
 
 

 

 
Memòria justificativa de recerca de les convocatòries ACOM, AMIC, AREM, 
ARAFI, ARAI, ARIE, CTP-ITT, CTP-XI, EXCAVA, MQD, PBR, RDG i XIRE 
 
 
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 
 
Nom de la convocatòria  
MQD 
 
Llegenda per a les convocatòries: 
ACOM Ajuts a projectes de recerca d'abast local i comarcal 
AMIC Ajuts per a projectes de recerca en matèria d'immigració internacional a Catalunya  
AREM Ajuts per a projectes adreçats a la recuperació de la memòria històrica 
ARAFI  Ajuts per incentivar la recerca aplicada i la formació universitària en matèria d'immigració a 

Catalunya 
ARAI Ajuts per a incentivar la recerca aplicada en matèria d'immigració a Catalunya 
ARIE Ajuts per a donar suport al desenvolupament de projectes de recerca i innovació en matèria 

educativa i d'ensenyament formal i no formal 
CTP-ITT Ajuts per accions de cooperació en el marc de la comunitat de treball dels Pirineus 

Ajuts per a projectes d'investigació i desenvolupament tecnològic. 
CTP-XI Ajuts per accions de cooperació en el marc de la comunitat de treball dels Pirineus 

Ajuts per al desenvolupament i la consolidació de xarxes temàtiques de recerca. 
EXCAVA Ajuts per al desenvolupament de treballs de camp de prospecció i/o excavació arqueològica o 

paleontològica de rellevància científica i d'impacte internacional 
MQD Ajuts per al finançament de projectes per a la millora de la qualitat docent a les universitats de 

Catalunya 
PBR PBR Projectes Batista i Roca. Ajuts per al finançament de projectes de recerca en l'àmbit de 

les Ciències Socials i les Humanitats 
RDG Ajuts per al finançament de projectes de recerca que tinguin per finalitat l'estudi de les 

desigualtats i violències originades per motius de gènere 
XIRE Ajuts per a donar suport a l'establiment de xarxes incentivadores de la recerca educativa  

 
 

 
Títol del projecte ha de sintetitzar la temàtica científica del vostre document. 
Aplicació de les TIC al treball de l'estudiant, la seva tutorització, avaluació i a la mesura del seu esforç en un 
marc ECTS d'ensenyament a l'assignatura Disseny Microelectrònic I de l'ensenyament d'Enginyeria en Electrònica 

Dades de l'investigador responsable 
Nom 
Angel 

Cognoms 
Dieguez Barrientos 

Correu electrònic 
dieguez@el.ub.es 
 
 



 
 

Nom i cognoms i signatura  Vistiplau del/de la  beneficiari/ària  
del/de la investigador/a 
 
 
 
 

Dades de la universitat / centre al que s’està vinculat 
Universitat de Barcelona/Facultat de Física 
 
 
Número d’expedient  
2006MQD00067 

Paraules clau: cal que esmenteu cinc conceptes que defineixin el contingut de la vostra memòria. 
material digital, esforç de l'estudiant, disseny microelectronic, seguiment, avaluació continuada 

Data de presentació de la justificació  
16/12/2008 
 

 



 
 

 
 
 

Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l’un en anglès i l’altre en la llengua del document,  on  
a més s’esmenti les dades següents: les dades del lloc on s’ha fet l’estada i la durada del projecte. 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
El projecte està associat a l'assignatura de Disseny Microelectrònic I, Troncal de 2on cicle d'Enginyeria en Electrònica a 
la Universitat de Barcelona. A l'actualitat aquesta assignatura incorpora tant d'estudiants de Física com d'Enginyeries 
Tècniques d'altres universitats. El seu enfoc és de caire formador pràctic. Temporalment l'assignatura correspon al 
primer quatrimestre en una carrera que a l'actualitat és només de segon cicle. Per tant correspon a un moment en el 
qual l'estudiant té el primer contacte amb aquest ensenyament. La introducció de nous conceptes i continguts és 
constant. 
 
Durant els dos anys de durada del projecte, aquest ha permès l’elaboració de material didàctic digital que ha estat 
incorporat satisfactòriament (ben avaluat per l’alumnat) al material didàctic i les activitats del curs. Un dels objectius 
principals a aconseguir amb el projecte, combatre el fracàs escolar associat a l’alt índex d’absentisme, s’assoleix amb 
aquest material. D’altra banda, els alumnes que opten per un seguiment continuat, seguint la metodologia activa del 
curs, veuen en aquest material el recolçament necessari per afrontar les activitats que se’ls plantegen. En ambdós 
casos i juntament amb la resta d'activitats presencials del curs, s'aconsegueix incentivar l'autoaprenentatge i motivar 
l’alumne de forma continuada. El material digital comprèn apunts de l'assignatura i problemes ressolts de referència.  
 
