
 
 

 

 
Memòria justificativa de recerca  
 
 
La memòria justificativa consta de les dues parts q ue 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) 
 
L'objectiu del projecte ha estat la millora de la qualitat docent de l'assignatura Estructura de Computadors I, 
impartida a la Facultat d'Informàtica de Barcelona (UPC) dins els estudis d'Enginyeria Informàtica, Enginyeria 
Tècnica en Informàtica de Sistemes i Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió. S'ha treballat en quatre línies 
d'actuació: (i) aplicació de tècniques d'aprenentatge actiu a les classes; (ii) aplicació de tècniques d'aprenentage 
cooperatiu no presencials; (iii) implantació de noves TIC i adaptació de les ja emprades per tal d'habilitar 
mecanismes d'autoavaluació i de realimentació de la informació referent a l'avaluació; i (iv) difusió de les 
experiències derivades de les diferents actuacions. 
Referent a les dues primeres mesures s'avalua l'impacte de metodologies docents que afovereixen  l'aprenentatge 
actiu tant de forma presencial com no presencial, obtenint-se clares millores en el rendiment respecte a altres 
metodologies utilitzades anteriorment enfocades a la realització de classes del tipus magistral, en què únicament 
es posa a l'abast dels alumnes la documentació de l'assignatura per a què puguin treballar de forma responsable. 
Les noves metodologies fan especial èmfasi en el treball en grup a classe i la compartició de les experiències 
fora de classe a través de fòrums de participació. 
La mesura que ha requerit més esforç en aquest projecte és la tercera, amb el desenvolupament d'un entorn 
d'interfície web orientat a la correcció automàtica de programes escrits en llenguatge assemblador. Aquest entorn 
permet l'autoavaluació per part dels alumnes dels exercicis realitzats a l'assignatura, amb obtenció d'informació 
detallada sobre les errades comeses.  
El treball realitzat dins d'aquest projecte s'ha publicat en congressos rellevants en l'àrea docent tant a nivell 
estatal com internacional. El codi font de l'entorn esmentat anteriorment es posa a disposició pública a través 
d'un enllaç a la web. 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
 
This project has been oriented to increase the qual ity in the teaching of the subject "Computer Struct ure-I"  from 
the Barcelona School of Informatics (UPC), which is  in the syllabus of the Degree in Informatics Engin eering 
and the Diplomas in Computer Systems and Computer S oftware. The project has been divided into 4 main 
measures: (i) application of active learning techni ques in classes: (ii) application of cooperative le arning 
techniques outside the classrooms; (iii) use of new  ICT and adaptation of those already in use in orde r to 
establish autoevaluation mechanisms that provide fe ed-back to students; and (iv) spreading the experie ncies 
done inside the project to the community. 
With reference to the first two measures, the impac t in the performance of the students when using new  
teaching methodologies is evaluated. The results sh ow clear improvements over traditional methodologie s 
oriented to the main active role of the professor w ith respect to the student in the learning process while being 
in the classroom. The new methodologies make specia l emphasis in the work at group-level and the shari ng of 
experiencies between students and teacher using for ums. 
 

 
 



 
 

 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació- 
 
The third measure is the one that has needed more e ffort in this project. A web environment has been 
developed. This environemnt is oriented to the auto matic assessment of assembly-written programs. It 
provides the students with information that allows them to be autoevaluated and it also informs them a bout the 
errors being in their programs. 
The work done in this project has been published in  well-known academic conferences at national and al so 
international level. The source code mentioned in t he previous paragraph has been put available to any one in 
the community by means of a URL-link.  

 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

1. INTRODUCCIÓ 
Aquest document de memòria descriu el treball realitzat en el context del projecte que du per 
títol “Projecte pilot d'innovació docent de l'assignatura Estructura de Computadors 1”, finançat 
per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de 
Catalunya mitjançant un ajut per al finançament de projectes per a la millora de la qualitat 
docent a les universitats catalanes per a l'any 2007 (MQD). 

1.1 L’assignatura Estructura de Computadors I 
L’assignatura Estructura de Computadors I (EC1) és una assignatura obligatòria de 9.0 
crèdits UPC (7.2 crèdits ECTS) de totes les titulacions (EI, ETIG i ETIS) de la Facultat 
d’Informàtica de Barcelona (FIB). Dins del pla d’estudis, l’assignatura es situa en el segon 
quadrimestre del primer curs, just a continuació d'Introducció als Computadors (que n’és 
prerrequisit per a totes les titulacions). Ambdues assignatures, juntament amb altres sis, 
formen part de la Fase de Selecció (FS) de la FIB, i són la base de les assignatures 
Estructura de Computadors II (obligatòria per a EI i ETIS) i Arquitectura de Computadors 
(obligatòria per a EI). EC1 és una assignatura amb molt pes als estudis, per la que hi passen 
entre uns 200 i 350 alumnes per quadrimestre i amb un equip que oscil·la entre 7 i 9 
professors. Els 9.0 crèdits UPC (7.2 crèdits ECTS) es tradueixen en 6 hores de classe a la 
setmana (durant les 15 setmanes del quadrimestre) repartides en 3 hores de teoria, 2 hores 
de problemes i una de laboratori (en realitat dues que es fan en setmanes alternes). 
L’assignatura té molt recorregut, havent superat, no amb pocs esforços, diversos canvis de 
pla d’estudis i diferents reestructuracions de continguts i metodologies.  

1.2 Motivació del projecte. Diagnosi de la situació inicial 
En l’actualitat, EC1 afronta un repte de gran abast. En un escenari de davallada dels 
indicadors de rendiment dels estudiants de les carreres tecnològiques [JODODAC’07], 
contingència de la que no escapen les assignatures de Fase de Selecció de la FIB, EC1 
encara gaudeix d’una situació privilegiada en aquest aspecte. No obstant, en un moment en 
que les tendències en l’educació superior posen de manifest la necessitat d’un canvi en el 
paradigma educatiu, marcat entre d'altres coses per l’ensenyament centrat en el rol actiu de 
l’estudiant [SUÁREZ03], sembla raonable anticipar-se als problemes que puguin sorgir o a 
les directrius que es puguin rebre de més altes instàncies, i endegar ja les mesures 
d’adaptació al nou context.  

En l’intent de satisfer aquests nous reptes i necessitats, l’equip de l’assignatura va endegat 
un projecte d’adaptació de les eines i metodologies docents que havia de permetre dotar als 
professors dels instruments pedagògics que millor assegurin els objectius de qualitat docent 
dels estudis. Amb l’horitzó temporal de la convergència cap a l’EEES marcat per a l’any 
2010, sembla lògic treballar en les línies marcades per aquest procés. 

1.3 Mesures específiques 
El projecte s’ha concretat en quatre mesures de millora de la Qualitat Docent i d’innovació 
pedagògica. A continuació es descriuen breument les mesures i els objectius previstos per a 
cadascuna d’elles a l’inici del projecte: 

 



 
 

 
 

- MESURA 1: Aplicació de tècniques d'aprenentatge actiu a les classes: Redefinició de 
la dinàmica de les classes de problemes d’EC1, orientant-les al treball actiu a classe i 
a la cooperació dins de grups base o informals de treball. 

- MESURA 2: Aplicació de tècniques d’aprenentatge cooperatiu no presencials: 
Foment de l’aprenentatge cooperatiu fora de l’aula amb l’ajuda de les  noves eines 
TIC disponibles (e.g. Moodle). 

