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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l’un en anglès i l’altre en la llengua del document,  on  
a més s’esmenti les dades següents: les dades del lloc on s’ha fet l’estada i la durada del projecte. 

Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
La finalitat del projecte (bianual 2007-09)  era aconseguir una millora de la docència que imparteix el Departament de 
Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial.  La nostra tasca principal ha consistit en obtenir uns indicadors que ens 
permetessin conèixer millor el nostre alumnat, per tal de tenir la màxima informació a l'hora de plantejar la revisió global 
que representa la implantació dels nous graus d’acord amb les directrius del procés de Convergència Europea. 
En aquest projecte han participat tots els coordinadors de les assignatures obligatòries del Departament i els tres Grups 
d’Innovació Docent formats per membres del Departament. 
S’han analitzat les dades de les assignatures des del curs 2000-01 fins 2006-07 per tal de tenir informació sobre 
l’eficàcia de cursar les assignatures d’Introducció a les Matemàtiques  i la seva incidència en els aprovats a 
Matemàtiques I i II . També s’han estudiat dades sobre el col•lectiu de repetidors. 
Com a resultat d’aquest estudi i de les enquestes que s’han fet, s’han redactat dos articles:  
“Propuesta de mejora de la actuación docente a partir de las características del alumnado de primer curso de 
Matemáticas en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona” y “Estudio del perfil del alumnado 
de primer curso en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona” que s’han presentat a dos 
congressos d’Innovació Docent (Burgos, setembre-2009 i Vigo, juliol-2009). 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
 
 
The project (2007-  2009) aims at improving the teaching imparted by t he Department of Economic, Financial and 
Actuarial Mathematics (Universitat de Barcelona). W e have mainly worked to obtain some indicators to k now 
better our students in order to implement with the widest information the new degrees according to the  
European Space for Higher Education (EEES in Spanis h acronym). 
 
All the coordinators of main subjects joined the pr oject, and so did the three Groups for Teaching Inn ovation 
created by members of the Department. 
 
In the present project we have analyzed sets of res ults concerning the subjects since 2000-01 until 20 06-07 to 
get information about the improvements in Mathemati cs I and II related to the subject of Introductory 
Mathematics. We have also examined data involving r esitting students. 
 
As an outcome of this task and the polls applied to  it, we have drawn up two papers: “Propuesta de mej ora de 
la actuación docente a partir de las característica s del alumnado de primer curso de Ma temáticas en la Facultad 
de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelon a” and “Estudio del perfil del alumnado de primer c urso 
en la Facultad de Economía y Empresa de la Universi dad de Barcelona” which were presented in two 
conventions on Teaching Innovation (Burgos, Septemb er 2009, and Vigo, July 2009) 
  
 

 
 



 
 

 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació- 
      

 
 
 
2.- Memòria del treball .  Redacteu el document en base a una estructura lògica d’ introducció, 
metodologia, pla de treball i conclusions. L’informe ha de tenir una extensió màxima de 30 pàgines.  
Trobareu informació més detallada per a la redacció de l’informe al document Instruccions per al lliurament de 
les memòries a RECERCAT a l’apartat de recursos de la convocatòria MQD. 
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 PROJECTE D’INNOVACIÓ DOCENT  

“PLA DE MILLORA DE LA DOCÈNCIA DEL DEPARTAMENT DE M ATEMÀTICA 

ECONÒMICA, FINANCERA I ACTUARIAL” 

(2007MQD00144) 

 

 

 

1. Introducció. 

 

La finalitat del projecte era aconseguir una millora de la docència que imparteix el 

Departament de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial. La nostra tasca 

principal ha consistit a obtenir uns indicadors que ens permetessin conèixer millor el 

nostre alumnat, per tal de tenir la màxima informació a l'hora de plantejar la revisió 

global que representa la implantació dels nous graus d’acord amb les directrius del 

procés de Convergència Europea. 

 

Quant a la finalitat del projecte, vam escriure:  

 

“ Volem aconseguir una millora en la docència que imparteix el nostre Departament, 

alhora que plantegem una revisió global de totes les assignatures obligatòries de 

Matemàtiques que es cursen a la Facultat i a l’ Escola, tot incidint en: 
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1. La coherència del contingut dels programes de les assignatures amb la 

formació anterior, sigui la del batxillerat, sigui la de les assignatures de lliure elecció 

denominades “Introducció a les Matemàtiques” (FCEE) i “Introducció a la Matemàtica 

Econòmica i Empresarial “ (EUEE). 

