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Ítaca 
 

Quan surts per fer el viatge cap a Ítaca,  
has de pregar que el camí sigui llarg, 
ple d'aventures, ple de coneixences. 
Has de pregar que el camí sigui llarg, 

que siguin moltes les matinades 
que entraràs en un port 

que els teus ulls ignoraven, 
i vagis a ciutats per aprendre del que saben. 

 
Has d'arribar-hi, és el teu destí, 
però no forcis gens la travessia. 

És preferible que duri molts anys, 
que siguis vell quan fondegis l'illa, 
ric de tot el que hauràs guanyat 

fent el camí, sense esperar 
que et doni més riqueses. 

 
Ítaca t'ha donat el bell viatge, 
sense ella no hauries sortit. 

I si la trobes pobra, no és que Ítaca 
t'hagi enganyat. Savi, com bé t'has fet, 

sabràs el que volen dir les Ítaques. 
 

Més lluny, heu d'anar més lluny 
dels arbres caiguts que ara us empresonen, 

i quan els haureu guanyat 
tingueu ben present no aturar-vos. 

 
Més lluny, sempre aneu més lluny, 

més lluny de l'avui que ara us encadena. 
I quan sereu deslliurats 

torneu a començar els nous passos. 
 

Més lluny, sempre molt més lluny, 
més lluny del demà que ara s'acosta. 

I quan creieu que arribeu, 
sapigueu trobar noves sendes. 

 
Més lluny, sempre molt més lluny, 

més lluny del demà que ara ja s'acosta 
i, quan sereu deslliurats, 

tingueu ben present no aturar-vos (2) 
 

Bon viatge per als guerrers 
que al seu poble són fidels, 
afavoreixi el Déu dels vents 

el velam del seu vaixell, 
i malgrat llur vell combat 

tinguin plaer dels cossos més amants. 
Omplin xarxes de volguts estels 

plens de ventures, 
plens de coneixences. 

 
Bon viatge per als guerrers 
si al seu poble són fidels, 



el velam del seu vaixell 
afavoreixi el Déu dels vents, 

i malgrat llur vell combat 
l'amor ompli el seu cos generós, 

trobin els camins dels vells anhels, 
plens de ventures, 

plens de coneixences. 
Lluís Llach 
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1 
 

Capítol un 
 

Introducció, objectiu i contextualització. 
 

Aquest document està concebut alhora com una carpeta de docència i d’aprenentatge. Com a carpeta  
docent pel que fa a la docència (funció reflexiva/avaluativa) i com a carpeta d’aprenentatge pel que fa a 
la construcció de coneixements (funció formativa/reguladora/avaluativa). 
  
L’ambivalència d’aquest instrument didàctic reflexa la concepció integral del procés d’ensenyament-
aprenentatge del professor novell, ja que mostra el desenvolupament del total de les funcions del novell 
docent per ensenyar, les del novell aprenent per aprendre i les d’ambdós per avaluar.  
 
Aquest carpeta té com objectiu principal ser un conjunt estructurat de evidències (documents, 
anotacions, anàlisis, reflexions, figures, taules, etc.) que han estat elaborats pel professor novell, amb la 
tutoria del professor mentor, que s’ordenen de forma cronològica i/o temàtica, i que mostren la seva 
evolució, el progrés i el grau d’assoliment del desenvolupament de competències com a professor 
universitari, com també palesen les estratègies per la indagació, el pensament reflexiu, el rigor i l’anàlisi.  
 
La carpeta elaborada és de caràcter mixt, hi ha algunes parts que han estat fitxades i són obligatòries 
per tothom, mentre que d’altres apartats són oberts a l’experiència única i personal d’aprenentatge de 
cada novell. En definitiva, la carpeta elaborada es presenta com una credencial, com un conjunt de 
premisses sobre l’ensenyament i l’aprenentatge i com a la possibilitat de realització d’una experiència 
d’ensenyament genuïna i original. 
 
Es pot dir que aquest document està dividint en dos apartats principals: El primer està dedicat a la 
síntesi , anàlisi i reflexió de coneixements, habilitats, procediments i actituds apresos als diversos tallers 
que conformen el màster i a l’establiment de la relació existent entre ells.  
 
El segon apartat es focalitza en la pràctica docent. Es presenta el context de l’assignatura triada 
acompanyada del pla docent existent (curs 2009-2010). Continua amb la reflexió per tallers sobre les 
possibilitats d’aplicació d’allò aprés al llarg del màster i les possibles dificultats que previsiblement es 
trobaran fent referència al context universitari propi per a d’aquesta manera justificar el que s’aplicarà o 
no. Amb el desenvolupament d’aquest pensament reflexiu en el conjunt de la pràctica docent, es fa la 
planificació d’un “nou procés” docent que es reflecteix en la formulació d’un “nou” pla docent per al 
curs 2010-2011, el qual incorpora els canvis en relació al curs anterior i, es presenten les evidències 
d’aplicació. Per acabar, es fa l’anàlisi i reflexió de l’adequació del procés docent proposat, es fa la seva 
avaluació i es proposen accions de millora per al curs 2011-2012.  
 
Es fa evident que aquesta carpeta no només és un instrument, sinó una concepció de com s’aprèn (i de 
com s’ensenya). Per tant, els canvis introduïts no només afecten l’aula i el grup d’aprenentatge, sinó que 
troben límits en el marc contextual i institucional.  
 
Per a la seva elaboració, el novell ha pogut triar entre dos assignatures troncals obligatòries de 
llicenciatura en les quals comparteix la docència amb el professor mentor: “Experimentació en 
enginyeria química III (EEQ III)” i “Reactors químics”, sent la primera de caràcter experimental i l’altra de 
caràcter teòric. Evidentment, no va ser possible desenvolupar-les alhora amb la màxima profunditat. 
Malgrat fer l’aplicació de tot això aprés al llarg del màster a les dues assignatures, es va seleccionar la 
primera per a la carpeta degut a la necessitat de renovació de continguts i metodologies docents de cara 
a l’adequació al grau, si bé al curs 2010-2011 l’assignatura d’ Experimentació en enginyeria química II 
(en la qual quedaran inclosos els continguts de la III de la llicenciatura) encara no s’ha impartit al grau. 
Per començar tal adequació s’ha realitzat la pràctica docent com una prova pilot sota la supervisió del 
Cap d’estudis d’Enginyeria Química. Els resultats de l’aplicació d’allò aprés al màster a Reactors químics, 
es reflecteixen al projecte d’innovació docent “Desenvolupament de l’aula virtual de l’assignatura de 
reactors químics (2010PID-UB-51)” a l’Observatori de la innovació docent de la universitat. 
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L’objectiu fonamental de l’EEQ III es l’aprenentatge de com realitzar un treball experimental. Aquesta 
assignatura és la tercera dins el bloc d’assignatures d’experimentació en enginyeria química i es situa al 
setè semestre curricular. Amb antelació, els estudiants han realitzat les EEQ I i II en les quals es treballa 
l’execució experimental, se’l hi subministra tot tipus de guia per a la realització de la part experimental i 
l’elaboració dels informes tècnics mitjançant uns guions molt detallats i se’ls hi exigeix la realització de 
una mitjana de 8 pràctiques. Per l’EEQ III, assignatura de tercer nivell, s’ha preparat una prova pilot que 
té com intenció enfortit les competències professionals que no sorgeixen de manera espontània a partir 
de la pura pràctica i repetició de rutines.    
 
Per finalitzar, cal puntualitzar que el treball realitzat per aquesta carpeta ha estat dut a terme per un 
professor novell amb un perfil d’investigador sense gairebé cap formació com a docent però sota una 
acció de mentoria doble emmarcada dins la mentoria de professorat novell del Máster de Docència de 
Professorat Novell (ICE-UB) i alhora dins la mentoria departamental per a professorat novell del 
Departament d’Enginyeria Química. Els resultats que es reflecteixen a aquest document mostren que 
mitjançant una planificació des del punt de vista formatiu (màster de docència) perfectament 
compaginada amb la visió institucional des d’un àrea de coneixement específica (mentoria 
departamental), es possible fer una formació competencial adient del futur professorat que garanteix la 
qualitat de la institució universitària. 
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Capítol dos 
 

Síntesi dels continguts formatius treballats per tallers. 
 

En aquest segon capítol, es presenta les síntesis dels continguts nuclears treballats al llarg del màster 
juntament amb els mapes conceptuals. Es presenta una organització i relació explícita entre els 
continguts i es reflexiona sobre allò après a cada taller. 

 
2.1 Carpeta docent (CD) i d’aprenentatge (CA). 

 
En aquest taller vam treballat dos continguts principals: la carpeta docent (CD)/carpeta d’aprenentatge 
(CA) i la seqüència formativa. 
 
Es presenta la CD/CA com un instrument que respecta la manera d’aprendre de les persones i que 
permet evidenciar la competència i la millora reflexionada de l’individu al llar del procés d’aprenentatge. 
Es una eina de caràcter formatiu i avaluador. Permet la regulació de l’aprenentatge mitjançant la 
reflexió i la seva posterior avaluació. 
 
Pel que fa a la seqüència formativa, l’estudio de cadascuna de les seves fases (inicial, processual i de 
tancament) dona pautes de “com” ha de ser un procés d’aprenentatge, de què cal fer en cada moment i 
sobretot de “com” podem ajudar als estudiants a desenvolupar la seva autonomia mitjançant 
l’apropiació de criteris i la construcció d’un sistema personal d’aprenentatge. També s’han introduït els 
conceptes d’avaluació i retroalimentació (“feedback”) ambdós necessaris dins d’una praxis docent de 
qualitat. 
 
Des del meu punt de vista com a docent “novell”, he trobat rellevant i necessari: 
 

• Donar un per què, un sentit a la assignatura, trobar la relació entre els objectius i la fi. 
• Fer un procés de revisió previ a l’aprenentatge (avaluació diagnòstica) que em permetrà 

conèixer el “background” dels aprenents i com a conseqüència intentar orientar el procés 
d’ensenyament. Alhora això ajuda a l’estudiant a créixer mitjançant la reflexió sobre el mateix. 

• Donar uns criteris clars de realització i de avaluació respecte als objectius per ajudar a 
l’aprenent en el seu camí d’autoregulació i autonomia. Per tant, és una eina que per al bon 
funcionament hauria d’estar integrada i esglaonada en el conjunt dels estudis (grau, 
llicenciatura). La utilització no coordinada entre assignatures pot resultat reiteratiu, incomplet i 
deformant provocant el efecte contrari al que és pretén. 

• La síntesi i organització pròpia de les evidències del recorregut d’e-a en relació als objectius 
mitjançant l’avaluació final. Això permetrà orientar les “futures” seqüències formatives. 

•  La retroalimentació (feedback) immediata i concisa després de cada tipus d’avaluació per 
extreure conclusions que ens ajudin durant el recorregut formatiu. Aquesta retroacció ha de 
ser “activa” per part de l’alumne es a dir, han de ser indicacions que permetin la correcció 
pertinent. No hauria de limitar-se a donar resposta al problema. 
 

Aquests darrers continguts (fases de la seqüència formativa, avaluació i feedback) es tornaran a trobar 
al llarg de la resta de tallers estudiats. 
 
 
2.2 Docència, aprenentatge i comunicació (DAC). 
 
En aquest taller es va estudiar principalment la idea de l’aprenentatge significatiu entenen millor els 
processos d’ensenyament i aprenentatge. Es va buscar identificar què facilita la comunicació del 
coneixement (sintonització-assimilació-acomodació). 
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Figura  1. Mapa conceptual del taller  “Carpeta docent (CA) i d’aprenentatge (CA)”, Dra. Núria Giné . 
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La sintonització amb l’alumne es dificulta amb la “heterogeneïtat” i el nombre d’alumnes. Actualment 
les assignatures troncals de la llicenciatura en Enginyeria Química poden arribar a tenir aproximadament 
70 aprenents. 
 
L’assimilació i acomodació ha ser progressiva. L’alumne provinent de l’ institut té una estructura 
deficient per la se va integració a la universitat. Com a conseqüència, s’ha de realitzar un canvi 
progressiu i integrat trobat dificultats en la diferencia de criteris dins el professorat. 
 
Es va treballar intensivament en aprendre a distingir entre objectius i resultats d’aprenentatge i en la 
seva definició i formulació. Es va analitzar l’estructura d’una classe expositiva per millorar la seva 
efectivitat introduint diferents tipus d’ajuts i buscant comunicar eficientment els coneixements 
adaptant-ne la seva formulació al nivell de competència dels interlocutors. 
 
Tanmateix, s’hauria de considerar en la planificació docent global dels estudis que es poden reduir el 
nombre de classes expositives si se subministren els apunts de l’assignatura. En aquest cas pel que fa a 
la CA, les evidències haurien de ser dubtes, reflexions i tasques. 
 
També es va treballar en grup (entorn col·laboratiu) per analitzar les pràctiques docents, especialment 
en la modalitat de les classes expositives que són les més utilitzades en el món universitari. Vaig trobar 
molt interessant l’activitat del microteaching on cadascú va preparar un material per fer una classe 
expositiva de 10’ la qual va ser enregistrada i van intentar després amb l’ajuda de la resta de companys 
detectar punts forts i febles des de la perspectiva del docent, del que aprèn, del tipus de coneixement 
implicat i dels objectius d’aprenentatge amb la fi de fer una classe expositiva més efectiva. 
 
Es van esmentar, sense entrar en gaire detalls, conceptes nous com a la planificació docent , pla 
d’estudis, pla docent, programa de l’assignatura, competències, la relació entre els continguts de 
l’assignatura amb els objectius/resultats d’aprenentatge i la importància de la sincronització entre la 
metodologia, l’avaluació i la planificació docent.   
 
Els continguts treballats repesquen els conceptes de fases d’aprenentatge, avaluació i feedback 
estudiants de manera preliminar al taller de CA/CD.  
 
 
2.3 Com aprenen els estudiants: Estratègies d’aprenentatge. 
 
En aquest taller vam estudiat en profunditat els concepte d’aprenentatge des de diversos punt de vista: 
les seves característiques, fases, concepcions, enfocament (intencions), dimensions i estils o 
predisposició. 
 
Es presenta l’aprenentatge com un procés amb un resultat que requereix una acció. Això es troba en 
concordança amb l’aprés als tallers de CA/CD i de DAC. També es fa menció de les fases de 
l’aprenentatge estudiades amb antelació.  
 
És interessant veure el canvi de concepcions de l’aprenentatge. En el passat, la concepció directa era 
molt utilitzada, una exposició directa, simple i immediata al coneixement que derivava teòricament en 
un coneixement dualista on existeix una relació biunívoca amb la realitat. Actualment s’intenta fer servir 
la concepció constructivista del coneixement. Es vol establir un procés estratègic i voluntari d’activitat 
intel·lectual personal que ha de derivar en un coneixement relativista com a comparació i comprensió 
d’informacions. 
 
Des del meu punt de vista personal, crec que jo i la gent més gran que jo, vam aprendre dins d’una 
concepció directa de l’aprenentatge amb una temporalitat més llarga i amb una component de treball 
individual més elevada. En contra del que es pugui creure, aquesta concepció d’aprenentatge crec que 
va derivar en un coneixement relativista enlloc d’un de dualista. La raó fonamental per a l’èxit del procés 
va ser el compromís personal assumit com a estudiant de construir un sistema personal d’aprendre 
basat justament en presa de criteris, autoregulació, comparació i comprensió d’informacions.  
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Figura  2. Mapa conceptual del taller  “Docència, aprenentatge i comunicació (DAC)”, Dra. Marta Fernández –Villanueva i Dr. Miquel  Martínez. 
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Infortunadament, aquesta última característica no és l’habitual en la majoria de l’alumnat. Hi ha una 
manca de motivació i de implicació en el procés d’aprenentatge possiblement deguda a que un excés de 
direcció no motiva l’autonomia. 
 
Tot això pot ser conseqüència de la estreta relació que existeix entre el compromís d’aprenentatge i  els 
enfocaments i estils personals. L’enfocament o intenció de l’aprenentatge per part dels alumnes ja sigui 
de tipus superficial (per aprovar), profund (busca donar un sentit de l’aprenentatge) o estratègic (que 
vol aconseguir els millors resultats possibles) condiciona el resultat final del procés així com els estils 
personals (actiu/pragmàtic/reflexiu/teòric). Aquesta gran correlació planteja la necessitat de tenir una 
“diversitat” d’activitats perquè “tothom” se senti motivat, en prengui part i alhora pugui demostrar la 
seva competència independent de les condicions intrapersonals. Tanmateix, aquesta diversitat 
d’activitats està supeditada al nombre d’alumnes i a la temporalitat dels estudis. 
 
Es reprenen la relació entre objectius i metodologia i la importància de la claredat en els criteris de 
realització i avaluació. 
 
 
2.4 Planificació de la docència universitària: Del perfil professional i les 

competències del grau al pla docent. 
 
Aquest taller es va centrar en la planificació de la docència universitària des de la perspectiva de la 
seqüència formativa estudiada amb antelació als altres tallers. També es va explicitar els diversos nivells 
de planificació. 
 
Es va parlar per primera vegada de les competències, això tant anomenat pel Pla de Bolonya. Es va fer la 
seva definició com a l’aptitud o capacitat de mobilitzat de manera ràpida i pertinent 
coneixements/habilitats/actituds per afrontar determinades situacions. Es desenvolupen mitjançat 
l’aprenentatge de continguts i la pràctica de la integració en situacions problemes i que son dos tipus 
bàsicament: les especifiques (pròpies de la titulació) i les transversals (necessàries pel desenvolupament 
integral de la persona).  
 
Vam aprendre que pla d’estudis és el disseny del CV d’una titulació on s’especifica els seus objectius, es 
determina la seva estructura i es defineixen  les competències. 
 
El pla docent es el document per cada assignatura o mòdul. Està compost de les següents parts: les 
dades generals de l’assignatura, els prerequisits, les competències, els objectius i resultats 
d’aprenentatge que estan condicionats per les competències, els continguts que alhora depenen dels 
objectius; la metodologia i organització, l’avaluació i fonts bàsiques d’informació. Per primera vegada es 
parla de forma preliminar de què cal que contingui la metodologia/organització, es parla de la tutoria i 
l’acompanyament i del procés d’avaluació (les seves premisses i funcions). 
 
Es molt important remarcar la concreció que ha de presentar el pla docent perquè tot el professor 
l’entengui i que serveixi com a referència per a l’alumnat, així com la flexibilitat que permetrà al 
professorat adaptar la docència al seu estil personal. 
 
Finalment, el programa de l’assignatura concreta que es farà a l’assignatura per un grup concret 
d’estudiants. Tanmateix, això pot derivar en la modificació constant del programa depenen del grup 
humà. 
 
Es tornar a repescar idees del taller del DAC com són els objectius i els resultats d’aprenentatge i la 
sincronització entre la planificació docent-metodologia-avaluació. 
 
El que vam trobat a l’aula del màster és que molts dels plans d’estudis de la universitat són rígids, es a 
dir, tot està tan especificat que gairebé no es poden introduir canvis al programa de l’assignatura. 
També es va comentar la importància del treball en equip ja que moltes vegades hi ha diversos 
professors que donen la mateixa assignatura però cadascú te el seu propi programa.   
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Figura  3. Mapa conceptual del taller  “Com aprenen els estudiants:  Estratègies d’aprenentatge”, Dra. Amèlia Tey. 
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Nivells de planificació de la docència
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l’aprenentatge de

Aptitud o capacitat de mobilitzar de 
maner ràpida i pertinent 

coneixements/habilitats/actituds per 
afrontar determinades situacions

Objectius

Desenvolupament

Tipus

1. Aprenentatge dels 
continguts

2. Pràctica de la integració 
en situacions problema

Específiques (pròpia del 
camp professional)

Transversal (necessària 
per al desenvolupament 
integral com a persona)

-Principis metodològics (què volem)

-Doble visió professor/alumne             MOTIVACIÓ

-Tutoria i acompanyament

-Situacions de integració 

cal que 
contingui

Procés de recollida d’informació rellevant 
orientat a l’emissió d’un judici sobre el valor o 

vàlua d’un subjecte i que serveix per a la 
presa de decisions

Premisses Funcions

L’avaluació proporciona informació 
sobre l’assoliment dels objectius

Qui aprèn és l’estudiant

El professor es qui regula el procés 
d’aprenentatge

Acreditativa

Formativa (regulació de l’ensenyament)

Formadora (regulació de l’aprenentatge)

Avaluació continuada

Seqüència
formativa

-Fase inicial

-Desenvolupament

-Tancament

etapes

Figura  4. Mapa conceptual del taller  “Planificació de la docència universitària: Del perfil professional i les competències del grau al pla docent”, Dr. Artur 
 Parcerisa. 
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2.5 Estratègies de treball a l’aula universitària. 
 
En aquest taller es van reprendre idees del taller de DAC. Es va tractar en detall aspectes fonamentals en 
la docència universitària com són:  
 

• La rellevància de la presentació d’això que es pretén aprendre. S’han de trencar barreres de 
superfície i crear un clima adequat per iniciar el procés ensenyament- aprenentatge. 

• El coneixement del grup d’aprenents es molt important, saber les seves expectatives en relació 
a l’aprenentatge per ajustar els continguts a l’audiència d’una manera lògica. 

• La creació de “sincronia” amb el grup mitjançant la comunicació verbal i la no verbal. El 
desenvolupament d’una sessió de classe de tipus exposició: L’entrada, el desenvolupament i la 
sortida. 

• La utilització d’estratègies de participació de les aprenents. 
 
Va estar un taller molt interessant ja que ens va donar eines per millorar la nostra docència. Des de com 
fer per trencar el gel i establir una relació amb els aprenents, com desenvolupar les habilitats de 
comunicació verbal i no verbal com a docents mitjançat l’estudi d’un cas posat en un vídeo, quines coses 
s’han de fer per desenvolupar “adequadament” una sessió de classe fins a parlar de diverses 
metodologies i les seves possibles aplicacions (aproximadament 30) perquè els aprenents prenguin part 
en el seu procés d’aprenentatge. 
 
Els conceptes de entrada i sortida dins el desenvolupament d’una classe expositiva són similars als 
estudiants al taller del DAC. Tanmateix, en el desenvolupament del discurs hem aprés una variant del 
DAC, aquesta part realment està dividida en activitats d’ensenyament (el discurs) i activitats 
d’aprenentatge (exposició/respostes/preguntes o variacions). 
 
 
2.6 Elaboració d’activitats de treball i avaluació. 

 
En aquest taller vam treballar en profunditat l’elaboració d’activitats de treball i avaluació.  
 
En general, les activitats d’aprenentatge han de ser significatives, de una complexitat adient, clares en  
la formulació i relacionades amb els objectius del pla docent, coherents pel que fa als continguts i que 
mostrin l’aprenentatge assolit. Hi ha de diversos tipus depenen del tipus de contingut (fet/conceptes, 
procediments/actituds) a ensenyar i alhora poden constituir activitats d’avaluació si s’expliciten els 
criteris i es fa el feedback corresponent. Una part d’aquestes activitats metodològiques van ser 
estudiades en el taller d’estratègies de treball a l’aula per fomentar la participació dels aprenents. 
 
Encara que no hem estudiat en profunditat el concepte d’avaluació i les seves funcions, en aquest taller 
s’estudien les activitats d’avaluació no com una manera de “penalitzar” als aprenents sinó amb la 
intenció de recollir informació que ens ajuda a emetre un judici de valor i a prendre decisions sobre el 
procés d’ensenyament-aprenentatge. 
 
Les activitats d’avaluació han de tenir un “timing adequat” dins de la seqüència formativa (estudiada 
amb antelació en els tallers inicials) perquè tinguin sentit. Per exemple, l’avaluació diagnòstica s’ha de 
fer al començament per identificar necessitats, determinar el punt de partida i intentar planificar el 
procés d’ensenyament-aprenentatge. Independent del tipus d’avaluació que es faci 
(formativa/formadora/acreditativa) “sempre” caldrà fer el “feedback” immediat, suficient i de qualitat. 
 
S’han de triar les activitats d’avaluació en funció dels continguts a avaluar i sempre han de tenir una 
estreta relació amb els objectius/resultats d’aprenentatge i amb les activitats d’aprenentatge 
dissenyades per a l’assignatura. 
 