- MESURA 3: Implantació als laboratoris de noves TIC i adaptació de les ja emprades 
per tal d’habilitar mecanismes d’autoavaluació i "feedback" bi-direccional: 
Especificació, disseny i programació dels mòduls necessaris per adaptar el simulador 
emprat al laboratori per tal que pugui ser usat per a l’autoavaluació. Selecció i 
implantació d’una eina de test per als laboratoris basada en web. 

- MESURA 4: Difusió d’experiències derivades de les diferents actuacions: Edició i 
publicació del nou material docent (apunts, col·leccions de problemes i enunciats de 
laboratori). Publicació del codi del software generat sota llicència GPL. Publicació 
dels resultats del projecte en forma d’articles de recerca. 

En les seccions següents d’aquesta memòria es descriuen les accions realitzades a 
cadascuna d’aquestes mesures. 

2. MESURA 1: Aplicació de tècniques d'aprenentatge actiu a les classes 
La Mesura 1 del projecte, anomenada “Aplicació de tècniques d'aprenentatge actiu a les 
classes”, busca donar resposta als nous reptes i necessitats de l’assignatura EC1 en el 
context de les classes de problemes (2 hores setmanals).  L’objectiu és millorar l’aprofitament 
que es fa d’aquestes classes tant pel que fa a l’adquisició de coneixements específics, com 
pel que fa a competències transversals com el treball en grup.  

2.1 Metodologia de classes de problemes tradicionals 
Tradicionalment els professors de l’assignatura tenen llibertat per escollir la metodologia a 
seguir durant les classes de problemes, però en general s’acostumen a seguir les següents 
pautes: 

- El professor encarrega els problemes amb alguns dies d’antelació (normalment la 
setmana anterior) o bé els planteja a classes sense donar als alumnes la possibilitat 
d’haver-los treballat amb anterioritat 

- Els problemes es ressolen a la pissarra. Hi ha varies versions:  

o Els ressol el mateix professor, amb més o menys participació dels estudiants 

o Els ressolen els estudiants mitjançant algun tipus d’incentiu o imposició 

Cal dir que, donat que la resolució dels problemes requereix un cert temps de reflexió, són 
majoria els professors que opten per anunciar el llistat de problemes amb alguns dies 
d’antelació. En aquest cas, es tracta d’una metodologia que consisteix en que els estudiants 
porten les seves solucions ja preparades i el valor afegit està en la possibilitat de contrastar-
les (i contrastar el procés per obtenir-les) amb les del professor o les d’altres estudiants.  

Existeixen diferents alternatives d’aplicació d’aquesta metodologia, amb resultats en termes 
d’implicació dels estudiants sensiblement diferents.  



 
 

 
 

2.2 Aplicació de tècniques d'aprenentatge actiu a les classes 
Com a alternativa a la metodologia de classes de problemes tradicionals, els professors de 
l’assignatura van dissenyar una nova metodologia experimental que tenia els següents 
objectius:  

- Millorar l’assistència mitjana i la participació a l’aula durant les classes. 

- Millorar el nivell d'implicació i treball relacionat amb les classes (tant a l’aula com a 
casa). 

- Millorar el rendiment acadèmic d’avaluació continuada i final. 

- Resultats transversals: Millorar la motivació, les interrelacions personals amb el 
professor i els companys, el "feedback" dels alumnes i els professors, i les 
competències relacionades amb el treball en equip. 

De cara a assolir aquests objectius, es van emprendre les següents accions: 

- Redefinició de la dinàmica de les classes de problemes, orientant-les al treball actiu a 
classe i a la cooperació dins de grups base o informals de treball.  

- Establiment de mecanismes de discussió en grups i correcció a classe. 

- Preparació de material adequat per al treball en grup a classe. 

Durant el quadrimestre de tardor (Q1) del curs 2007/2008 es van realitzar algunes 
experiències pilots de forma esporàdica i es va desenvolupar el material necessari, 
consistent en un dossier amb 13 exàmens de problemes i les seves respectives solucions. 
Durant el quadrimestre de primavera (Q2) del curs 2007/2008 es va posar en pràctica una 
nova metodologia per a les classes de problemes, de caràcter experimental, consistent en el 
següent: 

- Al principi de la classe de problemes el professor lliura als estudiants un llistat 
d’enunciats de problemes  amb un temps estimat de resolució de menys de dues 
hores. 

- Els estudiants resolen els problemes a l’aula treballant en grups de dues o tres 
persones. Els estudiants tenen dret a parlar entre ells i a fer preguntes al professor. 
Es tracta que cada estudiant desenvolupi la seva pròpia solució al problema, però 
amb la possibilitat de “desencallar-se” o tantejar si va pel bon camí amb l’ajuda dels 
companys de grup i, en última instància, del professor.   

- El professor va passejant-se entre els estudiants resolent dubtes i incentivant la seva 
participació.  

- De tant en tant el professor va resolent a la pissarra alguns dels problemes.  

- Els estudiants que finalitzen tots els problemes els lliuren al professor, que a canvi 
els lliura un llistat amb les solucions impreses. Es tracta que els estudiants no tinguin 
que anar copiant en un full a part les solucions que el professor va escrivint a la 
pissarra a mesura que van treballant. 

- El professor ha de deixar clar, i això és el més important, que es valorarà l’esforç i 
implicació de l’estudiant i en cap cas la correctesa de la solució lliurada.  



 
 

 
 

- El professor manté un llistat amb el nombre i qualitat dels problemes lliurats de cada 
estudiant. 

2.3 Resultats 
Els objectius quantitatius que es definien a la sol·licitud del projecte eren: 

- Aconseguir una assistència mitjana a l’aula de com a mínim el 75% dels estudiants 
que finalment es presenten a l’examen. 

- Aconseguir un increment en el 25% del rendiment acadèmic d’avaluació continuada i 
global. 

En relació al primer objectiu (participació), el grup 20 va ser l’escollit per a la prova pilot. El 
grup tenia 52 alumnes matriculats. El següent gràfic mostra el nombre d’estudiants que van 
lliurar les solucions a cadascun dels 13 exàmens de problemes que es van realitzar durant la 
primavera del 2008: 

 
 
Es pot apreciar que l’objectiu de participació s’assoleix només durant la primera part del curs. 
Aquest resultat està influenciat pel fet que als lliuraments de problemes no se’ls va assignar 
un pes específic en l’avaluació de l’assignatura. 

En relació al segon objectiu (rendiment acadèmic) la següent taula compara el rendiment 
dels estudiants del grup 20 amb el total d’estudiants de l’assignatura. Si bé hi poden haver 
diferències significatives entre la composició dels grups, els resultats (que assoleixen el nivell 
esperat) són força encoratjadors. 

CONCEPTE 
CURS 2007/2008 Q2 

TOTS 
CURS 2007/2008 Q2 

GRUP 20 

Matriculats 250 52 
Presentats 228 52 
Aprovats 138 45 

% aprovats sobre matriculats 55,2% 86,5% 
% aprovats sobre presentats 60,5% 86,5% 

Nota mitjana (sobre 10) 4,9 6,7 
 



 
 

 
 

El següent histograma compara els resultats del grup pilot amb l’evolució del tres indicadors 
de rendiment des de l’any 2007. 

