
 
 

 

 
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 
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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) 
 
El laboratori de física és el lloc que permet apropar la Física i la seva realitat quotidiana, tant la tecnològica com 
la científica, a l'estudiantat mitjançant experiències i demostracions motivadores.  
 
En general, les pràctiques de laboratori se solen realitzar per parelles, encara que no necessàriament, propiciant 
un treball en equip. Ara bé, pensant en aquelles estudiantes i aquells estudiants que no poden seguir el calendari 
de sessions presencials establert, per raons justificables, s’ha generat un material docent innovador consistent en 
la filmació de vídeos d’algunes de les pràctiques que actualment s'estan duent a terme en el laboratori de Física 
de l'EPSEM. Les filmacions van acompanyades per uns tutorials que permeten introduir la pràctica i il·lustrar 
tots els conceptes teòrics que hi intervenen i algunes simulacions. A més a més, també hi ha disponible uns tests 
d'autoavaluació i d'avaluació que acreditin l'aprenentatge de l'estudiant. L’objectiu és procurar, a partir d’una 
experimentació virtual, minimitzar la manca d’adquisició d’algunes habilitats pròpies de l’experimentació real al 
laboratori.  
 
Els productes creats han estat inclosos en el web del Departament de Física Aplicada de la UPC a l'EPSEM, on 
es proporciona tot un conjunt d’eines i informacions pensades per facilitar una millor forma de treballar en un 
laboratori. En aquest web es poden trobar, després d’un primer passeig pel laboratori, les normes generals per a 
la realització de les pràctiques i per a l’elaboració dels informes preceptius, el guió i l’esquema del muntatge de 
cada experimentació, així com enllaços a webs relacionats amb la física, que poden resultar molt útils per a 
l’alumnat.  
 
El pas endavant que suposa el material desenvolupat, ampliable en un futur, és sens dubte una alternativa 
educativa complementaria per garantir una formació més integral de les nostres estudiantes i dels nostres 
estudiants, en correspondència amb l’esperit de fomentar l'autoaprenentatge que traspua el procés d'integració a 
l'EEES. 
 
Veure: http://www.epsem.upc.edu/~practiquesfisica/ 
Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
 
The physics laboratory is the place that allows students to approach to physics and its daily reality, from both a 
technological and a scientist point of view, through experiments and motivating demonstrations.    
   
In general, laboratory experiments are usually carried out in pairs, propitiating team work, although individual 
work is also possible. Thinking of those students that cannot follow the schedule of established present 
sessions, for justifiable reasons, an innovative educational material has been generated, which consists in 
digital filming of some of the experiments that nowadays are being carried out in our laboratory of Physics. The 
filming is accompanied with some tutorials to introduce the experiment and to illustrate all the theoretical 
concepts that appear, along with some simulations. Moreover, evaluation and self-evaluation tests which will 
also be available to confirm the learning of the student. The aim is to minimize the lack of acquisition of some 
abilities characteristic of the real experimentation in the laboratory, by the use of virtual experiments. 
   
 

 
 



 
 

 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació- 
 
This material has been included in a web, where an entire group of tools and information, thought to facilitate a 
better method to work in a laboratory, is provided. In this web you can find the following: a first walk through 
the laboratory, the general rules for the realization of the experiments and for the elaboration of their reports, 
and the outline of every experiment, as well as some webs linked with physics that can be very useful for 
students.    
   
This material takes us a step ahead in terms of self-learning. It is enlargeable in a future and is, without a doubt, 
a complementary alternative in education to guarantee the complete formation of our students. The aim of this 
material is to foment the self-learning, which is the basis of the process of the EEES.   
  
   
See:  http://www.epsem.upc.edu/~practiquesfisica/   

 
 
 
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. 
 
 
Introducció 
 
La connexió de l’alumnat, que s’integra a la universitat, amb el món de l’experimentació 
(física, electrònica, biologia,...), sempre ha estat una tasca complicada: per no conèixer 
aquell el nou espai de treball, haver de manipular aparells normalment desconeguts, haver 
d’interioritzar la filosofia de l’experimentació, la dificultat de prendre mesures correctament i 
procedir a estimar les incerteses en les mesures, o representar les dades gràficament, així 
com presentar els resultats de forma correcta, i treure’n conclusions. 
 