Crec que unes “bones” activitats d’avaluació ens permetran orientar i millorar el rendiment de 
l’estudiant mitjançant l’ús de criteris clars i la retroalimentació. Això fomentarà la autoregulació i en 
definitiva la creació d’un sistema personal d’aprenentatge (autonomia). 
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-Elaboració de projecte

-Estudi o debat dirigit

-Seminari

-Estudi del cas

-Forum

-Discussió ràpida

-Demostració

-Incident crític

-Flaix

-Diàlegs simultanis

-Tècnica 4

-4 cantonades

-Trencaclosques

-Phillips 6/6

-Entrepà o sandvitx

- Xarxa de conceptes

Alguns aspectes fonamentals en la docència universitària

Desenvolupar
diversos

components

Presentació

Trencar barreres de 
superfície

Crear clima

Conèixer el grup 
(expectatives)

Per ajustar els 
continguts als 
aprenents de 
manera lògica 

Desenvolupament 
sessió de classe 

(exposició)

Utilitzar estratègies de
participació d’alumnat

Comunicació verbal

-Postura corporal natural

-Establir contacte visual

-Ser un far

-No llegir/ No seure

Fet

Metodologies

- Començar amb energia

-Pronunciar clarament

-Ritme i entonació correctes

-Gesticulació/Vocabulari adequat

Desenvolupament

-Introducció

-Expectatives

-Motivació

-Plantejament 
d’objectius

-Què farem 
(esquema)

-Discurs estructurat i 
clar

-Començar amb 
conceptes primaris

-Aprofundir en detall i 
complexitat

-Buscar nivell 
aplicabilitat

-Fer blocs de 15 min

-No sobrepassar la 
corba de fatiga 25 min

-Utilitzar recursos 
variats i amb 
prudència

Entrada Sortida

-Interrogatori múltiple

-Preguntes-exposició-respostes

-Preguntes-exposició

-Exposició-preguntes-respostes

Activitats
aprenentatge

Activitats
ensenyament

-Conclusions

-Petita síntesi

-Acabar a 
l’hora prevista

-Acomiarse

Crear sincronia
amb el grup

Comunicació NO verbal

Aplicació

Depèn de

-Objectius

-Mida del 
grup

-Context de la 
classe

-Temps

-Tipus 
d’alumnat

-Personalitat 
del professor

Figura  5. Mapa conceptual del taller  “Estratègies de treball a l’aula universitària”, Dr. Francesc Imbernon. 
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Tipus d’activitat

D’aprenentatge D’avaluació

Característiques Tipus depenen dels 
continguts a ensenyar:

-Significatives, interessants

-Útils, funcionals

-De complexitat adient

-Clares en formulació i en 
relació als objectius

-Coherents en continguts i 
formes de treballar

-Creatives: que mostrin 
l’aprenentatge assolit

-Assaigs

-Mapes

-Preguntes

-Wikis

-Exposició

-Debats

Per a fets i conceptes

Per a procediments

Per a actituds

-Pràctiques

-Simulacions

-Casos

-Webquests

-Simulacions

-Activitats de 
posicionament

-Assemblees de 
reflexió de 
conductes 

individuals o 
grupals

Definició

Procés de recollida d’informació que permet 
emetre un judici de valor per prendre decisions

Qui?
(Agents)Finalitat/Tipus/Temps

Com?
(Procés avaluador)

Què avaluar?
(Instruments)

Característiques

Orientar i millorar el rendiment 
de l’estudiant amb criteris clars

Avaluació 
diagnòstica

Avaluació 
formativa

Avaluació 
sumativa

-Identificar 
necessitats 

-Determinar 
punt de partida

-Planificar 
procés e-a

Començament 
del procés e-a

-Orientar i reformular 
procés e-a

-Ajudar a l’estudiant 
a aprendre criteris 

per a l’autoregulació

-Classificar

-Controlar

-Determinar 
assoliments

Durant tot el 
procés e-a

Acabament del 
procés e-a

Per a què?
Q

uan?

FEEDBACK
(Necessari en totes les fases del procés e-a)

-Suficient i 
de qualitat

-Ràpid

Saber
(Conceptes)

Saber fer
(Procediments)

Ser
(Actituds)

-Proves 
objectives

-Assajos

-Observacions

-Pràctiques

-Observacions 
amb registres

-Llistes

-Escales

1. Establir 
objectius/resultats 

d’aprenentatge

2. Assignar activitats 
d’aprenentatge

3. Establir activitats 
d’avaluació (Instruments), 
fitxar criteris de realització 

i explicitar els nivells 
d’assoliment

4. Presa de mostres 
d’execució i valoració

5. Retroalimentació 
alumne

6. Presa de decisions

Heteroavaluació

Juntes 
d’avaluació

Autoavaluació

Coavaluació

- Ús del contracte 
didàctic

- Afavoreix 
l’aprenentatge 

autònom

- Per part d’iguals

- Fomenta la 
responsabilitat, 

honestedat i 
reflexivitat

Poden constituir alhora activitas 
d’avaluació si s’expliciten els criteris i es 

fa feedback

Figura  6. Mapa conceptual del taller  “Elaboració d’activitats de treball i avaluació”, Dra. Elena Cano. 
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2.7 Elaboració de materials docents i documents de treball. 
 
Vam aprendre la definició de material curricular o didàctic i hem estudiats les seves funcions principals: 
motivadora per captar l’atenció, formativa per facilitat l’aprenentatge, estructuradora per presentar la 
informació de manera clara i guiar la relació entre l’aprenent i els continguts. 
 
Les variables que s’han de tenir en compte per triar-ne un de determinat són principalment: 
 

• L’objectiu i funció que té. 
• La concepció personal del procés ensenyament-aprenentatge i del propi camp de coneixement. 
• El curs o nivell de l’alumnat i el seu perfil. 
• L’expertesa del docent. 
• El moment d’ús i si és individual o col·lectiu. 
• El tipus d’ensenyament (presencial o virtual). 
• El suport en que se mostra. 
• Si afavoreix el treball autònom i l’actitud activa de l’aprenent. 

 
La seva elaboració depèn de l’objectiu pretès (per a comprensió/aplicació/anàlisi/síntesi/avaluació), del 
moment de la seqüència formativa (inicial/desenvolupament/síntesi) i del tipus contingut curricular 
(conceptual/procedimental/actitudinal). 
 
De nou tornem a trobar las fases de la seqüència formativa estudiades des del primer taller. 
 
 
2.8 Com afecta la propietat intel·lectual al professorat universitari en l’elaboració 

dels materials de docència i la investigació?. 
 

En aquest taller vam aprendre sobre la propietat intel·lectual (PI). És un tema rellevant  per saber com 
protegir les produccions que fem com a docent i investigadors. Inicialment vam estudiar el marc legal de 
la PI, les generalitats, drets i excepcions. 
 
Des del meu parer, vaig trobar molt interessant: 
 

• La PI d’una obra correspon a l’autor pel fet de crear-la. 
• La PI està integrada pels drets personals i patrimonials que atribueixin a l’autor la plena 

disposició i dret exclusiu d’explotació. 
• L’autor pot determinar si la divulgació s’ha de fer al seu nom, exigir el reconeixement de la seva 

condició com a autor i exigir el respecte a la integritat de l’obra.  
• L’autor té drets exclusius d’explotació de l’obra i qualsevol forma de reproducció necessita la 

seva autorització. 
• Els drets d’explotació duran tota la vida de l’autor i 70 anys després de la mort. 
• El dret de la cita per anàlisi, comentari o judici crític. Aquesta utilització “només” es pot fer amb 

fins de docència o recerca indicant “sempre” la font i el nom de l’autor de l’obra. 
• Els titulars dels drets d’autor no es poden oposar a la seva reproducció quan les duguin a terme 

sense finalitat lucrativa institucions de caràcter científic. 
 
Aquestes dues darreres frases són molt importants pel que fa referència a l’ús de materials docents i 
materials de treball que vam estudiar amb antelació ja que ens diuen què és que hem de fer per no 
vulnerar els drets de PI. 
 
També es van comentar les alternatives que s’estan prenent per potenciar la societat del coneixement 
mitjançat l’ús de llicències i programaris lliures, copyleft per la docència (OCW) i la recerca (PLOS, 
Nature, etc.), els repositoris digitals i l’ús de llicències Creative Commons. 
 
 



14  

 

Material curricular o didàctic

Definició Tipus Variables que s’han
de tenir en compte per 

triar-ne un de determinat

S’escull o s’elabora 
depenen de

Funcions
(Parcerisa, 2005)

Qualsevol tipus de material 
destinat a ser utilitzat per l’alumnat 
o el professorat o que tingui com a 
finalitat ajudar al professor en la 
planificació, desenvolupament o 

avaluació del CV

-Apunts de 
l’assignatura/presentacions 

fetes pel professor

-Material de consulta: 
recopilació d’articles o 

direccions web

-Figures, animacions i 
il·lustracions

-Problemes

-Casos

-Guies per demanar una 
activitat a l’alumnat: wiki, 

mapes conceptuals, lectures

-Concepció personal e-a i del  
propi camp de coneixement

-Curs o nivell de l’alumnat i 
perfil

-Expertesa del professor

-Moment d’ús

-És d’ús individual o col·lectiu?

-Ensenyament presencial o 
virtual?

-Suport en el que es mostra

-Facilita l'actitud activa?

-Quin objectiu o funció té?

-Fomenta el treball autònom?

-Motivadora: Captar 
l’atenció

-Formativa: Facilitar 
l’aprenentatge

-Configuradora de la 
relació entre 
l’alumne i els 
continguts

-Estructuradora: En 
funció de com es 

presenta la 
informació

Correcció i 
actualitat

Moment de 
la seqüència

formativa

El contingut 
curricular

L’objectiu 
pretès

(Taxonomia
de Bloom)

-Coneixement

-Comprensió

-Aplicació

-Anàlisi

-Síntesi

-Avaluació

- Que aporti 
informació

-Que proposi cerca 
d’informació

-Que permeta la 
elaboració personal

Conceptual

Procedimental

Actitudinal

- Que permeti la 
exercitació, la 

pràctica i la reflexió

-Que proporcioni 
models experts

- Que presenti 
models per a 

l’aprenentatge

-Que presenti 
dilemes ètics o 

conflictes

-Correcció formal 
en suport 

paper/electrònic

-Necessita 
actualització 

constant

Inicial Desenvolupament Síntesi

-Cal que expliciti 
coneixements previs 

i expectatives

-Que anticipi els 
continguts

-Que motivi

-Que permeti 
planificar les tasques

-Cal que proporcioni 
criteris

-Que permeti la 
gestió d’errors

-Que arbitri 
mecanismes 

d’autoregulació

-Que permeti 
recapitular

-Establir relacions

- Orientar noves 
seqüències

Figura  7. Mapa conceptual del taller  “Elaboració de materials docent s i documents de treball”, Dra. Elena Cano. 
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Propietat intel·lectual

Marc legal

Generalitats Drets Excepcions

Art.1 La PI d’una obra 
correspon a l’autor pel 

fet de crear-la

Art. 2 La PI està 
integrada pels drets 

personal i patrimonial 
que atribueixin a 
l’autor la plena 
disposició i dret 

exclusiu d’explotació

Art. 5 L’autor és una 
persona natural

Art. 10 Són objecte de 
PI totes les creacions 
originals expressades 
per qualsevol mitjà o 

suport.

Art.14
•A decidir si l’obra ha de ser 
divulgada, de quina manera

•A determinar si la divulgació s’ha 
de fer amb el seu nom

•A exigir el reconeixement de la 
condició d’autor

•A exigir el respecte a la integritat 
de l’obra

Art. 17 L’autor té drets exclusius 
d’explotació de la obra i qualsevol 
forma de reproducció necessita la 

seva autorització

Art. 26 Els drets d’explotació 
duraran tota la vida de l’autor i 70 

anys després de la mort

Art. 41 L’extinció dels drets 
d’explotació de les obres 

determinarà el pas al domini 
públic. Poden ser utilitzades per 

qualsevol sempre que se’n 
respecti l’autor i la integritat

Art. 43 Els drets d’explotació es 
poden transmetre 

Art. 51 La transmissió a 
l’empresari dels drets d’explotació 
de l’obra creada en virtut d’una 
relació laboral es regirà per allò 

pactat en el contracte.

Art.13 No són objecte de PI 
les disposicions legals o 

reglamentaries i els 
dictàmens dels organismes 

públics

Art.31 No requereixen 
autorització de l’autor la  

reproducció d’obres quan la 
porti a terme una persona 
física per al seu ús privat a 
partir d’obres a les quals 
s’ha accedit legalment

Art.32 Dret de cita per 
anàlisi, comentari o judici 
crític. Aquesta utilització 

només es pot fer amb fins 
docents o de recerca 

indicant sempre la font i el 
nom de l’autor de l’obra

Art. 37 Els titulars dels drets 
d’autor no es poden oposar 
a la seva reproducció quan 
les duguin a terme sense 

finalitat lucrativa institucions 
de caràcter científic

Llicències i 
programaris lliures

Copyleft

-Qualsevol llicència que cedeix alguns drets 
en determinades condicions en contraposició 

al copyright tradicional

- És la forma general de fer que un programa 
sigui de programari lliure i requereix que 

totes les modificacions i versions derivades 
del programa siguin també programari lliure

/llicències

docència recerca

OCW

Publicació web dels 
material de classe 
d’assignatures amb 

codi obert

PLOS, Nature, 
BioMedCentrak 

SPRINGER Choice

Revistes d'accés 
obert i gratuït. 

Només demanen 
mantenir la 
integritat i el 

reconeixement de 
l'autoria

Repositoris digitals

Sistemes d’informació per 
presentar i difondre la PI 

intel·lectual d’una comunitat. 
L'accés pot ser lliure o públic

Característiques

-Permeten la reproducció, 
distribució i comunicació pública sin 

finalitat comercial

-Obliguen al reconeixement i a l’avís 
de la llicència

-No exclusives, d’àmbit mundial, no 
afecten els drets morals

Elements

Reconeixement

No comercial

Sense obres derivades

Compartir per igual

Lectures

-Resum (Deed)/Text  complet/Codi

Com posar-ne una

Condició zero Inclusió d'altre 
material

Autorització 
mínima

Ser l’autor o tenir la 
titularitat dels drets 

d’explotació

La llicència només 
s'aplica a la vostra 

creació, no al 
material aliè

Requeriment
mínim

Reproducció, 
distribució, 

comunicació 
pública, sense 

finalitat comercial

Reconeixement i 
manteniment de la 

llicència

Més condicions: Obra derivada / Transformació amb manteniment de llicència?
Usos comercials?

Al
te
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at

iv
es
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 p
ot

en
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ar
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 s
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Figura  8. Mapa conceptual del taller  “Com afecta la propietat intel·lectual  al professorat universitari en l’elaboració  del materials de docència i la 
investigació?”, Dr. Ignasi Labastida. 
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Vam estudiar a fons el tema de les llicències, les seves característiques, elements, lectures i sobretot 
com fer per posar-ne una. 
 
A nivell de docència veig molt adequant llicenciar tota la producció de materials docents i de treball sota 
format copyleft. Pel que fa al tema de la recerca ho veig molt complicat ja que enginyeria química i 
química són dos camps de coneixement controlat totalment per les grans editorials. Sinó es publica dins 
d’elles, la difusió i el reconeixement dins la comunitat científica són pràcticament nuls.  
 
 
2.9 L’avaluació dels aprenentatges. 
 
En aquest taller vam tractar en profunditat l’avaluació d’aprenentatges. La seva definició i com ha 
canviat el seu enfocament, continguts i finalitat. Abans es feia èmfasi en l’ensenyament, ara tota la 
importància recau sobre el procés d’aprenentatge ja que se “suposa” un rol actiu de l’aprenent. Els 
continguts a avaluar s’han d’assemblar el més possible a les situacions reals i s’han d’avaluar les 
competències es a dir, la capacitat de fer servir els coneixements i habilitats en la pràctica. L’avaluació es 
concep com a un instrument per gestionar i regular l’aprenentatge. 
 
Existeixen dos tipus d’avaluació: la formativa/formadora i la sumatòria. No sempre que avaluem donem 
una valoració numèrica. En  el primer cas, consisteix en la recollida d’informació per anàlisi  que ens 
permet reorientar/ajustar el procés d’ensenyament-aprenentatge, facilita i millora l’aprenentatge de 
l’alumne i es fa millors docents. L’avaluació sumatòria es acreditativa es a dir, certifica l’assoliment dels 
objectius d’aprenentatge, permet comprovar l’eficàcia del procés d’e-a i proporciona informació per a la 
gestió de la qualitat de la institució educativa. 
 
L’avaluació pot ser feta pel professor, per l’estudiant (autoavaluació) i pels companys (heteroavaluació). 
L’avaluació ha de ser present durant tot el procés d’ensenyament-aprenentatge i requereix de 
“feedback” per aconseguir d’aquesta manera millorar l’aprenentatge de l’estudiant.  
 
Les activitats d’avaluació han de ser seleccionades en relació estreta als objectius d’aprenentatge i han 
de tenir coherència amb les activitats d’aprenentatge. 
 
El concepte d’avaluació va ser tractat de manera preliminar en diversos tallers: l’avaluació relacionada 
amb la seqüència formativa (taller CA/CD), l’avaluació en “sincronització” amb la planificació docent i la 
metodologia per crear condicions d’enteniment entre el docent/alumne (taller del DAC), l’avaluació com 
part del pla docent, les seves premisses i funcions (taller de planificació universitària) i les 
característiques de les activitats d’avaluació al taller d’elaboració d’activitats de treball i avaluació. 
 
 
2.10  Suport i tutorització acadèmica de l’estudiant. 
 
En aquest taller vam estudiar la funció tutorial definida com un acompanyament, seguiment i suport a 
l’estudiant en el seu procés personal d’aprenentatge i desenvolupament de competències.  
 
L’acció tutorial té diferents aspectes: com a ajut per recuperar/consolidar aprenentatges, com a 
facilitadora de la integració acadèmica/social, com orientació per triar assignatures, com a ajut al 
desenvolupament integral i com ajut al desenvolupament acadèmic/professional de l’estudiant. Tot això 
amb la fi de contribuir dins de la formació universitària a la formació integral de ciutadans responsables. 
 
Des de el meu parer, la tutoria individualitzada encara que demana dedicació i un compromís entre el 
tutor i l’estudiant, es la que més pot contribuir a la seva formació integral. Malgrat que la tutoria té una 
altra tradició en universitats anglosaxones, la universitat de Barcelona està fent un gran esforç per tirar 
endavant el suport i tutorització acadèmica dels seus estudiants. 
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Avaluació

Canvis Procediments i estratègiesTipus Qui la fa?Definició

Valorar, fer un 
judici de valor 

sobre l’adquisició 
de coneixements, 

habilitats o 
actituds que se 

manifesten

Quan?

Enfocament

Continguts

Procés d’avaluació

-Èmfasi en l’aprenentatge

-Paper actiu de qui aprèn

-Importància del procés

-S’avalua els resultats 
d’aprenentatge 

-No s’avalua només el 
que coneix

-Capacitat per fer servir 
les 

coneixements/habilitats 
en la pràctica

-Avaluació més 
assemblada a la realitat

-L’avaluació com a 
instrument de gestió i 

autoregulació de 
l'aprenentatge

-Com a aprenentatge

Formativa/formadora

Sumatòria

-Procés de recollida 
d’informació i d’anàlisi 
durant el procés e-a

-Permet reorientar, 
reajustar el procés e-a

-Facilita i millora 
l’aprenentatge 

-Millora la formació i la 
docència

-Recollida i anàlisis 
d’informació a l’acabament 
del període d’aprenentatge

-Permet comprovar 
l'eficàcia del procés e-a

-Permet l’acreditació i 
certificació de l’assoliment 

dels objectius

-Genera qualificacions 

-Proporciona informació 
per a la gestió de la qualitat 

institució

-Funció social 

Condicions EstratègiesRequeriments

-Útil: Identificar punt 
forts/dèbils procés e-a

-Factible:procediments 
simples

-Ètica: Honradesa dels 
resultats

-Exacta: Lliure 
d'influències, fiable

-Connectada amb els 
objectius 

d’aprenentatge

-Establir objectius d’avaluació

-Escollir activitats 
d’aprenentatge i fitxar criteris 

de realització

-Recollir informació per 
diferents procediments

-Valorar la informació recollida

-Prendre decisions: 
consecució dels objectius 

d’aprenentatge/reajustament 
del procés e-a

-Proporcionar informació a 
l’estudiant per millorar la seva 

formació: FEEDBACK
-Proporcionar informació a la 

institució dels resultats 
d’aprenentatge

-Selecció de activitats 
d’avaluació segons l'objectiu 

d’aprenentatge, el tipus i nivell 
del grup

-Coherència entre les 
activitats d’aprenentatge i les 

d'avaluació

- El professor

- L’estudiant 
(autoavaluació)

-Els companys 
(heteroavaluació)

-Un client

-Al llarg de tot el procés 
e-a amb FEEDBACK per 
millorar l’aprenentatge de 
l’estudiant i que qualifiqui 

i proporcioni  dades a  
l’institució

Figura  9. Mapa conceptual del taller  “L’avaluació dels aprenentatges”, Dr. Juan Antonio Amador. 
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Funció tutorial

Definició Tipus de tutoriaFinalitatComponents/Facetes

ACOMPANYAMENT, 
SEGUIMENT I SUPORT a 
l' ESTUDIANT en el seu 

procés de 
personalització de l’ 

aprenentatge, del 
desenvolupament de 
competències, AMB 
l'horitzó dinàmic del 

PROJECTE PERSONAL I 
PROFESSIONAL

CONTRIBUIR dins 
l’acció formativa global 

de la universitat A 
FORMAR CIUTADANS 
RESPONSABLES DES 
DE EL PUNT DE VISTA 

PROFESSIONAL, 
PERSONAL I SOCIAL

Com a ajut per recuperar/
consolidar aprenentatges

Intensificació docent

Com a estratègia didàctica 
(conducting tutorials)

Com referent relacional

Com a informació/
orientació curricular

Com a ajut al desenvolupament 
Integral de l'estudiant

El projecte com a referent 
d’aprenentatge

Facilitadora de la integració 
acadèmica-social de l’estudiant

Elecció de cursos i assignatures

Inclusió de les dimensions personals i 
socials

Com a ajut al desenvolupament 
acadèmic/professional de l’estudiant

Tutories acadèmiques i de carrera

D’assignaturaIndividualitzada

Obligatòria de tipus 
acadèmica

Característiques 

- Procés de relació 
personal i 

COMPROMÍS DE 
DIÀLEG 

TUTOR/ALUMNE

- Necessita suport 
institucional

Requeriments Consideracions 

-Context de 
desenvolupament

-Marc real i conducta 
externa  del tutor

Actitud del tutor davant 
dels estudiants

Importància de 
conductes verbals i 

no verbals

Preparació

Establiment de clima 
de comunicació

ENTREVISTA

Plantejament o 
exploració del 

problema

Conclusió i pla de 
treball

Seguiment

Temàtiques

Dificultats
acadèmiques

Exigència/relació

Problemàtiques
desenvolupament

Decisions
acadèmiques

Problemàtiques
especials

Alumnes 
especials

Eleccions curriculars

Alumnes madurs

Treball/estudi

Financeres

Aïllament/Solitud

Minusvàlides/adiccions

Figura  10. Mapa conceptual del taller  “Suport i tutorització acadèmica dels estudiants”, Dr. Sebastian Rodríguez. 
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Aquest tipus de tutoria necessita una preparació prèvia del docent que vol fer de tutor ja que ha de 
saber com desenvolupar habilitats de comunicació verbals i no verbals per poder establir un clima de 
comunicació amb l’estudiant. També ha de ser una persona amb una actitud “clara i correcta”. Això li 
permetrà establir una relació personal amb l’estudiant que li permetrà ajudar-lo durant el seu itinerari 
de desenvolupament de projecte personal i professional mitjançant el seguiment. 
 
 
2.11  Treball en equips docents. 
 
Vam estudiar en aquest taller el treball en equip, una competència transversal orientada alhora al 
professorat i a l’alumnat que busca que el resultat del grup sigui millor que aquell obtingut a nivell 
individual. 
 
Existeixen diversos tipus des del nivell de desenvolupament més bàsic com es el treball en grup on totes 
les persones realitzen la mateixa tasca, la posen en comú i obtenen un treball millorat, fins al més 
elaborat que és el treball col·laboratiu on tots els membres estan implicats a tal nivell que el progrés del 
grup depèn del desenvolupament de cadascú dels seus membres. 
 
Un “bon” treball en equip necessita una definició clara d’objectius, una planificació del treball, el 
coneixement de tècniques de grup i sobretot d’un bon clima interpersonal. Requereix habilitats 
personals de gestió i lideratge, de saber escoltar, comunicar i negociar així com de prendre decisions. 
Crec que aquestes habilitats s’han de desenvolupar per portar a bon terme el treball en equips docents 
però sóc conscient que hi ha dimensions de tipus personal/cultural/de l’estructura organitzativa que 
podem crear dificultat a l’hora de treballar en grup. 
 
El treball en equip és molt important per a la planificació de la docència universitària. Amb el canvi de 
concepció amb el procés de Bolonya fa que es deixi darrera un pla d’estudis basat en continguts 
disciplinares per passar a un projecte de formació global per adquirir competències. 
 
La formulació d’aquest nou pla d’estudis en la seva totalitat requereix unitat, coherència i un compromís 
de tot el professorat. Aquí és on entra en acció el treball en equips docents que hauria de tenir com a 
objectiu l’organització del CV en unitats que permetin aconseguir els objectius d’aprenentatge i que 
promoguin actuacions disciplinares. 
 
 
2.12  Aplicació de tecnologies de la informació i la comunicació (TICs) a la docència. 
 
Davant del canvi de la societat actual, ha d’existir noves maneres de dur a terme el procés 
d’ensenyament-aprenentatge.  
 
El rol del docent ha canviat de ser un “transmissor” de coneixements a ser un facilitador de continguts i 
processos, un guia, Però perquè això pugui ocorre, l’aprenent ha de col·laborar de manera compromesa 
en el seu procés de construcció de coneixement.  Des de l’enfocament constructivista, el procés de 
l’aprenentatge es més important que el d’ensenyament i per tant, l’ús de les tecnologies s’han de fer 
servir per motivar i promoure l’aprenentatge dels individus. 
 
Com a conseqüència, la universitat ha canviat a tots els nivells organitzatiu/tecnològic/pedagògic. Es 
clara la necessitat de formació del professorat, el plantejament d’objectius abastables i l’acceptació de 
l’ús de la tecnologia des de la pedagogia. 
 