Durant l’execució del projecte s’ha mesurat contínuament l’esforç de l’estudiant. Aquest era el segon principal objectiu 
del projecte, sense el qual una adaptació a la metodologia ECTS i a l’EEES és impossible. S'ha mesurat l'esforç que 
provoquen les diferents activitats, especialment aquelles activitats cooperatives que motiven més l'alumnat però que 
també el carreguen més. Com a eina per a l'estudiant s'ha desenvolupat un aplicatiu que permet que ell mateix conegui 
el seu esforç enfront de la resta d'alumnes com a mesura de la seva qualitat d'estudi.      

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
The subject of study of Microelectronic Design I is main of the second cycle of Electronic Engineering teaching 
at the University of Barcelona. The project goals were mainly to deal with the low success of students 
associated to the absenteeism and to increase the motivation. At the same time, in order to adapt to the new 
European Education Space, student effort had to me measured in all the different activities imposed to the 
students. 
 
The elaboration of a digital didactic material with original content has been done. It is useful for students that 
do not assist to the lectures as well to for those students participating in the day by day activities. The didactic 
material has both theory and solved problems. All is arranged in the Virtual Campus provided by the University 
of Barcelona.  
 
Effort of the student has been measured for all academic activities. Especial care has been done in the 
measurement of the effort and the evaluation of cooperative activities, where the effective load is usually very 
high. In spite of the effort done by the student, cooperative activities are considered as very useful to learn. The 
student can measure his effort with the effort done by other students with a specific application developed for 
such purpose.      

 
 



 
 

 
 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació- 
      

 
 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
El projecte amb nombre d’expedient 2006MQD00067, titulat  “Aplicació de les TIC al treball de 
l'estudiant, la seva tutorització, avaluació i a la mesura del seu esforç en un marc ECTS 
d'ensenyament a l'assignatura Disseny Microelectrònic I de l'ensenyament d'Enginyeria en 
Electrònica”, tenia com a objectiu bàsic augmentar l’eficiència del procés d’aprenentatge del disseny 
microelectrònic, d’acord amb les directrius imposades pel Sistema Europeu de Crèdits Transferibles 
(ECTS) de cara a oferir una ensenyament més obert i accessible a nivell internacional. En aquest 
context, el present projecte es proposava actuar en tres fronts principals: 
 

1. Incentivar l'autoaprenentatge mitjançant la creació de material didàctic que promogui l'estudi 
continuat. 

 
2. Augmentar la motivació dels alumnes envers la materia oferint una gamma d'eines per a la 

realitació d'activitats cooperatives. 
 

3. Oferir una mesura real de l'esforç de l'estudiant. Especialment al propi alumne de forma que 
pugui pendre consciencia del propi esforç envers l'esperat i una actuació ràpida i també al 
professorat per detectar sobreesforços no esperats. 

 
 
Malgrat el projecte es plantejava detallat en la seva execució, hi ha hagut modificcions per adaptar-se a 
l’entorn canviant de la Universitat,la qual intenta adaptar-se tota ella a l’EEES. En qualsevol cas, els 
canvis han estat profitosos pel desenvolupament d’aquest projecte. 
 
Així, doncs, perseguint la finalitat general del projecte es van proposar 8 objectius, el grau d’assoliment 
dels quals al llarg dels 2 anys que ha durat el projecte es resumeix a continuació: 
 
OBJECTIU 1. DEFINIR ELS OBJECTIUS COGNITIUS I LA SEVA ADAPTACIÓ ECTS 
Adequació: Definició de continguts adequats a la metodologia ECTS i a la semipresencialitat mitjançant 
l'ús d'eines institucionals; adaptació a l'Espai Europeu. 
Indicadors: Documents publicats a dossiers i al GR@D. 
Nivell d'assoliment: S’ha confeccionat un document amb els objectius de l’assignatura que 
acompanya el programa detallat i la normativa de funcionament de la mateixa. Aquest document 
es s’ha publicat al dossier electrònic de l’assignatura. També s’han introduït els objectius al 
GR@D de la Universitat de Barcelona. 