 
 

 

3. MESURA 2: Aplicació de tècniques d’aprenentatge cooperatiu no 

presencials 
El treball cooperatiu és molt important en el procés de l’aprenentatge dels estudiants. Això és 
així perquè els estudiants poden aconseguir un “feedback” molt ràpid en la resolució de 
problemes. L’obtenció de feedback i que sigui ràpid és un punt clau en el procés 
d’aprenentatge. A més, si aconseguim que ho facin fora i dintre de classe per la resolució de 
problemes, porta altres beneficis com pot ser (1) millorar les habilitats d’interacció, 
col·laboració i treball en equip; (2) millorar les habilitats de discussió i lideratge i (3) portar 
l’assignatura al dia. 

3.1 Desenvolupament 
Normalment aquest treball cooperatiu s’aplica a classe o durant les pràctiques. Aquí, aquest 
treball cooperatiu l’hem plantejat per a que sigui una metodologia de treball per els exercicis que 
es demanen fer a casa. Com que sabem que això planteja el problema de poder quedar o no 
entre el membres del grup per solucionar els exercicis, s’ha plantejat fer la discussió de les 
solucions via la plataforma d’aprenentatge que existeix a la UPC: Atenea, basada en la plataforma 
de aprenentatge Moodle; i utilitzant fòrums de discussió.  

Per fer aquest treball cooperatiu es van crear grups d’n estudiants, i el professor proposa n 
exercicis (un lliurament) per a cada tema del curs.  En el nostre cas tenim que n és 5 i el número 
de temes és 9. Els problemes a lliurar són de dificultat mitjana i aquesta dificultat es va 



 
 

 
 

incrementant a mesura que avancen els temes. Cadascuna de les persones del equip és 
responsable d’un dels exercicis de cada lliurament (això implica la habilitat de lideratge). Això vol 
dir que aquesta persona ha de preparar una solució inicial, portar la discussió de la solució i 
preparar la solució final que el professor avaluarà. A més, cada persona del equip ha de participar 
activament en la discussió de dos exercicis més del lliurament. Resumint: cada grup ha de lliurar 
45 exercicis, i cada estudiant ha de preparar la solució inicial i final (i portar la discussió ) de 9 
(número de temes) d'aquests exercicis, i haver discutit al menys 18 més.  

Fer la discussió dels problemes abans d’aconseguir una solució final del problema es fa en uns 
fòrums locals per a cada grup i per a cada tema. Aquest fòrums locals els crea el professor. Les 
solucions finals es pengen en un altre fòrum (fòrum final) per cada grup-tema, que també crea el 
professor. Aquest fòrum final és el que el professor ha de revisar per veure quines són les errades 
que encara persisteixen després de la discussió local a cada grup i corregir-les. A més, això li 
serveix al professor per  plantejar  la següent classe presencial i comentar les errades que ha vist, 
i la creació d'un fòrum de FAQs.  

Aquesta metodologia de  treball cooperatiu no presencial la porta fent un professor a l’assignatura 
durant els últims quatrimestres. En el quatrimestre 0708-Q1 hem intentat mesurar adequadament 
els indicadors i el rendiment dels estudiants.  

3.2 Resultats 
 
Resultats del 0708-Q1: 
 
Els resultats han estat molt bons per el quadrimestre de tardor 0708-Q1. 
 
Seguiment:  
 
Més del 50% dels estudiants han fet tota la feina que s'esperava d'ells. En el nostre grup pilot 
teníem 43 estudiants. Per a cadascun del estudiants esperàvem 4 missatges en el fòrum per cada 
lliurament (missatge per la solució inicial i la solució final, més 2 missatges per comentar/discutir 
les propostes de solucions d’altres dos exercicis). A la taula següent mostrem el número de 
missatges (reals i esperats) enviats pels estudiants. 

 
 

Número total de 
missatges enviats 

Estudiants Professor 

Total 
(esperats) 

1374 
(1440) 

298 
(360) 

Grup/lliurament 
(esperats) 

19,10 
(20) 

33 
(40) 

Estudiant/lliurament 
(esperats) 

3,82 
(4) 

4,1 
(5) 

 
Com es pot observar, els missatges esperats s'aproximen molt als missatges enviats 
realment.  

Notes:  
 
Els resultats acadèmics dels estudiants que van seguir correctament l'experiència van ser molt 
positius; tots van aprovar el curs. En canvi, la majoria dels estudiants del grup que es van 
presentar a l'avaluació final, sense haver seguit l'experiència (o el curs), no van aprovar. 

La nota final mitjana dels estudiants del grup pilot va ser superior a 5, quan per la resta de grups 
va ser  inferior a 5. També la mitjana va ser millor que la mitjana de la resta d'estudiants dels 
altres grups. Així, per aquest quadrimestre es va veure que prop del 68% d'estudiants van aprovar 
l'assignatura, quan la mitjana d'estudiants que va aprovar l'assignatura per la resta de grups va 



 
 

 
 

ser prop del 54% . La participació dels estudiants en aquesta experiència, amb més d'un 70% dels 
missatges esperats, va ser del 65% (28 estudiants), amb el que s’indueix una bona relació.  Hem 
d'indicar que el quadrimestre de tardor és en principi el dolent ja que és el quadrimestre on hi ha 
més repetidors. Encara així, els resultats semblen bons. 

Resultats del 0708-Q2: 
 
Els resultats del segon quadrimestre no van ser tan “bons”. “Només un 57'8% d'aprovats (65% 
respecte presentats)”. Encara que es un % un mica més elevat que la resta de grups (51% 
aprovats (56% respecte presentats), comptant els resultats del grup pilot esmentat a la mesura 
anterior) no hi ha les diferències d'aprovats que s'havien observat al quadrimestre de tardor 
respecte la resta de grups.  

Per què aquest % més baix que el quadrimestre anterior? 

Analitzant la participació en l'experiència, amb més d'un 70% dels missatges esperats en el grup 
pilot del mateix professor, aquesta només va ser del 24% (11 persones de 45), quan al 
quadrimestre anterior va ser d'un 65%. Això ens ajuda a entendre  que el professor no marcava la 
diferència, mentre que sí que ho feia el treball dels estudiants en el treball cooperatiu no 
presencial.  

Aquests resultats ens indiquen que la metodologia és raonable i dóna bons rendiments. És per 
això que potser seria necessari incentivar d'alguna forma la participació en l'experiència de cara a  
motivar-los més. 

3.3 Avaluació dels resultats 
Podem dir que l'experiència amb el grup pilot del quadrimestre 0708-Q1 ha estat molt positiva. 
S'ha aconseguit una implicació total de més del 50% dels estudiants y un tant per cent d'aprovats 
significativament superior a la resta de grups.  

Hores de dedicació: 
 
A més, vàrem intentar veure si el número d'hores que havien d'invertir els estudiants del grup pilot 
a treball personal era molt superior als esperats. A la taula següent mostrem la dedicació mitjana 
dels estudiants d'aquest grup pilot, i les hores dedicades per la resta de grups. 

 
 Grup 

pilot 
Resta de 

grups 
Temps de 
classe/setmana 

6,00 6,00 

Treball personal setmana 7,11 6,51 
Temps total setmana 13,11 12,51 
Temps total curs 211,65 202,65 

 
La diferència de treball personal no és gens significativa, només 9 hores en tot un quadrimestre. 
En canvi, els resultats acadèmics són molt bons.  