L’equip de professores i professors del departament de Física Aplicada a l’Escola Politècnica 
Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM, UPC) considera important que s’afavoreixi 
l’aproximació de l’estudiant a l’experimentació en el laboratori, tot garantint la igualtat 
d’oportunitats en l’accés a aquesta part de la formació superior, i que per fer-ho, cal assolir 
un sistema docent innovador i compatible amb el procés d’integració a l’Espai Europeu 
d’Ensenyament Superior (EEES). 
 
Les consideracions anteriors són part de les reflexions de la participació de diferents 
membres de l’equip en la posada en marxa de la prova pilot del DURSI, d'adaptació a l'EEES 
de la titulació d'enginyeria tècnica de mines de l'EPSEM (2004-2007). 
 
La necessitat de canviar el paradigma, o millor dit, d’haver d’explicitar les competències que 
ha d’assolir l’estudiantat, va fer que s’analitzés el material existent relacionat amb les 
pràctiques de laboratori (objecte d’aquest treball). Es va observar que hi ha un buit, ja que el 
material trobat no s'adapta sovint al nivell universitari, ni a la tipologia d’estudi (enginyeria), ni 
a les necessitats d’algunes estudiantes i d’alguns estudiants de l’EPSEM, com més avall es 
justifica. En particular es va contrastar el material dels enllaços següents (encara 
accessibles): 
 



 
 

 
 

http://www.xtec.es/~mcalvet/Fisica/Index.htm 
http://dynamics.soe.stevens-tech.edu/main.shtml 
http://www.explorelearning.com/index.cfm? 
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/ 
http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/FISICA/document/applets/Fendt/physesp/physesp.htm 
http://www.fislab.net/ 
http://www.uhu.es/juanluis_aguado/fislets/index.html 
http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/FISICA/document/applets/Hwang/ntnujava/indexH.html 
http://video.google.es/videoplay?docid=5657885160965088567&q=universidad+de+alicante+f%
C3%ADsica 

 
Com s’ha referit anteriorment, la tipologia de l’estudiantat ha estat una preocupació constant 
a l’hora de dissenyar la formació pràctica al laboratori de l’assignatura de física a l’EPSEM. 
La justificació es pot entendre a partir del dos paràgrafs següents. 
 
En un recent estudi sobre la inserció laboral de les titulades i dels titulats de l’EPSEM en 
enginyeria tècnica de les àrees industrials, de telecomunicacions o de mines, 3 de cada 4 
enquestes manifesten que han compatibilitzat els estudis amb la pràctica laboral, situació que 
es repeteix i augmenta dia a dia. Com a conseqüència, una part important d’aquest 
estudiantat deixa d'assistir a classe, no necessàriament a totes les classes, havent de 
recuperar, en el cas de les classes experimentals de laboratori, les pràctiques corresponents 
en d'altres sessions, tot dificultant la bona marxa de la programació temporal de l'assignatura 
i perillant l'adquisició de competències que es desenvolupen de forma seqüencial al llarg de 
l'assignatura i que tenen a veure amb la capacitat de treball en grup. 
 
Un altre aspecte deficient del sistema universitari que es repeteix cada curs, i que es pretén 
corregir amb l'actuació desenvolupada, esdevé l'entrada de més estudiantat el mes 
d'octubre, quan les classes ja porten 3 o 4 setmanes iniciades. Aquesta població, que 
suposadament té més dificultats que qui va fer la matrícula al juliol, es troba amb una 
dinàmica de cadascuna de les assignatures sense saber "les regles del joc"; ha de descobrir i 
adquirir competències assimilades pels seus companys i les seves companyes els primers 
dies de classe, tot perillant el seu rendiment acadèmic. 
 
Per tant, esdevé necessari, invertir en la innovació de processos de millora dels estudis 
presencials amb actuacions de suport no presencials, com aquí ha estat plantejat. 
 
La proposta de treball dins un projecte docent més ampli 
 
El projecte docent endegat, i finançat per AGAUR, ha permès generar la filmació de dues 
pràctiques, una sobre el tema de sòlid rígid i l’altra sobre electromagnetisme. Per fer-ho es va 
comptar amb l’expertesa en medis audiovisuals de professorat de la E.U.P. de Mataró. 
 
L’equip de professors va considerar que no tenia prou en conformar-se només en l’elaboració 
d’aquestes filmacions, i es va fer una aposta per un projecte docent més complet. Sensibles 
a aquesta problemàtica educativa en l’aspecte de l’experimentació, es van tirar endavant 
altres projectes docents, amb el recolzament de l’ICE de la UPC, els quals han permès 
ampliar el projecte inicial. 
 
