorm fa referència a un conjunt d’especificacions amb 
l’objectiu de crear material fàcilment utilitzable, tant per estudiants com a l’hora de penjar-los. En els 
paquets estàtics (els utilitzats) només s’utilitza l’especificació IMS, ideal per empaquetar diversos fitxers. 
Per fer els paquets Scorm s’ha utilitzat un processador de text pla i un processador de text per fer els pdf. 
Per agrupar els arxius en el paquet Scorm s’ha utilitzat el Reload Editor. 

Exercicis resolts 

 
Test Moodle 
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Els tests utilitzats són de tipus “opcions múltiples”. Principalment són de resposta única, excepte el test de 
Signal Processing que és multiresposta. Les fórmules dels tests s’han introduït utilitzant el mòdul de 
LaTeX, és a dir, no cal utilitzar imatges externes per reproduir les fórmules. 
 

Els exercicis proposats són tasques de moodle que contenen l’enunciat complert i permeten enviar la 
solució al professor.  

Exercicis proposats 

Aquests documents són principalment pdfs: transparències de teoria, informació per estudiants... També 
hi ha una pàgina de moodle que proposa exercicis d’un llibre. 

Altres documents 

 
Com a exemple, les figures següents mostren les captures d’unes pantalles de la pàgina web on són 
accessibles els materials preparats per a les assignatures SP Signal Processing (indexat de termes) i 
Waves and Systems (apunts i exercicis). 
 

 
Figure 9.  Recursos generats a l'assignatura Waves and Systems. 
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Figure 10.  Recursos generats a l'assignatura Signal Processing. 

 

2.4 Itineraris d'estudi. 
Aquesta funcionalitat consisteix en proporcionar a l'estudiant un conjunt d'elements d'aprenentatge a 
partir d'una paraula clau introduïda en la funcionalitat de buscador i s'ha desenvolupat per aconseguir 
l'objectiu 4. 
 
Els elements d'aprenentatge poden ser:  

1. Objectes de teoria tipus SCORM 
2. Objectes de teoria tipus pdf  
3. Qüestionaris 
4. Activitats basades en el laboratori virtual (activitats Jlab).  

 
A continuació s'explica el desenvolupament tècnic de la funcionalitat. 
 
Aquesta aplicació és un mòdul per a Moodle 1.6 (o superior) que implementa un simple servei de recerca 
per paraules clau. Està desenvolupat en PHP fent ús de les funcions que ens proporciona l'API de Moodle 
per a realitzar preguntes a base de dades i mostrar resultats en HTML. 
 
Està dividit en dues parts: el bloc que apareix a la pàgina principal que mostra un petit formulari des del 
qual es pot llançar cerques i la pàgina de resultats on es mostren enllaços als recursos trobats. 
 
La recerca es basa en la inspecció de les metadades dels objectes d'aprenentatge (Figure 1. ). En 
particular, dels camps "summary" i nom de la taula "resource" de la base de dades de Moodle. Un cop 
introduïdes les paraules clau i accionat el botó corresponent, a la pàgina de resultats es mostren aquells 
recursos de camp "summary" o que conté les paraules clau anteriorment especificades. Addicionalment 
també es pot afegir a la funcionalitat que proporcioni els recursos que porten la paraula clau en el seu 
títol. 
 
A l'efectuar la cerca dels recursos es pot especificar si es vol obtenir tots els tipus d'objectes 
d'aprenentatge o només els d'un tipus determinar dels quatre tipus especificats. 
 
El cercador treballa sobre la base de dades MYSQL de moodle. La següent figura mostra l'aspecte del 
buscador generat. 
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Figure 11.  Metodologia seguida per al disseny de paquets SCORM. 

En el disseny dels diferents objectes d’aprenentatge que integren cadascun dels cursos, cal que els 
professors defineixin paraules clau relacionades en els possibles itineraris d’estudi que desprès poden 
suggerir als estudiants dels seus cursos en funció de les seves aptituds i mancances. 
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3 Metodologies docents Basades en els recursos 
generats. 