Per fer un “bon” disseny educatiu que inclou TICs com facilitadores de l’aprenentatge, s’han de seguir 
les següents etapes: l’anàlisi de necessitat de formació del professorat, plantejament d’objectius 
d’aprenentatge, prendre decisions sobre la tecnologia i recursos electrònics disponibles, selecció i 
desenvolupament dels continguts i per acabar, l’elaboració de les activitats formatives i d’avaluació. 
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Treball en equip
Busca que el resultat del grup sigui major que l’obtingut a nivell individual

Competències Nivell de 
desenvolupament

Requeriments 
per l’èxit Dimensions

- Orientades al professorat

-Orientades a l’alumnat

Habilitats

- Definició clara 
d’objectius

-Planificació del treball

-Bon clima interpersonal

-Coneixements 
tècniques grupals

- Gestió i lideratge

-Saber escoltar, 
comunicar-se i negociar

-Prendre decisions

Personal

Tècnica

Cultural

Sistèmica

Aspectes 
emocionals i 
intel·lectuals

De grups i 
psicològiques

Sistema de 
normes, creences i 

valors

Societat, sistema 
educatiu, estructura 

organitzativa

En grup Cooperatiu Col·laboratiu

Conjunt de 
persones que 

realitzen la 
mateixa tasca, 
la posen en 

comú, 
analitzen els 

resultats i 
obtenen un 

treball millorat

Els membres del 
grup són 

complementaris i 
diferents

Cadascú fa una 
part de tasca 

depenen de les 
seves habilitats i 

possibilitats.

Es posa en comú, 
es discuteix i 

s’obté un resultat 
final

Tots els membres 
estan implicats en:

-La definició i gestió 
compartida de las 

tasques

-El progrés del grup 
depenen del 

desenvolupament de 
la tasca de cadascú

-La participació 
coordinada i els 

esforços individuals 
del membres al llarg 

de tot el procés 

Pla d’estudis 
basat en 

continguts 
disciplinares

Projecte de formació
global integrat per 

adquirir competències

Passat Present/Futur

Característiques

Rols

- Cervell

- Investigador de 
recursos

- Coordinador

- Impulsor

-Monitor/Avaluador

-Cohesionador

-Implementador

-Finalitzador

-Especialista

- Pla pensat i dissenyat en
la seva totalitat

-Té unitat i coherència

-Proporciona una visió de 
conjunt de la titulació

-Compromet i obliga a tot 
el professorat

Requeriments

Planificació 
acurada

De objectius, 
continguts,metodologies 
processos d’avaluació

Treball 
col·laboratiu

Objectius

-Organitzar el CV en unitat que 
permeten aconseguir els objectius

- Promoure actuacions interdisciplinars

Característiques
- Interdependència positiva 

d’objectius i recursos

- Connexió i profunditat de les 
aportacions

- Oferiment i obtenció d’ajuts 
entre els membres del grup

-Construcció conjunta d’idees, 
coordinació de rols

- Esforç per comprendre i la 
perspectiva dels altres per trobar 

solucions compartides

Desenvolupament
- Facilitar que tots els 

membres surtin guanyant

- Promoure sentiment de 
pertinença al grup

Figura  11. Mapa conceptual del taller  “Treball en equips docents”, Sra. Rosa Sayós i Dra. Josefina Blascó. 
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Tecnologies de la informació i la comunicació TICs)
Una nova societat, noves maneres d’e-a per construir la societat del coneixement

Canvis a la universitatEnfocament 
constructivista

Disseny educatiu
(Procés) Rol docentDimensions del 

procés educatiu

- Professor facilitador
d'aprenentatges

- Alumne constructorenlloc de 
receptor

-Individu col·laboradorenlloc 
d’aïllat

-L‘ús de tecnologies per a 
l’aprenentatge enlloc de per a 

l’ensenyament

A nivell organitzatiu

A nivell tecnològic

A nivell pedagògic

Canvi de cultura 
universitària:

Necessitat de formació 
del professorat

Plantejament d’objectius 
abastables

Acceptació de la 
tecnologia 

- Les plataformes són 
determinants

-Existeixen eines de 
comunicació pels 

professors

-Tecnologia pensada des 
de la pedagogia 

- El procés e-a virtual te 
les seves pròpies regles

-La formació del 
professorat i 

l’experimentació son 
factores que milloren la 

innovació

Anàlisi de necessitats de 
formació

Proposta d’objectius d’a

Decisions sobre la 
tecnologia i recursos 
electrònics a la xarxa

Selecció i/o 
desenvolupament de 

continguts

Activitats formatives: 

Aula virtual/ blogs/ 
exercicis en xarxa/ wikis/ 

activitats off-line

Activitats d’avaluació:

Tallers virtuals per 
argumentar i contrastar/ 
anàlisi de casos/ diaris 
personals i de classe/ 

hipertext/ oficines virtuals/ 
portafolis

Avaluació del procés

Característiques Qualitats Pautes Activitats
necessàries

- Facilitador de 
continguts

- Investigador

- Assessor

- Guia

- Facilitador de 
processos

- Tecnòleg

- Dissenyador

- Administrador

- Capacitat 
d'acceptació

- Capacitat 
d’escolta

- Cordialitat

- Claredat

- Flexibilitat i 
paciència

- Responsabilitat

- Establir normes de 
relació i participació

- Monitoritzar la 
participació

- Presentació

- Recuperació 
d’informació

- Anàlisi crítica 

- Creació de debats 
i activitats grupals

- Avaluació del 
procés

Socio/personal Cognitiva Didàctica

- Fomentar la 
creació d’identitat 

on-line

-Explicitar la 
diversitat

-Crear clima actiu 
grupal

-Establir cultura 
grupal on-line

- Explorar tipus 
de coneixements

-Analitzar la 
rellevància del 

mateix per al grup

-Contribuir a la 
construcció de 
coneixement

- Determinar els 
ritmes, temps i 

seqüències

-Establir 
l’expectatives 

grupals i 
individuals

-Pactar decisions 
grupals

Recolzar el discurs Seleccionar els 
continguts

Crear el clima

Figura  12. Mapa conceptual del taller  “Aplicació de tecnologies de la informació i la comunicació a la  docència”, Dra. Anna Escofet. 
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Davant d’una assignatura on es fa ús de les TICs, el docent ha de ser un administrador, un assessor, un 
guia que dona pautes clares, que estableix normes de relació i participació, monitoritza l’activitat dels 
aprenents i avalua l’eficiència del procés. Ha de tenir una alta capacitat d’acceptació, d’escolta i de 
cordialitat per gestionar “adequadament” el procés d’ensenyament-aprenentatge. També haurà de ser 
molt responsable, flexible i pacient per motivar i fomentar l’ús de la tecnologia entre els aprenents. 
 
L’aprés en aquest taller té relació amb els continguts dels tallers d’elaboració de materials docent i 
materials de treball i amb l’elaboració d’activitats de treball i avaluació. 
 
 
2.13  Planificació i organització de la tutoria de carrera. 
 
En aquest taller vam reprendre el tema de la tutoria estudiada amb antelació al taller “Suport i 
tutorització acadèmica de l’estudiant”. 
 
Vam parlar de com la concepció constructivista de l’aprenentatge que acompanya al procés de Bolonya 
porta com a repte, una funció no només docent del professorat sinó que exigeix una funció tutorial per 
atendre a la diversitat de l’alumnat i per fer possible l’acompanyament, el seguiment i el suport durant 
el seu procés personal d’aprenentatge i desenvolupament de competències. 
 
Vam tornar a definir l’acció tutorial com al servei d’atenció a l’estudiant mitjançat el “professor/tutor” li 
proporciona informació, formació i orientació sobre el seu procés formatiu de forma individual o en 
grup. Hem definit les característiques que ha de tenir un tutor: voluntarietat, confidencialitat, saber 
planificar d’activitats, actitud crítica constant, capaç de fer treball en equip, coneixedor de l’àmbit 
professional i tenir gran dedicació a l’alumnat; i vam reflexionar sobre la importància de la formació del 
tutor  i de la necessitat de recolzament i reconeixement institucional. 
 
L’acció tutorial és important per a l’alumnat ja que li ajudarà al desenvolupament de competències i a la 
seva formació integral; per al professor ja que millorarà la seva pràctica docent i li permetrà qüestionar 
la dinàmica del procés d’ensenyament-aprenentatge; i per a la institució ja que permetrà detectar 
necessitats, solapament i deficiències en la seva oferta formativa.  
 
Existeixen diversos tipus d’acció tutorial i models d’intervenció però la més important per influir 
“integralment” sobre l’alumnat durant el seu recorregut a la universitat, és la tutoria de carrera la qual 
té com funcions específiques: 
 

• Facilitar la integració acadèmica/social de l’aprenent. 
• Informar i orientar la trajectòria educativa. 
• Ajudar al desenvolupament del projecte personal/professional. 
• Ajudar als processos d’inserció laboral i formació continua. 

 
Perquè la tutoria de carrera tingui “bons”resultats es necessita en primer lloc que a la institució 
universitària existeix un PAT. El PAT està definit com el pla institucional de cada titulació que especifica 
els objectius i l’organització de l’acció tutorial en la titulació dins les directrius de la universitat. Te com 
objectius principals afavorir la integració als estudis, proporcionar estratègies i recursos d’aprenentatge, 
fer el seguiment acadèmic, detectar problemes en el procés formatiu, buscar solucions i configurar el 
projecte personal i professional. Com es pot veure té molta similitud amb les funcions de la tutoria de 
carrera. 
 
La implantació del PAT en una titulació requereix el recolzament institucional, que l’acció tutorial sigui 
una activitat dins de les tasques formatives, hi hagi una adequació d’estructura i horaris, una 
consolidació d’un coordinador de PAT que es coordini amb els serveis generals de la universitat i que 
promogui la formació del professorat mentor. Les accions del PAT tenen diferents moments depenen de 
la seqüència formativa de l’estudiant i es poden dur a terme mitjançat sessions en grup (jornades 
d’acolliment, planificació i gestió del temps, sortides professionals) o a nivell individual o de petit grup 
(projecte professional, compromís de treball, eleccions curriculars, etc.) 
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Pla Bolonya

FUNCIÓ 
DOCENT/TUTORIAL

Concepcions Reptes

- Diversitat de 
l’alumnat

-Acompanyament de 
l’estudiant

- L'ensenyament centrat en 
l’alumne

- El professor un gestor que 
facilita l’aprenentatge

- Ús de TICs per a 
l'aprenentatge

- La formació es basa en 
competències i es al llarg de 

tota la vida

Acció tutorial

Definició Recursos Característiques
tutor

Acadèmica

Importància

Tipus/models 
d’intervenció

Servei d’atenció a 
l’estudiant mitjançant el 

professor-tutor els 
proporciona informació, 

formació i orientació 
sobre el seu procés 
formatiu de forma 
indiviual o en grup

Marcs de 
referència

- Serveis d’orientació 
universitària i relacions 
internacionals, web de 

la institució

- Docents: Diari/Manual 
de tutor, PAT, carpeta 

de materials

- Guies de l'estudiant, 
de d’avaluació 

d’aprenentatges

-Acreditació institucional 
com a tutor

-Reconeixement 
institucional PDP

-Formació/coordinació de 
tutors

-Valoració acció tutorial

Des de l’alumnat Des del professorat Des de la institució

-Servei d'atenció 

-Important pel procés e-a

-Desenvolupament de  
competències

- Formació integral de 
l’alumne

- Millora la pràctica 
docent

- Qüestiona la dinàmica 
del procés e-a

Permet detectar 
necessitats, 

solapaments i 
deficiències

- Voluntarietat

- Confidencialitat

- Coneixedor de l’àmbit 
professional

- Planificador de 
activitats

- Actitud crítica constant

- Treball en equip

- Formació com a tutor

- Dedicació a alumnat

Assessorament 
personal

De carrera

D’intervenció curricular

Model de 
desenvolupament personal

Intervenció en el 
desenvolupament 

professional

Funcions
especifiques

PAT

- Facilita la integració acadèmica/social de 
l’alumne

- Informa i orienta la trajectòria educativa

- Ajuda al desenvolupament del projecte 
personal

- Ajuda als processos d’inserció laboral i 
formació continua

Definició

Objectius a 
desenvolupar

Moments

Accions
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Figura  13. Mapa conceptual del taller  “Planificació i organització de la tutoria de carrera”, Dr. Manuel Álvarez González i Dr. Antoni Giré. 
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2.14  Ètica i responsabilitat docent. 
 
Vam reflexionar sobre el fet que perquè es produeix un ’aprenentatge ètic” en els estudiants, la nostra 
responsabilitat docent  ha d’estar acompanyada per l’ètica. 
 
Quan fem docència no som responsables únicament com a especialistes en un àmbit de coneixement 
sinó també com a educadors en relació a l’aprenentatge dels estudiants, a la institució universitària i a la 
societat. 
 
La presència de l’ètica dins la funció docent ens porta a reflexionar sobre la nostra pròpia pràctica des 
dels codis deontològics i els valors morals de la professió. Això ha de derivar en un compromís amb 
l’exercici ètic de la docència i amb la formació ètica dels estudiants. 
 
La formació universitària en la societat actual concep el sentit de l’aprenentatge com a la manera 
d’aprendre a: aprendre, a emprendre i a conviure en societat plurals; i alhora a contribuir a formar 
professionals qualificats compromesos a fomentar estils de vida democràtics i a la creació de capital 
social. 
 
Com a conseqüència, la universitat no haurà de ser només un espai formatiu de qualitat sinó que haurà 
de ser també l’espai per l’aprenentatge ètic i de valors mitjançant els desenvolupament de 
competències específiques relacionades amb la professió i amb la pràctica de la ciutadania activa. 
Aquestes competències de tipus genèric i transversal haurien d’estar incloses en els continguts 
curriculars i ser promogudes pel professorat amb la implicació de la institució universitària i de la 
societat. 
 
 
2.15  L’observació de la pràctica docent. 
 
En aquest taller vam estudiar els orígens de l’observació de la pràctica docent. Inicialment, el model que 
es feia servir es basava en l’ús de sessions de microteaching com a objecte de l’anàlisi. Aquesta 
observació es centrava exclusivament en la conducta del professor i deixava de banda altres aspectes, 
com la relació entre l’observat i l’observador. En canvi, la supervisió clínica, que és el sistema que es fa 
servir actualment, sí que té en compte aquest altres factors. 
 
La supervisió clínica no parteix del que es considera una pràctica docent ideal, sinó que pretén treballar 
sobre l’estil que ja ha desenvolupat cada docent per millorar-lo i treure’n el màxim partit possible.  Fa 
una anàlisi de pautes, dilemes i tasques i utilitza el vídeo com a suport. 
 
Aquest model consta de quatre etapes que es retroalimenten entre elles mateixes: la planificació, 
l’acció-observació, l’anàlisi individual i la reflexió col·laborativa sobre la pràctica. Perquè arribi a bon 
port, es necessita l'establiment d'una relació cara a cara entre el tutor i docent novell que permeti una  
supervisió profunda i continuada per aconseguir una millora permanent centrada en les acciones que es 
desenvolupen durant les classes. D’aquesta manera, el novell pot viure la realitat de docència des de 
dins, s’aproxima als problemes reals i a les maneres com els professionals docents experimentats els 
resolen. 
 
A continuació es va presentar l’autoobservació i l’heteroobservació com a tècniques per millorar 
l’observació docent a través de dues alternatives:  
 

• Observació amb vídeo 
• Observació in situ 

 
En el primer cas, es grava en vídeo una classe i s’utilitza aquest vídeo com estratègia d’aprenentatge. En 
el segon cas, el mentor entra a l’aula per valorar la pràctica docent. En ambdues alternatives es donen 
pautes o orientacions que tenen per objectiu facilitar l’observació i afavorir la reflexió sobre la forma en 
què s’imparteixen les classes i les estratègies que s’utilitzen. 
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Figura  14. Mapa conceptual del taller  “Ètica i responsabilitat docent”, Dr. Miquel Martínez i Dra. Amèlia Tey. 
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Figura  15. Mapa conceptual del taller  “L’observació de la pràctica docent”, Dr. Josep Lluís Medina. 
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Per acabar, crec que molts professors “experimentats” els hi fa por l’observació de la seva pràctica 
docent possiblement perquè al llarg de la seva carrera acadèmica mai no han manifestat  la necessitat 
de saber com s’enfronten a la pràctica diària per aprendre d’aquesta i millorar, ni tampoc van rebre cap 
inspecció/avaluació per part de cap formador o figura d’autoritat sobre les seves actuacions docents. 
Malgrat això, l’observació de la pràctica docent es una estratègia molt important que es basa en l’anàlisi 
i la reflexió com a eina de formació i millora, que enriqueix al docent gràcies al punt de vista d’un 
observador extern i beneficia tant al formador, a l’observador com a l’alumnat. Encara que sigui un 
procés lent pel que fa a la millora, es una estratègia que paga la pena aplicar-la. Com a novells, hem de 
superar la por a ser criticat i a perdre prestigi i hem d’acabar amb la cultura de la individualitat que 
regna en la formació dins els departaments. 
 
Els continguts d’aquest taller es complementen amb els corresponents al tallers “Estratègies de treball a 
l’aula universitària”, “Docència, aprenentatge i comunicació” i “Estratègies de comunicació”.  
 
 
2.16  Recursos UB útils per al professorat tutor. 
 
En aquest taller vam conèixer la informació i recursos que la Universitat de Barcelona posa a disposició 
del professorat tutor. Van fer una visita al Servei d’Atenció a l’Estudiant (SAE) i mitjançant una exposició 
vam conèixer els serveis que ofereix: Informació i Atenció, Futurs i nous estudiants, FeinaUB, Oficina de 
Programes d’Integració, i Orientació. 
 
També vam aprendre que l’espai del tutor és un espai d’informació i intercanvi, una carpeta 
d’informació bàsica per ajudar al tutor a realitzar la seva tasca. Aquest espai ha ser dinàmic, ha d’estar 
actualitzat i s’ha d’adequar a les necessitats del tutor. La informació general que conté són les 
normatives acadèmiques (de permanència, d’avaluació i de lliure elecció) i sobre els ensenyaments de la 
Universitat de Barcelona. 
 
Per acabar, vam parlar de les necessitats que tenen els estudiants depenen de la seva posició dins el seu 
itinerari formatiu: 
 

• A l’inici dels seus estudis necessiten integrar-se a el nou context físic i als nous estudis 
(allotjament, beques, assegurances, etc.). 

• Durant els estudis se’ls hi ha d’ajudar a aconseguir el màxim rendiment i a triar l’itinerari més 
adequat als seus interessos i capacitats (beques, pràctiques en empreses, programes de 
mobilitat, crèdits de lliure elecció, etc.). 

• Al final del seu recorregut necessiten perfilar el seu projecte professional i conèixer les 
possibilitats de formació continuada (Feina UB, Club de feina, cursos de formació, etc.). 

 
Es a dir, la funció tutorial ha de tenir una funció docent més enllà del coneixement i ha de passar a ser 
un element individualitzador alhora que integrador de l’ensenyament. En el marc de l’EEES s’ha 
d’aconseguir el desenvolupament de les competències dels nous professionals. 
 
Aquest taller es presenta com una eina complementaria als continguts apresos als tallers “Suport i 
tutorització de l’estudiant” i “Planificació i organització de la tutoria de carrera”. 
 
 
2.17 Mètodes i tècniques d’aprenentatge dels estudiants universitaris: Hàbits i  

tècniques d’estudi. 
 
Gràcies a l’exposició feta, al treball de reflexió en petit grup i al debat en grup gran vaig aprendre la 
diferencia entre tècniques d’estudi i estratègies d’aprenentatge. 
 
Les estratègies d’aprenentatge es poden definir com a seqüències integrades de procediments o 
activitats  que  es  trien  amb  el  propòsit  de  facilitar l’adquisició, l’emmagatzematge i/o utilització de la  
 



28  

   

 
  

Recursos UB per a la mentoria

Servei d’atenció a l’estudiant 
(SAE)L’espai del tutor

Definició Característiques Feina UB

Orientació
universitària

Continguts Futurs i nous 
estudiants

Programa que facilita la 
transició/integració dels 

futurs i nous estudiants al 
món universitari

Programa que ajuda als 
estudiants i titulats de la 
UB a afrontar el pas de la 

universitat al mercat 
laboral

Servei assistencial per a 
estudiants amb necessitats 

especials/temporals o 
interculturals

Servei d’informació 
general i específica i 

orientació i assessorament 
tècnic especialitzat

Informació 
i atenció

Programes 
d’integració

Necessitats segons 
l’etapa formativa

-Integració a un nou context físic

-Integració a uns nous estudis

Fase inicial Durant els estudis Tancament

- Aconseguir el màxim rendiment

-Triar el recorregut acadèmic més adient

-Perfilar el projecte professional

-Conèixer possibilitats de formació 
continuada

-Allotjament

-Assegurança
-Atenció a discapacitats (Fem via)

-Beques
-Unitat de diagnòstic i assessorament 

psicològic
-Serveis lingüístics

- Espai 
d’informació/intercanvi

-Adequat a les 
necessitats del tutor

-Dinàmic i actualitzat

Web amb informació 
bàsica per al tutor

Informació 
general UB

Informació 
estudiants 

-Ensenyaments

-Normatives: 
permanència, 
avaluació, etc.

-Itineraris formatius

-Crèdits de lliure elecció
-Mobilitat
-Beques

-Pràctiques en empreses

Accions que busquen afavorir la 
transició de l’estudiant a les 
diferents etapes de la vida 

universitària (abans/a l’inici/dins 
i al final dels estudis)

-Club de feina

-Jornades d’orientació professional

-Cursos de formació

-Entrevistes d’orientació

Figura  16. Mapa conceptual del taller  “Recursos UB útils per  al professorat tutor”, Sres. M. Àngels Colomer,  Montserrat Naranjo i Eva González. 
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informació (Juan Ignacio Pozo, 1992), tenen un caràcter intencional i funcionen sobre un pla d’acció. 
Aquesta es la gran diferencia amb les tècniques d’estudi les quals són mecàniques i rutinàries. Les unes 
sense les altres no tenen cap sentit. 
 
Per triar l’estratègia adequada s’ha de tenir en consideració: els tipus i quantitat de continguts 
d’aprenentatge, els coneixements previs, les condiciones d’aprenentatge (com són el temps i la 
motivació) i el tipus d’avaluació a la que s’enfrontarà l’estudiant. Per exemple, si es vol aconseguir un 
aprenentatge significatiu,  les estratègies estaran basades en l’elaboració i l’organització. Es faran servir 
paraules claus, resumens, elaboracions conceptuals, així com es farà ús de categories per classificar la 
informació i es construirà mapes conceptuals per jerarquitzar-la. Si pel contrari, el que es vol es fer un 
aprenentatge memorístic, l’estratègia es basarà en la recirculació d’informació mitjançant el repàs, la 
repetició i el recolzament al repàs. 
 
També van debatre sobre com es poden ensenyar. Inicialment, cal fer un diagnòstic inicial i trobar la 
motivació pel seu ús. Després s’han d’ensenyar en contextos reals mitjançat el modelatge, la pràctica 
guiada o independent i oferint entrenament pel seu ús i un feedback permanent. A la fi del procés, es 
important fer una avaluació per determinar l’eficàcia de la estratègia triada. 
 
Per acabar, vam reflexionar sobre què pot fer el professorat universitari com a docent i com a tutor per 
afavorir l’aprenentatge dels estudiants mitjançant les estratègies d’aprenentatge.  El millor lloc per 
treballar-les es a l’aula, juntament amb els continguts d’estudi. Sinó es possible, el tutor pot ajudar als 
seus tutoritzats a reflexionar sobre les activitats d’aprenentatge que realitzen i a utilitzar estratègies 
d’aprenentatge adequades. 
 
En l’actualitat, a Enginyeria Química, existeix un programa multidisciplinari anomenat “ENGINYCAT”, 
que neix per iniciativa del Departament d’Innovació, Universitat i Empresa, a través del Comissionat per 
a Universitats i Recerca, i s’executa tècnicament a través de la Fundació Catalana per a la Recerca i la 
Innovació, que té com a objectiu donar suport a l’alumnat de primer de les enginyeries per millorar el 
seu aprenentatge fent servir una mentoria entre iguals (alumnes de darrer any supervisats per un 
professor que ajuda els alumnes de primer curs).  El programa que es desenvolupa es el següent: 
 

• Mòdul 1: Programa de mentoria: primer contacte/presentació del grup. 
• Mòdul 2: Estratègies d’estudi I: del batxillerat a la universitat. Com estudio?. 
• Mòdul 3: Estratègies d’estudi II: cada assignatura una estratègia diferent d’estudi?.  
• Mòdul 4: Estratègies d’estudi III: planificació del treball i estratègies d’èxit. 
• Mòdul 5:La gestió del temps. 
• Mòdul 6: Expressió escrita. 
• Mòdul 7: Elaboració i ús de la informació. 
• Mòdul 8: TICs i internet. 
• Mòdul 9: Preparació per a les proves d’avaluació. 
• Mòdul 10: Proves d’avaluació. 

 
En aquest programa, s’ha observat un comportament anòmal dels alumnes de primer curs ja que a la 
primera edició van participar 15 alumnes mentre que a la segona només es van apuntar 4 estudiants. 
Encara no es té cap explicació per aquesta davallada. Serà falta de motivació per formar part del 
programa?, falta d’interès per pels estudiants?... 
 
Els continguts d’aquest taller tenen una relació molt estreta amb els continguts dels tallers “Com 
aprenen els estudiants”, “Suport, tutorització acadèmica de l’estudiant” i “Planificació i organització de 
la tutoria de carrera”. 
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Figura  17. Mapa conceptual del taller  “Mètodes i tècniques d’aprenentatge  dels estudiants universitaris:  Hàbits i tècniques d’estudi”, Dra. Amèlia  
Tey  i Sra. Eva González. 
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2.18  Adquisició, seguiment i avaluació de competències transversals. 
 
Aquest taller va començar recordant el concepte de competència dins l’educació universitària i les seves 
implicacions. 
 
Mitjançant un col·loqui al voltant de diverses qüestions i el treball en petit grup, vam analitzar el 
concepte, el rol i les implicacions de les competències transversals en els processos d’ensenyament i 
aprenentatge a la Universitat i vam proposar alternatives pel seu aprenentatge.  
 