Un d’aquests projectes, acabat de presentar aquest curs i ja en funcionament, és l’elaboració 
de material de la pràctica zero, consistent en l’elaboració de material multimèdia interactiu, 
amb implicació i autonomia de l’estudiant. En la pràctica zero l’estudiantat treballa els 
coneixements bàsics i les capacitats associades per poder elaborar un informe precís de la 
pràctica realitzada, és a dir, càlcul d’incerteses, rectes de regressió, representacions 
gràfiques, etc. 
 
Acompanyant la realització d’aquest projecte, i pensant en la necessitat d’adquirir 
competències transversals per part de les nostres estudiantes i dels nostres estudiants, s’ha 
establert un protocol de treball, en allò referit a l’entorn de les pràctiques de laboratori, per tal 
que sàpiguen calcular i expressar els resultats experimentals seguint uns criteris adequats. 
Per això, a la vegada s’ha aprofitat per acostar, estudiantat i professorat implicats en els 



 
 

 
 

coneixements teòrics de l’experimentació en el laboratori, a les normes de la “International 
Standardisation Organisation” (ISO) i de la “International Electrotechnical Commission” (IEC).  
 
Per tant, aquest darrer material suma i, en conseqüència, complementa de manera molt 
necessària el material generat en aquest projecte concret que ara s’informa. S’hi afegirà més 
endavant el desenvolupament d’un altre projecte docent, igualment avalat per l’ICE de la 
UPC, pel qual es filmaran altres pràctiques de laboratori d’altres temes aprofitant l’expertesa 
adquirida, i permetrà completar el projecte global. 
 
 
Objectius d’aquest projecte 
 
Aquest projecte ha generat un material docent que permet a l'estudiantat poder fer a casa 
seva l'experimentació del laboratori de Física en cas de no poder ser present en les sessions 
pràctiques, tot permetent l'adquisició de gairebé les mateixes competències que la dels 
companys i les companyes que hi assisteixen. Això no vol dir que aquest material només 
s’utilitzarà amb aquesta finalitat, doncs pot resoldre altres situacions, com per exemple, 
alumnat que ha de recuperar una pràctica, situacions de saturació de les pràctiques perquè 
no hi ha prou espai per encabir més material en el laboratori, etc. 
 
Amb el material generat es tracta d’afavorir l'aprenentatge basat en l'experimentació, és a dir, 
a partir de l'observació i mesura d'un fenomen físic, mitjançant filmacions en format digital i 
altres eines multimèdia, i la posterior anàlisi de les dades numèriques obtingudes.  
 
S’ha dissenyat i implementat un sistema d'autoavaluació de l'aprenentatge de l'estudiant, així 
com de la pròpia activitat, que serà específic dels temes desenvolupats, el qual s’ha posat 
en funcionament, ja és operatiu, el primer quadrimestre del curs 2008-2009. 
 
Les pràctiques que realitza l’estudiantat d’aquesta escola al laboratori de física es fan de 
forma “asíncrona”, és a dir, es dóna un desfasament temporal entre la pràctica que es fa i la 
teoria que explica el professor en aquell moment. Aquesta circumstància és deguda a la 
limitació en la disponibilitat de material de laboratori (espai, cost,..). La filmació en format 
digital permet la possibilitat que tot l’estudiantat a la vegada realitzi una mateixa pràctica en 
una aula informàtica i, per tant, l’estudiantat pot fer el seguiment simultani de la classe teòrica 
amb l’experimentació. 
 
Evidentment, que aquest tipus de material, el de les filmacions en vídeo, no pretén substituir 
l’experimentació real que es fa en un laboratori, sinó la de diversificar i complementar el 
material de laboratori per tal que l’alumnat tingui diferents alternatives per realitzar les 
pràctiques de laboratori, i pugui arribar si ho desitja a comparar ambdues metodologies. Es 
creu que aquesta aposta és una manera més de completar i enriquir la formació de les 
nostres estudiantes i dels nostres estudiants. 
 
Com és normal, a l’hora de crear un projecte docent sobre les pràctiques de laboratori, poden 
haver-hi inconvenients i avantatges. Per exemple, es pot considerar un avantatge, realitzar la 
pràctica “Camp magnètic generat per una bobina“ per la via virtual ja que aquesta presenta 
un risc en l’experimentació, ja que es treballa amb valors d’intensitats de corrent elèctric molt 
elevats. Aquesta pràctica la realitza pràcticament tothom que inicia el primer curs de totes les 
especialitats i, a més, la fa en el primer quadrimestre, per tant, tenint en compte aquestes 
circumstàncies és recomanable que es realitzi virtualment en l’aula informàtica.  
 