Enquesta: 
 
Per el grup pilot vàrem passar una enquesta que ampliava les preguntes relacionades amb 
l'aprenentatge que trobem a les enquestes SEEQ. Recordem que les preguntes de les enquestes 
SEEQ són:  

1.- El curs m'ha semblat intel·lectualment engrescador i estimulant 

2.- He après coses que considero valuoses 

3.- El meu interès en la matèria ha augmentat com a resultat d'aquest curs 



 
 

 
 

4.- He après i he comprès els continguts d'aquest curs 

Les nostres preguntes van ser: 

 
Afirmacions 
1 Crec que l'assignatura és important per la 

meva formació 
2 Estic motivat per aquesta assignatura 
3 Aquesta assignatura em dóna més feina que 

altres d'aquest curs. 
4 Estic aprenent més en aquesta assignatura 

que a la resta d'assignatures d'aquest curs. 
5 El sistema de fòrums em permet conèixer 

millor el que sé i el que no sé d'aquesta 
assignatura 

6 La discussió en els fòrums em permet 
detectar les meves errades més ràpidament 

7 La discussió en grups de treball m'ajuda a 
comprendre millor l'assignatura 

8 Preferiria realitzar la mateixa assignatura 
sense el sistema de fòrums 

 
Aquesta enquesta es va passar abans dels exàmens parcial i final. El resultat es pot veure a la 
següent figura: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Com podem observar, els estudiants prefereixen el sistema de fòrums (resposta a la pregunta 8), i 
opinen que aprenen més en aquesta assignatura que a la resta d'assignatures del mateix curs 
(pregunta 4). 

 

4. MESURA 3. Desenvolupament i implantació de noves eines TIC 

de suport a la docència 
A l’assignatura d’Estructura de Computadors-1 s’ensenyen els conceptes bàsics relatius a 
l’arquitectura del computador al nivell del llenguatge assemblador. Més en concret, s’ensenya 
a programar en el llenguatge assemblador SISA-F, que és el que correspon al codi màquina 
del computador pedagògic SISP-F, especialment dissenyat per membres del nostre 
Departament per a l’ensenyament de les assignatures de la branca d’Arquitectura de 
Computadors. Per donar suport a la realització de pràctiques de programació en SISA-F, 
disposem d’un paquet de software per a l’assemblatge, muntatge i simulació/depuració pas a 
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pas de programes, que va ser especialment desenvolupat per membres d’aquest 
departament. A les classes de laboratori, els alumnes treballen en parelles davant d’un 
ordinador, i realitzen diverses pràctiques que consisteixen majoritàriament a realitzar 
programes o fragments de programes en assemblador, utilitzant l’esmentat software. 

Però no sols al laboratori s’escriuen programes en assemblador. Per a les classes de 
problemes també es proposen petits programes que els alumnes resolen a casa i després es 
posen en comú a classe. Per a la resolució d’aquests problemes s’encoratja als alumnes que 
es descarreguin i utilitzin al seu ordinador el software d’assemblatge i depuració usat al 
laboratori, ja que constitueix una valuosíssima eina per comprovar la validesa dels programes 
escrits. 

Però a pesar de l’alt valor didàctic d’aquest software, constatem que són molt pocs els 
alumnes que el fan servir per resoldre els problemes que s’encarreguen per fer a casa. Per 
altra banda, constatem a les classes de laboratori que els alumnes sovint queden perplexos 
davant d’un programa que no els funciona, sense saber com analitzar-lo amb el depurador 
per descobrir l’error.  En tal situació, o bé s’entesten a resoldre el problema per via de la 
prova i error, o bé es queden encallats a l’espera que el professor els pugui subministrar 
alguna pista (“feedback”) que els ajudi a localitzar l’error. Però el professor, amb bastants 
alumnes a classe, no sempre està disponible a l’instant, de forma que la productivitat de les 
sessions de laboratori es veu seriosament mermada. 

Creiem que els dos problemes, la baixa utilització del depurador per fer problemes a casa i la 
ineficient utilització del depurador a classe de laboratori, es deuen a que el treball de 
depuració resulta massa complicat i ingrat per a molts alumnes. Entre la constatació que un 
programa no funciona i el descobriment de l’error hi ha un camí de reflexió i deducció que 
molts alumnes no són capaços de trobar per si sols, i simplement, abandonen al primer 
intent. Entre les causes del fracàs hi ha el fet que aquests són alumnes de primer curs, amb 
molt poca experiència en programació, i el fet que l’experiència de la depuració representa un 
esforç incòmode i a vegades frustrant. 

Constatem que les preguntes dels alumnes en les classes de laboratori tendeixen a ser força 
repetitives, ja que s’equivoquen freqüentment en errors bastant comuns, i per tant creiem que 
les pistes que el professor els ofereix per desencallar-los podrien ser generades de forma 
automàtica per un programa corrector. Els comentaris crítics d’aquest programa podrien 
evitar el col·lapse sobre l’atenció del professor i millorar el rendiment de les classes de 
laboratori. Però a més a més, aquest corrector podria suposar un fort estímul perquè els 
alumnes fessin servir el depurador amb els problemes de programació que fan a casa: els 
podria dir instantàniament si el programa és correcte, i en cas de no ser-ho els podria donar 
pistes sobre els errors principals. Únicament seria necessari limitar el nombre de vegades 
que l’alumne pot enviar a “corregir” el seu exercici, per evitar que es converteixi de en un 
procés irreflexiu de prova i error. Amb aquesta limitació, s’estimularà que l’alumne faci les 
seves pròpies comprovacions amb el depurador, abans d’enviar la solució al corrector 
automàtic. 

Per altra banda, a les classes de problemes, la resolució de programes en assemblador 
sempre ha tingut una mancança: sovint no hi ha una solució única, i encara que el professor 
comenti les possibles variants, sovint l’alumne es queda amb el dubte de si “el seu” programa 
era correcte o no. Amb el corrector automàtic, aquesta mancança queda superada. Cada 
alumne podrà rebre un feedback personalitzat (dins uns certs marges) sobre el seu treball. 



 
 

 
 

La realització d’aquest software encaixa perfectament amb un dels objectius del projecte: la 
millora de la interacció (“feedback”) entre alumnes i professors, en aquest cas, a través d’una 
eina on-line que el professor ha preparat per a ell. 

4.1 Plantejament del projecte 

4.1.1 Disseny del programa corrector: sisa-emu 
Verificar la correctesa d’un programa en assemblador no és una tasca senzilla. Es va 
descartar d’entrada qualsevol enfoc basat en una anàlisi estàtica (morfològica o sintàctica) 
del codi font, ja que es dóna per descomptat que l’alumne haurà resolt els errors de 
compilació abans d’enviar el programa al corrector. Quan verifiquem els programes “a mà”, el 
que fem és carregar-los al simulador/depurador, executar-los, i observar-ne el comportament: 
veure els valors que es llegeixen i s’escriuen a la memòria, així com els càlculs intermedis; 
observar quins són els camins que segueix l’execució en els salts condicionals, en les crides 
a subrutines, en les interrupcions; observar les lectures i escriptures als registres dels 
controladors d’E/S, etc. El depurador permet posar punts d’interrupció, executar fins a 
aquests punts, i executar pas a pas o bé reiniciar l’execució. 