  

2. El seguiment dels diferents col·lectius que integren el nostre alumnat (alumnes 

procedents d’una o altra modalitat de batxillerat, alumnes que han cursat o no una 

assignatura d’Introducció a les Matemàtiques, i repetidors ). 

 

3. Els sistemes d’avaluació.” 

 

 

Els objectius que vam fer constar van ser: 

 

1  Conèixer millor l’evolució del nostre alumnat, des d’abans d’entrar a la 

Universitat fins que finalitza els estudis. 

2. Conèixer millor els factors que influeixen en l’aprenentatge dels alumnes. 

3. Conèixer millor els factors que influeixen en els resultats acadèmics. 

4. Millorar el procés d’aprenentatge dels alumnes. 

5. Rebaixar el percentatge d’alumnes que no aconsegueixen superar l’assignatura 

entre les dues convocatòries. 

6. Avançar en l’adaptació de les nostres assignatures a les directrius del procés 

de  Convergència Europea. 

 

El nostre objectiu, en definitiva,  és assolir un equilibri entre l’increment de l’eficiència i 

el manteniment de l’exigència.” 

 

 

2. Metodologia. 

 

El projecte s’ha realitzat d’acord amb la metodologia prevista. 

 

El nostre treball va consistir, en primer lloc, a definir els indicadors que desitjàvem 

conèixer. Tot seguit, vàrem demanar al Servei de Gestió Acadèmica de la Universitat 

de Barcelona les dades acadèmiques de l’alumnat matriculat a partir del curs 2000-

2001. Hom va treballar amb un fitxer amb 445.861 registres corresponents a 14.448 
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alumnes relacionats amb set cursos (2000-2001 fins al 2006-2007) i amb les 

llicenciatures en Economia, Administració i Direcció d’Empreses, i amb la diplomatura 

en Ciències Empresarials. 

 

Per altra banda, durant la docència del primer quadrimestre del curs 2008-2009, han 

estat passades dues enquestes a l’alumnat de les llicenciatures, una al començament 

del curs (octubre de 2008) i una altra al final (desembre de 2008). L’objectiu de 

l’enquesta de començament de curs era conèixer detalls sobre el procés de matrícula: 

si havien triat la llicenciatura en primera opció o no, si havien assistit a les reunions 

informatives que organitza la facultat, quins factors havien intervingut en la decisió de 

triar unes assignatures optatives o unes altres, etc. L’objectiu de l’enquesta de final de 

curs era esbrinar el grau de satisfacció dels alumnes sobre el contingut de les 

assignatures, la bibliografia proposada, les pràctiques amb ordinador i el mètode 

d’avaluació. Hom ha enquestat vuit grups en total: tres de matí i un grup de tarda de 

cadascuna de les llicenciatures. Van respondre les enquestes 300 alumnes a l’octubre 

i 195 al desembre. 

 

L’estudi de resultats es va concretar en la redacció de dos articles que es van 

presentar a dos congressos sobre innovació docent: 

 

 

1- “Estudio del perfil del alumnado de primer curso  en la Facultad de 

Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona” .  Els autors 

d’aquest article són els professors: M. Boncompte, J. Sarrasí, LL. 

Bermúdez, A. Castañer, J. Marín, J.Navas i M. A.  Pons. Aquest article es 

va presentar en format pòster en el “I Congreso de Docencia Universitaria” 

que es va celebrar a Vigo els proppassats dies 2, 3 i 4 de juliol. Va assistir a 

aquest congrés el Dr. Navas. 

  

2- “Propuesta de mejora de la actuación docente a p artir de las 

características del alumnado de primer curso de Mat emáticas en la 

Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de  Barcelona”. Els 

autors d’aquest article són els professors: R. Adillón, M. Boncompte,  A. 

Castañer , J. Esteve, J.M. Fort, L. Jorba, Fco. J.Ortí, P. Purroy. Aquest 

article es va presentar en format pòster en les  “XVII Jornadas ASEPUMA-V 

Encuentro Internacional” que es van celebrar a Burgos els proppassats dies 
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17 i 18 de setembre. Va assistir a aquestes jornades la professora Mercè 

Boncompte.1 

  

 

Els  articles es van completar amb uns annexos que permeten mostrar els gràfics que 

sintetitzen i clarifiquen la informació obtinguda com a resultat de les enquestes i de 

l’estudi dels indicadors que ens vam proposar conèixer.  

 

Adjuntem els gràfics que considerem més rellevants en un annex. 