 
 

 
 
 

 
OBJECTIU 2. GENERAR MATERIAL TEÒRIC BÀSIC DE REFERENCIA EN FORMAT DIGITAL 
Adequació: Preparació de material per l'estudi personal de l'alumne presencial i no presencial; 
adaptació a l'Espai Europeu ECTS, adaptació a la semipresencialitat. 
Indicadors: Nombre de documents web publicats. Nombre de DOIs (Digital Object Identification) de la 
UB generats.  
Nivell d'assoliment: S’ha generat material amb format digital. El material didàctic es presenta com 
a un recull d’articles tècnics centrats principalment en el disseny de circuits integrats fabricats 
mitjançant tecnologia CMOS. Els articles, organitzats en temes independents segons 
l’estructura de la mateixa assignatura, es subdivideixen en articles obligatoris, imprescindibles 
pel correcte seguiment del curs, i articles d’ampliació, pensats per aquells alumnes que desitgin 
aprofundir els seus coneixements. A més, tot plegat es complementa amb una col·lecció de 
problemes resolts que, juntament amb la resta de material de classe, pretén servir tant pels 
alumnes de l’assignatura com per aquelles persones que pretenguin conèixer o revisar algun 
dels aspectes que s’hi tracten. Tot el material es completament original. 
Com a material adjunt es presenta el document ‘Llibre DM1.pdf’ amb tots els continguts 
desenvolupats. Aquest material s’ha presentat en data desembre de 2008 per obtenir un ‘handle’ 
de la Universitat de Barcelona, com a material digital propietari. El document compren més de 
100 pàgines. 
  
OBJECTIU 3. EDITAR UN LLISTAT DE PROBLEMES RESOLTS DE L’ASSIGNATURA EN FORMAT 
DIGITAL 
Adequació: Preparació de material per l'estudi personal de l'alumne presencial i no presencial; 
adaptació a l'Espai Europeu ECTS, adaptació a la semipresencialitat. 
Indicadors: Nombre de problemes editats.  
Nivell d'assoliment: S’han dissenyat problemes que ilustren aspectes clau de l’assignatura. Els 
problemes estan resolts i acompanyen els articles comentats al objectiu 2. Alguns dels temes 
(per exemple el tema 7 del material didàctic) es en sí mateix un compendi de problemes resolts 
complexes. El material desenvolupat apareix al document ‘Llibre DM1.pdf’. 
 
OBJECTIU 4. ELABORAR UNA BASE DE REFERÈNCIA GLOBAL DE DISSENY VLSI 
Adequació: Generació d'una base global relacionada amb el disseny VLSI pel seu ús a l'ensenyament 
com a referència; adaptació a l'Espai Europeu, adaptació a la semipresencialitat 
Indicadors: Nombre de links web propis de la UB i externs. 
Nivell d'assoliment: Aquesta part del projecte s’ha substituit per no considerar-se d’utilitat segons 
l’evolució d’aquest tipus d’activitats a la Universitat de Barcelona. A l’actualitat tota la 
documentació es presenta dintre del ‘Campus Virtual’. Seguint aquesta tendencia, el que s’ha fet 
es proporcionar informació molt bàsica al campus en format html i amb il·lustracions, amb links 
al material didàctic, on l’alumne pot trobar informació mes detallada. El campus a mes a mes es 
fa servir per tota la interacció virtual amb l’alumne i per totes les assignatures de les que es 
matricula.  
Es presenta com a material adjunt una captura del Campus Virtual corresponent al treball 
desenvolupat al projecte i associat a l’assignatura Disseny Microelectrònic I. El fitxer es 
‘CampusVirtualDm1.pdf’. Es pot apreciar que hi ha una il·lustració o mes per tema i clickant a la 
descripció del tema s’obre una pantalla amb contingut bàsic. També hi ha links al document 
digital generat en el projecte. 
La figura ‘Campus’ presenta l’aspecte general del Campus Virtual.  
 
OBJECTIU 5. POSAR EN PRÀCTICA INNOVADORES METODOLOGIES DOCENTS 
Adequació: Foment de l'esperit de treball en equip, la participació activa i una actitud crítica de 
l'alumnat. Augment de la relació teoria/laboratori; adaptació al món laboral. 
Indicadors: Avaluació de l'alumne. Estadístiques de participació. Enquestes de valoració. 
Nivell d'assoliment: Desprès de experimentar en 4 quatrimestres s’ha trobat òptim la realització de 
3 activitats en grup complexes i 2-3 senzilles. Totes les activitats consisteixen en la resolució de 
problemes en grups de 4 persones. Les activitats complexes es duen a terme durant tota una 
setmana, amb una càrrega real d’unes 20 hores. Les activitats senzilles es duen a terme en una 
única sessió d’una o dues hores i la càrrega es d’una o dues hores. El treball cooperatiu s’ha 
trobat especialment interessant i enriquidor per part de l’alumne. A continuació es presenta la 
estadística bàsica d’avaluació de les activitats a la figura ‘Enquestes’. Com a document adjunt 
es presenta una de les activitats complexes. El document inclou l’enquesta de valoració i de 
mesura d’esforç. 
 