 
En aquest apartat es presenta la incidència dels recursos generats en la docència de cadascuna de les 
assignatures d'interès així com la previsió de creació d'activitats formatives a les assignatures de grau per 
al ja iniciat espai europeu d'educació superior (EEES) . 
 
El primer apartat correspon a les línies de treball desenvolupades per a l'objectiu 1 i el segon apartat a les 
corresponents per aconseguir l'objectiu 5. 

3.1 Assignatures de Grau EEES. 
 
Un dels reptes en el disseny dels plans d'estudi dels graus, ha estat la inserció en les assignatures de 
l'assoliment de les competències genèriques a més de les competències de continguts que ja en sí es tenia 
que assolir al cursar cadascuna de les assignatures. En particular a la UPC s'han de treballar les següents 
competències genèriques al dissenyar els plans d'estudis: 
 
CG1 - Emprenedoria i innovació  
CG2 - Sostenibilitat i compromís social  
CG3 - Tercera llengua  
CG4 - Comunicació eficaç oral i escrita  
CG5 - Treball en equip  
CG6 - Ús solvent dels recursos d'informació  
CG7 - Aprenentatge autònom 
 
A mes, en els plans d'estudi dels 5 graus de telecomunicacions que s'han dissenyat a l'ETSEB (taula 3) 
s'han introduït tres competències genèriques relacionades amb l'enginyeria i amb les TIC: 
 
CG8 - Capacitat per identificar, formular i resoldre problemes d' enginyeria  
CG9 - Capacitat per concebre, dissenyar, implementar i operar sistemes  
complexes en l' àmbit de les TIC  
CG10 - Experimentalitat i coneixement de la instrumentació 
 
Grau  l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació, ETSTB Inici 
Enginyeria de Sistemes de Audiovisuals Setembre 2009 
Enginyeria de Sistemes Electrònics Setembre 2009 
Ciències i Tecnologies de les Telecomunicacions Setembre 2010 
Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació Setembre 2010 
Enginyeria de Telemàtica Setembre 2010 

taula 3. Calendari d'implantació dels estudis de Grau l’ETSETB. 
 
 
En particular, les activitats d'aprenentatge dissenyades a partir dels experiments del laboratori virtual, es 
poden dirigir a l'adquisició d'aquestes tres competències de forma molt directa. 
 
Durant el temps de desenvolupament del projecte s'ha estat treballant en el disseny d'activitats basades en 
la utilització de LAVICAD a través d'internet i amb la finalitat de complementar la resolució d'exercicis 
mes o menys complexes proposats en el marc d'assignatures de sistemes de comunicacions. La següent 
taula mostra per a la competència CG8 el tipus d'activitat proposta en funció del grau o nivell 
d'assoliment de la competència. En particular les activitats de nivell 1 i nivell 2 es proposen per als cursos 
de grau de segon, mentre que les activitats de nivell 3 haurien d'estar dirigides a alumnes de quart curs en 
el marc d'assignatures d'especialització. 
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Definició dels elements. Nivell 1: 
Resolució d’un problema 
pautat. 

Nivell 2: 
Resolució d’un problema 
obert que conté el disseny 
d’un sistema o sub-sistema 
de (Comunicacions) 

Nivell 3: 
Disseny i avaluació d’un 
sistema (de 
comunicacions) complexe. 

Utilització de Laboratori 
Virtual per 
acompanyament d’un 
exercici teòric. 

Resolució d’un exercici de 
teoria on tots els apartats 
estan mol guiat i tots es 
poden verificar amb el 
laboratori virtual. 
Paràmetres de configuració 
venen donats per el propi 
enunciat. 

Resolució d’un exercici de 
teoria no guiat. Per a 
utilitzar el laboratori virtual 
l’estudiant ha de calcular 
quin són els paràmetres de 
configuració adequats. 