 

Pel que fa a la revisió dels plans docents, la tasca encara no s’ha completat. Els graus 

que es van presentar a l’ANECA no es van aprovar i la Facultat d’Economia i Empresa 

va resoldre no aplicar els nous graus fins el curs 2010-2011. Per aquest motiu encara 

hi estem treballant. En aquest sentit, el Projecte inclús ens ha permès demanar la 

col·laboració d’un estudiant, tècnic en informàtica, per tal d’adequar antics materials 

d’estudi al nou Campus Virtual. Pensem que aquest material podrà ser molt útil als 

nostres estudiants de grau.  

 

 

3. Pla de treball. 

 

En aquest projecte han participat tots els coordinadors de les assignatures obligatòries 

del Departament: 

 

Assignatura                                                             Centre     Nom 

Introducció a les Matemàtiques                                  FCEE      Lambert Jorba 

Introducció a la Matemática Econòmica i Empresarial  EUEE    Pere Purroy 

Introducció a la Matemàtica en Economia i Empresa: 

 Curs de Transició Batxillerat-UB Estiu          FCEE       Jorge Navas 

Matemàtica Econòmica I                                 FCEE       Mercè Boncompte 

Matemática Empresarial I                                 FCEE       Roman Adillon i Jesús Marín 

Matemàtiques Ermpresarials I                                 EUEE       Francesc Ortí 

Matemàtiques Empresarials II                                 EUEE       Juan Manuel Fort  

Matemàtica Econòmica II                                 FCEE       Lluís Bermúdez i Josep Sabaté  

Matemática Empresarial II                                  FCEE       Jordi Esteve 

Matemàtica de les Operacions Financeres (MOF)    FCEE       Javier Sarrasí 

                                                           
1 Rect@ (2009) [Revista electrònica d’ASEPUMA] 
http://www.doaj.org/doaj?func=abstract&recNo=705&id=423759&q1=el&f1=all&b1=&q2=&f2= 
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El  2 d’abril de 2008, la responsable del projecte, Mercè Boncompte, va comunicar a 

l’AGAUR els canvis que hi havia hagut en la composició de membres del Projecte amb 

data 1 d’octubre de 2007: 

 

Baixa de la Dra. Trinitat Sancho, que havia deixat de ser coordinadora 

d’Innovació Docent del Departament. En el seu lloc es va nomenar el Dr. Romà 

Adillón, que ja era membre del Projecte. 

 

Alta del Dr. Josep Sabaté com a coordinador de l’assignatura de Matemàtica 

Econòmica II. 

 

Alta del Dr. Joan Manuel Fort com a coordinador de Matemàtiques 

Empresarials II a l’Escola Universitària d’Estudis Empresarials. 

 

Per altra banda, el Dr. Dídac Ramírez en virtut del seu nomenament com a rector de la 

Universitat de Barcelona, va ser substituït pel nou Director del Departament, Dr. Romà 

Adillón. 

 

En aquest projecte han participat els tres Grups d’Innovació Docent formats per 

membres del Departament: 

 

2003GID-UB/10  “Economia i Optimació amb nous enfocaments tecnològics 

(EO@net) (Responsable : Mercè    Boncompte) 

              Professors vinculats al projecte:  

          1. Mercè Boncompte 

          2. Jesús Marín 

          3. Jorge Navas 

 

· 2003GCID-UB/28 “Introducció a la Matemàtica Econòmica i Empresarial” 

(Responsable: Lambert Jorba) 

              Professors vinculats al projecte: 

           1. Romà Adillon 

           2. Lambert Jorba 

           3. Pere Purroy 

 



 6 

·  

 

 2003GCID-UB/21 “Noves metodologies per l’ensenyament i aprenentatge de la 

Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial"  (Responsable: Xavier Varea)  

 Aquest grup procedeix del grup d’Excel·lència “Ensenyament Universitari de 

Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial Tutoritzat Virtualment" (anys 

2001-2002). 

               Professors vinculats al projecte: 

           1.Dídac Ramírez 

           2. M. Àngels Pons 

           3. Javier Sarrasí 

 

 

El calendari va ser aproximadament el previst. Indiquem les dates més significatives: 

 

Octubre 2007:  Definició dels indicadors que es volien conèixer. 

   Enquestes 2007-08. 

 

Novembre 2007:  Sol·licitud del fitxer de  dades al servei de Gestió Acadèmica. 

 

Novembre  2007:  Lliurament del fitxer de dades. 

Encàrrec del tractament estadístic al Sr. Ferran Solà, diplomat en 

Estadística, alumne de la Universitat de Barcelona. 