Un altre aspecte que cal considerar interessant, per la temàtica que es toca en aquest 
projecte, és a dir el de la manipulació d’aparells i anàlisi de les mesures, és que l’alumnat 
opta, cada vegada més, per altres tipus de formació complementària, les quals permeten 
completar el seu currículum amb una formació més integral i actualitzada. I una d’aquestes 
activitats foranes és l’accés a pràctiques en empreses, on solen utilitzar aparells, instruments 
que funcionen per sistemes mecànics, electrodinàmics, informàtics, etc.; la qual cosa es pot 
considerar com una extensió a les activitats que tenen en el laboratori de física. 



 
 

 
 

Com és sabut, la universitat no té la capacitat de disposar en el seus laboratoris dels aparells 
que utilitzen les empreses, ja sigui per les seves dimensions, com pels elevats preus de 
compra i, per tant, es podria aprofitar la metodologia d’aquest projecte generant filmacions 
d’aquests aparells, i així aconseguir apropar l’alumnat a una formació més tecnològica i 
actual. 
 
Un objectiu secundari, encara que important, és la interacció del professorat de física amb el 
professorat d'altres matèries per tal de discutir la possibilitat d'adaptar la nova metodologia en 
la formació experimental del bloc curricular inicial, possibilitant una major transversabilitat en 
matèries que comporten experimentació. 
 
Els beneficiaris principals del projecte realment es troben allà on hi hagi continguts a 
desenvolupar en el laboratori: enginyeries, física, química, electrònica, elèctric, mines, 
telecomunicacions, biologia,.... , és a dir, tant en l’àmbit de totes les ciències experimentals 
com en el de les enginyeries on s’ha fet el disseny, el desenvolupament i la implementació 
inicials. 
 
En particular, a l’EPSEM se’n beneficiaran tot l’alumnat que es matriculi en aquest centre ja 
que aquest ha de superar les assignatures obligatòries de Fonaments Físics de l'Enginyeria I 
(codis 40098, 40132, 40173, 40065, 40208) i Fonaments Físics de l'Enginyeria II (codis 
40101, 40136, 40178, 40068) que s'imparteixen als estudis d'Enginyeria Tècnica Industrial, 
d’Enginyeria Tècnica de Mines i d’Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions. També 
l'assignatura de lliure elecció “Nocions de Meteorologia i Climatologia” (codi 51089), que 
imparteix part del professorat d’aquest projecte, aprofitarà els recursos docents generats. 
 
En un futur immediat, a l’EPSEM, i degut als plans d’estudi elaborats per a les noves 
titulacions de grau, la situació canviarà degut al fet que no només es mantenen les dues 
assignatures de física, sinó que a la vegada s’afegeixen altres assignatures a la matèria de 
Física (Resistència de materials, Termodinàmica i mecànica de fluids) que poden aprofitar la 
metodologia emprada en aquest projecte. 
 
Els objectius a assolir, doncs, en aquest projecte docent són: 
 

- Proporcionar material multimèdia per utilitzar-lo com a recurs educatiu. 

- Millorar el rendiment acadèmic de l’estudiantat, especialment de qui compatibilitza 
els estudis amb la pràctica laboral i el que inicia el curs un mes més tard que la resta 
de l'estudiantat. 

- Adequar dues pràctiques de laboratori de física, de les que actualment s'estan 
realitzant, a l'estructura de pràctiques de laboratori virtual. 

- Elaborar material tangible en format digital, que permeti preparar, realitzar i després 
analitzar les dades obtingudes de les pràctiques de laboratori virtuals. 

- Avaluar i fer el seguiment de l’estudiantat que realitza pràctiques de laboratori 
utilitzant la nova metodologia. 

- Difondre la metodologia i els resultats obtinguts. 

- Discutir amb el professorat d'altres matèries que es cursen en paral·lel, la possibilitat 
d'adaptar la metodologia desenvolupada en la seva matèria. 