Disseny d’un subsistema 
del laboratori virtual que 
esdevé necessari a partir 
del plantejament d’un 
problema complexe. 

Utilització de Laboratori 
Virtual per 
acompanyament d’un 
experiment al laboratori. 

Realització d’una pràctica 
en el laboratori presencial 
amb la instrumentació 
adient. Guiar als estudiants 
de forma pautada per a 
que en l’estudi previ 
utilitzen el laboratori 
virtual. 

Realització d’una pràctica 
en el laboratori presencial 
amb la instrumentació 
adient. Els  estudiants de 
forma NO pautada han 
d’utilitzar el laboratori 
virtual per a elaborar 
l’estudi previ i/o per a 
analitzar els resultats 
obtinguts en el laboratori 
experimental. 

Realització d’una pràctica 
en el laboratori presencial 
amb la instrumentació 
adient. Els estudiants han 
de dissenyar un sistema o 
subsistema (per exemple, 
de comunicacions) previa 
simulació amb el laboratori 
virtual. 

taula 4. Definició d’activitats formatives per nivell per a l’assoliment de la competència 
genèrica CG8 a l’ETSETB. 

 
 
 En particular, s'han dissenyat dos activitats formatives de nivell 2 per Utilització de Laboratori Virtual 
per acompanyament d’un exercici teòric que actualment s'utilitzen a un grup de l'assignatura de 
"comunicacions I" i 2 activitats formatives de nivell 2 d'utilització de Laboratori Virtual per 
acompanyament d’un experiment al laboratori que actualment s'utilitzen a un grup de l'assignatura de 
"laboratori de Comunicacions I". Totes dues assignatures corresponent al pla d'estudis d'Enginyeria de 
Telecomunicacions de l'ETSETB. Ara be, les activitats dissenyades es podran aprofitar per assignatures 
dels nous graus ja que han estat dissenyades amb els criteris adients i que en particular es començaran a 
impartir al Febrer del 2010. 
 

3.2 Assignatures d’Enginyeria de Telecomunicacions 
 
A aquest apartat es resumeixen el tipus d'activitat per assignatures tal com es fan servir actualment i a 
l'espera de que s'inicin els estudis de grau on es podran aprofitar gran part dels recursos generats. 
 
 
Assignatura Pla d'estudis Centre Duració Periodicitat Mitjana 

alumnes  
Recursos 
Utilitzats 

Comunicacions I Eng. 
Telecomunicació 

ETSEB Semestral Semestral 120 Lab. Virtual 
SCORM 
qüestionaris 

Comunicacions II Eng. 
Telecomunicació 

ETSEB Semestral Semestral 120 Lab. Virtual 
SCORM 
qüestionaris 

Laboratori de 
Comunicacions I 

Eng. 
Telecomunicació 

ETSEB Semestral Semestral 90 Lab. Virtual 
 

Processament del 
Senyal (Format 
semipresencial) 

Eng. Electrónica ETSEB Semestral Semestral 20 SCORM 
 

Senyals i Sistemes 
Lineals 

Eng. Tècnica de 
Telecomunicació 
(esp. Sistemes 
Electrònics). 

EPSEVG Semestral Semestral 20 Lab. Virtual 
 

taula 5. Assignatures que han participat en les proves pilot del projecte d’estudis d’enginyeria. 
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Per a mes informació sobre les assignatures de l’ETSETB es pot consultar: 
ETSETB: Escola Técnica Superior d’Enginyers de Telecomunicació: http://www.etsetb.upc.edu/ 
 

3.2.1 Assignatures de Comunicacions dels estudis  d'Enginyeria en 
de Telecomunicacions de l'ETSETB.  

En particular, les assignatures de Comunicacions I, Comunicacions II i Laboratori de Comunicacions I 
corresponent a assignatures del primer cicle dels estudis d’Enginyeria de Telecomunicacions impartir a 
l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Telecomunicacions es donen amb el següent ordre: 
 