Les competències transversals es poden definir com les competències necessàries per al 
desenvolupament integral de la persona. La seva importància radica en el fet de respondre a les 
necessitats del mercat laboral, d’ampliar el rol formatiu de la Universitat més enllà de l’estricta formació 
professional i de formar en valors cívics i morals dins d’una societat democràtica. La Universitat de 
Barcelona vol promoure les següents competències transversals: El compromís ètic, la capacitat 
d’aprenentatge i responsabilitat, el treball en equip, la capacitat creativa i emprenedora, la sostenibilitat 
i la capacitat comunicativa. 
 
Pel seu ensenyament i aprenentatge, les competències transversals s’han de reflectir en les titulacions 
de grau (valors consensuats de la professió), en les decisions enfocades a fomentar possibilitats de 
participació (dimensió formativa més àmplia), en les activitats que fomentin la reflexió, el contrast i la 
implantació de bones pràctiques; i en la pràctica i l’explicitació de procediments coherents amb les 
competències (imatge coherent amb els valors / model). 
 
Com en el cas de les competències específiques, les competències transversals es poden descriure 
mitjançant objectius, continguts i activitats d’aprenentatge/avaluació. Per incorporar-les dins d’una 
titulació juntament amb les competències específiques, primer s’han de triar les competències que es 
volen desenvolupar, cal distribuir-les entre les assignatures, s’han d’introduir als continguts 
(conceptuals, habilitats i actituds) i per acabar, s’ha d’establir metodologies pel seu aprenentatge i 
avaluació (activitats per a la integració). 
 
Aquest tipus de competències s’avaluen de manera similar a com es fa amb les especifiques es a dir, 
s’avalua el grau d’assoliment mitjançant l’avaluació de la mobilització (integració en situacions-
problema). 
 
Per acabar, vam plantejar les oportunitats i les limitacions de la tutoria per ajudar al procés 
d’aprenentatge de competències transversals. 
 
Els continguts d’aquest taller es complementen amb els dels tallers “Planificació de la docència 
universitària: del perfil professional i les competències del grau al programa docent”, “Ètica i 
responsabilitat docent”, “Suport, tutorització de l’estudiant” i “Planificació i organització de la tutoria de 
carrera”. 
 
 
2.19  Resolució de conflictes personals i acadèmics. 
 
En aquest taller vam conèixer la realitat de l’alumnat amb necessitats especials de la nostra universitat i 
vam conèixer els recursos disponibles a la Universitat de Barcelona per a la seva integració i els serveis 
disponibles per atendre les dificultats personals i/o psicològiques dels estudiants. 
 
L’Oficina de programes d’integració (OPI) del Servei d’atenció a l’estudiant (SAE) té com objectiu 
principal garantir un tracte equitatiu i una efectiva igualtat d’oportunitats per als estudiants, a més de 
promoure la sensibilització i conscienciació de la resta de membres de la comunitat universitària i de la 
societat en general.  
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Figura  18. Mapa conceptual del taller  “Adquisició, seguiment i avaluació  de competències transversals”, Dr. Artur Parcerisa. 
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Figura  19. Mapa conceptual del taller  “Resolució de conflictes personals i acadèmics”, Srs. Judit abat, Victòria Compañ i Jordi Molina. 
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Desenvolupen diferents tipus de programes: Fem via i Borsa de treball especialitzada (atenció directa a 
l’alumnat amb algun tipus de discapacitat), Atenció temporal (atenció a l’alumnat amb problemàtiques 
circumstancials  que impedeixen una activitat acadèmica normal) i Atenció a la diversitat (per estudiants 
nouvinguts a Catalunya  que busca facilitar la incorporació i la integració social i educativa de tot 
l’alumnat). Les seves línies d’actuació estan adreçades a estudiants amb necessitats derivades de una 
diversitat funcional: Atenció personalitzada, Suport personal i tècnic (cadires de rodes, intèrprets, 
sistemes d'àudio, pissarres virtuals, companys de suport, etc.) i Accessibilitat. També es treballa en les 
àrees d’informació i sensibilització i en l’assessorament al professorat orientant el procés de derivació 
dels estudiants a aquests serveis, donant recomanacions generals  per a la docència depenen del tipus 
de discapacitat i ajudant a fer l’adaptació curricular. 
 
La unitat de diagnòstic i assessorament psicològic (UDAP) dona servei d’orientació i diagnòstic 
psicològic, atén problemàtiques acadèmiques o personals i està adreçat a població universitària 
(alumnes, PAS i professors) i no universitària (servei extern). Ofereix serveis d’avaluació i diagnòstic, 
orientació psicològica–tractament psicoterapèutic breu, consultes acadèmiques, assessorament a 
professors, tutors, equips directius, etc. i derivació.  Els problemes que més han trobat són: trastorns 
d’ansietat, trastorns de l’estat d’ànim, problemes acadèmics, problemes objecte d’atenció clínica i 
trastorns greus. 
 
Ambdues unitats, l’Oficina de programes d’integració (OPI) i la unitat de diagnòstic i assessorament 
psicològic (UDAP), busquen principalment ajudar al professorat a millorar les habilitats comunicatives 
per identificar els estudiants amb dificultats personals i/o psicològiques i donar pautes d’actuació. 
 
El principal problema detectat és que un gran percentatge de l’alumnat no és receptiu a l’acció tutorial 
(l’alumne considera intromissions certes accions) i no sempre es poden identificar els problemes a 
temps. Es un objectiu molt important assolir el coneixement de l’alumnat, aconseguir la personalització i 
el tracte proper. Tot això no serà possible d’assolir si no es realitza una acció docent conjunta que creï 
hàbits en l’alumne. 
 
Els continguts d’aquest taller es complementen amb els dels tallers “Suport i tutorització de l’estudiant” 
i “Planificació i organització de la tutoria de carrera”. 
 
 
2.20  Plataformes virtuals en l’acció tutorial. 
 
En aquest taller vam conèixer el paper de la tutoria virtual en la relació tutor/estudiant i les diferents 
eines virtuals que donen suport al tutor. 
 
L’acció tutorial virtual té com a objectiu crear un entorn educatiu “no presencial” on els estudiants es 
puguin expressar.  En aquest cas, el tutor a més a més de les seves funcions tradicionals, fa de 
administrador i regulador de continguts. Des del punt de vista pedagògic, es considera que els tutors 
més exitosos són els més flexibles, els que fomenten la participació i  actuen com a iguals i que els 
millors models de tutoria es basen en una metodologia híbrida (presencial-nopresencial). Com en el cas 
de la tutoria presencial, la tutoria virtual es fonamenta en la comunicació efectiva. 
  
En aquest tipus de tutoria, la tipologia de relacions formals/informals que es desenvolupen és molt 
variada: tutor/estudiant la qual busca conèixer les necessitats individuals i fer el seguiment, tutor/grup 
d’estudiants on s’intenta crear un clima emocional estable i fer treball en grup, i entre els mateixos 
estudiants per fomentar el treball entre iguals i crear xarxes socials de recolzament. Totes aquestes 
tipologies es poden desenvolupar fent servir tecnologies associades com són el correu electrònic, el 
fòrum, el xat i les eines 2.0 com al Facebook. 
 
La intervenció del tutor en el cas de la tutoria virtual ha de ser afectiva, dialògica (adaptada a 
l’estudiant, tenint en compte característiques de l’estudiant i del grup), focalitzada (depenent de les 
necessitats i interessos plantejats per a l’individu o per al grup), reflexiva, “on time” (estar en el moment 
en que toca), revertible i generalitzable (utilitzar una tecnologia que ens permeti obrir-la a tothom). El 
tutor ha de ser capaç de treballar en línia les emocions tenint en compte el coeficient emocional dels 
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estudiants, ha d’establir normes, oferir comprensió i recolzament, descriure les emocions i vigilar el 
vocabulari i signes empleats a l’espai virtual. En aquest punt cal senyalar que es necessària una formació 
prèvia del professor per tal de desenvolupar aquestes tasques tutorials i caldria pensar en la necessitat 
de que la institució generalitzi la formació necessària. No és suficient un parell de cursos de formació 
amb places limitades, la formació en tutoria hauria d’estar ben planificada dintre de les activitats que ha 
de realitzar el professorat.  
  
Amb les plataformes virtuals es poden fer tutories per petit grup (5 estudiants) o per gran grup 
mitjançant diferents eines tecnològiques depenen de l’objectiu fitxat a la tutoria per exemple,  si es vol 
fer discussió/debat o reflexió es faria servir el fòrum o una wiki on el tutor s’encarrega d’identificar els 
NO participants, moderar, conduir i fer el sumari. Si es el cas d’accedir a recursos, es farà servir el fòrum, 
un blog o una wiki on el paper del tutor serà remarcar, resoldre dubtes i vetllar per la presència dels 
estudiants. 
 
Els continguts d’aquest taller es relacionen amb els que van ser exposats als tallers “Aplicació de TICs a 
la docència”, “Suport, tutorització de l’estudiant” i “Planificació i organització de la tutoria de carrera”. 
 
 
2.21  Intercanvi d’experiències en tutoria. 
 
Gràcies l’exposició i col·loqui d’experiències de tutories curriculars implementades en diversos 
ensenyaments de la Universitat de Barcelona (química, educació social i dret) vam reflexionar sobre la 
justificació i adequació dels plans d’acció tutorial (PAT) a les situacions dels estudiants i de 
l’ensenyament en què s’estan realitzant. 
 
Van estudiar les diverses accions tutorials que poden formar part del pla d’acció tutorial d’un 
ensenyament. També vam plantejar la justificació i el disseny d’un pla d’acció tutorial en funció de les 
situacions docents específiques a les quals ha de donar resposta. 
 
En el cas del PAT de química vam veure com era la seva organització, les seves activitats i les avantatges 
i desavantatges que han trobat. El PAT està encapçalat pel cap d’estudis que fa de coordinador del PAT, 
els tutors d’ensenyament, de mobilitat i de conveni.  Cada semestre, acostumen a fer jornades 
d’acolliment i presentació dels tutors i reunions a nivell individual i de grup. Amb aquest tipus de pla 
d’acció tutorial s’ha aconseguit millorar la relació amb l’alumnat i el funcionament de la facultat però 
requereix una dedicació temporal elevada. El que es va exposar a classe no és certament el que es duu a 
terme a la facultat, no hi ha un compromís de formació continuada ni un plantejament per part del 
professorat. 
 
A educació social, el PAT es totalment diferent. Es treballa el recolzament emocional tenint en compte 
que és molt important fer créixer als estudiants ja que la seva feina serà treballar amb persones. L’acció 
tutorial està lligat només a una assignatura a diferents nivells dins l’itinerari formatiu per exemple, a 
primer nivell  la tutoria busca potenciar el coneixement i fer treball en grup, a segon nivell es decideix 
l'àmbit de treball i s’escollen les pràctiques i als darrers nivells Practicum 3 i 4 es fomenta l’orientació 
professional. En aquest cas, el professor de l’assignatura és el tutor designat. 
 
Per acabar, vam conèixer el PAT de dret que té com a objectius principals millorar l’adaptació a l’EEES, 
augmentar el rendiment acadèmic i disminuir la taxa d’abandonament. El tutor a més de fer reunions 
individuals i de grup, fa informes de seguiment i està compromès a rebre formació continuada. La seva 
organització és molt més diversificada en comparació als PATs dels altres ensenyaments ja que està 
adequada estretament a les situacions dels estudiants, es a dir, hi ha un pla d’acció tutorial específic per 
al grau, per al màster, per als estudiants amb necessitats especials, per als esportistes d’elit, per la 
mobilitat i per als estudiants d’excel·lència. 
 
Això après a aquest taller té relació amb els continguts dels tallers “Suport, tutorització de l’estudiant” i 
“Planificació i organització de la tutoria de carrera”. 
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Figura  20. Mapa conceptual del taller  “Plataformes virtuals en l’acció tutorial”, Dres. Anna Escofet i Montserrat Freixa. 
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Figura  21. Mapa conceptual del taller  “Intercanvi d’experiències en tutoria”, Dres. Mercè Gracenea, María Sarret, Montserrat Freixa i Eva Andrés. 
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2.22  Estratègies de comunicació. 
 
Amb aquest taller vam prendre consciència de la forma com comuniquem en els contextos docents. 
També vam establir recursos i estratègies per tal de millorar les habilitats comunicatives (tant verbals 
com no verbals) amb l’objectiu de fomentar la participació, ajudar a la detecció de necessitats i incidir 
en la relació entre teoria – pràctica. 
 
En els processos d’ensenyament-aprenentatge, la relació entre el professor i els alumnes pot facilitar de 
manera significativa l’accés al coneixement. El docent es el seu gestor i ha d’establir com fa perquè els 
estudiants hi accedeixin. La generació de la confiança mútua fa més fàcil la comunicació.  
 
La clau principal per millorar la nostra comunicació és fer-la més memorable, persuasiva i convincent. 
Quan s’explica alguna cosa als estudiants cal tenir en compte:  
 

• Tenir un únic missatge. No aportar moltes idees que competeixin entre elles. Cal trobar un eix i 
saber molt clarament que es vol aconseguir. 

• Convertir el missatge en quelcom especialment interessant a través de metàfores, relacions, 
analogies, comparacions. 

• Saber el tipus de llenguatge que emprem per comunicar. No només importa el contingut. Evitar 
les ambigüitats. 

• Cal estar pendent que els estudiants capten el missatge. No es el mateix e que expliquem que 
el que entenen. 

• Estar convençut i convidar enlloc de convèncer. Implicar-nos  en el que hem d’explicar. Posar 
esforços en el llenguatge, el to, la presentació, etc.  

• Posar passió al discurs. Les coses que se senten, se recorden més fàcilment. 
 
La comunicació efectiva permet construir relacions i compartir. La clau es l’autenticitat, prescindir de les 
notes per poder estar amb la gent, veure les seves reaccions malgrat que el preu sigui oblidar-se de 
coses, tenir lapsus. 
 
Per acabar, vam parlar de la importància de la manera d’actuar i comportar-nos ja que proporciona molt 
més informació que el llenguatge verbal. 
 
Els continguts d’aquest taller tenen relació amb els corresponents al tallers “Docència, aprenentatge i 
comunicació”, “Estratègies de treball a l’aula universitària”, i “Observació de la pràctica docent”. 
 
 
2.23  Els sistemes de garantia de qualitat a la universitat. 
 
En aquest taller vam parlar de com les universitats a més de buscar la qualitat total han afegit dins de la 
seva política la direcció  estratègica amb l’objectiu d’aconseguir l’excel·lència. 
 
L’avaluació es un instrument essencial per aconseguir l’objectiu de millorar la qualitat de les institucions 
universitàries, de les seves activitats i els seus serveis. Permet detectar els punts forts i febles i les àrees 
de millora. La seva importància radica en la informació i la capacitat d’aprendre i millorar com a 
organització i com a professionals. 
 
El procés d’avaluació/acreditació es va generalitzar a Europa occidental a l’any 98 com a resposta a 
canvis profunds com eren les demandes de millora de la qualitat, l’augment del sector privat i el nou 
enfocament de l’educació sobre els estudiants i les competències. Dissortadament, el principal 
problema que va sorgir durant aquests darrers 10 anys, va ser l’aparició de l’avaluació per a tots tipus de 
qualitat (programes, facultats, institucions) amb una gran disparitat de criteris i estàndards dutes a 
terme per tot tipus d’agències d’avaluació/acreditació (nacional, regionals, europees, públiques, 
privades, etc.). 
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Figura  22. Mapa conceptual del taller  “Estratègies de  comunicació”, Sr. Jordi Pallàs. 
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Figura  23. Mapa conceptual del taller  “Els sistemes de garantia de qualitat a la universitat”,  Dr. Gaspar Rosselló. 
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A dia d’avui dins el sistema espanyol, l’Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
(ANECA) és la principal fundació estatal encarregada de contribuir a la millora de la qualitat del sistema 
de educació superior mitjançant l’avaluació, certificació i acreditació d’ensenyaments, professorat i 
institucions. A banda de l’ANECA, estan les agencies de qualitat de les comunitats autònomes que 
també contribueixen a la millora de la qualitat  dels ensenyaments. En el cas de Catalunya és l’AQU 
(Agencia de Qualitat per al Sistema Universitari Català). 
 
Amb l’entrada a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), la Universitat es la primera responsable del 
procés de seguiment de les seves titulacions i ha de utilitzar els instruments previstos dins el seu sistema 
de garantia interna de qualitat, mentre que las Agencies actuen com agent extern de garantia de la 
qualitat. 
 
Els sistemes de garantia interna de qualitat dins de les universitats són responsables del sistema de 
garantia de la qualitat del pla d’estudis, dels procediments d’avaluació i millora de la qualitat de 
l’ensenyament i el professorat, dels procediments que garanteixen la qualitat de les pràctiques externes 
i els programes de mobilitat, dels procediment d’anàlisi de la inserció laboral dels graduats i de la 
satisfacció de la formació rebuda, dels procediments d’anàlisi de la satisfacció dels diversos col·lectius 
dins la universitat (estudiants, personal acadèmic, personal d’administració, etc.) i d’atendre als 
suggeriments o reclamacions. 
 
Per garantir la qualitat d’un pla d’estudis dins l’EEES es necessita portar a terme processos de verificació, 
de seguiment i d’acreditació. El primer procés s’encarrega de verificar la justificació i els objectius de la 
titulació, la planificació de l’ensenyament, el personal acadèmic, els recursos materials i de serveis, 
l’existència del sistema de garantia de qualitat i el calendari d’implantació. El seguiment busca 
comprovar l’adequada implantació de la titulació d’acord a això proposat per la universitat, analitzar els 
principals resultats de la posta en marxa. Finalment, el procés d’acreditació consta de una avaluació que 
comprovarà la consecució dels objectius del pla d’estudis i el compliment dels compromisos adquirits en 
la verificació i el seguiment inclosos els sistemes de garantia de qualitat de la formació. Es considera que 
l’assegurament de la qualitat enfocada com a la rendició de comptes (certificació, acreditació) és 
compatible amb la garantia de la qualitat per a la millora del processos educatius. 
 
Per acabar, al taller vam parlar de l’avaluació de la gestió d’excel·lència fent servir les indicacions de  
l’European Foundation for Quality Management (EFQM) i l’assegurament de la qualitat amb normes de 
la International Organization for Standardization (ISO). 
 
Els continguts d’aquest taller no tenen relació amb cap taller dels estudiats abans dins el màster però no 
per això deixa de ser d’un taller molt interessant per entendre una mica sobre la política universitària i 
els processos d’acreditació. 
 
 
2.24  Disseny de projectes per a la millora i innovació docent. 

 
A l’exposició dels continguts es va remarcar la importància de la innovació docent dins l'àmbit 
universitari i com és aquesta innovació a la Universitat de Barcelona gràcies al Programa de Millora i 
Innovació Docent 
 
A partir del treball a classe en petit grup, vam analitzar i discutir els diferents aspectes i condicionants de 
les convocatòries de projectes per a la millora i innovació docent, vam establir els diferents apartats que 
formen part d’una proposta de projecte i vam fer l’anàlisi dels mecanismes d’avaluació i de difusió de 
resultats. 
 
Existeixen projectes d’innovació on s’apliquen metodologies i tecnologies que no són pròpies del camp 
de coneixement i que busquen millorar la docència, projectes de millora on hi ha canvi de metodologies 
però es fan millores als materials docents, i projectes de recerca en docència (REDICE) on es comparen 
metodologies mitjançant la quantificació de diversos paràmetres per determinar el grau de millora. 
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Figura  24. Mapa conceptual del taller  “Disseny de projectes per a la millora i la innovació docent”,  Drs. Albert Cornet i Antoni Sans. 
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Les modalitats dels projectes són les d’iniciativa de millora o innovació (A), los de pròrroga per poder 
acabar una iniciativa que ha presentat problemes en el seu desenvolupament (B) i los de reconeixement 
de les evidències d’activitats de millora i innovació (C). 
 
Quan es dissenya un projecte d’innovació cal tenir en compte l’entorn i les necessitats, cal saber els 
recursos disponibles i cal conèixer les normatives. Les principals temàtiques durant els darrers 4 anys 
han estat les TICs, la renovació de metodologies docents, l’adaptació a l’EEES, la transversalitat, les 
competències dels estudiants i del professorat, l’avaluació formativa, els materials docents, les 
pràctiques professionals, els sistemes de qualitat, la tutoria, el treball en equip, l’ensenyament no 
presencial, la potenciació de xarxes i el gènere a la docència. 
 
Per demanar un projecte d’innovació ens hem d’adreçar a l'observatori d’innovació docent (OID) i els 
principals apartats que han d’aparèixer a la sol·licitud són: 
 

• Tipus de projecte i modalitat: Innovació, millora, REDICE? modalitat A, B o C?. 
• Declaració d’intencions: Context i motivació del projecte. 
• Memòria amb objectius, calendari i repartiment de tasques, avaluació, relació de persones que 

participen, resultats previstos i com es farà la seva difusió, bibliografia i el pressupost. 
• CV docent amb els cursos de formació realitzats i els projectes d’innovació docent duts a terme. 

 
Els continguts d’aquest taller es complementen amb els del taller “Treball en equips docents”. 
 
 
Per tancar aquest capítol de síntesi, a les Figures 25 i 26 se presenta una organització i relació explícita 
segons els continguts formatius i el mòduls d’aprenentatges treballats al llarg del màster.  
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Figura  25. Mapa conceptual “Relació entre  tallers estudiats segons els continguts”. 
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Figura  26. Mapa conceptual “Relació entre  tallers estudiats segons els mòduls d’aprenentatge”. 
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Capítol tres 
 

La pràctica docent. 
 

Aquest capítol comença amb la presentació del context de l’assignatura triada per aplicar els continguts 
apressos al llarg del màster, acompanyada del corresponent pla docent (curs 2009-2010). Continua amb 
la reflexió per tallers sobre les possibilitats d’aplicació d’allò aprés i les possibles dificultats que 
previsiblement es trobaran fent referència al context universitari propi per a d’aquesta manera justificar 
el que s’aplicarà o no. Amb el desenvolupament d’aquest pensament reflexiu en el conjunt de la pràctica 
docent, es planifica un “nou procés” docent que es reflecteix en un “nou” pla docent (curs 2010-2011) 
que incorpora els canvis en relació al curs anterior i es presenten les evidències d’aplicació.  
 
La darrera part d’aquest capítol es focalitza en analitzar l’adequació del procés docent proposat per al 
curs 2010-2011, es fa la seva avaluació, es proposen accions de millora.  Aquests canvis es justifiquen i 
es reflexiona sobre la seva necessitat. Per acabar, es presenta un “nou” pla docent (curs 2011-2012) que 
busca innovar des de la perspectiva docent mitjançant la gestió de processos d’ensenyament i 
aprenentatge de manera sistemàtica i coherent.  
 
 
3.1 Presentació de l’assignatura context d’aplicació. 
 
En aquest apartat es presenta i comenta el context d’aplicació dels continguts formatius treballats al 
llarg del màster. En concret, s’explicita el context de l’assignatura: grau, curs, modalitat, etc. 

 
Nom de l’assignatura: Experimentació en Enginyeria Química III (EEQ III) 
Titulació: Enginyeria química 
Grau o llicenciatura: Llicenciatura 
Curs acadèmic: 2010-2011 
Modalitat: Obligatòria, presencial 
Impartició: Semestral 
Contingut d’aprenentatge: Procedimental,  aplicació en forma pràctica dels continguts conceptuals 
desenvolupats a les assignatures teòriques d’Operacions de Separació  i Reactors Químics. 
Nombre d’alumnes: 20 
Durada de les classes: 4 hores per sessió 
Sessions a la setmana: 5 
Durada de l’assignatura: 60 h (3 setmanes) 
Medis disponibles: laboratori de pràctiques, aules informàtiques, CRAI 
Crèdits ECTS:  4,4 
Coordinador/Responsable: Dra. Montserrat Iborra 
Nom del professors: Dra. Montserrat Iborra i Dra. Eliana Ramirez Rangel 
 
Des del meu parer, tots aquets elements són essencials per poder explicar “adequadament” el context 
de l’assignatura d’EEQ III a la qual aplicarem els continguts formatius treballats al màster.  
 
Comento breument les peculiaritats: L’Experimentació en Enginyeria Química III és una assignatura 
obligatòria presencial que s’imparteix semestralment. Està dirigida a alumnes de tercer any de carrera 
els quals van fer prèviament dues assignatures de continguts conceptuals com són operacions de 
separació i reactors químics, i dues assignatures de continguts procedimentals com són l’Experimentació 
en Enginyeria Química I i II.  
 
L’EEQ III és una de les darreres assignatures de continguts procedimentals que fan els aprenents durant 
el seu itinerari dins del pla d’estudis. Se busca principalment la integració i l’aplicació del continguts 
conceptuals i procedimentals assolits prèviament a les assignatures prerequisit. 
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Les activitats d’aprenentatge, d’avaluació i retroalimentació així com l’adequat seguiment dels 
aprenents estan fortament condicionats pel nombre d’alumnes i pel timing estret de l’assignatura (3 
setmanes consecutives de treball intensiu i 3 dies més dues setmanes després per fer la síntesi). 
 
Els conjunt de medis disponibles permeten un bon desenvolupament de l’assignatura. 
 
 
3.2 Pla docent de l’assignatura EEQ III (curs 2009-2010). 

 
En aquest apartat, es presenta el pla docent de l’assignatura que hi havia quan vaig començar el màster 
de docència a l’any 2009. 

 
 
 

Pla Docent 
 

1. Dades generals de l’assignatura 
 
Nom de l’assignatura: EXPERIMENTACIÓ EN ENGINYERIA QUÍMICA III 
 
Codi: 238030 
 
Titulació: ENGINYERIA QUÍMICA 
 
Curs acadèmic: 2009-2010 
 
Tipus d’assignatura: Troncal 
 
Impartició (semestral, anual…): Semestral 
 
Crèdits ECTS: 4,4 
 
Hores estimades de l’assignatura (quantitat):  
 

- Hores de treball presencial:  
o Pràctiques de laboratori, exposició i avaluació: 60 h. 