Per tant, el nostre corrector automàtic ha d’incorporar totes aquestes capacitats, amb una 
sola diferència: no ha de funcionar de forma interactiva (menús i comandes activats des del 
teclat) sinó de forma totalment desassistida (off-line). Per tant, ha de ser un simulador que 
llegeixi les comandes de depuració des d’un fitxer d’entrada (script) que haurem 
desenvolupat prèviament de forma específica per a cada exercici. A fi d’ampliar al màxim la 
flexibilitat d’aquest mecanisme de comandes vàrem decidir que el llenguatge de comandes 
d’aquest script no fos un simple llistat lineal sinó que admetés construccions com sentències 
condicionals i iteratives. Finalment vàrem decidir que els nostres scripts adoptarien el 
llenguatge python, la qual cosa confereix als nostres scripts tota la potència i flexibilitat 
d’aquest llenguatge: no sols permet sentències condicionals i iteratives sinó que permet 
també definir variables, llistes, funcions amb paràmetres i resultats, sentències del tipus 
“printf” per tal d’emetre comentaris, etc. 



 
 

 
 

A fi d’assegurar la màxima portabilitat del nostre programa corrector (sisa-emu), vam decidir  
desenvolupar-lo en Java. Per poder interpretar els scripts de comandes, el corrector arrenca 
un intèrpret de python que corre sobre java (jython). Per permetre la interacció dels scripts 
amb el simulador, aquest defineix una API completa de funcions java que poden ser 
invocades des del script. La API conté funcions de tota mena, que cobreixen totes les 
funcionalitats d’un depurador, des de monitorització i modificació de la memòria, dels 
registres, dels dispositius d’E/S, introducció de pulsacions del dispositiu teclat, 
desassemblatge d’una instrucció, execució pas a pas i execució contínua, establiment de 
punts d’aturada en adreces conegudes i a la tornada de les subrutines, etc. Una de les 
funcionalitats més importants que sisa-emu proporciona al programador dels scripts és la 
possibilitat de definir funcions “handler” que poden ser assignades a determinats events de la 
simulació, i que són invocades asíncronament quan succeeix l’event. En concret, per als 
següents events: 

•  En cada accés a memòria (lectura o escriptura) 
•  En cada accés a un registre d’E/S 
•  En cada nova instrucció (és més lent, però permet seleccionar qualsevol condició que 

compleixi una instrucció: tipus d’instrucció, operands, PC, etc.) 
•  Al cap d’un interval de temps predeterminat (permet cancel·lar la simulació si el programa 

analitzat té un bucle infinit o no finalitza en un temps prudencial) 

Tradueix a SISA-F el codi del següent pro-
grama, usant el fitxer-plantilla. En aquest 
fitxer trobaràs ja declarades i inicialitzades les 
variables globals. Per traduir la sentència has 
d’usar la tècnica d’accés aleatori a una 
matriu. Tingues en compte que el programa 
ha de funcionar per a qualsevol valor inicial 
de i o de j. 
 
#define N 3 
#define M 4 
struct tupla { 
 int a; 
 char b; 
 int c; 
}; 
struct tupla mat[N][M]; 
int i, j; 
main() 
{ 
 mat[i][3].a = mat[2][j].c; 
} 
 
 

Figura 1: Enunciat d’exemple 

.include "macros.s" 

.include "crt0.s" 
 
 N = 3 
 M = 4 
 
 .data 
 
mat: .fill (N-1)*M*6, 1, 0 
 .fill (M-2)*6, 1, 0 
 .word 0 
 .byte 0  
 .balign 2 
 .word 5 
 .fill 6, 1, 0 
i: .word 2 
j: .word 2 
 
 .text 
main: 
 $MOVEI R0, mat + 2*4*6 + 4 
 $MOVEI R1, j 
 LD R1, 0(R1) 
 MOVI R3, 6 
 MUL R1, R1, R3 
 ADD R0, R0, R1 
 LD R0, 0(R0) 
 $MOVEI R1, mat + 3*6 
 $MOVEI R2, i 
 LD R2, 0(R2) 
 MOVI R3, 6*4 
 MUL R2, R2, R3 
 ADD R4, R1, R2 
 ST 0(R4), R0 
 HALT 
 

Figura 2: Solució a l’enunciat  de la Figura 1 



 
 

 
 

# Definim handler que s’activa en cada accés a memò ria 
def hand_mem(addr,mode,size): 
 global ldstbyte, data_ok, rdaddr_ok, wraddr_ok, ad rmat, i, j, data 
 
 if size == 1: 
     ldstbyte=1 
 elif mode == MemAccessMode.READ and addr == adrmat +2*4*6+j*6+4: 
  # Adreca correcta llegint element matriu 
  rdaddr_ok = 1 
 elif mode == MemAccessMode.WRITE and addr == adrma t+i*4*6+3*6: 
  # Adreca correcta escrivint element matriu 
  wraddr_ok = 1 
  if data == mem_read16(addr): 
   # La data del store es la correcta 
   data_ok = 1 
 
# Hem executat un halt, o be 1000 instruccions: ana litzem els resultats 
def analisis(tstr): 
 global ldstbyte, rdaddr_ok, wraddr_ok, data_ok 
  
 if pc() == sym_value("RSE_default_halt"): 
  print tstr + "Acaba amb excepcio: LD/ST a adreca senar?" 
  return 0 
 elif disasm(pc()) != ’halt  ’: 
  print tstr + "Timeout: Falta el halt? Bucle infin it?" 
  return 0 
 elif ldstbyte: 
  print tstr + "En aquest exercici no cal usar LDB/ STB" 
  return 0 
 elif not rdaddr_ok: 
  print tstr + "No llegeix a l’adreca correcta de l a matriu" 
  return 0 
 elif not wraddr_ok: 
  print tstr + "No escriu a l’adreca correcta de la  matriu" 
  return 0 
 elif not data_ok: 
  print tstr + "No escriu la dada que ha llegit de la matriu" 
  return 30 
 else: 
  return 100 
 
# Inicialitzem variables 
def inivars(): 
 global ldstbyte, rdaddr_ok, wraddr_ok, data_ok, ad rmat, i, j, data 
 
 ldstbyte = 0 
 rdaddr_ok = 0 
 wraddr_ok = 0 
 data_ok = 0 
 adrmat = sym_value("mat") 
 i = sym_read16("i") 
 j = sym_read16("j") 
 data = mem_read16(adrmat+2*4*6+j*6+4) 
 
# Activem els handlers 
mem_listener = mem_access_subscribe(hand_mem) 
 
# Inicialitzem variables: i=2, j=2 
inivars() 
 
# Executem tot el programa i analitzem els resultat s 
stepi(1000) 
nota = analisis("Provant i=2, j=2: ") 
if nota > 0: 
 # Reiniciem simulacio, modifiquem variables: i=1, j=3 
 reload() 
 sym_write16("i", 1) 
 sym_write16("j", 3) 
 inivars() 
 
 # Tornem a executar tot el programa i analitzem el s resultats 
 stepi(1000) 
 nota2 = analisis("Provant altres i,j: ") 
 if not rdaddr_ok or not wraddr_ok: 
  print "No calcules be les adreces en funcio de i,  j" 
 nota = min(nota, nota2) 
 
if nota==100: 
 print "Tot sembla correcte!" 
 
print "Nota: %s" % nota 
 
 

Figura 3: Script que realitza la correcció automàtica del programa de la Figura 2 



 
 

 
 

A la Figura 1 es pot veure un exemple d’enunciat, amb la corresponent solució correcta. La 
Figura 2 mostra el script de comandes per al corrector sisa-emu: 

4.1.2 Disseny de la interfície web sobre moodle: sessio-ec1 
Es desitjava que els alumnes interactuessin amb el programa corrector sisa-emu per mitjà 
d'una interfície web oferta des d'un servidor. La pàgina web ha de mostrar a l'alumne cada un 
dels exercicis proposats pel seu professor (enunciat, fitxers addicionals,  puntuació, terminis 
de lliurament, etc.) i li permet lliurar el fitxer amb la corresponent solució (fitxer font en 
assemblador). A partir d'aquest moment, la web invoca el sisa-emu, aquest analitza el 
programa i respon amb una nota i una sèrie de comentaris sobre els possibles errors 
detectats.  