Comunicacions I, 6 crèdits: Segon semestre de segon curs (2B) 
Comunicacions II, 6 crèdits: Primer semestre de tercer curs (3A) 
Laboratori de Comunicacions I, 3 crèdits: Primer semestre de tercer curs (3A) 
 
Són tres assignatures relacionades. Les dos primeres són assignatures teòriques. A la primera es treballen 
els fonaments dels sistemes de comunicacions i a la segona es donen conceptes més avançats i relacionats 
amb equalització, múltiple accés i modulacions dissenyades per a l’optimització de l’espectre. 
En general són assignatures, tot i que apreciades, considerades de nivell de dificultat elevat pels estudiants 
i que els hi exigeix un gran nivell de dedicació quan les estan cursant. En aquest sentit la possibilitat 
d’utilitzar els recursos on-line del projecte ha ajudat a millorar la preparació de la feina a desenvolupar. 
Els qüestionaris proposats per els professors de forma regular ajuden al treball continuat i a la auto-
mesura de les pròpies capacitats. Els exercicis basats en LAVICAD han facilitat el grau de comprensió 
del funcionament bàsic dels sistemes de comunicacions. 
 
D’altra banda, a l’assignatura de laboratori, es desenvolupen pràctiques corresponents als coneixements 
proporcionats a les dos assignatures. En aquest cas, la utilització del laboratori virtual combinada amb 
instrumentació d’Agilent ha estat molt útil per aprofundir en aspectes dels experiments que ajuden a 
entendre algunes característiques importants dels senyals modulats proporcionats a les assignatures 
teòriques. Aquest tipus d’activitat ben dissenyades fan que a mode de verue dels estudiants, les tres 
assignatures estan molt relacionades i cadascuna d’elles dona una perspectiva que complementa els 
objectius de les altres dos assignatures 
 
 

3.2.2 Assignatura de Processat del Senyal i Comunicacions dels 
estudis  d'Enginyeria en Electrònica de l'ETSETB.  

L’assignatura s’imparteix en dos grups, un en regim presencial i l’altre en semipresencial. En aquest 
darrer cas s’ha de fer una petita puntualització. De fet, és de les poques assignatures de la titulació que no 
contempla crèdits de laboratori, que són els que donen presencialitat als estudiants de la modalitat 
semipresencial. Això fa que en el fons, per aquesta modalitat, l’assignatura de Processament es 
converteixi en assignatura no presencial. 
 
Aquesta puntualització es fa necessària per entendre millor l’impacte que ha tingut per aquesta 
assignatura el material elaborat sota l’empara d’aquest projecte docent. És obvi que també per la 
modalitat presencial és útil el poder disposar d’uns apunts molt complets i ordenats de l’assignatura. Però 
és en la modalitat no presencial on es demostra el valor d’aquest material. Els paquets SCORM sobre 
MOODLE han permès muntar un curs completament estructurat en continguts distribuïts seqüencialment 
al llarg del quadrimestre, marcant en tot moment el ritme que s’espera que segueixi l’estudiant. 
 
Per començar, s’ha fet especial èmfasi en l’elaboració de la part de teoria del material. Tot i així, s’ha 
inclòs en cada tema material pràctic (exercicis, programes, etc). Finalment també cal fer esment de que 
aquest material comença a complir un servei addicional prou interessant. Degut a la dispersió de 
titulacions requerides per l’entrada als estudis de Master, comença a haver-hi estudiants amb certes 
mancances de coneixements previs per l’aprofitament dels cursos de Master. El material elaborat en el 
marc d’aquest projecte és prou autocontingut per poder servir de suport a alguns estudiants que entren al 
Master i que tenen coneixements limitats en l’àmbit del processament del senyal. 
 