- Hores de treball dirigit:  
o Lectura de documentació: 3 h. 
o Preparació del pla de treball: 4 h. 
o Elaboració dels resultats i informe: 10 h. 

- Hores de treball autònom: 33 h 
Total hores de dedicació de l’estudiant: 110 h 
 
Departament: Departament d’ Enginyeria Química 
 
Coordinador/Responsable: Dra. Montserrat Iborra 
 
Nom del professor/a: Dra. Montserrat Iborra,  Dra. Eliana Ramirez Rangel. 
 
 
2. Prerequisits i orientacions prèvies 
 
- Prerequisits legals: Operacions de separació (238032). Reactors Químics 

(238035). 
- Recomanacions Experimentació en Enginyeria Química I i II. Estadística: anàlisi 

d’errors.  
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Competències prèvies:  
 L’alumne ha de ser autònom i tenir l’habilitat per a interpretar i comprendre el 
llenguatge propi dels guions de pràctiques. I saber utilitzar i aplicar els conceptes 
previs implicats en els prerequisits legals i recomanacions. 
 
3. Competències que es desenvolupen  
 
Competències generals:  
Capacitat d’aplicar els coneixements a la pràctica 
Raonament crític 
Capacitat d’anàlisi i síntesis 
Capacitat de gestió de la informació 
Treball en equip 
Aprenentatge autònom 
Compromís ètic 
 
Competències específiques: 
Tenir la habilitat per resoldre problemes en l’àmbit de l’enginyeria 
Tenir capacitat per emprar els coneixements anteriors per desenvolupar i elaborar 
les pràctiques.  
Tenir habilitat per fer servir les instal·lacions i equips. 
Planificar i executar experiments 
Saber trobar informació i emprar la bibliografia científica i tècnica 
 
 
 
4. Objectius d’aprenentatge  
 
• Planificar, executar, interpretar i comunicar els resultats d’un treball 

experimental, formant part d’un equip però amb plena responsabilitat 
individual. 

• Aplicar de forma pràctica els continguts desenvolupats a les assignatures de 
teòriques d’Operacions de Separació  i Reactors Químics. 

• Manipular, analitzar i interpretar resultats experimentals. 
• Treballar en grup de forma efectiva, coneixent i facilitant la feina de la resta de 

membres del grup. 
 
5. Temari  
 
Grans temes (blocs temàtics):  
 
Reactors: 
- Catàlisi heterogènia: descomposició de MTBE (CHMT). 
- Models de flux (MFL). 
- Reactor fotoquímic (RFO). 
- Reactor no estacionari no isotèrmic (RNI). 
- Reactor tubular (RTU). 
- Sèrie de tancs agitats (STA). 
Operacions de separació: 
- Cristal·lització (CRI). 
- Extracció líquid-líquid amb embuts (EXLL). 
- Bescanvi iònic (IIO). 
- Rectificació continua en columna de rebliment (RCR). 
- Rectificació en columna de plats (RDP). 
- Rectificació discontinua en columna de rebliment (RDR). 
- Assecat (SEC). 
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6. Metodologia  
 
Manera de treballar l’assignatura  
Els professors assignaran a cada grup de treball un total d’entre 3 i 4 pràctiques. El 
treball pràctic de cadascuna de les pràctiques haurà de realitzar-se dintre dels dies 
assignats. Per tant, és obligatori haver-se llegir la documentació de la pràctica a 
realitzar abans d'entrar al laboratori i haver-se distribuït prèviament el treball a 
realitzar entre els membres del grup. S’ha d’entrar al laboratori amb una 
planificació detallada de la feina a dur a terme. Aquesta planificació ha de ser 
compatible amb els objectius proposats i els equips disponibles. En finalitzar el 
laboratori han de lliurar un informe dels treballs realitzats. En finalitzar el 
laboratori s’ha de realitzar de forma individual una presentació oral.  
 
Tot el material e informació està accessible a través campus virtual. Aquest 
material inclou: 
Pla docent de l’assignatura.  
Programa de la assignatura. 
Informació de cadascuna de les pràctiques. 
Normativa dels laboratoris experimentals. 
 
Programació de les principals activitats:  
Veure Annexo “Programa de l’assignatura”. 
 
 
7. Avaluació 
 
Criteri general  
 
Treballs: han de realitzar-ne un informe per pràctica realitzada (en grup). La nota 
de cada informe tindrà en conte la claredat i presentació, els resultats, taules i 
gràfics així com la discussió de resultats. 
 
Presentacions orals. Han de realitzar-ne una presentació cadascun dels alumnes. 
 
Control: test o qüestions. 
 
Avaluació professor      alumne 
 
Donades les característiques de l’assignatura la AVALUACIÓ només pot ser 
CONTINUADA. 
 
La qualificació final s'obtindrà en aplicar la fórmula: 
Nota = 0,40·Notainformes+ 0,35·Notaexposició oral + 0,25·Notacontrol 
 
L'aprovat es fixa a 50 punts. Les notes de informes i del control hauran de ser 
iguals o superiors a 30 punts per poder fer la mitjana. Els alumnes que no superin 
50 han suspès l’assignatura. 
 
Avaluació alumne     professor:   Enquesta institucional. 
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8. Fonts d’informació bàsica 
 
Llibres 
 
Referències Comentaris  

- George E.P. Box, William G. Hunter, J. Stuart Hunter. 
Statistics for experimenters : an introduction to design, 
data analysis, and model building Wiley, New York. 2nd 
Edition 2005  (En castellà 1ªEdició 1989 Editorial Reverté)   

- R. H. Perry. Manual del Ingeniero Químico (1992), Ed. 
McGraw-Hill. 

- S. Foggler, Elements of Chemical Reaction Engineering, Ed. 
Prentice Hall, 1998. 

- Levenspiel, O. “Ingeniería de las reacciones químicas” 3a 
ed. México, D.F. : Limusa Wiley, 2004 

- Levenspiel, O. “Omnilibro de los reactores químicos”. Ed. 
Reverté, 1986. 

- E. J. Henley y J. D. Seader, J. D. Operaciones de 
separación por etapas de equilibrio en Ingeniería Química 
(1988), Ed. Reverté 

- W. L. McCabe, J. C. Smith y P. Harriot. Operaciones 
Unitarias en Ingeniería Química (1991), Ed. Reverté. 

- R. E. Treybal. Operaciones de transferencia de masa 
(1980), Ed. McGraw-Hill. 

- Ch. N. Satterfield. Heterogeneous Catalysis in practice, 
1980, McGraw-Hill, N.Y. 

- J. M. Thomas y W. J. Thomas. Principles and practice of 
heterogeneous catalysis, 1997, VCH, Weinheim. 

 

Coneixements 
per al treball 
experimental 
 
Obres de 
referència per 
a el suport 
teòric 

 
Articles 

 
 
Referències web 

 
 

Referències Comentaris  
  

Referències Comentaris  
Campus Virtual Guions de pràctiques 

 
A partir d’aquest pla docent, els esforços es van focalitzar en fer la planificació del procés 
d’ensenyament-aprenentatge incorporant elements treballats als diferents tallers al llarg del màster. Es 
van proposar canvis, justificant i reflexionant sobre la seva necessitat. 
 
D’acord amb els apartats assenyalats en la rúbrica d’avaluació de la carpeta docent per al primer any, el 
primer que vam fer va ser revisar el pla docent del curs 2009-2010 en quan als seus components: dades 
generals, prerequisits i orientacions prèvies, objectius, continguts, metodologia/organització, avaluació i 
fonts bàsiques d’informació. Tots aquest apartats apareixien al pla docent. Pel que fa al document 
general, és molt concret en quan què pretén l’assignatura, com es treballarà i com s’avaluarà. Es tan 
específic en aquests darrers aspectes que gairebé no dona cap grau de llibertat. 
 
Una de les tasques a realitzar dins del programa de mentories del Departament d’Enginyeria Química, 
del qual formo part, era l’assistència a l’assignatura d’Experimentació en Enginyeria Química III (Curs 
2009-2010, primer semestre, Octubre 2009) a càrrec de la Dra. Montserrat Iborra per observar i 
conèixer els continguts, l’organització i les formes d’avaluació fetes servir. Aquesta experiència, em va 
permetre començar a avaluar l’eficàcia del procés docent gràcies a una acció de feedback (veure Annex 
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6.1, pag. 133) dels informes tècnics presentats com a part de les activitats avaluadores acreditatives 
corresponents a la fase de tancament de l’assignatura. 
 
Vam fer una reflexió sobre la retroacció: 
 

• Hi ha mancança d’un bon aprenentatge procedimental a les assignatures de pràctiques fetes 
anteriorment. 

• Tenint en compte que els alumnes que prenen aquesta assignatura gairebé estan en la part 
final de la carrera ja que són alumnes de tercer any i malgrat haver cursat una assignatura 
d’estadística, aquests coneixements previs no es reflecteixin en els informes que preparen. No 
hi ha una integració dels coneixements previs. 

• Existeix dificultat en entendre i aplicar els conceptes de disseny i error experimental als 
experiments que deuen  a terme al laboratori. 

 
Considerant que totes aquestes carències dels aprenents poden derivar en una falta greu de 
competència quan siguin professionals, vam decidir introduir dins els continguts del pla docent un 
mòdul nou on es construeixi els conceptes de disseny i error experimental i es demani als estudiants que 
els apliquin a la part experimental que desenvoluparan dins l’assignatura. 
 
A l’Abril del 2010, vaig complir el meu encàrrec docent (POA 2009-2010) donant l’assignatura 
d’Experimentació en Enginyeria Química III (Curs 2009-2010, segon semestre) a càrrec del Dr. Jordi 
Bonet i de mi mateixa. En aquella ocasió, aprofitant els primers coneixements apresos al màster, vaig 
demanar fer un procés de revisió previ a l’aprenentatge (avaluació diagnòstica) que em va permetre 
conèixer el “background” dels aprenents i les seves expectatives amb la fi d’intentar orientar/ajustar el 
procés d’ensenyament-aprenentatge. El procés de reflexió ens va aportar les següents conclusions: 
 

• La majoria de l’alumnat espera la posada en pràctica dels coneixements apresos en altres 
assignatures però cal ressaltar que fan poca referència a l’aprenentatge de la metodologia 
experimental. 

• Les respostes dels aprenents reflecteixen el desconeixement general que tenen sobre 
l’assignatura en la qual s’han inscrit. En la majoria dels casos, hi ha una manca d’interès per 
llegir el pla docent que reflecteix un cert menyspreu a aquest tipus d’assignatures. D’aquí la 
importància del feedback immediat de l’avaluació diagnòstica. Els alumnes necessiten una 
presentació clara de l’assignatura en relació als seus objectius, resultats d’aprenentatge i els 
seus continguts.  

• Encara que els alumnes consideren que les assignatures prerequisits són necessàries, les 
respostes reforcen el que ja s’ha comentat prèviament: l’alumnat no te present la importància 
de l’aprenentatge de la metodologia experimental. Per tant, caldria revisar el contingut i 
l’avaluació de les assignatures experimentals ja que en alguns casos s’observa una asincronia 
de notes. 

• Les respostes de l’alumnat reflecteixen una gran dispersió en la visió de l’aprenentatge adquirit 
en les assignatures d’experimentació. Aquest fet comporta lla necessitat del replantejament de 
l’assignatura definint objectius i revisant l’avaluació.  

• Les respostes de l’alumnat sorprenentment s’assemblen més a la que correspondria als 
assistents a un curs d’oratòria. Cap alumne assenyala la importància de l’aprenentatge d’un 
llenguatge tècnic. En general,  les respostes reflecteixen una visió pobre de les competències 
que haurien d’adquirir mitjançant les exposicions orals. Algunes respostes són totalment 
deslocalitzades. 

• Es detecta poca autonomia i autoregulació de l’alumnat considerant que aquesta  assignatura 
és la tercera  de tipus experimental que fan durant el curs de la carrera. 

• Les respostes ressalten la dualitat Si/No coherent amb la resposta sobre el que han après en les 
assignatures practiques cursades prèviament. Malgrat això, al repassar les respostes anteriors 
queda el dubte que l’alumne sàpiga que implica la metodologia experimental. 

• Les respostes “sense sentit” donades pels estudiants clarament justifiquen la inclusió dins el 
temari de l’assignatura d’una part on s’estudiï el disseny i l’error experimental malgrat que 
ambdues coses haurien de haver estat apresses en les assignatures anteriors de pràctiques. 
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• Un altre cop la dualitat que reflecteix la poca autonomia i autoregulació de l’alumnat 
considerant que aquesta  assignatura és la tercera  de tipus experimental que fan durant el curs 
de la carrera. 

• Els aprenents estan massa centrats en l’exposició oral i això fa plantejar una planificació en la 
que també es doni pes i importància a la habilitat redactora de textos científics. Per una altra 
banda, crida l’atenció la greu falta de feedback com activitat formadora/formativa dins 
l’assignatura. 

 
Com a conseqüència d’aquesta altra evidència (es pot trobar a l’Annex 6.2, pag. 135), vam decidir 
reorientar el procés docent fent servir tot allò après al màster mitjançant la planificació de diferents 
metodologies de treball i avaluació en coherència amb els objectius d’aprenentatge i sobre tot on 
l’aprenent tingui un paper actiu dins el seu procés educatiu.  
 
 
3.3 Possibilitats d’aplicació dels continguts formatius treballats al llarg del màster a 

l’assignatura d’Experimentació en Enginyeria Química i reflexió sobre possibles 
dificultats per a justificar el que s’aplicarà o no.  

 
En aquest apartat es presenta les possibilitats d’aplicació dels continguts estudiats per taller a 
l’assignatura triada per al curs 2010-2011. Juntament es reflexiona sobre les possibles dificultats, es 
justifica el que s’aplicarà i es presenten les evidències d’aplicació. 

  
3.3.1 Carpeta docent (CD) i d’aprenentatge (CA). 

 
La carpeta d’aprenentatge sembla una eina prometedora degut a que respecta la manera d’aprendre de 
les persones. Incentiva la reflexió, la autonomia i la creativitat  de l’aprenent dins el seu procés formatiu 
ja que ha d’escollir evidències que mostrin la seva millora i competència. Encara que es podria utilitzar 
en l’assignatura d’EEQ III, podrien sorgir les següent dificultats:  
 

• L’assignatura se desenvolupa fent servir principalment el treball en equip. Per això, pot ser 
complicat utilitzar la CA com a instrument avaluador a nivell individual ja que costarà 
determinar l’autenticitat i autoria del materials. 

• Degut a la durada de l’assignatura (només 3 setmanes) es gairebé impossible aconseguir la 
implicació de l’alumnat així com fer un seguiment adequat del procés de millora. 

  
Per les raons donades, no es farà l’aplicació de la CA.  
 
Pel contrari, el concepte de la seqüència formativa es pot aplicar a l’assignatura malgrat el timing tan 
estret. De fet, serà útil dividir-la en les fases de la seqüència i dur a terme les activitats avaluadores de 
tipus formatiu o acreditatiu amb el seu corresponent feedback: 
 
Per a la fase inicial: 
 

• Es va preparar una avaluació diagnòstica per saber quines expectatives i coneixements porten 
els estudiants amb la intenció d’orientar millor el procés d’ensenyament – aprenentatge i fer la 
reflexió corresponent mitjançant el feedback. Es a dir, amb aquesta detecció prèvia d’idees es 
planteja l’acció d’aprendre. 

• Es va elaborar una presentació per al primer dia amb l’objectiu de comunicar el sentit de 
l’assignatura, explicitar els objectius, continguts i criteris de realització i d’avaluació per donar 
eines de regulació a l’alumne. 

• Es va fer servir un contracte didàctic per explicitar dins del procés, com a mínim dual 
(estudiant-professor), què esperem cadascú de nosaltres mateixos en el procés 
da`aprenentatge. En aquest document es clarifica que s’espera i que s’està disposat a aportar. 
En resum, s’estableixen “les regles de joc”. 
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Pel que fa al tancament es va preparar un qüestionari de satisfacció que unit a l’avaluació sumatòria 
permetrà orientar noves seqüències d’aprenentatge i fer una valoració de la nostra docència (què hem 
aconseguit?, en que fallem? Quines eines introduïdes han funcionat?) 
 
Al departament d’Enginyeria Química no hi ha cultura d’aplicació de CA/CD com instrument 
formatiu/avaluador ni d’aplicació d’avaluacions diagnòstiques o contractes didàctics. 
 
Malgrat no formar part de l’aplicació del màster l’assignatura de “Reactors Químics”, vam fer una 
enquesta diagnòstica per la fase inicial i vam dissenyar, amb ajuda de la professora Giné, una avaluació 
formativa per a la fase processual (veure Annex 6.3, pag.139 i Annex 6.4, pag.145, respectivament). 
L’avaluació diagnòstica ens va servir per conèixer les expectatives i el “background” dels estudiants i 
l’avaluació intermèdia per contrastar les expectatives i compromisos inicials  consignats a l’avaluació 
diagnòstica. D’aquesta manera vam pretendre mitjançat la reflexió/feedback millorar el recorregut de 
l’alumne i la pràctica docent dins del procés d’ensenyament-aprenentatge.  
 
A continuació, a les Figures 27, 28, 29 i 30, es presenta l’enquesta diagnòstica, la presentació, el 
contracte didàctic i l’enquesta de satisfacció fetes servir a l’assignatura d’EEQ III. Al Annex 6.5 (pag.146) 
es presenta la reflexió feta sobre l’enquesta diagnòstica feta pels alumnes del curs 2010-2011. 

 
 

3.3.2 Docència, aprenentatge i comunicació (DAC). 
 
L’assignatura d’EEQ III conté principalment objectius de tipus procedimental. Això no exclou que s’hagin 
de repescar conceptes (per relacionar i posar en pràctica) i fer servir competències transversals com és 
el treball en equip. Per tant, l’aplicació de l’aprés en aquest taller pel que fa a la classe expositiva resulta 
difícil degut a la natura intrínseca de l’assignatura. Tanmateix, vam utilitzat les eines del taller per 
preparar un material per fer servir la classe expositiva durant el primer dia de classe amb l’objectiu de 
crear “sincronització” entre nosaltres i l’alumnat mitjançat la comunicació clara del sentit de 
l’assignatura, l’explicitació dels objectius, continguts i criteris de realització i d’avaluació (veure Fig.28). 
En conclusió, per crear unes condicions d’enteniment amb els aprenents. 
 
També vam fer una revisió/reflexió sobre els objectius i resultats d’aprenentatge consignats en el pla 
docent. Vam trobar que existeix una sintonització alta entre els objectius i resultats d’aprenentatge amb 
les estratègies metodològiques docents. Només vam introduir petits canvis al pla docent degut a 
necessitats/carències detectades en la formació. Aquest assumpte es va tractar amb antelació a 
l’apartat 3.4 “Pla docent de l’assignatura EEQ III (Curs 2009-2010)” (veure pag.103). 
 
Al departament d’enginyeria química existeix una gran tradició pel que fa a la utilització de classes 
expositives com a eina per tractar conceptes clau sintetitzats a partir de fonts diverses i sobretot per 
oferir una orientació i un marc conceptual inicial per gran grups. Per això considero de gran utilitat 
l’aprés al taller ja que actualment ho faig servir a assignatures d’objectius conceptuals com és el cas de 
l’assignatura de “Reactors Químics” de la que tinc l’encàrrec docent com a professora ajudanta. 

 
Malgrat no formar part de l’aplicació principal d’aquest màster, una evidència simbòlica a nivell 
personal, és el material que vaig preparar per l’activitat de micro-teaching on vaig ser felicitada pels 
meus companys i pels professors. Per una persona com jo que principalment ha fet recerca, va estar una 
experiència molt enriquidora que m’ha donat molta motivació i alegria per al nou camí que he començat 
com a docent. Aquesta evidència es trobarà a l’Annex 6.6 (pag.159). 
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Figura  27. Avaluació diagnòstica Experimentació en Enginyeria Química III (Curs 2010-2011).  
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Figura  27. Avaluació diagnòstica Experimentació en Enginyeria Química III (Curs 2010-2011) 
(continuació).   
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Figura  27. Avaluació diagnòstica Experimentació en Enginyeria Química III (Curs 2010-2011) 
(continuació).  
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 Figura  28. Presentació assignatura Experimentació en Enginyeria Química III (Curs 2010-2011).   
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 Figura  28. Presentació assignatura Experimentació en Enginyeria Química III (Curs 2010-2011) 
(continuació).   
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Figura  28. Presentació assignatura Experimentació en Enginyeria Química III (Curs 2010-2011)  
(continuació). 
 



61 
 

 
 
 
 
 Figura  29. Contracte didàctic en Experimentació en Enginyeria Química III (Curs 2010-2011).   
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El objetivo de esta encuesta es recoger la valoración del alumnado sobre la docencia en la 
docencia experimental para poder realizar mejoras, por lo que es importante que 
respondas con sinceridad y objetividad.  
 

Sexo  Hombre  Mujer     

Mi grado de puntualidad  Bajo  Medio  Alto   

Mi grado de interés inicial por 
esta asignatura 

 
Bajo  Medio  Alto   

Nº de veces que me he 
matriculado de esta asignatura 

 
1  2  3  

Más de 
3 

Nº  de veces que me he 
presentado al examen 

 
0  1  2  

3 o 
más 

Horas de estudio/trabajo no 
tutelado dedicadas a esta 
asignatura a la semana 

 
1-2  2-3  3-4  5-6 

 

Valorara cada ítem del 1 al 5: 

1 2 3 4 5 

Muy 
insatisfecho 

Insatisfecho Medianamente Satisfecho Muy satisfecho 

 

 1 2 3 4 5 

Condiciones ambientales (temperatura, iluminación, confort, limpieza, 
etc.) 

     

Equipamiento (estado de los equipos, funcionamiento, etc.)      

Utilidad del Campus virtual como instrumento de apoyo a la docencia      

Formación recibida      

Atención recibida      

Se informa con claridad del plan del curso (programa, objetivos, 
bibliografía, evaluación) 

     

Se ha proporcionado retroacción      

La retroacción ha sido constructiva      

El tamaño del grupo de trabajo       

Desarrollo de la capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica      

Desarrollo del razonamiento crítico      

Desarrollo de la capacidad de análisis y síntesis      

Desarrollo de la capacidad de gestión de la información      

Desarrollo de la capacidad de aprendizaje autónomo      

Desarrollo de la capacidad crítica      

 
 
 
Figura  30. Enquesta de tancament feta servir en Experimentació en Enginyeria Química III 
(Curs 2010-2011).   
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Valorara cada ítem del 1 al 5: 

1 2 3 4 5 

Muy 
insatisfecho 

Insatisfecho Medianamente Satisfecho Muy satisfecho 

 
 1 2 3 4 5 

Desarrollo del compromiso ético      

Desarrollo de la habilidad para hacer servir instalaciones y equipos      

Desarrollo de la habilidad para planificar y ejecutar trabajo 
experimental 

     

Desarrollo de la habilidad para comunicar de forma escrita los 
resultados de un trabajo 

     

Desarrollo de la habilidad para comunicar de forma oral los resultados 
de un trabajo 

     

Desarrollo de las habilidades interpersonales (de trabajo en equipo)      

Satisfacción global      

      

Comentarios: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3.3.3 Com aprenen els estudiants: Estratègies d’aprenentatge. 
 
Considerant que la concepció constructivista de l’aprenentatge se basa en la creació d’un procés 
estratègic i voluntari fruit de l’activitat intel·lectual personal podem aplicar aquest concepte del taller 
mitjançat el contracte didàctic (veure Fig.29, pag.61) amb les següents finalitats educatives: 
  

• Promoure la autonomia y responsabilitat de l’aprenent. 
• Incrementar la motivació i implicació de l’aprenent en el seu propi aprenentatge (presa de 

decisions). 
• Estimular l’activitat de l’alumne en el procés d’ensenyament-aprenentatge. 
• Atendre a les característiques personals de cada aprenent: respondre a les necessitats, 

interessos, etc. de l’alumne com a individu. 
• Dirigir acadèmicament el treball independent de l’alumne. 
• Promoure la capacitat d’autoavaluació i pensament crític de l’aprenent. Especialment 

s’estimula la capacitat d’autoreflexió sobre el propi aprenentatge. 
 

Figura  30. Enquesta de tancament feta servir en Experimentació en Enginyeria Química III 
(Curs 2010-2011) (continuació). 
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Pel que fa a l’estreta relació entre les intencions i predisposicions personals a l’aprenentatge la qual  
afecta el resultat del procés i alhora crea “diversitat” a l’aula, hem introduït noves metodologies i 
activitats d’aprenentatge i d’avaluació que permetran que tot l’alumnat en prengui part . A manera de 
comentari, per exemple hi ha activitats d’aprenentatge que permeten treballar més a nivell de 
producció individual i n’hi d’altres on és més important el treball en grup. També les activitats 
d’avaluació permetran detectar els diversos tipus d’estils i enfocament dels aprenents. En el taller 
d’elaboració d’activitats de treball i avaluació, que es presentarà més endavant, es  comentaran en més 
detall (veure apartat 3.3.6, pag.65). 
 
Cal esmentar que al departament d’enginyeria química, l’ús del contracte didàctic pot crear conflicte 
amb la resta de professorat o alumnat ja que mai s’ha fet servir. Potser massa “innovador”. 
 
 
3.3.4 Planificació de la docència universitària: Del perfil professional i les competències del 

grau al programa docent. 
 