La Figura 4 mostra la pantalla de lliuraments d’una sessió (subrutines), mostrant el detall del 
segon exercici. El fitxer-plantilla (s3b.s) i l’enunciat apareixen clicant els enllaços 
corresponents. A sota, apareixen els fitxers ja enviats i l’espai destinat a enviar una nova 
resposta. 

 
Figura 4: Pantalla de presentació de l’exercici s3b, pertanyent a la sessió 3 de Subrutines 

 
La Figura 5 mostra la pantalla de resposta del corrector, amb els errors detectats i la nota 
assignada a l’exercici: 



 
 

 
 

 
Figura 5: Pantalla mostrant la nota i els errors detectats pel corrector 

 

Es desitjava, a més a més, que tota aquesta activitat dels alumnes quedés registrada en una 
base de dades, junt amb la nota i els comentaris de cada lliurament, de manera que el 
professor tingui tota la informació per tal de fer el seguiment i avaluació de l'activitat. 

Es va decidir desenvolupar l'aplicació web com un mòdul dins de la plataforma de codi obert 
"moodle",  a fi d'aprofitar tota la potència de les eines que aquest proporciona, i enriquir la 
interacció amb els alumnes. Aquest paquet està actualment en ús en múltiples universitats 
catalanes i estrangeres. La pròpia UPC manté una plataforma virtual de suport a la docència 
basada en moodle (http://atenea.upc.edu/moodle), la qual dóna suport a moltes assignatures 
de diverses titulacions, entre elles les del propi ICE. 

El nostre mòdul crea un nou tipus de tasca ("assignment") que pot ser encarregada pel 
professor als alumnes del seu grup ("curs" en la terminologia moodle): la "sessió ec1". 
Externament, una sessió consisteix en una col·lecció d'exercicis proposats a un grup, per a 
ser realitzats en un període de temps determinat. Per a cada sessió en què l'alumne participi, 
aquest obté una nota total (0  al 10), calculada a partir de les notes ponderades de cada un 
dels seus exercicis. Els exercicis es poden lliurar en qualsevol ordre, i en cas de no obtenir la 
màxima nota d'un exercici, l'alumne pot re-enviar la solució fins a un nombre màxim de 
vegades. Evidentment, els terminis, el nombre màxim de lliuraments, etc. són paràmetres 
que fixa el professor en el moment de crear una nova sessió per als alumnes del seu grup. 
L'alumne pot veure en tot moment tota la feina realitzada durant el curs: les notes i 
comentaris obtinguts en cada lliurament, en cada exercici i en cada sessió, i pot descarregar 
els corresponents fitxers font per tal de revisar-los a posteriori. 



 
 

 
 

Els exercicis que es realitzen al llarg d'un curs han de carregar-se a la base de dades abans 
de posar el programa en producció. La seva preparació requereix força feina, cada un 
requereix un enunciat, uns fitxers-plantilla i un script de correcció, el refinament i depuració 
del qual no és trivial, i per això volem que puguin ser reutilitzats d'un quadrimestre pel 
següent. En cada nou quadrimestre s'han de donar de baixa els grups-classe ("cursos") del 
quadrimestre anterior i tots els seus alumnes ("usuaris"); i tot seguit donar d'alta els nous 
grups i els nous alumnes. En aquest procés, les sessions (tasques del tipus "sessio ec1") 
encarregades als grups donats de baixa desapareixen, i caldrà donar d'alta les noves 
sessions. Però els exercicis romanen a la base de dades per poder ser reutilitzats en el nou 
quadrimestre. Així, crear sessions noves a cada quadrimestre és relativament senzill, ja que 
internament la "sessió ec1" consisteix simplement a seleccionar un grup d'exercicis dels que 
estan disponibles al repositori,  associar-lo amb un determinat grup-classe, i atribuir-li unes 
dates de lliurament i un nombre màxim de lliuraments. 

Vàrem decidir desenvolupar l'aplicació en php, amb el servidor apache i la base de dades 
mysql. Un dels requisits bàsics de la implantació va ser que el nostre mòdul no fes cap 
modificació en el nucli de moodle, sinó que fos un simple apèndix ("plug-in"), per tal de 
mantenir la seva portabilitat a futures versions de moodle, no sols per adoptar les 
funcionalitats que s'hi puguin afegir en el futur, sinó també i més important, per poder gaudir 
de les millores de seguretat que ben probablement aniran sortint, a mesura que es 
descobreixin noves debilitats. 

Com que la nostra assignatura pot sofrir canvis en el grup de professors que la imparteixen 
(actualment és un subgrup dels participants en aquest projecte), i a fi d'assegurar el 
manteniment futur de l'aplicació, hem fet participar en la seva instal·lació i posta en producció 
a una persona del PAS del departament que s'encarregarà d'administrar-la, i que és també el 
responsable del servidor on s'allotjarà el nostre moodle. L'aplicació s'accedeix a l'adreça: 
http://gsi.ac.upc.edu/moodle/EC1 

4.1.3 Canvis en el mètode d'avaluació del laboratori 
Coincidint amb la implantació del corrector automàtic, hem modificat també el sistema 
d'avaluació de l'assignatura pel que fa als laboratoris. Fins a aquest moment, la nota de les 
sessions de laboratori s'obtenia exclusivament amb la nota d'un examen que es realitzava 
durant la darrera sessió, usant l'ordinador. Aquesta nota era una component opcional en la 
nota final de l'assignatura, ja que sols comptava si era major que la nota de l'examen final de 
l'assignatura (que es fa sobre paper), amb un pes específic del 20%. 

En la nostra assignatura, els exercicis del laboratori no tenen com a principal objectiu 
presentar nous conceptes als alumnes sinó que serveixen més aviat per consolidar els que 
s'han explicat a classe de teoria. Per a molts alumnes, alguns conceptes no s'acaben 
d'entendre del tot fins que es poden veure i tocar sobre el simulador del laboratori. No 
obstant, a les classes de laboratori de l'assignatura s'observava tradicionalment un cert 
absentisme, degut probablement a que la nota era opcional. Vàrem creure que reforçar la 
importància d'assistir a aquestes classes redundaria en una millor comprensió de 
l'assignatura per part dels alumnes, i per tant hem modificat el mètode d'avaluació fent que la 
nota de laboratori deixi de ser opcional, encara que segueix suposant el 20% de la nota 
global. 