http://www.etsetb.upc.edu/�
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3.2.3 Assignatura de Senyals i Sistemes Lineals de l’EPSEVG 
L’assignatura està ubicada en el segon curs del pla d’estudis d’ enginyeria tècnica de telecomunicació 
(especialitat sistemes electrònics) i te com a principal objectiu que els alumnes assoleixin els 
coneixements bàsics de senyals. Donat que en el pla d’estudis no hi ha assignatures explicites per tractar 
aspectes de comunicacions, al final de l’assignatura s’han tractat algunes aplicacions que contenen 
coneixements assolits a l’assignatura. És en aquest punt on l’ús dels continguts de la Plataforma 
COMalaWEB han resultat útils. Els alumnes, en una o dues sessions presencials han utilitzat alguns dels 
recursos del laboratori virtual. El reduït nombre d’alumnes afavoreix la realització d’aquesta activitat 
docent en la que en una aula informàtica el professor primer utilitza el simulador per introduir alguns 
conceptes i deixa després que els alumnes revisin els coneixements assolits. Donat que el objectiu de 
l’assignatura no es treballar sobre sistemes de comunicacions, ni el grau de coneixements dels alumnes és 
elevat (l’assignatura esta ubicada en el segon curs de la carrera), l’ús d’aquesta eina permet que els 
alumnes entrin en contacte de manera senzilla amb els principal bloc d’un sistema de comunicacions. 
 

3.3 Assignatures del Máster MERIT. 
 
El màster MERIT del Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions està orientat a la recerca i 
integrat dins del programa Erasmus Mundus, i per això presenta trets específics donat l’origen variat dels 
estudiants i que s’imparteix integrament en anglès. Els estudiants que accedeixen al màster MERIT 
arriben de fora amb un bagatge divers i parcialment insuficient en les matèries que a la nostra universitat 
són pre-requisits i per això necessiten més atenció del que és habitual. En aquest sentit, la preparació dels 
materials docents on-line (qüestionaris, exercicis resolts i programes de simulació) ha resultat molt 
beneficiosa, doncs ha ajudat, sobretot, a nous estudiants a integrar-se d’una manera més ràpida i efectiva 
al programa. 
 
Els nous materials han permès adoptar noves metodologies docents que resultin més adequades i eficaces 
per als alumnes. Per exemple, els exercicis proposats són rebuts pels professors d’una assignatura 
concreta, i permeten ser avaluats i fer saber el resultat als alumnes de manera dinàmica. Els alumnes 
poden doncs valorar el seu coneixement del requisits previs i emprendre accions correctores si cal, i 
també el seu progrés en l'aprenentatge dels diferents temes que configuren l’assignatura. 
 
Assignatura 
Master MERIT 

Centre Duració Periodicit
at 

Mitjana 
alumnes 

Recursos 
Utilitzats  

IP NETWORKS 
AND 
PROTOCOLS 

Dept TSC 15 setmanes (6 
ECTS) 

Anual 11 qüestionaris 

SIGNAL 
PROCESSING 

Dept TSC 15 setmanes (6 
ECTS) 

Anual 9 SCORM 
qüestionaris 

WAVES AND 
SYSTEMS 

Dept TSC 15 setmanes (6 
ECTS) 

Anual 8 SCORM 
qüestionaris 

taula 6. Assignatures que han participat en les proves pilot del projecte d’estudis de màster. 
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4 Resum i Conclusions 
En la renovació de la metodologia docent de les assignatures relacionades amb les comunicacions i el 
processament del senyal en l’àmbit de les telecomunicacions s'ha millorat i ampliat la plataforma 
multimèdia COMalaWEB. 
 
Els recursos generats proporcionen noves maneres d’enfocar l’estudi d’assignatures de contingut i bases 
fonamentalment matemàtiques, però a l’hora amb una basant d’experimentació en laboratori. 
 