 
El projecte ha estat principalment referit als següents aspectes d’actuació docent: 
 

- planificació orientada a resultats d’aprenentatge 

- atenció a la progressió de l’estudiantat 

- ús de metodologies docents actives 

- diversificació dels mètodes d’avaluació 

- desenvolupament de competències 



 
 

 
 

- implantació de sistemes d’assegurament de la qualitat de la docència 

- foment de la coordinació entre el PDI i del treball en equips multidisciplinaris 

- valoració de la pròpia pràctica docent (observació entre iguals, avaluació de la 
docència, elaboració de porta folis docents) 

- integració de les competències transversals definides per la UPC: emprenedoria i 
innovació, sostenibilitat i compromís social, tercera llengua, comunicació eficaç oral i 
escrita treball en equip, ús solvent dels recursos d’informació, aprenentatge autònom. 

 
A través de tests d’autoavaluació i consultes d’opinió es pretén valorar els indicadors 
següents: 
 

- Percentatge d'alumnat que tria utilitzar la nova metodologia d'experimentació a 
distància de la física. 

- Nombre d'hores de dedicació del professorat a la tutorització de realització 
d'aquestes pràctiques. 

- Comparació amb el nombre d'hores en el cas de pràctiques presencials. 

- Nombre de dubtes plantejats per l'alumne/a en relació a la pràctica virtual. 

- Percentatge de competències assolides per l’estudiantat que utilitza la nova 
metodologia respecte als altres. 

- Grau de satisfacció de l’estudiantat implicat, mitjançant enquesta d'opinió. 

- Grau de satisfacció del professorat implicat, mitjançant enquesta d'opinió. 

- Nombre de presentacions a congressos o publicacions en revistes dels resultats. 

 
Els nivells d'assoliment dels objectius es catalogaran en la forma: 
 

- Màxim: hi ha alumnes que trien utilitzar la metodologia d'experimentació a distància 
de la física per a enginyers (EDFE) i la nota mitjana d'aquestes pràctiques, i les 
competències adquirides, és superior a la de cursos anteriors. 

- Mitjà: hi ha alumnes que trien utilitzar la metodologia EDFE, però ni la nota mitjana 
d'aquestes pràctiques, ni les competències adquirides, és superior a la de cursos 
anteriors. 

- Mínim: no hi ha massa alumnes que triïn utilitzar la metodologia EDFE, i a més la 
nota mitjana d'aquestes pràctiques, i les competències adquirides, és inferior a la de 
cursos anteriors. 

 
D’acord amb els objectius plantejats en aquest projecte, i si s'assoleixen aquests objectius 
amb el grau mitjà o màxim, s'haurà aconseguit que aquell estudiantat que no pot estar 
present en alguna de les sessions de pràctiques assoleixi els mateixos coneixements i 
gairebé les mateixes competències que les seves companyes i companys. 
 
 
Metodologia 
 
La falta d’experiència en aquest tipus de projectes va fer que el pla de treball que es va 
proposar en la sol·licitud hagi estat una mica diferent en quant a la temporalització i 
participació del grup de professores i professors. 
 
Es va fer un seguiment mensual amb tot el professorat, es va treballar de manera continua 
amb els becaris i es van aprofitar, tant com es va poder, els recursos del servei de la Factoria 
de Recursos Docents de la UPC, ja que es temia que la liquiditat de l’ajut econòmic limités 
molt la possibilitat d’acabar el projecte (la major despesa del projecte es va destinar a les 



 
 

 
 

filmacions). Això va suposar un esforç considerable per part del professorat que va invertir 
moltíssimes hores en preparar, escriure, dissenyar, organitzar,... la realització del projecte. 
 
Haver de trucar la porta a altres entitats que puguin col·laborar a tirar endavant un projecte 
com aquest, sens dubte és una forma més d’enriquiment i de formació de tot l’equip. En 
aquest sentit, per a la generació de les filmacions i part del material multimèdia igualment 
requerit, es va recórrer a la contractació dels serveis del personal de l’Escola Universitària 
Politècnica de Mataró, centre adscrit a la UPC, els quals a través de l’empresa associada 
TCM Audiovisuals es van encarregar de fer les filmacions. 
 