 

Gener 2008  Encàrrec del tractament de les dades de les enquestes a la Sra. 

Verònica Peral, alumna de la Universitat de Barcelona. 

 

Març 2008:   Primers resultats estadístics. 

   Resultats de l’enquesta. 

   Resultats acadèmics de l’avaluació del 1r quadrimestre. 

 

Juliol 2008:   Resultats estadístics definitius. 

 

Octubre 2008: Enquestes 2008-09. 

Encàrrec del tractament de les dades de l’enquestes a la Sra. 

Verònica Peral, alumna de la Universitat de Barcelona. 
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Gener 2009:      Síntesi dels resultats en gràfics explicatius. Hi treballa la Sra. 

Irene Aznar, becària del grup d’innovació EO@net. 

 

Març 2009:  Resultats de l’enquesta. 

   Resultats acadèmics de l’avaluació del 1r quadrimestre. 

 Redacció de la memòria de resultats: articles . 

 

Juliol 2009: Congrés de Vigo. 

 

Setembre 2009:  Jornades de Burgos 

 

Desembre 2009:  Encàrrec al Sr. Juan Artero de l’adequació del material d’estudi 

al nou Campus Virtual. 

 

 Memòria del Projecte 

 

 

4. Conclusions. 

 

El professorat que ha participat  en el projecte, a partir de les evidències obtingudes, 

ha reflexionat sobre la millor manera d’orientar la docència de les nostres assignatures 

dins l’EEES. Aquestes són les conclusions que vam escriure a l’ article presentat a 

Burgos: 

 

1. “Considerem que possiblement el principal problema que se’ns planteja en la 

nova Facultat d’Economia i Empresa davant la implantació dels nous graus és 

l’heterogeneïtat de l’alumnat. El darrer curs van iniciar els seus estudis en 

l’Escola 866 alumnes i en la Facultat, 1481. L’estudi manifesta la diversitat de 

procedència i de nivell de coneixements amb què arriba aquest alumnat i la 

influència directa d’aquest fet en els resultats acadèmics. La gran qüestió que 

se’ns formula és, doncs, com gestionar grups tan heterogenis a fi d’impartir una 

docència de qualitat sense presentar índexs d’aprovats molt baixos. 

 

Les millors universitats deuen part del seu èxit a una selecció prèvia de 

l’alumnat, ja que únicament un reduït percentatge dels estudiants que sol·liciten 
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l’admissió es converteixen en alumnat del centre. Pensem que és una 

estratègia molt encertada perquè redueix automàticament les taxes de fracàs i 

d’abandonament. Però aquest plantejament no es pot dur a terme en la 

Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona, on, fins ara, ni 

tan sols s’aplicava una normativa de permanència. 

 

Malgrat que el canvi previst per al 2010 en les proves d’accés a la universitat 

pretén adaptar-les al nou EEES, és previsible que la heterogeneïtat en el nivell 

acadèmic dels nostres futurs alumnes, lluny de reduir-se, augmenti amb 

l’entrada de més estudiants procedents dels cicles formatius. Creiem que és 

molt important, dins el marc de les noves proves, que la Facultat d’Economia i 

Empresa consideri que les Matemàtiques són matèria especialment vinculada 

als estudis que ofereix. Convindrà, doncs, assignar a les Matemàtiques la 

bonificació màxima prevista per al còmput de la nota d’accés a la nostra 

Facultat. 

 

Si volem que els nostres títols puguin competir en el mercat laboral amb els 

atorgats per altres universitats amb un nivell d’exigència alt, creiem que l’única 

solució es portar a terme una selecció a posteriori dels nostres estudiants, per 

exemple, aplicant de manera estricta la nova normativa de permanència. Si no 

ho fem, la qualitat de la docència i, per tant, el valor dels nostres títols 

resultaran molt perjudicats. Ara bé, caldrà ser conscient també del fet que 

aquesta selecció a posteriori farà que les nostres taxes d’aprovats i de fracàs 

siguin molt pitjors que les d’altres universitats en què la selecció es fa 

prèviament. 

 

El nou context que suposa la implantació de l’EEES també ens pot ajudar a 

millorar la qualitat i el valor dels nostres títols. Concretament, pensem que fóra 

una bona mesura la d’oferir graus diferenciats pel nivell d’exigència acadèmic. 