Per altra banda, s'observava també que molts alumnes abordaven les sessions de laboratori 
amb una actitud notablement relaxada, i molt pocs arribaven a completar tots els exercicis 
proposats. Ara hem introduït en l'avaluació de la nota de laboratori una component 
d'avaluació continuada, amb un pes del 15% de la nota de laboratori, la qual s'obté amb la 



 
 

 
 

correcta realització de la majoria dels exercicis durant la sessió. Corregir els exercicis de tots 
els alumnes és molt més factible gràcies al nou corrector automàtic. 

Per altra banda, hem adoptat l'exigència que els alumnes resolguin els exercicis de la sessió 
sobre paper abans de venir al laboratori. L'anomenem "estudi previ" i compta també per a la 
nota d'avaluació continuada, durant els primers vint minuts, el professor verifica un per un els 
estudis previs. Aquesta feina és ràpida, ja que no es demana que la solució en paper sigui 
correcta (disposen de dues hores per verificar-la amb el depurador), sinó que l'hagin intentat 
abans. 

4.2 Desenvolupament del projecte i resultats 
Per a la realització del corrector automàtic s'ha comptat des del setembre de 2007 amb dos 
becaris, en Christian Pérez Llamas, que ha programat sisa-emu (fins al gener de 2008); i en 
Roger Codina Autonell, que ha programat el mòdul sessio-ec1 i l'ha integrat en moodle (fins 
al juliol de 2008). 

El corrector sisa-emu va quedar ja finalitzat el mes de desembre de 2007, de forma que 
vàrem poder començar a fer les primeres proves per depurar-lo durant aquell mes. Durant el 
mes de gener i febrer de 2008 els professors de l'assignatura que participem en el projecte 
vàrem programar els scripts de correcció per als 21 exercicis que es realitzen al laboratori al 
llarg del curs. Col·lateralment, aquesta tasca va servir també per comprovar i depurar els 
errors del sisa-emu. 

La interfície web amb moodle no va estar disponible fins a finals de febrer de 2008, just al 
moment de començar el quadrimestre de primavera. Com que no havíem tingut temps de 
provar-la i validar-la, vàrem decidir que durant el quadrimestre de primavera 2007/08 la 
usaríem amb els alumnes sols amb caràcter experimental. És a dir, que encoratjàvem als 
alumnes a lliurar-hi els seus programes, però les notes del corrector automàtic serien sols 
indicatives: durant aquest quadrimestre, el professor corregiria "a mà" els exercicis, igual que 
s'havia fet ja en el quadrimestre anterior, per validar (o no) la nota generada pel corrector 
automàtic. Durant aquest període es va acabar de depurar el programa i els scripts, i es va 
generar la documentació que l'acompanya, consistent en diversos manuals d'ús, tant per a 
l'alumne, com per al professor, per a l'administrador, i per al possible desenvolupador (per si 
algun dia s'ha de modificar el programa). Aquesta documentació s'inclou com annex en el 
disquet d'aquesta memòria. 

El resultat d'utilitzar el corrector en les sessions de laboratori durant el quadrimestre de 
primavera 2007/08 va ser força bo tot i el seu caràcter experimental, i va servir per corregir 
els errors de l'aplicació (encara que van ser pocs). En el curs actual el programa ja està 
plenament operatiu, i els alumnes disposen d'una nova eina que els ofereix pistes sobre els 
seus programes i els fa menys feixuga la tasca de depurar errors amb el simulador. 

L'avaluació continuada s'havia implantat ja en el quadrimestre anterior, el de tardor 2007/08, 
però sense el suport del programa corrector. El professor no sols verificava els programes a 
mà amb el simulador, un per un, sinó que comprovava també la realització dels estudis 
previs. L'eliminació del caràcter opcional de la nota de laboratori es va implantar a partir del 
quadrimestre de primavera 2007/08, coincidint amb la posta en marxa experimental del 
corrector automàtic. 

Aquest canvi en el mètode d'avaluació ha millorat notablement el rendiment dels alumnes: 



 
 

 
 

• Al deixar de ser opcional la nota de laboratori s'ha eliminat quasi per complet 
l'absentisme en les classes de laboratori. 

• Tot i que l'avaluació continuada suposa sols un 15% de la nota de laboratori, la seva 
mera existència estimula els alumnes a esforçar-se per tenir la màxima nota. Ja no 
s'observen aquelles actituds relaxades, i la gran majoria d'alumnes finalitzen tots els 
seus exercicis amb la màxima nota durant el temps que dura la sessió. 

• Per altra banda, l'esforç de reflexió que realitzen amb l'estudi previ els accelera 
notablement la feina al laboratori, ja que es poden concentrar en la tasca de 
depuració. 
 

Amb les tres mesures en conjunt, obligatorietat, avaluació continuada i estudi previ, ara són 
majoria els alumnes que finalitzen la sessió havent arribat a una solució correcta de tots els 
exercicis. 

4.3 Avaluació 
Hem avaluat quantitativament la millora en l'aprofitament de les classes de laboratori per part 
dels alumnes, prenent com a indicador els resultats de l'examen de laboratori que realitzen 
en la darrera sessió. Aquest examen no ha variat pràcticament de format al llarg dels anys, i 
pot resultar un indicador molt fiable de l'aprofitament de les classes de laboratori. Els gràfics 
de les Figures 6 i 7 mostren una comparació del percentatge d'aprovats i la nota mitja en 
l’examen de laboratori al llarg del 6 darrers anys. 

Hem distingit les notes del Q1 (quadrimestre de tardor) de les del Q2 (quadrimestre de 
primavera), ja que els estudiants de Q1 solen ser repetidors, mentre que els de Q2 solen ser 
nous, i solen tenir millors notes. Així es pot explicar més fàcilment l'evolució de cada sèrie per 
separat perquè no depèn del factor "primavera/tardor". 
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Figura 6: Percentatge d’aprovats de l’examen de laboratori als darrers 6 anys 



 
 

 
 

Nota Mitja Examen Laboratori
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Figura 7: Nota mitjana de l’examen de laboratori als 6 darrers anys 

 
Comparant els resultats del darrer quadrimestre 2007-08Q2 (on es va implantar 
experimentalment el corrector automàtic i l'obligatorietat de les classes) amb els anteriors, 
s'observa un augment molt significatiu del rendiment dels alumnes, tant en nota mitjana com 
en nombre d'aprovats. En particular, el nombre d'aprovats experimenta un augment 
espectacular (més acusat que el de la nota mitja), la qual cosa suggereix que el nou mètode 
beneficia especialment a aquells alumnes en la franja de notes mitjana-baixa que suspenien i 
que ara aproven. 

Al gràfic s'observa també una anomalia en el quadrimestre 2003-04Q2 que va afectar 
negativament als 3 quadrimestres següents. La causa va ser que en aquest quadrimestre es 
va canviar el pla d'estudis, i es va canviar el llenguatge assemblador x86 pel llenguatge 6A, 
de tipus RISC (durant 2 quadrimestres) i més tard per un llenguatge similar, el SISA-F (fins a 
la data d'avui). Aquests canvis van requerir la renovació de tota la documentació (temaris, 
col·lecció de problemes, exercicis de laboratori, etc.) així com del software usat al laboratori: 
assemblador, muntador i simulador. 