A nivell pedagògic, amb el laboratori virtual es facilita l’aprenentatge de les matèries, actuant com a pont 
entre un model de coneixement basat en conceptes teòrics i un model de coneixement suportat per 
experiments pràctics. Algunes de les aplicacions programades, van mes enllà de la cobertura acadèmica 
dels cursos i serveixen com a suport per a treballs de recerca necessaris en alguns projectes desenvolupats 
al departament de TSC. 
 
D'altra banda, amb la generació d'objectes d'aprenentatge teòrics (SCORM), de qüestionaris on line i 
d'itineraris d'estudi es proporciona als estudiants mitjans per a desenvolupar les seves capacitats 
d'autoaprenentatge a l'hora que poden gestionar millor el seu temps dedicat a l'estudi. 
 
Les tasques de programació necessàries per desenvolupar aplicatius explicats a l'apartat 2, s'ha efectuat 
pels 5 estudiants becats amb el finançament rebut al projecte mitjançant el present ajut 
(2007MQD00078). 
 

4.1 Continuació del projecte 
La continuació del projecte presenta dos reptes importants i diferenciats per al professorat i tècnics que 
han participat en el projecte. 
 

- D'una banda el repte de mantenir i actualitzar els recursos generats, ja que les tecnologies 
emprades evolucionen i d'any en any apareixen noves versions que en ocasions poden esdevenir 
en mal funcionament dels recursos ja generats. 

- D'altra banda la consolidació de metodologies docents basades en les activitats d'aprenentatge 
que se’n deriven a partir dels recursos TICs generats no serà definitiva fins que s'hagin implantat 
els nous plans d'estudi dels graus amb tots els seus nivells o cursos. 

 
Els dos reptes anteriors són comuns a altres grups de professors que a la UPC han desenvolupat projectes 
d'innovació docents similars, especialment referents a laboratoris virtuals i/o remots. És per aquest motiu 
que el professorat participant s'ha unit a altres grups de professors de la UPC per a formar el grup 
GILABVIR o Grup d'Interès en Laboratoris Virtuals i Remots.  
 
Aquest grup forma part d'una iniciativa més general de la UPC com es pot consultar a 
https://www.upc.edu/rima/grups 
 
El projecte RIMA (Recerca i Innovació en Metodologies d’Aprenentatge) neix amb la doble voluntat 
institucional per part de la UPC de donar una major visibilitat a la innovació docent que ja s’està 
desenvolupant i de potenciar la participació del professorat en activitats d’innovació i recerca educativa. 
Es promou la formació de diferents grups temàtics, un d'ells el GILABVIR. 
 
En particular, els objectius principals del grup GILABVIR són: 

- Oferir a l’estudiantat la possibilitat d’utilitzar els recursos oferts en els diferents laboratoris 
autònomament, com a eina d’autoaprenentatge,  ja sigui en classes presencials o a distància. 

- Oferir al professorat la possibilitat d’utilitzar els diferents laboratoris en xarxa per a les seves 
activitats de docència i avaluació. Cal planificar estratègies d’utilització de les eines 
desenvolupades per a l’adquisició de competències tant genèriques com específiques. 

- Oferir als desenvolupadors (professorat i tècnics de desenvolupament) de laboratoris remots i 
virtuals la possibilitat de compartir i intercanviar les estratègies de desenvolupament. Cal 
identificar necessitats comuns  tant per al desplegament dels laboratoris desenvolupats com per a 
la gestió dels recursos. 

- Suport institucional per part de la UPC als projectes implicats. 

https://www.upc.edu/rima/grups�
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Es obvi que aquestos objectius presenten moltes sinergies amb els objectius del projecte i actualment el 
GILABVIR és el marc on el professorat participant en el projecte continua desenvolupant la seva tasca 
per desenvolupar i millorar metodologies docents basades en recursos TIC com els generats mitjançant el 
projecte. 
 