 
 

 
 
 

 
Figura ‘Campus’: Captura del Campus Virtual on es presenta tot el material digital de l’assignatura. A 

més, es la eina per comunicar el professor amb l’alumne de forma virtual i per fer el seguiment detallat 
de les activitats de l’alumne. 
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Figura ‘Enquestes’: Les barres blaves corresponen a la mesura/avaluació per part de l’alumne del item 

mostrar a les ordenades. La barra vermella mostra l’error. Els items ‘Valoració per l’aprenentatge’, 
‘Comparació amb a classe magistral’ i ‘Motivació’ es mesuren sobre 10. 



 
 

 
 
 

 
OBJECTIU 6. IMPLEMENTAR MECANISMES DE SEGUIMENT DE L'ALUMNE 
Adequació: Avaluació continuada i tutorització; adaptació ECTS. 
Nivell d'assoliment: Aquesta activitat ha estat completament assolida dintre del ‘Campus Virtual’, 
l’objectiu primordial del qual es aquest. Podríem dir que el projecte s’ha afavorit per la 
implementació d’aquestes activitats amb eines institucionals. 
 
OBJECTIU 7. ELABORACIÓ D’UNA EINA PRÀCTICA DE SEGUIMENT DE L’ESFORÇ 
Adequació: Avaluació continuada i tutorització; adaptació ECTS. 
Indicador: Adaptació de l'esforç de l'alumne a l'esperat pel professor i vicecersa. 
Nivell d'assoliment: El projecte es plantejava amb dos objectius en el sentit d’analitzar l’esforç de 
l’alumne. La mesura de l’esforç s’ha realitzat mitjançant enquestes de valoració d’esforç, 
corresponent aquest anàlisi a l’objectiu 5 i 6. Per altra banda, es volia que l’alumne prengues 
consciència del seu propi esforç envers els altres companys o inclus comanys d’altres 
proporcions. La idea era mantenir una base de dades on es promitja l’esforç dels estudiants per 
cada activitat i on l’alumne introdueix el seu esforç per fer la mateixa activitat. La comparació 
permet a l’alumne sapiguer si el seu esforç es adequat i en conseqüència modificar els seus 
hàbits per fer el seu estudi mes efectiu. La implementació d’aquesta eina s’ha fet mitjançant una 
aplicació html que engloba altes mesures, tals com l’activitat que l’alumne fa. Com s’ha dit 
abans aquestes altres mesures avui en dia estan incloses al ‘Campus Virtual’. La intenció es 
incloure al Campus Virtual la mesura innovadora de l’esforç que aquí es fa. 
Com a document adjunt es presenta un resum de l’aplicació desenvolupada (document 
‘Aplicacio.pdf’) 
La figura ‘Esforç’ presenta l’aspecte que per l’alumne te l’aplicació desenvolupada. El codi està 
disponible per qualsevol persona que ho sol·liciti. Es necessari Apache 2.2.3, PHP 5.2.0, Mysql 
5.0.27 i Phpmyadmin 2.9.9.1 o versions superiors, instal·lades a un servidor. Es pot accedir a 
l’aplicació a la web http://idees.el.ub.es 
 

 
Figura ‘Esforç’: Zona de l’alumne a l’aplicació desenvolupada pel seguiment de l’activitat, avaluació i 

mesura de l’esforç per part de l’alumne. 
 
 OBJECTIU 8. ANALITZAR LA VIAVILITAT D’APLICAR AQUESTA METODOLOGIA A ALTRES 
ASSIGNATURES/ENSENYAMENTS 
Indicador: Nombre d'assignatures que adopten aquesta metodologia en el futur 
Nivell d'assoliment: A l’actualitat aquesta metodologia ja s’implementa en altres assignatures 
relacionades amb la mateixa temàtica que Disseny Microelectronic I. A mes a mes, el nout grau 
d’Enginyeria en Electrònica s’implementarà seguint la metodologia provada amb aquest projecte i 
tenint en compte els resultats obtinguts. 
 
Les accions que han portat a l’assoliment d’aquests objectius han estat, bàsicament: 

1. l’elaboració dels material docent (apunts, problemes resolts i casos pràctics) durant 
el primer any del projecte (2005-2006)  

2. implementació i avaluació de dos cursos pilot el primer any de projecte sense 
material.  

3. implementació i avaluació de dos cursos mes en el segon any, amb el material 
didàctic desenvolupat.  