4.4 Treball futur 
Per acabar aquesta descripció, mencionarem el que resta per fer. Hem desenvolupat un 
programa corrector amb interfície web que té moltes més potencialitats que la de facilitar 
l'avaluació continuada i l'atenció als alumnes a les sessions de laboratori. Tal com 
esmentàvem al principi d'aquest capítol, un dels objectius que volíem assolir era que els 
alumnes usessin el depurador per verificar les solucions als problemes proposats per fer a 
casa, programes que després el professor resol a classe de problemes. Des de fa ja alguns 
quadrimestres, l'assemblador, muntador i depurador ja estan disponibles per als alumnes que 
s'ho vulguin descarregar de la nostra web. Però per assolir l'objectiu que una majoria ho faci 
servir a casa seva hauríem d'aconseguir que ells puguin enviar els problemes al corrector 
automàtic. I per a això cal programar un script per a cada un dels problemes de la col·lecció 
(o almenys per a un subconjunt suficientment ampli i representatiu), i carregar-ho a la base 
de dades del moodle. Quan això estigui fet, cada professor podrà crear les seves pròpies 
"sessions de problemes", i els alumnes podran enviar les seves solucions des de casa, 
obtenint comentaris i notes. 

 



 
 

 
 

5. MESURA 4: Difusió de les experiències derivades de les actuacions 
d'innovació docent 
 
Part dels objectius d'aquest projecte consistien en la publicació de les experiències derivades 
de les actuacions d'innovació docent dutes a terme amb l'objectiu doble de millorar el 
coneixement sobre mètodes docents de la comunitat de professors d'informàtica i de obtenir 
una realimentació que ens pogués ajudar a millorar encara més la nostra docència. Com es 
comentarà a continuació aquest objectiu s'ha complert sobradament. 

5.1 Publicacions en congressos 
Els resultats de la publicació de les experiències han estat molt satisfactoris ja que hem 
obtingut el reconeixement de la resta de la comunitat docent. Podem destacar la publicació 
de tres articles docents en diferents fòrums, alguns d'àmbit internacional: 

 
• S'ha publicat un article a un dels millors congressos de docència en l'àmbit 

internacional: “38 ASEE/IEEE Frontiers in Educations (FIE08)” que surt a les actes 
del congrés: “Improving feedback using an automatic assessment tool”, [JALPA08]. 

• S'han explicat els resultats de la nostra experiencia a l'àmbit del departament 
d'arquitectura de computadors, en les XI JoDoDAC (Febrer 2008, 
http://gsi.ac.upc.edu/jododac/jododac08/), en la presentació: “Como mejorar el 
feedback mediante una herramienta de corrección automática”, [AJLAP08]. 

• S'ha fet una demostració pública a les “XIV Jornadas de Enseñanza Universitaria de 
Informática (JENUI08)”, que representen el millor congrés d'àmbit estatal sobre 
ensenyament universitari de Informàtica. La presentació inclou la publicació d'un 
article a les actes del congrés: “SISA-EMU: feedback automático para ensamblador”, 
[AJLAT08]. 

 

5.2 Documentació d'ús docent 
Tal i com s'anaven duent a terme les actuacions corresponents a aquest projecte s'han seguit 
tot un conjunt d'accions que consistien en la redacció i publicació de diferents manuals d'us 
docent del projecte. Aquests manuals es poden agrupar en dos grans grups segons els 
destinataris. Un primer grup de publicacions estaven dirigides als alumnes de la assignatura: 

• S'ha publicat una guia per als estudiants sobre l'ús del software MOODLE que 
integra el simulador SISA-EMU (veure documentació adjunta, 
Manual_Alumnes_Moodle_EC1.pdf). 

• S'ha fet accessible als alumnes d'EC1 un servidor web per treballar amb l'entorn 
MOODLE desenvolupat des de qualsevol lloc (http://gsi.ac.upc.edu/moodle/EC1). 
Aquest entorn és el que poden utilitzar per realitzar assajos de les pràctiques de 
laboratori o dels problemes de teoria d'una forma personalitzada. 

 
Un altre grup de publicacions estan destinades als mateixos professors de l'assignatura, a 
nous professors o a professorat d'altres universitats que vulgui dur a terme iniciatives similars 
a la que hem desenvolupat en aquest treball: 



 
 

 
 

• S'ha publicat una guia d'us del software per al professorat de nova incorporació de la 
assignatura que també pot ser útil per la difusió del software cap a altres institucions 
d'ensenyament (veure documentació adjunta, Manual_Professors_Moodle_EC1.pdf). 

• S'ha publicat una guia, també per al professorat, que explica com desenvolupar nous 
mòduls (pràctiques) al entorn Moodle (veure documentació adjunta, 
Manual_desenvolupador_modul_sessio_EC1.pdf). 

• S'ha desenvolupat una guia de manteniment de mòduls (pràctiques), també 
adreçada principalment als docents (veure documentació adjunta, 
Manual_instalacio_modul_sessio_EC1.pdf). 

• Una altra guia explica com fer el manteniment de la base de dades d'alumnes per a 
cada curs per poder fer un seguiment personalitzat de la evolució dels estudiants 
(veure documentació adjunta, Matriculacio_alumnes_CAS_Moodle_EC1.pdf). 

• Finalment una última guia explica com mantenir el sistema de còpies de seguretat 
per poder fer el canvi de curs de manera adequada (veure documentació adjunta, 
Copies_seguretat_Moodle_EC1.pdf). 

• S'ha publicat en pàgina web el software de simulació SISA-EMU desenvolupat (http:// 
docencia.ac.upc.edu/FIB/EC1/distribucio.html). 

• S'ha publicat en pàgina web el software de simulació MOODLE que facilita la 
integració del sistema de correcció automàtic SISA-EMU 
(http://docencia.ac.upc.edu/FIB/EC1/distribucio.html). Aquest software també ha 
estat desenvolupat dins d'aquest projecte. 

 
Totes aquestes publicacions superen les expectatives inicials del projecte però han hagut de 
dur-se a terme donada la complexitat del sistema complet desenvolupat. 

5.3 Avaluació dels indicadors 
En aquest apartat s'han complert sobradament els indicadors designats en la definició del 
projecte. Els nostres objectius eren: 

• La publicació del nou material docent (apunts, col·leccions de problemes i enunciats 
de laboratori). 

• Publicació del codi del software generat sota llicència GPL. 

• Publicació dels resultats del projecte: Presentació del treball a les Jornades de 
Docència del Departament AC de la UPC (JODODAC’08). Ens plantejàvem, a més a 
més, aconseguir publicar el treball en un congrés nacional de l'àmbit docent. 

Com ja s'ha explicat no tan sols s'han assolit tots els objectius sinó que a més s'ha 
aconseguit una publicació en un congrés docent internacional de gran prestigi (congrés 
notable UPC). 

5.4 Treball futur  
Donat els bons resultats obtinguts en la publicació de les experiències dutes a terme ens 
plantegem la possibilitat de publicar, a més a més, un article en una revista indexada de 
l'àmbit docent que expliqui els resultats obtinguts. A més, la universitat de Wisconsin ens ha 



 
 

 
 

comunicat la seva intenció de utilitzar el software desenvolupat en el nostre projecte i 
voldríem que això signifiqués el començament d'una col·laboració docent. 
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