Les accions dutes a terme en el projecte, han estat basades en l'experiència de més de 25 
anys d'alguns components de l'equip en les classes de laboratori, i en les recomanacions 
dels diferents cursos de l'ICE de la UPC als que han assistit. La seqüència de les accions ha 
estat la següent: 
 

- Disseny de l'estructura dels guions de les pràctiques de laboratori virtual (aspectes 
docents i aspectes de registre). Els criteris de qualitat pactats amb TCM passaren 
per: 

o utilitzar les millors càmeres i els millors recursos d’il·luminació i de 
sonorització; 

o tenir molt en compte el tipus de format de la filmació per tal que fos  
compatible amb la xarxa virtual de l’UPC; 

o accés per part de l’alumnat a les filmacions només a través del web de 
l’escola sense la necessitat d’utilitzar DVD’s; 

o ambientalització de la pràctica filmada amigable per a l’alumnat, on es 
puguin obtenir les dades experimentals amb una bona resolució i amb una 
bona visibilitat; 

o presentació de la pràctica per una professora o un professor del mateix grup, 
afavorint una proximitat més real de la pràctica envers l’alumnat; 

o filmació de la manipulació per part del mateix professor/a del material propi 
de la pràctica incloent la veu en off; 

o millora de la proximitat de l’alumnat envers la pràctica mitjançant uns primers 
plans de presentació del professorat ja sigui per comentar quelcom rellevant, 
un avís, un títol, un comentari important, etc.; 

o possibilitat que l’alumnat pugui parar i engegar el vídeo en qualsevol moment 
de la filmació per poder prendre les dades de manera  còmoda. Cal esmentar 
aquí,  que l’obtenció de les dades experimentals per la via de les  filmacions 
possibilita obtenir-les amb més fidelitat, és a dir, amb una  incertesa més 
petita, que les que es poden obtenir fent la pràctica real,  ja que l’alumnat pot 
parar el vídeo en el moment més adequat per prendre nota d’aquesta dada 
experimental. 

 

- Elecció dels temes de les pràctiques. 

- Recerca documental d'activitats d'aprenentatge sobre els temes triats. 

- Redacció dels guions audiovisuals de les pràctiques. 

- Muntatge dels experiments, presa, captura i edició de vídeos. 

- Elaboració dels materials d'autoavaluació. 

- Fer un primer assaig de la metodologia amb estudiantes i estudiants del segon 
quadrimestre del curs 2007-2008, i posar en marxa el projecte el primer quadrimestre 
del curs 2008-2009. 

- Discussió amb l’estudiantat de la nova metodologia. 

- Revisió i modificació, si s'escau, dels materials elaborats. 

- Proposta de noves actuacions (tipologia de material, de temes de l'assignatura, etc.).  



 
 

 
 

 
Resultats    
 
Arrel del projecte realitzat, pensat en part per fer l’experimentació a distància de la física per 
a enginyeries (EDFE), actualment es disposa: 
 

- De material en format digital per tal que l'estudiantat pugui fer part de 
l'experimentació del laboratori de Física fora del laboratori. 

 Aquest material consta de: 
 

- tutorials que permeten introduir la pràctica i entendre tots els conceptes teòrics 
que hi intervenen; 

- programes interactius d'ordinador o simulacions (applets) de sistemes físics 
relacionats amb la pràctica, amb els quals es pot visualitzar el procés físic a 
estudiar, o bé es descriu el funcionament dels aparells a utilitzar; 

- filmacions digitals amb les quals l'estudiantat pot realitzar la pràctica com si 
estigués en el laboratori, permetent-li obtenir les mesures directament, i 

- tests d'autoavaluació i d’avaluació que acreditin l'aprenentatge de l'estudiant. 

 
L’engegada del projecte ha permès: 
 

- Observar que l’estudiantat que compatibilitza els estudis amb la pràctica laboral i el 
que comença el curs més tard, ha pogut realitzar algunes de les pràctiques de 
laboratori a casa seva i no ha perdut cap de les competències que han adquirit els 
seus companys i les seves companyes. 

- Corroborar que és possible que tots els alumnes realitzin simultàniament una 
mateixa pràctica virtual de laboratori, que té molt interès, però que presenta riscos de 
laboratori.  

- Constatar un bon grau de satisfacció tant de l’estudiantat com del professorat, 
referent a la implantació de la nova metodologia. 

 

La satisfacció tant de l’estudiantat com del professorat, referent a la implantació de la nova 
metodologia permetrà:  

- Continuar millorant i ampliant la metodologia EDFE. 

- Presentar la metodologia EDFE i els resultats obtinguts en congressos i revistes 
d'innovació educativa.   

 
En l’elaboració del projecte es van proposar unes estratègies per tal d’avaluar els resultats. 
Hores d’ara no disposem de tots els resultats però els que disposem (41 alumnes) ens 
permeten obtenir una valoració prou significativa. 
 