 
 

 
 
 

4. desenvolupament de les eines i les enquestes de mesura d’esforç i de valoració 
 
 
Les conclusions principals de l’estudi es que el material didàctic es imprescindible, fins i tot 
en assignatures de caire tècnic. La raó no es la necessitat de que existeixi material, ja que 
aquest es nombrós, sinó que l’alumne necessita una recopilació que disminueixi el seu 
esforç. A grans trets l’esforç sense aquest material docent es multiplica per 4-6, el que fa una 
implementació a l’EEES impossible sense reduir enormement els continguts. En grups petits 
com els que aquí estem barallant, la planificació d’activitats cooperatives no suposa un esforç 
addicional pel professorat i si suposa un benefici enorme per l’alumne (tal i com es mostra a 
la gràfica presentada abans). La bona planificació (objectius clars), una clara mesura del 
esforç que suposen les diferents activitats (informació a l’alumne) i l’existència de material de 
referència son clau en l’adaptació a l’EEES. Amb aquestes eines (material didàctic, activitats 
com les desenvolupades) la motivació de l’alumne augmenta considerablement, fins i tot 
esforçant-se per venir a classe en casos amb dificultats per assumptes personals o de feina. 
 
Pel que fa a la justificació econòmica, com que el pressupost concedit (7.700 €) s’havia reduït 
considerablement respecte la quantitat sol·licitada (12.000 €), s’ha evitat tota despesa 
relacionada amb viatges i inscripcions a congressos. El material presentat es completament 
original, tant en text, com en imatges. Per tal d’obtenir part del material va ser necessari la 
compra d’una camera amb distancia focal petita (1cm). Es va triar la camera mes econòmica 
que servis per aquesta finalitat. Amb ella s’han obtingut les fotografies que apareixen al 
Campus Virtual i a la resta de material digital generat. S’han adquirit llibres com a fonts 
bibliogràfiques per tal de generar un document de qualitat. Al començament del projecte es 
va plantejar una jornada de divulgació de la innovació docent que es pretenia fer al projecte, 
amb els alumnes, per la qual va ser necessari el lloguer de projector. Aquesta jornada s’ha 
repetit posteriorment fent servir projectors propis i sense cost. Finalment, s’han dedicat la 
major part dels recursos econòmics a pagar la becaria que ha col·laborat en el projecte. 
Altres recursos que s’han fet servir en el projecte han estat aportats pel grup d’innovació 
docent IDEES de la Universitat de Barcelona, contribuint amb un altre becari a temps parcial i 
recursos informàtics. 
  
S’adjunta l’informe econòmic emès pel responsable administratiu del nostre centre. 
 
 
Barcelona, a 17 de desembre de 2008 
 
 
 
 
 
 
Angel Diéguez 
Investigador Principal 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joan Angel Padró 
Degà de la Facultat de Física



 
 

 
 
 

L’AGAUR  inclourà a RECERCAT la memòria justificativa en versió digital. Per aquest motiu, us demanem el 
vostre consentiment per introduir a RECERCAT el contingut científic de la vostra justificació de recerca. Si 
esteu d’acord amb aquesta proposta, cal que llegiu la llicència Creative Commons   i ens envieu el 
document que us adjuntem imprès, omplert i signat a: 
 
Programa de documentació  científica 
Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca 
Via Laietana, 28 2na planta 
08003 Barcelona 

 
 

RECERCAT 
 
Les persones sotasignants en qualitat de beneficiàries i/o responsables de l’ajut de l’Agència de Gestió 
d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), amb núm d’expedient      , manifesten el seu consentiment 
exprés per tal que la justificació presentada en el marc de l’esmentat ajut sigui introduïda al dipòsit digital 
RECERCAT del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, d’acord amb els termes especificats a 
la llicència Creative Commons de Reconeixement-No-Comercial-SenseObra Derivada. 
 
Aquesta llicència estableix que es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l’obra sempre que se’n citi 
l’autor original i la institució que l’empara i no se’n faci cap ús amb finalitats comercials ni obra derivada. Per 
obra derivada s’entén aquell document que ha estat editat, traduït, combinat amb materials de tercers, canviat 
de format, o modificat de qualsevol altra forma. 
 
 

 Sí, estic d’acord amb el text anterior. 
 No, no estic d’acord. 

 
Barcelona,    de       de      
 
 
 
Nom i cognoms i signatura  Vistiplau del/ de la beneficiari /ària   
del/de la investigador/a  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquelles persones o institucions que ho requereixin, amb una adequada argumentació, podran sol·licitar, si 
escau, un retràs màxim de dos anys per introduir la memòria justificativa a Recercat. 
 
 