Així, la nostra Facultat podria oferir alguns graus que ja pel seu nom 

manifestessin una exigència superior, bé per l’idioma de docència –l’anglès-, bé 

per un nivell matemàtic més alt. Aquesta orientació, per una banda, ajudaria a 

distribuir l’alumnat de manera més homogènia i, per una altra, facilitaria que els 

graus amb un nivell d’exigència més alt poguessin competir sense problemes 

amb altres títols d’universitats públiques o privades de dimensió més reduïda 

que la Universitat de Barcelona. A més, garantiria la demanda d’uns estudis de 

màster i de doctorat de qualitat. Pensem que aquesta diversitat  d’oferta 
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permetria donar una resposta millor a requeriments de la societat, d’acord amb 

l’esperit de la universitat pública. 

 

2. Considerant les necessitats de l’alumnat repetidor, creiem que fóra convenient 

fer un seguiment especial d’aquest col·lectiu. Per part nostra, pensem en la 

potenciació de les tutories i en l’oferta de grups semipresencials. 

 

3. Les dades que hem obtingut ens fan considerar que hom aconseguiria una 

millor assimilació dels continguts de les assignatures de matemàtiques si la 

matrícula fos semestral. Això permetria respectar l’ordre natural de les matèries 

i evitaria que percentatges tan alts d’alumnes estiguessin cursant 

Matemàtiques II havent suspès Matemàtiques el primer semestre. 

 

4. En els darrers anys ha guanyat terreny la idea que per seguir estudis 

d’Economia i d’empresa no calia una base matemàtica sòlida. No hi estem 

gens d’acord. Al contrari, afirmem que les matemàtiques són una de les eines 

principals d’un economista. N’hi ha prou a recordar que economistes de 

prestigi, com ara els premis Nobel d’Economia Leonid Hurwicz, Thomas 

Shelling, John Nash i Gerard Debreu utilitzen per als seus models econòmics 

instruments matemàtics avançats. Si no donem als economistes la possibilitat 

de conèixer els recursos matemàtics, ningú no podrà prendre el relleu dels 

actuals investigadors i la Ciència Econòmica farà forçosament un pas enrere en 

el nostre país. 

 

En aquest sentit fóra interessant que els alumnes de batxillerat i la direcció dels 

centres d’educació secundària prenguessin consciència que pot ser 

recomanable per a alguns futurs economistes l’opció de cursar el batxillerat en 

la modalitat  de ciències”. 
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5. Memòria Econòmica. 

 

Segons Resolució de 31 de maig de 2007,  l’import atorgat al projecte 2007MQD00144 

van ser 5160€  que van finançar les següents despeses: 

 

Concepte i descripció despesa      Perceptor  Impor t 

Col·laboració  estudiant U.B.  per digitalitzar les  dades 

enquesta:   

Verònica Peral  817 ,00 

Col·laboració  estudiant U.B. per digitalitzar  dades alumnat: Ferran Solà 1330 ,00 

Col·laboració  estudiant U.B.  per millorar estructura  

informàtica : 

Juan Artero 1224,00 

Material copisteria i enquadernacions  Rey Center 315,01 

Viatge 1r congrés Vigo  633,90 

Viatge 2n congrés Burgos  840,09 

Total Projecte:  5160,00  

 

S’adjunta certificació de justificació signada per l’Administradora de la Facultat 

d’Economia i Empresa, Sra. Eva Perelló. 

 

 

6. Referències 

 

• Adillón, R. et alii. “Propuesta de mejora de la actuación docente a partir de las 

características del alumnado de primer curso de Matemáticas en la Facultad de 

Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona”, Rect@  (2009) [Revista 

electrònica d’ASEPUMA]  Actas_17, pp 609. Disponible a: 

http://www.doaj.org/doaj?func=abstract&recNo=705&id=423759&q1=el&f1

=all&b1=&q2=&f2= 

 

• Boncompte, M. et alii. “Propuesta de mejora de la actuación docente a partir de 

las características del alumnado de primer curso de Matemáticas en la 

Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona”. XVII 

Jornadas ASEPUMA-V Encuentro Internacional. Burgos 17 i 18 de setembre. 

[En curs de publicació] 
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7. Annex. 

 

Per a completar aquest informe  adjuntem: 

 

• Gràfics més rellevants. 

• Pòsters presentats als congressos (fotocòpia reduïda) 

• Certificació de justificació de la despesa signada per l’Administradora de la 

Facultat d’Economia i Empresa. 

 

 

 

Barcelona, 15 de desembre de 2009 

 

 

 

 

 

Mercè Boncompte Pons 

Responsable del Projecte  
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