Es va elaborar una enquesta d’opinió per als estudiants per tal de poder avaluar el sistema 
virtual d’experimentació proposat en aquest projecte. Globalment s’ha constatat una opinió 
molt favorable. Per exemple:  

-  La pregunta “Globalment, consideres d'interès la pàgina web del laboratori de 
física?”  els estudiants enquestats l’han puntuat amb una nota mitjana de 7.7. 

-  La pregunta “Has trobat la informació necessària fàcilment”” els estudiants 
enquestats també l’han puntuat amb una nota mitjana de 7.7. 

-  La pregunta “Pel fet que alguns alumnes tenen dificultats a assistir a les 
pràctiques de laboratori,  et sembla bé que puguin fer algunes pràctiques a casa seva 
per mitjà del laboratori virtual?”  els estudiants enquestats l’han puntuat amb una nota 
mitjana de 8.0. 



 
 

 
 

-  A la pregunta “El nombre de dubtes plantejats en relació a les pràctiques 
virtuals  fa  necessària la presència del professor per resoldre-les?”, els estudiants 
han manifestat no tenir molts dubtes.  

 

També es va elaborar una enquesta d’opinió per als estudiants per tal de poder avaluar la 
realització virtual de la pràctica “Camp magnètic generat per un corrent” proposada en aquest 
projecte. Globalment s’ha constatat una opinió molt favorable. Per exemple:  

-  La pregunta “Els fonaments teòrics t’han ajudat a entendre millor els 
coneixements sobre el camp magnètic als quals fa referència la pràctica?” els 
estudiants enquestats l’han puntuat amb una nota mitjana de 7.1. 

-  A la pregunta “El vídeo que has vist d’aquesta pràctica és suficientment clar i 
entenedor com  per poder elaborar un bon informe de la mateixa?” la puntuació ha 
estat de 8.7. 

-  La pregunta “En el procés d’elaboració dels resultats has pogut fer un 
seguiment correcte de la pràctica?” els estudiants enquestats l’han puntuat amb una 
nota mitjana de 8.0. 

Per altra banda s’ha comparat la nota mitjana de les pràctiques que aquest alumnat ha 
obtingut utilitzant aquesta metodologia amb l’obtinguda amb la metodologia tradicional. Els 
resultats han estat iguals o superiors.  

En quant al professorat es mostra totalment satisfet amb els resultats.  

 
 
Considerant l’avaluació d’aquests resultats podem assegurar que el grau d'assoliment dels 
objectius exposats en l’apartat “Objectius d’aquest projecte” és quasi màxim, és a dir, hi ha 
alumnat que tria utilitzar la metodologia d'experimentació a distància de la física per a 
enginyeria (EDFE) i la nota mitjana d'aquestes pràctiques, i les competències adquirides, és 
igual o superior a la de cursos anteriors. 
 
Els resultats d’aquest projecte, incloent-hi la “pràctica zero”, es poden trobar a la pàgina web 
de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM), i han estat elaborats 
pràcticament fins el dia d’emetre aquest informe, la qual cosa fa que resti pendent la 
presentació en públic (jornades d’innovació educativa, congressos en matèria docent,...) com 
estava previst en la proposta així com també algunes consultes per fer a l’alumnat i 
professorat sobre aquesta nova metodologia educativa. 
 
Al web, a més d’altres productes resultants d’altres projectes d’innovació educativa finançats 
per altres entitats, es poden diferenciar en relació a aquest projecte, els dos últims apartats: 
 

• El laboratori de física 
 
- Presentació 

- Vídeo del laboratori 

- Normes 

o Normes generals per a la realització de les pràctiques. 

o Normes generals per a la presentació de les pràctiques. 

- Pràctiques  

Aquí hi ha els guions de totes les pràctiques de Física que es poden fer al 
Laboratori de Física de l'EPSEM i informació de com treballar les dades, i que 
s'han reagrupat en cinc grans blocs: 

o Introducció 

o Mecànica 



 
 

 
 

o Termodinàmica 

o Electromagnetisme 

o Oscil·lacions i Ones 

- Enllaços relacionats 

 

• Pràctica 0 “pràctica zero” que conté els quatre apartats següents, amb els 
subapartats que s’indiquen: 

- Presentació. 

- Tractament de dades.  

- Unitats i taules. 

- Aparells de mesura. 

 

• Pràctica: Moment d’inèrcia de sòlids rígids i Teorema de Steiner. 