4.2 Difusió del projecte 

4.2.1 Publicacions generades (Anteriors al projecte) 
 
LaViCAD: Un puente entre la instrumentación y el estudio de teoría matemática de comunicaciones 
analógicas y digitales.  
Congres: Tecnologías aplicadas a la enseñanza de la electrónica TAEE'06, Julio 2006. Madrid (Spain)   
Autors: Margarita Cabrera Bean, Carles Fernandez Prades, Juan Fernández Rubio, Carlos Vargas 
Berzosa, Francisco Vargas Berzosa  
 
LaViCAD: LABORATORIO VIRTUAL DE COMUNICACIONES ANALÓGICAS Y DIGITALES.  
Congres: 4º Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovación  4CIDUI  ISBN - 84-8458-
240-X Published on  July 2006. Barcelona (Spain)   
Autors: Margarita Cabrera Bean, Carles Fernandez Prades, Carlos Vargas Berzosa, Francisco Vargas 
Berzosa, Juan Fernández Rubio, Antoni Gasull  
 
COMalaWEB: DESARROLLO DE HERRAMIENTAS DOCENTES MEDIANTE TECNOLOGÍAS 
WEB,  
Congres: 4º Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovación   4CIDUI  ISBN - 84-8458-
240-X Published on  July 2006. Barcelona (Spain)   
Autors: Carles Fernandez Prades, Juan Fernández Rubio, Margarita Cabrera Bean. 
 
Proyecto de Innovación Docente COM@WEB (COMunicaciones en la WEB)    
Congres: Simposio Nacional de  Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la Educación.  
CEDI-SINTICE'07  Pages: _ 113 - 120  ISBN: _ 978-84-9732-597-4 , Published on  September 2007. 
Zaragoza (Spain)   
Autors:  Margarita Cabrera Bean, Pau Closas Gómez, Alfredo López Salcedo, Xavier Giro, Francesc Rey 
Micolau    
 
Projecte COM@WEB: plataforma web d'aprenentatge intel•ligent de processament del Senyal i 
Comunicacions.   
Jornada: Jornada de Presentació de resultats de projectes de millora a la docència 2007  ICE-UPC 2007  
Published on  June 2007. Barcelona (Spain)   
Autors: Margarita Cabrera Bean, Juan Fernández Rubio, Xavier Giro, Pau Closas Gómez, Francesc Rey 
Micolau, Carles Fernandez Prades, Josep Sala Alvarez, Javier Villares Piera, Antoni Gasull, Josep R 
Casas. 
Link a UPC commons: https://upcommons.upc.edu/revistes/handle/2099/3359 
 

4.2.2 Publicacions generades (A partir del projecte) 
 
LAVICAD: LABORATORIO VIRTUAL DE COMUNICACIONES ANALÓGICAS Y DIGITALES. 
Congres:  Symposium Nacional de la Unión Científica Internacional de Radio.  URSI’08. Published on  
September 2008. Madrid (Spain)   
Autors: Margarita Cabrera Bean, Xavier Giro, Francesc Rey Micolau 
 
Creació de recursos en línea per a l’autoaprenentage, foment de l’esperit crític i emprenedor i formació 
d’un comité d’avaluació externa en el màster MERIT 
Jornada d'innovació docent UPC: presentació de resultats dels projectes de millora de la docència 2009. 
Barcelona, Febrer 2009 
Autors: Lluís Pradell i altres. 
Link a UPC commons: http://upcommons.upc.edu/revistes/handle/2099/7242 
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Grups de treball del projecte RIMA (Recerca i Innovació en Metodologies d'Aprenentatge). "Inici grup 
Gilavir del RIMA: grup d'interès en laboratoris virtuals i remots: Gilabvir 
Jornada d'innovació docent UPC: presentació de resultats dels projectes de millora de la docència 2009. 
Barcelona, Febrer 2009 
Autors: Ramon Bragós i Margarita Cabrera. 
Link a UPC commons: https://upcommons.upc.edu/revistes/handle/2099/7270 
 