L’aplicació directa de l’aprés al taller va ser la revisió del pla d’estudis en quan als seus components: les 
dades generals de l’assignatura, els prerequisits, les competències de tipus específiques i transversals, 
els objectius i resultats d’aprenentatge que estan condicionats per aquestes competències, els 
continguts que alhora depenen dels objectius; la metodologia i organització, l’avaluació i fonts bàsiques 
d’informació. Alhora, vam planificar la docència de l’assignatura des de la perspectiva de les fases de la 
seqüència formativa. 
 
Després vam passar a avaluar la possibilitat d’introduir canvis en el pla docent o en el seu defecte, 
proposar un programa docent per a l’assignatura. En el meu cas particular, donat que aquesta 
assignatura està a càrrec del grup d’Innovació Docent Consolidat “Enginyeria de la Reacció Química” al 
qual pertanyo, vam aconseguir el permís del Cap d’estudis del departament per fer canvis directament 
al pla docent. El pla docent de l’assignatura EEQ III, per al curs 2010-2011, es presenta a l’apartat 3.4 
(pag 103).  
 
Els canvis proposats impliquen una manera diferent de l’acostumada en el departament. Donat el 
moment de transició actual, ja que aquesta assignatura entrarà en extinció els propers cursos, els canvis 
s’han realitzant amb la intenció de recopilar informació per introduir canvis al grau. 
 
 
3.3.5 Estratègies de treball a l’aula universitària. 
 
Com s’ha explicat amb antelació en el cas de l’aplicació dels conceptes del DAC, es va aprofitar tot això 
aprés per fer una sessió de classe expositiva el primer dia de l’assignatura amb l’objectiu de crear 
“sincronització” entre nosaltres i l’alumnat mitjançat la comunicació clara del sentit de l’assignatura, 
l’explicitació dels objectius, continguts i criteris de realització i d’avaluació. En conclusió, per crear unes 
condicions d’enteniment amb els aprenents (veure Figura 28, pag.58). 
 
En aquesta presentació inicial, on es va crear el clima per al procés d’aprenentatge, es va tenir especial 
cura en els aspectes de comunicació verbal (començar amb energia, pronunciar clarament, ritme i 
entonació correctes, gesticulació i ús del vocabulari adequat) i no verbal (postura corporal natural, 
establir el contacte visual, no llegir/no seure, etc.). 
 
Pel que fa al coneixement del grup, el seu “background” i les seves expectatives es va fer servir 
l’avaluació diagnòstica (veure Annex 6.5, pag.146) amb l’objectiu de intentar fer els ajustaments 
necessaris per adequar el procés d’ensenyament-aprenentatge de la millor manera possible. 
 
En quant a l’aplicació de metodologies per fer participar a alumnat degut a que es una assignatura de 
tipus procedimental de curta durada, vam decidir utilitzar diferents estratègies a nivell individual i de 
grup com són la demostració, la discussió i l’elaboració d’informes. Aquesta part s’explica en més detall 
en la part d’aplicació de l’aprés al taller “Elaboració d’activitats de treball i avaluació” (veure apartat 
3.3.6, pag.65). 
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Resta dir que les classes expositives són per tradició, l’eina més utilitzada dins del procés ensenyament-
aprenentatge al departament d’Enginyeria Química. 
 
 
3.3.6 Elaboració d’activitats de treball i avaluació. 
 
Aquest taller està ple de possibilitats d’aplicació. Primer vam fer la revisió del pla docent de l’assignatura 
per veure si les activitats d’aprenentatge i d’avaluació tenien estreta relació amb els objectius/resultats 
d’aprenentatge. Malgrat que totes elles acomplien aquesta condició, van decidir introduir noves 
activitats amb l’objectiu de millorar el procés d’ensenyament-aprenentatge (veure Fig.31, pag. 66). 
 
L’assignatura d’EEQ III es va dividir en dos blocs: l’estudi del disseny/error experimental i les pràctiques 
de laboratori. 
 
Per a la primera part, es va idear una activitat de treball col·laboratiu on els estudiants construeixen els 
conceptes de disseny i error experimental i acaba amb una posada en comú. Aquesta activitat 
d’aprenentatge té associada una activitat acreditativa que serveix per valorar els sabers conceptuals 
mitjançant la producció d’un assajo a nivell individual. 
 
Per a la segon part de l’assignatura la qual és principalment de tipus procedimental es van fer servir les 
pràctiques i simulacions com activitats d’aprenentatge. Tanmateix, en aquesta assignatura s’han de 
recordar conceptes apresos en altres assignatures i s’han de relacionar per poder posar-los en pràctica. 
Per ajudar als aprenents en aquesta tasca, vam crear miniquests de diversos intents amb feedback que 
durant una setmana van estar obertes mentre realitzen la pràctica experimental. Aquesta activitat 
constitueix alhora una activitat d’avaluació formativa/acreditativa ja que al finalitzar la setmana el 
qüestionari es va tancar i l’aprenent va rebre una valoració en relació al seu assoliment conceptual però 
també li va permetre preparar-se per a la avaluació sumatòria.  
 
Una altra activitat d’aprenentatge va ser la discussió sobre la proposta d’experiments prèvia a la pràctica 
que prepara el grup d’aprenents. Es va buscar aconseguir mitjançat el raonament del fets i del 
conceptes, donar sentit a això que volen experimentar o provar. 
 
A la fi de cada setmana, els aprenents van elaborar un informe a nivell d’equip de treball. Aquesta 
activitat d’aprenentatge també té la dualitat d’activitat d’avaluació formativa/acreditativa ja que durant 
la setmana, els aprenents amb l’ajuda dels docents van revisant els resultats obtinguts i la seva 
presentació. Aquest procés acaba amb el lliurament de l’informe i rep una valoració amb comentaris 
(retroalimentació). 
 
Un cop rebuda la correcció pertinent, es va proposar una altra activitat: l’exposició d’alguna de les 
pràctiques realitzades on els aprenents explicaven com van aplicar els conceptes de disseny/error 
experimental a la seva experimentació, van presentar i raonar els resultats obtinguts davant dels seus 
companys i els docents. Es va estableix una discussió final sobre la presentació i es va donar una 
valoració (acreditació).  
 
A l’assignatura es va fer una avaluació diagnòstica (formativa/formadora) el primer dia de l’assignatura 
per identificar necessitats, determinar el “brackground” dels estudiants i planificar el procés e-a (veure 
Annex 6.5, pag.146). També va haver una avaluació sumatòria (acreditativa) després de la síntesi per 
determinar els assoliments i junt a una enquesta de satisfacció permetre orientar noves seqüències del 
procés que es reflectiran el canvis al pla docent de l’assignatura per al proper curs (veure Annex 6.7, 
pag.164). 
 
La principal dificultat que es pot trobar és la baixa implicació per part dels aprenents a aquesta “nova” 
metodologia ja que les assignatures de pràctiques que han fet en anys anteriors es limiten a fer un 
seguiment d’una recepta de laboratori no a la construcció compromesa i responsable del coneixement a 
nivell personal i de grup. Per tant, la capacitat de “sintonitzar” amb els estudiants a la primera classe de 
presentació de l’assignatura és primordial per a l’èxit. 
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Primera setmana 
Construint els conceptes de disseny experimental i error experimental. 
 
Activitats primera sessió: 
 

1. Avaluació diagnòstica. 
2. Presentació de l’assignatura: Objectius, metodologia i avaluació. 
3. Fer grups de treball, assignació de pràctiques. 
4. Compromís d’aprenentatge. 
5. Començament del treball col·laboratiu i lliurament del guió de continguts bàsics i dels llibres de 

treball.  
 
Activitats segona - quarta sessió: 
 
Elaboració dels conceptes de disseny experimental i error experimental mitjançant el treball 
col·laboratiu, la combinació de textos i recursos de l’Aula Virtual així com recursos on-line. 
 
Activitats quinta sessió: 
 

1. Posada en comú dels conceptes treballats fent servir una classe expositiva. 
2. Tasca: Elaboració individual de un text que contingui els conceptes treballats durant la 

setmana. 
3. Lliurament individual de l’evidència d’aprenentatge (Avaluació acreditativa, 7/10/2010, 10%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segona i tercera setmana 
Aplicant els conceptes de disseny experimental i error experimental a les pràctiques de reactors i/o 
operacions. 
 
Activitats: 
 

1. Preparació de la proposta experimental a desenvolupar al laboratori. Discussió per grups 
(retroacció). Inici del treball experimental. 

2. Tasca: MiniQuests a l’Aula Virtual per respondre-les durant la setmana de manera individual. En 
aquest moment, aquesta tasca serveix com activitat d’aprenentatge/activitat d’avaluació 
formadora (Què sé? Què em cal saber?). 

 
 
 
 
 

Dia 1 
 

Avaluació diagnòstica 
Presentació de l’assignatura 

Compromís didàctic 
Creació de grups de treball 

Començament de treball col·laboratiu 
 

 

Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 
 

Posada en comú i 
síntesi 

Tasca individual 
(avaluació 

acreditativa) 
 

Construcció dels conceptes de  
disseny experimental i  

error experimental 

Fase inicial Desenvolupament Tancament 

Seqüència d’aprenentatge  

Programació classe/laboratori primera setmana 

Figura  31. Planificació del “nou procés” docent per a l’Experimentació en Enginyeria Química 
III (Curs 2010-2011). 



67 
 

3. Lliurament de resultats preliminars obtinguts al laboratori que contendrà un petit resumen, 
taules i figures. Aquesta activitat es fa servir com avaluació formadora (com em va al 
laboratori? tinc resultats coherents? presento bé els resultats?, etc..) amb feedback 
proporcionat pels docents durant les pràctiques. 

4. Tancament de la tasca de miniQuest a l’Aula Virtual. En aquest moment, la tasca serveix com 
avaluació acreditativa (què he après?, 18 i 22/10/2010, 5%). 

5. Lliurament de l’informe tècnic a la fi de la setmana de pràctiques (avaluació acreditativa, 18 i 
24/10/2010, 30%) amb feedback proporcionat mitjançant l’Aula Virtual. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tres setmanes després (17-19 de Novembre de 2010) 
Síntesi i tancament. 
 
Activitats: 
 

1. Classe expositiva per part dels estudiants on presenten una pràctica experimental que hagin 
escollit (avaluació acreditativa, 17-18/12/2010, 10%). Aquesta activitat es desenvoluparà dues 
setmanes després d’acabar les pràctiques i constituirà la síntesi de l’assignatura. 

2. Avaluació acreditativa global (19/12/2010, 10%). 
3. Enquesta de satisfacció. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 setmanes desprès (Tancament) 
 

Classe expositiva d’una pràctica experimental escollida 
pels estudiants/Síntesi 

(avaluació acreditativa 10% amb feedback) 
 

Avaluació final (acreditativa 10%) 
 

Enquesta de satisfacció 

Dia 1 
 

Proposta experimental. Discussió per 
grups (retroacció) 

 
Obrir qüestionari a l’Aula Virtual 

(activitat d’aprenentatge/activitat 
d’avaluació formadora) 

 
Començament de l’experimental 

 
 

 

Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 
 

Tancament miniQuests 
(avaluació acreditativa, 5%) 

 
Lliurament informe tècnic 

 (avaluació acreditativa30% amb  
feedback posterior a l’Aula Virtual) 

 

Omplir les miniQuests  
 

Desenvolupament de l’experimental 
 

Lliurament de resultats preliminars 
(avaluació formadora amb feedback) 

 

Fase inicial Desenvolupament Tancament 

Seqüència d’aprenentatge  

Programació classe/laboratori segona/tercera setmana 

Figura  31. Planificació del “nou procés” docent per a l’Experimentació en Enginyeria Química 
III (Curs 2010-2011) (continuació). 
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Fins ara en general, a les assignatures pràctiques d’aquest departament, primer s’executen els treballs 
experimentals, es realitza l’exposició oral i la prova escrita i en darrer lloc es lliuren les evidències 
escrites destinades a l’avaluació. Evidentment, l’alumne pot realitzat tantes preguntes com vulgui però 
no hi ha un procés de retroacció estructurat. Amb un seguiment estret dels aprenents i amb les 
retroalimentacions necessàries es busca aconseguir un aprenentatge significatiu. Potser que sigui intens 
el seguiment durant les tres setmanes de durada de l’assignatura però crec que val la pena intentar-ho.  
 
 
3.3.7 Elaboració de materials docents i materials de treball. 

 
A l’assignatura d’EEQ III existeixen uns guions de pràctiques preparats des de fa anys (veure Fig. 32, 
pag.69). Vam decidir reescriure’ls aprofitant els coneixements apresos al taller.  Vam buscar que els 
“nous” guions tinguin principalment una funció motivadora i formativa. Aquest material es fa servir 
durant la fase processual per proporcionar criteris de realització, que permeten la gestió d’errors i 
incentivin mecanismes d’autoregulació i autonomia. 
 
Malgrat que la assignatura d’EEQ III conté principalment objectius de tipus procedimental, això no 
exclou que la necessitat de reprendre conceptes apresos en altres assignatures i establir la relació entre 
ells per posar-los en pràctica en la part experimenta/procedimental. Com a conseqüència, vam intentar 
fer un material híbrid en quant al contingut curricular ja que aporta informació conceptual bàsica, 
proposa la cerca d’informació, incentiva elaboracions personals i alhora permet la exercitació, la pràctica 
i la reflexió. 
 
Donat que és la tercera assignatura d’experimentació que cursen, vam passar d’uns guions on es 
detallava tot el procediment experimental i l’aprenent només havia de seguir-los sense cap reflexió a 
uns materials on s’expliquen de manera bàsica els principis científics, es plantegen qüestions prèvies a la 
posta en marxa de l’experimental, s’incentiva la relació conceptual i es promoure la curiositat/creativitat 
científica. Són uns guions de tipus més reflexiu que demanen la implicació de l’aprenent en el seu procés 
de construcció  de coneixement per acabar en un aprenentatge significatiu (veure Fig.33, pag. 73). 
  
En la resta d’assignatures de pràctiques es demana que facin un nombre alt de pràctiques al laboratori 
ja que donen tots els detalls d’execució de la part procedimental. En comparació amb aquesta “nova” 
metodologia, se’ls hi demana menys però més intensament. Caldrà avaluar l’eficàcia del procés. Els 
aprenents d’aquesta assignatura són persones que ja han superat l’equador dels estudis, que estan a un 
pas de convertir-se en enginyers. Considerem més profitós, fer unes pràctiques més assemblades a la  
realitat laboral on l’enginyer ha de tenir competència per enllaçar conceptes, entendre instal·lacions, 
proposar dissenys experimentals, desenvolupar experiments amb un cert nivell de habilitat i discutir i 
raonar els resultats obtinguts. Potser que per als aprenents sigui difícil al començament acostumar-se a  
aquest nova manera de treballar però esperem que sigui molt més fructífera e interessant. 
 
 
3.3.8 Com afecta la propietat intel·lectual al professor universitari en l’elaboració de 

materials docent i la investigació. 
 
L’aplicació immediata de l’aprés al taller es reflectirà en l’ús apropiat del dret de cita en els materials 
docents i de treball que utilitzem a l’aula per evitar la vulneració dels drets de propietat intel·lectual (PI). 
 
Vam aprofitar els coneixements apresos per fer possible la introducció dels continguts de l’assignatura 
de “Reactors Químics” i “Ampliació de Reactors Químics”, els quals van ser preparats per un dels 
membres del grup d’innovació Docent Consolidat “Enginyeria de la Reacció Química”, la Dra. Montserrat 
Iborra qui fa de mentora meva al màster, al Depòsit Digital de la UB com apuntes de les assignatures 
respectives. També es van introduir els materials de classe (presentacions animades) de les mateixes 
assignatures, també preparats per la Dra. Iborra, a l’OCW de la Universitat de Barcelona sota una 
llicència Creative Commons. Les evidències es poden veure a les Figures 34, 35, 36 i 37, respectivament. 
 
 



69 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TÍTOL: Instruccions per realitzar la pràctica CATÀLISI HETEROGÈNIA. DESCOMPOSICIÓ 

DEL MTBE amb codi: CHMT 
 

 

REDACTAT PER:   DATA: 

 

REVISAT PER:   DATA: 

 

DISTRIBUÏT PER:   DATA: 

  

SUBSTITUEIX PNT: 

 

AMB DATA DE DISTRIBUCIÓ: 

 

MOTIU SUBSTITUCIÓ: 
  

 

NOMBRE TOTAL DE PÀGINES: 5 

PERSONA RESPONSABLE DE L’ INSTRUMENT: Professor encarregat de la pràctica 

Figura  32. Guió de la pràctica “Catàlisi heterogènia. Descomposició del MTBE” fet servir 
“clàssicament” a EEQ III. 
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OBJECTIU: La correcta realització de la pràctica CATÀLISI HETEROGÈNIA. DESCOMPOSICIÓ 
DEL MTBE de manera que se’n pugui garantir la qualitat dels resultats obtinguts i la integritat de la 
instal·lació. 
 
DEFINICIONS: No procedeix. 
 
ÀMBIT D’APLICACIÓ: Tota persona que hagi de realitzar l’esmentada pràctica. 
 
PNTs RELACIONATS: No procedeix. 
 
INSTRUCCIONS: 
 
0. Seguridad 

Antes de realizar la práctica se deberá conocer las normas generales de seguridad del laboratorio y las 
particulares de la práctica y leer las fichas de seguridad de los productos implicados. Consultar con los 
profesores acerca del manejo, almacenamiento y vertido de los productos empleados. 
 
1. Introducción 

Muchos procesos industriales utilizan la catálisis homogénea ácida o básica mediante ácidos o bases 
minerales. Sin embargo, los costes implicados en la separación y recuperación del catalizador pueden ser 
elevados, y más aún si se tienen en cuenta los derivados de corrosiones y contaminación. Todo ello, hace 
interesante la catálisis heterogénea en la cual los grupos ácidos o básicos se fijan en estructuras sólidas 
insolubles en el medio de reacción de modo que se separen fácilmente mediante medios mecánicos. No 
obstante, la presencia de la estructura sólida puede influir en el efecto catalítico del grupo ácido debido al 
condicionante de la accesibilidad de los reactantes a los centros ácidos y a la interacción de las cadenas de 
polímero con los reactantes, disolvente y los propios grupos catalíticos, afectando, por tanto, a la cinética de la 
reacción. 
 
2. Objetivo 

Estudio de una cinética heterogénea catalizada por un sólido y deducción de un modelo cinético tipo 
Langmuir-Hinshelwood-Hougen-Watson (LHHW) para la interpretación y ajuste de los resultados 
experimentales. 
 

3. Fundamento Teórico 

Las resinas de intercambio iónico en su forma ácida contienen grupos -SO3H anclados en una estructura 
polimérica a base de poliestireno y ya se están utilizando en diversos procesos industriales y se prevé una 
mayor utilización en futuros procesos de catálisis ácida. Así, las resinas en forma ácida aparecen como 
catalizadores heterogéneos pero en realidad su comportamiento como catalizador es más amplio. Pueden 
presentar un comportamiento cuasihomogéneo en un medio acuoso o uno cuasiheterogéneo en un medio 
gaseoso o líquido no polar. Si el medio es acuoso o fuertemente polar las cadenas de polímero se separan, las 
perlas de resina se hinchan y se facilita el acceso a los grupos -SO3H produciéndose un microambiente en los 
poros de la resina similar al del líquido presente fuera de la resina. En esta situación la catálisis es 
cuasihomogénea por protones solvatados (catálisis específica) previa disociación de los grupos sulfónicos y 
disociación de los protones solvatados. 

En ausencia de agua o líquidos fuertemente polares las cadenas de polímero no se separan prácticamente y la 
parte interna de la matriz polimérica puede resultar impermeable a las moléculas reactantes reduciéndose la 
acción catalítica a los pocos grupos ácidos que, en general, existen en la superficie externa de las perlas de 
resina. Entonces este tipo de resina con cadenas poliméricas movibles y flexibles (resinas tipo gel o 
microporosas) puede ser ineficaz como catalizador en un medio no hinchable. Para solventar esta situación y 
dar determinada rigidez a la estructura polimérica se han preparado resinas (macroporosas) con cadenas 
unidas entre si mediante puentes de divinilbenceno (agente de reticulación o crosslinking). De este modo, es 
posible mantener la accesibilidad hacia los grupos ácidos en ausencia de agentes hinchantes polares. 
Consecuentemente, las resinas macroporosas son los catalizadores ácidos sólidos a utilizar en medios líquidos 
no acuosos o en fase gaseosa. 

 
Figura  32. Guió de la pràctica “Catàlisi heterogènia. Descomposició del MTBE” fet servir 
“clàssicament” a EEQIII (continuació). 



71 
 

En ausencia de sustancias fuertemente polares los grupos sulfónicos no se disocian ya que estan unidos entre 
si por puentes de hidrógeno, siendo en este caso la catálisis ácida a través de mecanismos concertados de 
transferencia de protones (catálisis ácida general). Se ha comprobado que éste último tipo de catálisis ácida es 
más activa que la que tiene lugar por protones solvatados. En medios no acuosos la catálisis por resinas 
presenta un comportamiento cuasiheterogéneo pudiéndose hablar en términos de grupos activos (agregados 
de grupos sulfónicos) ocupados y vacantes. En este contexto son muchos los autores que utilizan los modelos 
LHHW para describir cinéticas catalizadas por resinas en forma ácida. 
 
En la presente práctica se utilizará una resina macroporosa fabricada con poliestireno y reticulada con 
divinilbenceno. Como reacción modelo se empleará la descomposición del metiltercbutiléter en isobuteno y 
metanol: 

La reacción es importante industrialmente puesto que permite separar el isobuteno de las restantes olefinas de 
la fracción C4 del petróleo al ser estas no reactivas con el metanol en presencia de resinas. La reacción es 
moderadamente endotérmica y tiene lugar en condiciones suaves de presión y temperatura. 
Los modelos cinéticos a ajustar que corresponden a un control por parte de la reacción química son de la 
siguiente forma: 
 

 r k c
K c

MTBE
n

MTBE
m=

⋅
+ ⋅( )1

 (1) 

 
con n = 1 o 2 y m = 0, 1, 2 o 3. 
 
4. Dispositiu experimental 

La instalación experimental consta de un reactor discontinuo formado por: 

a) Matraz de 250 ml con cinco bocas de las que tres se utilizan para los accesorios, una cuarta se usa para la 
carga del catalizador y la quinta no se emplea. 

b) Refrigerante 
c) Mistolímetro de 10 ml 
d) Termómetro de precisión ±0.05oC 
e) Baño termostático 
 

5. Procedimiento experimental 

NOTA PREVIA: No utilizar agua en ningún momento, inclusive en la limpieza del material de vidrio. 
1. Se coloca en la estufa una cantidad no inferior a 5 g de la resina sulfónica seleccionada, resina comercial 

con un tamaño medio de partícula de 0,7 mm (debe solicitarse al profesor). El tiempo de secado ha de ser 
como mínimo de 10h a la temperatura de 100-110°C y no superior a 14 h para evitar la desulfonación y 
por tanto, desactivación de la resina. Una vez seca, la resina debe guardarse en un vial bien cerrado. 

2. Conectar el baño termostático y fijar la temperatura en 55°C de modo que la mezcla reactante se 
encuentre a unos 52°C. 

3. Se conecta el refrigerante y se comprueba el estado del montaje. Se carga el reactor y se conecta la 
agitación fijando en 500 las rpm.  
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Figura  32. Guió de la pràctica “Catàlisi heterogènia. Descomposició del MTBE” fet servir 
“clàssicament” a EEQIII (continuació). 
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4. Alcanzado el equilibrio térmico entre el sistema reactante y el baño calefactor, se añaden entre 0.5 y 2 g de 
la resina directamente desde la estufa con la ayuda de un embudo de papel. Se cierra la boca de carga y 
ese instante se toma como referencia de tiempo cero. Todas las bocas deben ajustar perfectamente de 
modo que la única salida del sistema sea a través del refrigerante hacia el mistolímetro. 

5. Puesto en marcha el cronómetro, se mide el caudal de isobuteno que se desprende midiendo el tiempo 
necesario para que la burbuja del mistolímetro se desplace un volumen determinado. Esta medida se debe 
realizar cuantas más veces mejor durante el experimento, que se dará por finalizado a los 30 min. 
aproximadamente. 

6. Determínese la velocidad de reacción a tiempo cero mediante extrapolación ya que los primeros caudales 
medidos no suelen ser representativos de la velocidad de reacción, dado que una cantidad inicial de 
isobuteno queda disuelta en el medio de reacción hasta saturarlo. Podrá observarse que la curva 
experimental de velocidades presenta un máximo a partir del cual la velocidad disminuye paulatinamente 
con el tiempo. Interprétese la forma de dicha curva. 

7. Realícense las etapas anteriores para cada una de las siguientes cargas: 

 Carga  ml MTBE ml metilciclohexano 
     1        25   175 
     2         50   150 
     3      100   100 
     4      150     50 
     5      175     25 
     6      200       0  
 
6. Presentación de resultados y discusión 

a) Representar gráficamente la velocidad de reacción inicial por gramo de resina frente a la concentración 
de MTBE. 
b) Ajustar los datos de velocidad al modelo cinético hiperbólico indicado anteriormente para los 
diferentes valores de n y de m. 
c) Discutir los resultados obtenidos.  
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REFERÈNCIES: No procedeix. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura  32. Guió de la pràctica “Catàlisi heterogènia. Descomposició del MTBE” fet servir 
“clàssicament” a EEQIII (continuació). 
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CATÀLISIS HETEROGÈNEA: DETERMINACIÓN DE LA CINÉTICA DE DESCOMPOSICIÓN 
DEL MTBE (CHMT) 

 
La velocidad de numerosas reacciones aumenta enormemente en presencia de substancias que 
no son reactantes ni productos de la reacción en su acepción habitual. Estas substancias se 
denominan catalizadores, y catálisis, el proceso por el que la velocidad aumenta. Es difícil 
exagerar la importancia de la catálisis pues muchos procesos industriales, y otros 
relacionados con la actividad de los seres vivos, no serían posibles, en la práctica, sin ella. Se 
estima que un 90% de los procesos actuales de producción de sustancias químicas y de 
refino son catalíticos. 
 