- Presentació 

- Fonaments teòrics 

o Contingut teòric de la pràctica. 

o Autoavaluació dels fonaments teòrics 

- Realització de la pràctica 

o Vídeo de la pràctica. 

o Autoavaluació de la realització de la pràctica 

- Elaboració de resultats 

o Procés d’elaboració dels resultats. 

o Autoavaluació de l’elaboració dels resultats. 

o Presentació de l’informe de la pràctica. 

- Test d’avaluació 

o Un cop hagi realitzat la pràctica, l’alumnat es connectarà al campus virtual 
per autoavaluar-se. 

- Enquesta d’opinió 

o Un cop hagi realitzat la pràctica i s’hagi avaluat, l’alumnat es connectarà al 
campus virtual per contestar una enquesta. 

 

• Pràctica: Camp magnètic generat per un corrent 

- Presentació 

- Fonaments teòrics 

o Contingut teòric de la pràctica. 

o Autoavaluació dels fonaments teòrics 

- Realització de la pràctica 

o Vídeo de la pràctica. 

o Autoavaluació de la realització de la pràctica 

- Elaborar resultats 



 
 

 
 

o Procés d’elaboració dels resultats. 

o Autoavaluació de l’elaboració dels resultats. 

o Presentació de l’informe de la pràctica. 

- Test d’avaluació 

o Un cop hagi realitzat la pràctica, l’alumnat es connectarà al campus virtual 
per autoavaluar-se. 

- Enquesta d’opinió 

o Un cop hagi realitzat la pràctica i s’hagi avaluat, l’alumnat es connectarà al 
campus virtual per contestar una enquesta. 

 

Aquest projecte docent es pot trobar en l’enllaç: 
 

http://www.epsem.upc.edu/~practiquesfisica/ 
 

 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
Conclusions 
 
Aspectes com l’assimilació de coneixements per part de l’estudiantat i l’adquisició de 
determinades competències transversals, són importants. Però també té una importància 
cabdal l’establiment d’un paradigma nou envers l’experimentació al laboratori, objectiu 
principal d’aquest projecte. 
 
En aquest projecte s’ha generat un material docent innovador consistent en la filmació de 
vídeos d’algunes de les pràctiques que actualment s'estan duent a terme en el laboratori de 
Física de l'EPSEM. Les filmacions van acompanyades per uns tutorials que permeten 
introduir la pràctica i il·lustrar tots els conceptes teòrics que hi intervenen i algunes 
simulacions. A més a més, també hi ha disponible uns tests d'autoavaluació i d'avaluació que 
acreditin l'aprenentatge de l'estudiant. L’objectiu és procurar, a partir d’una experimentació 
virtual, minimitzar la manca d’adquisició d’algunes habilitats pròpies de l’experimentació real 
al laboratori.  
 
Del projecte encara, com s’ha pogut esbrinar anteriorment, no es pot fer una valoració 
completa, ja que tot just el producte elaborat s’ha començat a aplicar en aquest curs 2008-
2009, tant per part del professorat i l’alumnat de l’assignatura de Fonaments físics de 
l’Enginyeria I. Analitzades les 41 enquestes que es disposa es constata un grau quasi màxim  
d’assoliment dels objectius plantejats. Els professors també manifesten una total satisfacció 
tant del material docent generat com en els coneixements i competències que adquireixen les 
estudiantes i els estudiants.  
 
Ja que les competències que s’assoleixen a partir d’aquest projecte són totalment 
transversals, i transferibles a totes les matèries de caire experimental, s’han rebut comentaris 
per part de professorat d’altres matèries manifestant el seu interès per seguir la metodologia 
desenvolupada en aquest projecte.  
 
Com be s’ha comentat anteriorment, aquest projecte docent té moltes possibilitats de 
transferibilitat, no solament cap als departaments de física aplicada, sinó també cap a d’altres 
matèries on es facin pràctiques de laboratori, com poden ser les de química, mecànica, 
electricitat, ....  
 
Es considera que aquest projecte s’hauria d’actualitzar any rere any, a través de, per 
exemple, un seminari dirigit a professorat interessat en millorar i, sobretot, en unificar criteris 
en les activitats que tenen lloc en un laboratori d’experimentació. Això milloraria una activitat 
interdisciplinària entre departaments que es considera de vital importància en el món de la 
docència, i que de retruc incidiria en la recerca pedagògica de molt professorat interessat per 
aquesta temàtica. 
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