Lavicad: laboratori virtual de comunicacions analògiques i digitals 
Jornada d'innovació docent UPC: presentació de resultats dels projectes de millora de la docència 2009. 
Barcelona, Juny 2009 
Autors: Margarita Cabrera; Giró Nieto, Xavier; Rey Micolau, Francesc,Gasull Llampallas, Antoni; 
Casas, Josep; Villares Piera, Javier; Fernández Rubio, Juan A.; Sala Àlvarez, Josep; Espinosa Fricke, 
Pedro; Fernández, Carlos Marcos; Cortes, Silvia; Muntanyola, Mireia; Farré, Miquel Angel 
Link a UPC commons: https://upcommons.upc.edu/revistes/handle/2099/7235 
 
VIRTUAL ANALOG AND DIGITAL COMMUNICATIONS LABORATORY: LAVICAD 
On line interactive tool for learning communications systems 
Autors: Margarita Cabrera, Albert Mestres, Carlos Vargas, Francisco Vargas. 
Congres: Annual Global Engineering Education Conference Sponsored by the IEEE Education Society 
EDUCON 2010. Madrid. PENDENT D’ACCEPTACIÓ. 
 
GILABVIR: Virtual Laboratories and Remote Laboratories in Engineering. 
A Teaching Innovation Group of Interest. 
Autors: Margarita Cabrera, Ramon Bragós, Marimar Pérez, José B. Mariño, Juan Manuel Rius, Oriol 
Gomis, Maria José Casany, Xavier Gironella, 
Congres: Annual Global Engineering Education Conference Sponsored by the IEEE Education Society 
EDUCON 2010. Madrid. PENDENT D’ACCEPTACIÓ. 
 
 

4.2.3 Projectes i treballs fi de carrera: 
 
Carlos Vargas Berzosa  
Projecte Fi de Carrera, ETSETB 
Títol:  Laboratorio Virtual de Comunicaciones Analógicas y Digitales. Sistema QAM y Wifi.  
ETSETB, Desembre 2007.  
 
Francisco Vargas Berzosa  
Projecte Fi de Carrera, ETSETB 
Títol:  Laboratorio Virtual de Comunicaciones Analógicas y Digitales. Aplicativo Contenedor.  
ETSETB, Desembre 2007.  
 
Carlos Marcos Fernández.  
Projecte Fi de Carrera 
Títol: Desarrollo del simulador de la capa física del estándar DVB-T (estándar utilizado en la televisión 
digital terrestre TDT) sobre la plataforma COMALAWEB (web de recursos docentes para la docencia de 
las comunicaciones). 
ETSETB, Julio 2008.  
 
Daniel Barrero 
Treball fi de grau 
Títol: “Desarrollo de un entorno interactivo de simulación de un sistema de comunicaciones FM”, Escola 
Politècnica Superior de Castelldefels, Universitat Politècnica de Catalunya, Abril 2008. 
 
Alberto Cobo Jiménez.  
Projecte Fi de Carrera 
Títol: Nuevas aplicaciones y servicios interactivos de TDT. 
ETSETB, Julio 2009.  
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Marimar Pérez Casares. 
Projecte Fi de Carrera 
Títol: Connexió de LAVICAD a Moodle.  
ETSETB, Data prevista per a la presentació Gener 2010. 
 

4.2.4 Premi: 
El proyecto fin de carrera de la ETSETB, desarrollado sobre la plataforma COM@WEB, titulado 
“LaViCAD - Laboratorio virtual de comunicaciones analógicas y digitales. Aplicativo applet contenedor. 
Sistema QAM Y OFDM (WIFI 802.11)” desarrollado por Carlos Vargas Berzosa y Francisco Vargas 
Berzosa y dirigido por la profesora Margarita Cabrera Bean, ha obtenido el primer premio otorgado por 
Sun Microsystems en la I EDICIÓN NACIONAL DE PREMIOS FIN DE CARRERA SUN 
MICROSYSTEMS 2008. http://es.sun.com/sunnews/rsc/premios08.jsp 
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