Los catalizadores pueden ser homogéneos o heterogéneos, siendo estos últimos de gran 
importancia y extensa aplicación. En el diseño de cualquier reactor es necesario el 
conocimiento de la cinética de reacción, siendo ello un paso previo. 
 
Las resinas de intercambio iónico en su forma ácida contienen grupos -SO3H anclados en una 
estructura polimérica a base de poliestireno son ampliamente utilizadas en diversos procesos 
industriales.  
 
Las resinas en forma ácida aparecen como catalizadores heterogéneos pero en realidad su 
comportamiento como catalizador es más amplio. Pueden presentar un comportamiento 
cuasihomogéneo en un medio acuoso o uno cuasiheterogéneo en un medio gaseoso o líquido 
no polar. Si el medio es acuoso o fuertemente polar las cadenas de polímero se separan, las 
perlas de resina se hinchan y se facilita el acceso a los grupos -SO3H produciéndose un 
microambiente en los poros de la resina similar al del líquido presente fuera de la resina. En 
esta situación la catálisis es cuasihomogénea por protones solvatados (catálisis específica) 
previa disociación de los grupos sulfónicos y disociación de los protones solvatados. 
 
En ausencia de agua o líquidos fuertemente polares las cadenas de polímero no se separan 
prácticamente y la parte interna de la matriz polimérica puede resultar impermeable a las 
moléculas reactantes reduciéndose la acción catalítica a los pocos grupos ácidos que, en 
general, existen en la superficie externa de las perlas de resina. Entonces este tipo de 
resina con cadenas poliméricas movibles y flexibles (resinas tipo gel o microporosas) puede 
ser ineficaz como catalizador en un medio no hinchable. Para solventar esta situación y dar 
determinada rigidez a la estructura polimérica se han preparado resinas (macroporosas) con 
cadenas unidas entre si mediante puentes de divinilbenceno (agente de reticulación o 
crosslinking). De este modo, es posible mantener la accesibilidad hacia los grupos ácidos en 
ausencia de agentes hinchantes polares. Consecuentemente, las resinas macroporosas son los 
catalizadores ácidos sólidos a utilizar en medios líquidos no acuosos o en fase gaseosa. 
 
 
 
 
Figura  33. “Nou” guió de la pràctica “Catàlisi heterogènia. Descomposició del MTBE” per a 
EEQ III. 



74 
 

En ausencia de sustancias fuertemente polares los grupos sulfónicos no se disocian ya que 
estan unidos entre si por puentes de hidrógeno, siendo en este caso la catálisis ácida a 
través de mecanismos concertados de transferencia de protones (catálisis ácida general). Se 
ha comprobado que éste último tipo de catálisis ácida es más activa que la que tiene lugar 
por protones solvatados. En medios no acuosos la catálisis por resinas presenta un 
comportamiento cuasiheterogéneo pudiéndose hablar en términos de grupos activos 
(agregados de grupos sulfónicos) ocupados y vacantes. En este contexto son muchos los 
autores que utilizan los modelos LHHW para describir cinéticas catalizadas por resinas en 
forma ácida. 
 
En la presente práctica se utilizará una resina macroporosa fabricada con poliestireno y 
reticulada con divinilbenceno. Como reacción modelo se empleará la descomposición del 
metiltercbutiléter en isobuteno y metanol: 
  

 
La reacción es importante industrialmente puesto que permite separar el isobuteno de las 
restantes olefinas de la fracción C4 del petróleo al ser estas no reactivas con el metanol en 
presencia de resinas. La reacción es moderadamente endotérmica y tiene lugar en 
condiciones suaves de presión y temperatura. 
 
Los modelos cinéticos a ajustar que corresponden a un control por parte de la reacción 
química son de la siguiente forma: 
  

 r k c
K c

MTBE
n

MTBE
m=

⋅
+ ⋅( )1

 (1) 

con n = 1 o 2 y m = 0, 1, 2 o 3. 
 
OBJETIVO 
Estudio de una cinética heterogénea catalizada por un sólido y deducción de un modelo 
cinético tipo Langmuir-Hinshelwood-Hougen-Watson (LHHW) para la interpretación y ajuste 
de los resultados experimentales. 
 
Se determinarán las velocidades de reacción a tiempo cero a partir de las curvas de variación 
con el tiempo, ajustando dichas velocidades a tiempo cero frente a las concentraciones 
iniciales de reactante. 
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Figura  33. “Nou” guió de la pràctica “Catàlisi heterogènia. Descomposició del MTBE” per a 
EEQ III (continuació). 
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SEGURIDAD 
Antes de realizar la práctica se deberá conocer las normas generales de seguridad del 
laboratorio y las particulares de la práctica y leer las fichas de seguridad de los productos 
implicados. Consultar con los profesores acerca del manejo, almacenamiento y vertido de los 
productos empleados. 
 
EXPERIMENTAL 
La instalación experimental consta de un reactor discontinuo formado por: 
 

a) Matraz de 250 ml con cinco bocas de las que tres se utilizan para los accesorios, 
una cuarta se usa para la carga del catalizador y la quinta no se emplea. 

b) Refrigerante 
c) Flujómetro de 10 ml 
d) Termómetro de precisión ±0.05oC 
e) Baño termostático 
 

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
1. La resina sulfónica seleccionada, resina comercial con un tamaño medio de partícula de 

0,7 mm (debe solicitarse al profesor). El tiempo de secado ha de ser como mínimo de 
10h a la temperatura de 100-110°C y no superior a 14 h para evitar la desulfonación y 
por tanto, desactivación de la resina. Una vez seca, la resina debe guardarse en un vial 
bien cerrado. 

2. Realiza un diseño experimental en el que se partirá de diversas concentraciones de 
MTBE conseguidas por dilución con Metilciclohexano (justifica la utilización de este 
disolvente) sabiendo que la carga debe ser siempre de 200 ml. Preveer la evaluación 
del error experimental. 

3. Conectar el baño termostático y fijar la temperatura en 55°C, ¿por qué?, de modo que 
la mezcla reactante se encuentre a unos 52°C (¿por qué?). 

4. No utilizar agua en ningún momento, inclusive en la limpieza del material de vidrio. 
5. Se conecta el refrigerante y se comprueba el estado del montaje. Se carga el reactor y 

se conecta la agitación fijando en 500 las rpm ¿por qué?.  
6. Alcanzado el equilibrio térmico entre el sistema reactante y el baño calefactor, se 

añaden entre 0.5 y 2 g (¿por qué? ¿puede variar de un experimento a otro?) de la 
resina directamente desde la estufa con la ayuda de un embudo de papel. Se cierra la 
boca de carga y ese instante se toma como referencia de tiempo cero. Todas las bocas 
deben ajustar perfectamente de modo que la única salida del sistema sea a través del 
refrigerante hacia el flujómetro. 

7. Puesto en marcha el cronómetro, se mide el caudal de isobuteno que se desprende 
midiendo el tiempo necesario para que la burbuja del mistolímetro se desplace un 
volumen determinado  ¿puede ser variable o debe ser siempre el mismo?. Esta medida se 

 
 
 
Figura  33. “Nou” guió de la pràctica “Catàlisi heterogènia. Descomposició del MTBE” per a 
EEQ III (continuació). 
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debe realizar cuantas más veces mejor durante el experimento, que se dará por finalizado 
a los 30 min. aproximadamente. 

8. Presentación de resultados y discusión. 
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Figura  34. Evidència d’introducció dels “Apunts de reactors químics” a la col·lecció OMADO 
del Depòsit Digital de la Universitat de Barcelona. 

Figura  33. “Nou” guió de la pràctica “Catàlisi heterogènia. Descomposició del MTBE” per a 
EEQ III (continuació). 
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Figura  35. Evidència d’introducció dels “Apunts d’Ampliació de reactors químics” a la  col·lecció 
OMADO del Depòsit Digital de la Universitat de Barcelona. 

Figura  36. Evidència d’introducció dels materials de classe (presentacions animades) de 
l’assignatura “Reactors Químics” a l’OCW  de la Universitat de Barcelona. 
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3.3.9 L’avaluació dels aprenentatges. 
 
A l’assignatura d’EEQ III es van servir els següents tipus d’avaluació: la formadora (que ajuda a regular 
l’aprenentatge de l’aprenent), la formativa que permet regular l’ensenyament mitjançant 
l’orientació/ajustament del procés i la sumatòria per acreditar els competències assolides, comprovar  
l’eficàcia del procés d’ensenyament-aprenentatge i planejar les noves seqüències formatives. 
 
Aquestes avaluacions es van fer al llarg de la seqüència formativa (veure Fig.31 de planificació de 
l’assignatura, pag.66). A l’inici es va fer una avaluació diagnòstica que proporciona informació del 
“background” i les expectatives dels aprenents (Annex 6.5, pag.146)., durant l’etapa processual es van 
fer diverses avaluacions de tipus formador/acreditatiu per proporcionar informació a l’estudiant per 
millorar la seva formació, perquè prengui criteris i s’autoreguli. Per finalitzar el procés es va fer una 
avaluació sumatòria (Annex 6.7, pag.164). 
 
Es va fer  una selecció de diverses activitats d’avaluació de caràcter acreditatiu estretament relacionades 
amb els objectius i les activitats d’aprenentatge. Per exemple durant la segona i tercera setmana, els 
aprenents van fer un qüestionari de resposta única obert durant gairebé tota la setmana per resoldre’l, 
a la fi de la setmana es va tancar i es va produir la qualificació. Pel que fa al lliurament de l’informe de 
pràctiques, durant tota la setmana els aprenents van tenir el suport (presencial i virtual) dels docents 
per discutir els resultats que van obtenir durant l’experimentació i la manera de presentar-los 
adequadament així a l’acabament de la setmana van poder lliurar l’informe tècnic i van rebre una 
qualificació. Després d’això amb els respectius comentaris i correccions, els aprenents van preparar una 
exposició per a la part de tancament de l’assignatura. 
 
La dificultat d’aquesta avaluació continuada es el timing tan estret per dur a terme correctament totes 
les activitats d’avaluació amb el respectiu feedback. 

Figura  37. Evidència d’introducció dels materials de classe (presentacions animades) de 
l’assignatura “Ampliació de reactors químics”  a l’OCW  de la Universitat de Barcelona. 
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3.3.10 Suport i tutorització acadèmica de l’estudiant. 
 
Crec que tot l’aprés al taller és de rellevant importància. Al meu departament, hi ha una tradició de fer 
funció tutorial. Actualment la meva condició dins del departament és la de professora lectora “novell” 
per tant encara no he assumit funcions com a tutor. Crec que encara necessito més experiència i 
formació per poder ajudar amb el suport i la tutorització de l’alumnat del departament. 
 
Malgrat tot això, vam fer a classe, com a una activitat d’aplicació d’aquest taller, la cerca a nivell de 
facultat de química (química, química inorgànica i enginyeria química) dels diversos recursos de tutoria 
que existeixen a altres facultats arreu el món. Vam generar un llistat d’enllaços amb una petita 
descripció de què fan aquests altres institucions universitàries per fer la funció tutorial. Aquesta 
evidència es pot veure a l’Annex 6.8 (pag.168). 
 
 
3.3.11 Treball en equip docents. 
 
L’aprés al taller no el puc aplicar directament a l’assignatura d’EEQ III. Fa mesos s’ha establert una 
comissió dins del departament per intentar reformular les assignatures procedimentals de pràctiques de 
la titulació. Infortunadament, jo no en formo part però la meva mentora del màster sí. Crec que amb els 
coneixements apresos al màster que aplicarem a l’EEQ III podem fer una petita contribució a aquesta 
comissió amb els resultats de la prova piloto. 
 
De banda a això, jo pertanyo al grup d’Innovació Docent Consolidat “Enginyeria de la Reacció Química”. 
Actualment estem treballant en diversos projectes que per poder tirar-los endavant necessiten del 
treball en equip de tipus col·laboratiu. Crec que l’aprés en el taller el puc fer servir per fer més fàcil el 
treball dins del grup d’innovació docent. 
 
 
3.3.12 Aplicació de TICs a la docència. 
 
A la facultat de Química, la majoria de professorat fa servir l’aula virtual més com un repositori de 
documents i arxius que per desenvolupar veritables activitats d’aprenentatge i d’avaluació. Per això 
primer vam fer un procés reflexiu pel que fa prendre la decisió d’introduir l’ús de TICs a l’assignatura 
d’EEQ III.  
 
Vam revisar els objectius/resultats d’aprenentatge i els continguts i vam decidir fer servir l’aula virtual. 
També vam ser conscients de la necessitat de formació sobretot en el meu cas. Com a seqüència,   vam 
fer (la meva mentora i jo) cursos per cobrir aquestes carències: 
 

• L’aula virtual com a suport de les classes presencials: “Exemples pràctics” organitzat pel ICE (2 - 
9 de Febrer de 2010) fet per la Dra. Iborra. 

• Campus Virtual amb Moodle organitzat pel ICE (19 de Gener a 9 de Febrer de 2010) fet per la 
Dra. Iborra. 

• Curs d’iniciació al Moodle organitzat per la Facultat de Química (17 de  Maig de 2010) fet per 
mi. 

• Eines bàsiques i dinamització del Campus Virtual organitzat pel ICE (1-3 de Juny de 2010) fet 
per mi. 

• Qüestionaris en el Campus Virtual organitzat pel ICE (7-31 de Gener de 2011) fet per mi. 
• Avaluació, escales i qualificacions en el Campus Virtual (7-31 de Gener de 2011 ) fet per la Dra. 

Iborra. 
 
Amb aquesta formació vam procedir a crear l’aula virtual de l’assignatura d’EEQ III (veure Fig.38, 
pag.80). En paral·lel, vaig preparat una presentació curta pel taller del màster junt al professor Ignacio 
Sirés per explicar als meus companys les generalitats de l’aula virtual i mostrar la que estava preparant 
per l’assignatura d’EEQ III (veure Annex 6.9, pag.170). 
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 Figura  38. Aula virtual d’Experimentació en Enginyeria Química, curs 2010-2011. 
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Figura  38. Aula virtual d’Experimentació en Enginyeria Química, curs 2010-2011 
(continuació). 
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3.3.13 Planificació i organització de la tutoria de carrera. 
 
Al departament d’enginyeria química, és fa servir un PAT clàssic d’orientació curricular. El  responsable 
del PAT és el mateix Cap d’Estudis. Alhora el departament també participa amb “l’Enginycat” que és un 
programa multidisciplinari d’impuls a la innovació tecnològica que neix per iniciativa del Departament 
d’Innovació, Universitat i Empresa, a través del Comissionat per a Universitats i Recerca, i s’executa 
tècnicament a través de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació 
(http://www.enginycat.com). Els objectius són: 
 

• Augmentar la demanda d’estudis d’enginyeria amb especial èmfasi en la presència de les dones 
i evitar l’abandonament dels estudis durant els primers cursos. 

• Millorar l’educació científica i tècnica dels estudiants en la fase pre-universitària. 
• Contribuir a la millora dels resultats acadèmics. 
• Afavorir l’encaix de l’oferta i la demanda de professionals en l’àmbit tecnològic. 

 
En aquest projecte tutorial es disposa d’un o més mentors (va comptar amb un mentor al curs passat i 
aquest curs en compte amb dos) que són alumnes d’últim curs supervisats per un professor tutor (Dra. 
Montserrat Iborra). 
 
Com he explicat anteriorment, la meva condició dins del departament és la de professora lectora 
“novell” per tant encara no he assumit funcions com a tutor. Crec que encara necessito més experiència 
i formació per poder participar en les accions del PAT de la meva titulació. Malgrat això, crec que tot 
l’aprés al taller és de rellevant importància per al meu futur desenvolupament com a professor 
docent/mentor. 
 
 
3.3.14 Ètica i responsabilitat docent. 
 
La presència de l’ètica dins la funció docent ens ha portat a reflexionar sobre la nostra pròpia pràctica 
des dels codis deontològics i els valors morals de la professió. Això ha derivat en la introducció d’una 
proposta dins del contracte didàctic (veure Fig.29, pag.61): 
 
“Construir el coneixement de manera responsable. Per tant, qualsevol tipus de frau serà considerat una 
falta ètica greu i serà penalitzada” 
 
Si els aprenents l’accepten es comprometen d’aquesta manera a la seva formació ètica durant 
l’assignatura, fet de gran rellevància ja que es comú trobar fraus a les assignatures de tipus 
procedimental pel que fa a les dades experimentals i a la discussió dels resultats. 
 
Al pla docent de l’assignatura consta el compromís ètic com a una competència general a desenvolupar 
(veure l’apartat 3.4, pag.103). 
 

 
3.3.15 L’observació de la pràctica docent. 
 
Considerant l’observació de la pràctica docent com una estratègia important per a la millora, hem triat 
fer l’autoobservació i l’heteroobservació a través de l’observació in situ. El principal avantatge que hem 
trobat en aquesta modalitat es que l’entrada d’un observador sense càmera es viu de forma més natural 
en el grup de classe. A més, hi ha aspectes com l’ambient natural a l’aula que creiem que es coartat amb 
la càmera. 
 
L’assignatura és practica i ha estat impartida alhora per mentor i mentoritzat. En conseqüència, atenent 
a les circumstancies concretes es va triar fer l’observació in situ estructurada en els dos àmbits de 
treball: Seminari d’aula amb treball col·laboratiu i desenvolupament de treball experimental al 
laboratori. En tots dos àmbits el mentor va triar les estones en els que va passat a ser observador i va 
donar plena responsabilitat de la docència al mentoritzat.  
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Les observacions es van realitzar a l’inici, varies vegades durant  el semestre i un altre a finals. Tenint en 
compte que l’assignatura d’aplicació és de tipus pràctica, es van haver de modificar els instruments 
proporcionats dins el màster per poder dur a terme les observacions d’una manera més adient.  
 
Desprès de cada observació vam reunir-nos, la meva mentora i jo, per parlar de les impressions de les 
sessions i fer l’anàlisi de les observacions. Aquestes trobades es van repetir al llarg del semestre per tal 
de fer una reflexió acurada, establir comparacions i avaluar l’evolució de la meva actuació docent. Vam 
seleccionar diversos punts forts i febles i durant el curs vam triar diverses estratègies/accions amb 
l’ànim de millorar alguns aspectes de cara al desenvolupament de la meva pràctica docent pels propers 
anys. 
 
Els resum de registres de les observacions i el conseqüent pla de canvis/millores es presenten a 
continuació (veure Figs. 39 a 43). 
 
 
3.3.16 Recursos UB útils per al professorat tutor. 
 
Malgrat el fet que encara no he estat nomenada com a tutor per part del meu departament, considero 
que existeixen múltiples possibilitats d’aplicació dels continguts d’aquest taller dins del meu treball 
docent amb els estudiants pels propers anys. 
 
Crec que allò aprés, em permetrà tutelar més eficaçment a l’alumnat en el seu procés de formació 
personal i professional ja que el taller m’ha proveït de noves eines gràcies al coneixement de la 
informació i recursos  que la UB posa a disposició del professorat tutor. 
 
 
3.3.17 Mètodes i tècniques d’aprenentatge dels estudiants universitaris. Hàbits i tècniques 

d’estudi. 
 
El continguts formatius treballats dins aquest taller em permetran utilitzar eficaçment estratègies 
d’aprenentatge dins el meu treball com a docent amb l’objectiu d’afavorir l’aprenentatge dels meus 
estudiants. Si fos tutor podria ajudar als meus tutoritzats en el seu procés de formació personal i 
professional mitjançant la reflexió sobre les activitats d’aprenentatge que realitzen i a utilitzar 
estratègies adequades (tutoria  de carrera). Com aquest no es el cas, la meva aplicació es reduirà a 
ajudar als meus estudiants a treballar i reflexionar sobre les estratègies d’aprenentatge mitjançant 
activitats pròpies de les meves assignatures a l’aula que potencien la seva autonomia i autoregulació 
(tutoria acadèmica). 
 
En el cas de l’assignatura d’EEQ III, llisto les activitats (veure planificació de l’assignatura, Fig.31, pag.66) 
que tenen relació amb els continguts i que vam dissenyar amb el propòsit que els estudiants apliquin 
diverses estratègies d’aprenentatge perquè les puguin assolir de manera exitosa: 
 

 Construcció de conceptes de disseny experimental i error experimental mitjançant treball 
col·laboratiu en grups de 3 persones: Aquesta activitat comença amb el treball individual de 
cerca d’informació, continua amb el treball col·laboratiu entre companys per discutir els 
conceptes i finalitza amb la redacció individual d’un document. Aquesta activitat vol fomentar 
les habilitats (classificades segon en Jesús Beltran) de cerca d’informació, d’organització, de 
retenció i assimilació d’informació, de comunicació oral i escrita i de tipus social.  

  Aplicació del disseny experimental i l’error experimental a les pràctiques de laboratori: 
 

• Disseny en grup d’una proposta d’experiments que incorporin els conceptes apresos 
prèviament i discussió amb els professors abans de començar l’experimental: Amb 
aquesta activitat es pretén continuar el desenvolupament de les habilitats 
organitzatives, inventives i creatives, de presa de decisió, comunicatives i socials. 
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REGISTRE 1 
Observació in situ de la pràctica docent durant la classe. Registre personalitzat per al treball al 

seminari previ al laboratori d’experimentació. 
 
 
Professor/a: Eliana Ramírez Rangel 
 

Observació núm.:  1    

Data: 1 d’octubre de 2010 
 

 

Assignatura: Experimentació en Enginyeria Química III (EEQ III) 
 
Grau: 4 semestre curricular de la llicenciatura en Enginyeria Química  
 
 
Instruccions 
 
Els següents ítems recullen conductes i pràctiques relacionades amb la docència. Valoreu l’actuació 
docent durant la classe en cadascun dels ítems utilitzant la següent escala de valoració: 
 
1 = Millorable 2 = Adequat 3 = Molt bé 0 = No observat 
 

 
Organització i Presentació 
 
 Millorable Adequat Molt bé No obs. 
 
1. Explica els objectius o finalitats de 
l’assignatura. 

 X   

2. Explica les activitats d’aprenentatge i 
d’avaluació de l’assignatura amb claredat 

X    

3. Parla seguint una seqüència lògica i clara. X    
4. Relaciona l’assignatura actual amb les 
experimentals passades i /o futures. 

 X   

5. Pregunta, s’assegura que l’alumnat està 
seguint i comprenent l’exposició o les activitats 
del laboratori. 

X    

6. Mostra autoritat i seguretat davant els 
aprenents. 

X    

7. Destaca i posa èmfasi en els punts importants  X   
 
Interacció 
 
 Millorable Adequat Molt bé No obs. 
 
8.  Anima i sol·licita preguntes de l’alumnat. 

X    

9.  Fa preguntes per conduir i augmentar la 
comprensió de l’alumnat. 

X    

10. Espera temps suficient perquè els estudiants 
responguin les preguntes. 

X    

11. Escolta amb atenció les preguntes de 
l’alumnat. 

 X   

 

 

 Figura  39. Registre 1: Observació in situ de la pràctica docent durant la classe. 
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Interacció 
 
 Millorable Adequat Molt bé No obs. 
12. Respon adequadament a les preguntes de 
l’alumnat. 

 X   

13. Parafraseja i repeteix les preguntes i 
respostes quan és necessari perquè les escolti tot 
el grup de treball. 

 X   

14. Redirigeix algunes preguntes de l’alumnat cap 
a altres companys del laboratori. 

X    

15.   Interacciona amb tots els membres dels 
grups de treball. 

 X   

 

 
Contingut i rellevància 
 
 Millorable Adequat Molt bé No obs. 
16. El material que presenta té un nivell adequat 
per l’alumnat. 

 X   

17. Demostra domini de la matèria i continguts 
de la classe. 

 X   

 

 
Comunicació verbal i no verbal 
 
 Millorable Adequat Molt bé No obs. 
 
18. El to de veu és audible. 

 X   

19. El to de veu es modula, és variat i accentua 
aspectes importants. 

 X   

20. No utilitza falques excessivament. 
 

 X   

21. El ritme de la parla no és ni massa ràpid ni 
massa lent. 

X    

22. Estableix contacte ocular amb els estudiants a 
l’inici de la sessió. 

X    

23. Manté el contacte ocular durant el transcurs 
de la classe. 

X    

24. Es mou per la classe d’una manera que no 
provoca distracció. 

 X   

25. L’expressió facial i els gestos de les mans 
acompanyen l’èmfasi de l’expressió verbal. 

X    

26. Escolta atentament els comentaris i 
preguntes de l’alumnat. 

 X   

 

 

 
 
 
 
 Figura  39. Registre 1: Observació in situ de la pràctica docent durant la classe (continuació). 
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REGISTRE 2: 
Observació in situ de la pràctica docent durant la classe. Registre personalitzat per al treball al 

seminari previ al laboratori d’experimentació. 
 
 
Professor/a: Eliana Ramírez Rangel 
 

Observació núm.:  2,3    

Data: 15 d’octubre de 2010 
 

 

Assignatura: Experimentació en Enginyeria Química III (EEQ III) 
 
Grau: 4 semestre curricular de la llicenciatura en Enginyeria Química  
 
 
Instruccions 
 
Els següents ítems recullen conductes i pràctiques relacionades amb la docència. Valoreu l’actuació 
docent durant la classe en cadascun dels ítems utilitzant la següent escala de valoració: 
 
1 = Millorable 2 = Adequat 3 = Molt bé 0 = No observat 
 

 
Organització i Presentació 
 
 Millorable Adequat Molt bé No obs. 
 
1. Explica els objectius o finalitats de 
l’assignatura. 

  X  

2. Explica les activitats d’aprenentatge i 
d’avaluació de l’assignatura amb claredat 

 X   

3. Parla seguint una seqüència lògica i clara.  X   
4. Relaciona l’assignatura actual amb les 
experimentals passades i /o futures. 

  X  

5. Pregunta, s’assegura que l’alumnat està 
seguint i comprenent l’exposició o les activitats 
del laboratori. 

 X   

6. Mostra autoritat i seguretat davant els 
aprenents. 

 X   

7. Destaca i posa èmfasi en els punts importants   X  
 
 
Interacció 
 
 Millorable Adequat Molt bé No obs. 
 
8.  Anima i sol·licita preguntes de l’alumnat. 

 X   

9.  Fa preguntes per conduir i augmentar la 
comprensió de l’alumnat. 

 X   

10. Espera temps suficient perquè els estudiants 
responguin les preguntes. 

 X   

11. Escolta amb atenció les preguntes de 
l’alumnat. 

  X  

 

 

. 
Figura  40. Registre 2: Observació in situ de la pràctica docent durant la classe. 
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Interacció 
 
 Millorable Adequat Molt bé No obs. 
12. Respon adequadament a les preguntes de 
l’alumnat. 

  X  

13. Parafraseja i repeteix les preguntes i 
respostes quan és necessari perquè les escolti tot 
el grup de treball. 

  X  

14. Redirigeix algunes preguntes de l’alumnat cap 
a altres companys del laboratori. 

 X   

15.   Interacciona amb tots els membres dels 
grups de treball. 

  X  

 

 
Contingut i rellevància 
 
 Millorable Adequat Molt bé No obs. 
16. El material que presenta té un nivell adequat 
per l’alumnat. 

  X  

17. Demostra domini de la matèria i continguts 
de la classe. 

  X  

 

 
Comunicació verbal i no verbal 
 
 Millorable Adequat Molt bé No obs. 
 
18. El to de veu és audible. 

  X  

19. El to de veu es modula, és variat i accentua 
aspectes importants. 

  X  

20. No utilitza falques excessivament. 
 

  X  

21. El ritme de la parla no és ni massa ràpid ni 
massa lent. 

 X   

22. Estableix contacte ocular amb els estudiants a 
l’inici de la sessió. 

 X   

23. Manté el contacte ocular durant el transcurs 
de la classe. 

 X   

24. Es mou per la classe d’una manera que no 
provoca distracció. 

  X  

25. L’expressió facial i els gestos de les mans 
acompanyen l’èmfasi de l’expressió verbal. 

 X   

26. Escolta atentament els comentaris i 
preguntes de l’alumnat. 

  X  

 

 

 

Figura  40. Registre 2: Observació in situ de la pràctica docent durant la classe (continuació). 
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REGISTRE 3: 
Observació in situ de la pràctica docent durant la classe. Registre personalitzat per al treball al 

laboratori d’experimentació. 
 
 
Professor/a: Eliana Ramírez Rangel 
 

Observació núm.:    4 

Data: 29 d’octubre de 2010 
 

 

Assignatura: Experimentació en Enginyeria Química III (EEQ III) 
 
Grau: 4 semestre curricular de la llicenciatura en Enginyeria Química  
 
 
Instruccions 
 
Els següents ítems recullen conductes i pràctiques relacionades amb la docència. Valoreu l’actuació 
docent durant la classe en cadascun dels ítems utilitzant la següent escala de valoració: 
 
1 = Millorable 2 = Adequat 3 = Molt bé 0 = No observat 
 

 
Organització i Presentació 
 
 Millorable Adequat Molt bé No obs. 
 
1. Explica els objectius o finalitats de 
l’assignatura. 

 X   

2. Explica les activitats d’aprenentatge i 
d’avaluació de l’assignatura amb claredat 

 X   

3. Parla seguint una seqüència lògica i clara.  X   
4. Relaciona l’assignatura actual amb les 
experimentals passades i /o futures. 

 X   

5. Pregunta, s’assegura que l’alumnat està 
seguint i comprenent l’exposició o les activitats 
del laboratori. 

 X   

6. Mostra autoritat i seguretat davant els 
aprenents. 

 X   

7. Destaca i posa èmfasi en els punts importants  X   
 
 
Interacció 
 
 Millorable Adequat Molt bé No obs. 
 
8.  Anima i sol·licita preguntes de l’alumnat. 

 X   

9.  Fa preguntes per conduir i augmentar la 
comprensió de l’alumnat. 

 X   

10. Espera temps suficient perquè els estudiants 
responguin les preguntes. 

 X   

11. Escolta amb atenció les preguntes de 
l’alumnat. 

 X   

 

 

 
Figura  41. Registre 3: Observació in situ de la pràctica docent durant la classe. 
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Interacció 
 
 Millorable Adequat Molt bé No obs. 
12. Respon adequadament a les preguntes de 
l’alumnat. 

 X   

13. Parafraseja i repeteix les preguntes i 
respostes quan és necessari perquè les escolti tot 
el grup de treball. 

 X   

14. Redirigeix algunes preguntes de l’alumnat cap 
a altres companys del laboratori. 

 X   

15.   Interacciona amb tots els membres dels 
grups de treball. 

 X   

 

 
Contingut i rellevància 
 
 Millorable Adequat Molt bé No obs. 
16. El material que presenta té un nivell adequat 
per l’alumnat. 

 X   

17. Demostra domini de la matèria i continguts 
de la classe. 

 X   

 

 
Comunicació verbal i no verbal 
 
 Millorable Adequat Molt bé No obs. 
 
18. El to de veu és audible. 

 X   

19. El to de veu es modula, és variat i accentua 
aspectes importants. 

 X   

20. No utilitza falques excessivament. 
 

 X   

21. El ritme de la parla no és ni massa ràpid ni 
massa lent. 

 X   

22. Estableix contacte ocular amb els estudiants a 
l’inici de la sessió. 

 X   

23. Manté el contacte ocular durant el transcurs 
de la classe. 

 X   

24. Es mou per la classe d’una manera que no 
provoca distracció. 

 X   

25. L’expressió facial i els gestos de les mans 
acompanyen l’èmfasi de l’expressió verbal. 

 X   

26. Escolta atentament els comentaris i 
preguntes de l’alumnat. 

 X   

 

 

 

 

Figura  41. Registre 3: Observació in situ de la pràctica docent durant la classe (continuació). 
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REGISTRE 4: 
Observació in situ de la pràctica docent durant la classe. Registre personalitzat per al treball al 

laboratori d’experimentació. 
 
 
Professor/a: Eliana Ramírez Rangel 
 

Observació núm.:    5,6 

Data: 12 de novembre de 2010 
 

 

Assignatura: Experimentació en Enginyeria Química III (EEQ III) 
 
Grau: 4 semestre curricular de la llicenciatura en Enginyeria Química  
 
 
Instruccions 
 
Els següents ítems recullen conductes i pràctiques relacionades amb la docència. Valoreu l’actuació 
docent durant la classe en cadascun dels ítems utilitzant la següent escala de valoració: 
 
1 = Millorable 2 = Adequat 3 = Molt bé 0 = No observat 
 

 
Organització i Presentació 
 
 Millorable Adequat Molt bé No obs. 
 
1. Explica els objectius o finalitats de 
l’assignatura. 

 X   

2. Explica les activitats d’aprenentatge i 
d’avaluació de l’assignatura amb claredat 

 X   

3. Parla seguint una seqüència lògica i clara.   X  
4. Relaciona l’assignatura actual amb les 
experimentals passades i /o futures. 

 X   

5. Pregunta, s’assegura que l’alumnat està 
seguint i comprenent l’exposició o les activitats 
del laboratori. 

 X   

6. Mostra autoritat i seguretat davant els 
aprenents. 

  X  

7. Destaca i posa èmfasi en els punts importants  X   
 
 
Interacció 
 
 Millorable Adequat Molt bé No obs. 
 
8.  Anima i sol·licita preguntes de l’alumnat. 

 X   

9.  Fa preguntes per conduir i augmentar la 
comprensió de l’alumnat. 

 X   

10. Espera temps suficient perquè els estudiants 
responguin les preguntes. 

 X   

11. Escolta amb atenció les preguntes de 
l’alumnat. 

  X  

 

 

 
Figura  42. Registre 4: Observació in situ de la pràctica docent durant la classe. 



91 
 

 
Interacció 
 
 Millorable Adequat Molt bé No obs. 
12. Respon adequadament a les preguntes de 
l’alumnat. 

  X  

13. Parafraseja i repeteix les preguntes i 
respostes quan és necessari perquè les escolti tot 
el grup de treball. 

 X   

14. Redirigeix algunes preguntes de l’alumnat cap 
a altres companys del laboratori. 

 X   

15.   Interacciona amb tots els membres dels 
grups de treball. 

  X  

 

 
Contingut i rellevància 
 
 Millorable Adequat Molt bé No obs. 
16. El material que presenta té un nivell adequat 
per l’alumnat. 

 X   

17. Demostra domini de la matèria i continguts 
de la classe. 

 X   

 

 
Comunicació verbal i no verbal 
 
 Millorable Adequat Molt bé No obs. 
 
18. El to de veu és audible. 

  X  

19. El to de veu es modula, és variat i accentua 
aspectes importants. 

 X   

20. No utilitza falques excessivament. 
 

  X  

21. El ritme de la parla no és ni massa ràpid ni 
massa lent. 

  X  

22. Estableix contacte ocular amb els estudiants a 
l’inici de la sessió. 

  X  

23. Manté el contacte ocular durant el transcurs 
de la classe. 

  X  

24. Es mou per la classe d’una manera que no 
provoca distracció. 

  X  

25. L’expressió facial i els gestos de les mans 
acompanyen l’èmfasi de l’expressió verbal. 

 X   

26. Escolta atentament els comentaris i 
preguntes de l’alumnat. 

  X  

 

 

 

 

 

 

 Figura  42. Registre 4: Observació in situ de la pràctica docent durant la classe (continuació). 
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IMPRESSIONS DE LES SESSIONS 
 
És important que al les sessions d’observació, la persona observada (amb gravació o sense) reculli les 
impressions que ha tingut a la classe: si ha estat un classe habitual, si l’observació ha afectat el 
desenvolupament de la sessió d’alguna manera, quin ha estat el grau de satisfacció amb respecte la 
classe, sensacions… 
 

He de reconèixer que la primera sessió va ser molt difícil. Malgrat tenir un domini conceptual del tema 

estava molt nerviosa d’haver de fer una classe per aquest tipus d’alumnat (100 estudiants de tercer any, 

gairebé enginyers) ja que preveia que no podria controlar-la. Vaig cometre errades bàsiques a la 

presentació com no establir contacte ocular amb els estudiants, escriure mentre parlava, no controlar el 

to de veu ni el ritme. La veritat ho vaig passar molt malament. Després de la sessió vaig reunir-me amb 

la meva mentora i vam fer un llistat del que no feia correctament i de com podia afrontar la següent 

classe. 

Això sempre ho fem després de cada sessió i la veritat els seus consell m’han estat de molta ajuda ja que 

a poc a poc he aconseguit mostrar-me més autoritària, més segura, millorar el to de veu i el ritme, 

interaccionar a nivell individual amb els estudiants, establir contacte ocular amb els estudiants 

preguntant si entenen el que faig i responent a les seves preguntes, es a dir, aconseguint fer una classe 

més interactiva. A mesura que va transcórrer el curs, he anar millorant la meva pràctica docent a poc a 

poc malgrat que sóc conscient que encara tinc molts aspectes a millorar com és aprendre a dirigir 

algunes preguntes de l’alumnat cap la resta dels seus companys, fer més èmfasi en els aspectes 

rellevants, interaccionar més a nivell de grup de classe, encara he de treballar més el ritme de la parla i 

el to de la modulació de la veu que a vegades tendeixo a descuidar per distracció o per cansament. 

 

RESUM i EVIDÈNCIES DE L’OBSERVACIÓ DE LA PRÀCTICA DOCENT 

Un cop omplert el registre d’observació de la pràctica docent escollit, caldrà seleccionar una sèrie de 
punts forts i febles en els que es vulgui treballar. 
 
Seleccioneu tres punts forts i tres febles, expliqueu els motius d’aquesta qualificació i elaboreu un pla 
per potenciar-ne els forts i millorar els febles. 
 

Punts FORTS de l’actuació docent:  (assenyalar-ne 3) 

1. Preparació de continguts 

Motiu: La seva motivació i  dedicació en aquest aspecte són força bons. 

2. Control dels materials 

Motiu: Realitza un bon control sobre els materials i els calendaris de les tasques. 

3. La comunicació individual amb l’alumne 

Motiu: En el terreny individual no mostra cap dels punts febles de comunicació que si mostra davant del 

grup. 

 

 Figura  43. Impressions de les sessions d’observació, resum i evidències, pla d’actuació i pla 
de  futur. 
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Punts FEBLES de l’actuació docent:  (assenyalar-ne 3) 

1. Nerviosisme 

Motiu: Es importat la impressió que es causa a l’alumne per tal de poder exercir amb autoritat.  

2. Registre de veu 

Motiu: La comunicació és un factor fonamental en l’exercici de la docència. 

3. Ritme 

Motiu: És tant importat el contingut com la planificació temporal i el ritme. 

 

PLA D’ACTUACIÓ 

Algunes estratègies per potenciar els punts forts 

Habilitat a potenciar: 1. Coneixement de la matèria 

Estratègies:  

El mentoritzat assistirà en el procés de planificació, preparació i execució de la docència del mentor. 

 

Habilitat a potenciar: 2. Control del materials 

Estratègies: 

En l’exercici de la docència se li proporciona major responsabilitat. 

 

Habilitat a potenciar: 3. Comunicació oral individual amb l’alumne 

Estratègies: 

En l’exercici de la docència se li proporciona major responsabilitat i capacitat de decisió, de manera que 

l’alumne percebi que no és l’ajudant”  sino l’altre professor que comparteix responsabilitat docent. 

 

Algunes estratègies per millorar els punts febles 

Aspecte a millorar: 1. Comunicació oral 

Estratègies: 

Es proposa preparar presentacions que permetin dirigir la veu directament a l’alumnat i no parlar 

mentre s’escriu a la pissarra. Utilitzar la llengua materna: el castellà. 

 

Aspecte a millorar: 2. Nerviosismes i autoritat 

Estratègies: 

La preparació del material en presentacions animades que permetin no tenir que dependre del aspecte 

cognitiu ha de permetre sentir-se més segur i mostrar més autoritat. Utilitzar la llengua materna: el 

castellà. 

 

 

 

 

Figura  43. Impressions de les sessions d’observació, resum i evidències, pla d’actuació i pla 
de  futur (continuació). 
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Algunes estratègies per millorar els punts febles 

Aspecte a millorar: 3. Ritme 

Estratègies: 

Les presentacions animades fan que un hagi de visualitzar la classe abans de realitzar-la i en certa 

manera ha de permetre establir millor el ritme. Utilitzar la llengua materna: el castellà. 

 

 

Reflexionar sobre els canvis en els punts forts i febles entre la 1a i la 4a observació. Quines estratègies 

han estat més útils? Quines han estat menys adequades? 

El canvi del català al castellà (llengua materna), malgrat que el nivell de català és adequat, ha resultat 

bastant efectiu mostrant un guany en la confiança i claredat. 

 

La utilització de presentacions animades a millorat el fet  comunicatiu en el aspecte de dirigir la veu i la 

mirada directament al alumne, amb el que s’ha millorat el control de l’aula i el nerviosisme.  

 

Malgrat que ha ajudat molt en el ritme la programació temporal de la classe mitjançant l’animació 

encara cal millorar l’aspecte d’interacció amb l’alumnat, fent lo participar més en la classe. 

 

La percepció del alumne com a professor responsable ha ajudat a augmentar la seguretat del 

mentoritzat potenciant-se la resta d’aspectes. 

 

 

PLA DE FUTUR 

 

A partir d’aquesta experiència, quins punts es podrien seguir treballant en el futur? Quines estratègies 

estan resultant profitoses? 

Cal seguir treballant la interacció amb l’alumnat en grup mitjançant la programació dels continguts (cal 

posar-se en el paper de l’alumne i preveure els seus dubtes incorporant les preguntes adequades) i 

l’augment de responsabilitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura  43. Impressions de les sessions d’observació, resum i evidències, pla d’actuació i pla 
de  futur (continuació). 
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• Omplir individualment els miniQuests al Campus Virtual de l’assignatura: es vol 
promoure les habilitats d’assimilació i retenció de la informació, analítiques, 
metacognitives i autoreguladores. 

• Execució en grup de la proposta experimental al laboratori: Es busca fomentar les 
habilitats organitzatives, inventives i creatives, analítiques, de presa de decisió, socials 
i autoreguladores. 

• Preparació en grup d’un informe tècnic de la pràctica duta a terme al laboratori: Es vol 
promoure les habilitats organitzatives, inventives i creatives, analítiques, de 
comunicació, metacognitives i autoreguladores. 

• Exposició dels resultats experimentals: Amb aquesta darrera activitat es pretén 
fomentar les habilitats organitzatives, d’assimilació i retenció de la informació i de 
comunicació. 

 
En el desenvolupament de cadascuna d’aquestes activitats s’ha buscat fer un ensenyament directe e 
interactiu de les estratègies d’aprenentatge mitjançat el modelat i la pràctica a vegades guiada, a 
vegades independent això depenen dels tipus d’estudiants que formaven part del grups de treball. En 
tot moment es va oferir “feedback” i a la fi de l’assignatura vam reflexionar l’eficàcia de les estratègies 
fetes servir pels estudiants en cadascuna de les activitat plantejades durant l’assignatura (Veure 
l’apartat 3.5 “Anàlisi de l’adequació dels canvis introduïts al procés docent, avaluació i proposta de 
millora”, pag.107). 
 
 
3.3.18 Adquisició, seguiment i avaluació de competències transversals. 
 
Els continguts d’aquest taller junts als treballats al taller “Ètica i responsabilitat docent” van produir la 
modificació del pla docent de l’assignatura (veure apartat 3.4, pag.103) amb la finalitat d’introduir les 
competències transversals de compromís ètic i treball en equip tan importants dins la formació 
professional com a enginyer químic i la formació en valors cívics i morals com a ciutadans que integren 
una societat. 
 
Aquestes dues competències han estat incloses gairebé en totes les activitats d’aprenentatge/avaluació 
desenvolupades a l’assignatura (veure planificació de l’assignatura, Fig.31, pag.66) amb la intenció de 
fomentar la reflexió, el contrast i la implantació de bones pràctiques entre l’alumnat: 
 

 Construcció de conceptes de disseny experimental i error experimental mitjançant treball 
col·laboratiu en grups de 3 persones: Aquesta activitat busca promoure principalment el treball 
en equip. 

 Aplicació del disseny experimental i l’error experimental a les pràctiques de laboratori: 
 

• Disseny en grup d’una proposta d’experiments que incorporin els conceptes apresos 
prèviament i discussió amb els professors abans de començar l’experimental: 
Juntament amb el desenvolupament de les habilitats organitzatives, comunicatives i 
socials, es pretén posar en pràctica la competència de treball en equip. 

• Omplir individualment els miniQuests al Campus Virtual de l’assignatura: es vol 
promoure principalment la competència del compromís ètic a nivell individual a través 
de l’avaluació formativa. L’alumne accedeix als qüestionaris i els haurà de treballar 
individualment per millorar de manera autònoma el seu aprenentatge.  

• Execució en grup de la proposta experimental al laboratori: Es busca fomentar el 
treball en equip. 

• Preparació en grup d’un informe tècnic de la pràctica duta a terme al laboratori: Es vol 
promoure les competències de treball en equip i de compromís ètic, les quals s’han de 
reflectir al document preparat pel grup. 

• Exposició dels resultats experimentals: Amb aquesta activitat es pretén fomentar la 
competències de treball en equip i de compromís ètic. L’exposició oral haurà de 
reflectir el desenvolupament d’aquestes competències. 
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Com es pot veure, a l’assignatura s’han establit metodologies pel aprenentatge i avaluació (activitats per 
a la integració) de les competències transversals alhora que es treballaven les competències 
específiques. Amb les activitats proposades, les competències transversals s’han posat en pràctica i 
s’han explicitat procediments coherents amb les competències escollides a desenvolupar (imatge 
coherent amb els valors / model). 
 
Per acabar, la presència de l’ètica dins la funció docent ens ha portat a reflexionar sobre la nostra pròpia 
pràctica des dels codis deontològics i els valors morals de la professió. Això ha derivat en l’ús del 
contracte didàctic dins l’assignatura amb la següent proposta: “Construir el coneixement  de manera 
responsable. Per tant, qualsevol tipus de frau serà considerat una falta ètica greu i serà penalitzada”. 
 
D’aquesta manera, si l’alumnat accepta el contracte didàctic, es compromet d’aquesta manera a la seva 
formació ètica durant l’assignatura, fet de gran rellevància ja que es comú trobar fraus a les assignatures 
de tipus procedimental pel que fa a les dades experimentals i a la discussió dels resultats. 
 
Crec que seria possible donar un pas endavant, des de la tutoria (tant de carrera com acadèmica), per 
millorar l’aprenentatge de les competències transversals a la UB ja que si es concebi el procés 
d’aprenentatge des d’una perspectiva de seqüència, qui millor que el tutor per avaluar el 
desenvolupament de les competències transversals de l’alumne al llarg de la carrera mitjançant el 
diàleg, l’orientació, l’observació, la informació i l’ensenyament de competències transversals, la 
informació d’altres fonts com és la que procedeix d’altres professors, etc.  
 
En aquest punt em permeto senyalar la necessitat de una coordinació entre tutors acadèmics de nivell i 
entre nivells del pla docent. És necessari fer aquest esforç, superant individualitats, per tal assolir les 
fites establertes en el marc de l’EEES. En aquest punt podria ser de vital importància la incorporació  de 
les mentories de novells a nivell de departament i universitat, a la fi d’aconseguir un col·lectiu de 
professors nous preparat per als nous reptes. Aquest assumpte es pot veure tractat en detall a la 
presentació preparada per la Dra. Iborra i jo para la sessió del màster titulada “La mentoria, els 
departaments i la formació del professorat novell” i a la comunicació presentada al II Congreso 
Internacional de Docencia Universitaria (veure Annex 6.10, pag.174 i Annex 6.11, pag.176, 
respectivament). 
 
 
3.3.19 Resolució de conflictes personals i acadèmics. 
 
Els continguts formatius d’aquest taller es poden fen servir no només a l’assignatura d’EEQ III, objecte 
d’aplicació d’aquest màster, sinó que també a totes les assignatures que formen part de la nostra 
assignació docent.  
 
Com a professors docents hem d’utilitzar eficaçment estratègies i habilitats comunicatives dins el treball 
docent per conèixer la realitat de l’alumnat amb dificultats personals i/o psicològiques i/o necessitats 
especials i conèixer els recursos disponibles a la universitat per atendre’ls i ajudar-los a la seva 
integració. Com a professors tutors (ja sigui de carrera o acadèmic), considerant que forma part del 
deure ètic d’ajudar a l’alumnat en el seu procés de formació personal i professional, hauríem de fer 
servir  les nostres habilitats de comunicació a l’entrevista amb els estudiantes per poder identificar 
aquells que pateixin aquests tipus de dificultats i saber aconsellar-los i derivar-los a l’OPI del SAE o 
l’UDAP segons sigui la problemàtica. 
 
En el meu cas concret, que encara no sóc tutora de carrera, puc treballar els continguts apresos dins la 
meva assignatura d’EEQ III des de la tutoria acadèmica. Donat el perfil professional d’un enginyer, en el 
cas de tenir cap alumne amb un grau de discapacitat de mobilitat, crec que es possible donar-li un tracte 
equitatiu i una efectiva igualtat d’oportunitats mitjançant l’adaptació curricular malgrat ser una 
assignatura de caire pràctic. 
 
El seu itinerari curricular es pot focalitzar en desenvolupar principalment les competències generals de 
capacitat d’aplicar els coneixements a la pràctica, capacitat d’anàlisi i de síntesi, gestió de la informació, 
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treball en equip i compromís ètic. La part corresponent a la habilitat per fer servir les instal·lacions i els 
equips  serà desenvolupada pel seus companys del grup de treball dins el laboratori. Si es el cas de 
discapacitats visual o auditius, veig molt més complicat, no pas impossible, fer la mateixa adaptació per 
qüestions de seguretat al laboratori. 
 
 
3.3.20 Plataformes virtuals en l’acció tutorial. 
 
Malgrat les plataformes virtuals per a l’acció tutorial es presenten com una alternativa molt útil a la 
tutoria presencial principalment en el cas de gran grup, les meves possibilitats d’aplicació del continguts 
treballats al taller, es redueixen a aplicar-los dins l’assignatura d’EEQ III com a tutoria acadèmica 
(d’assignatura) i no pas com a tutoria curricular (de carrera) donat que encara no sóc tutor dins el meu 
departament. 
 
En el cas de l’assignatura en la que hem realitzat l’aplicació, l’Experimentació en Enginyeria Química III, 
aquest curs s’ha intentat realitzar una tutorització a través d’un fòrum de dubtes localitzat a l’aula 
virtual (veure Aula virtual de l’assignatura, Fig.38, pag.80 ). 
 
Al proper curs acadèmic 2011-12, el que pretenem es utilitzar estratègies i habilitats en el treball docent 
fent servir les eines correu electrònic i wiki no només per la construcció del coneixement sinó per tutelar 
el treball individual i en petit grup dels estudiants (Veure apartat 3.5 “Anàlisi de l’adequació dels canvis 
introduïts al procés docent, avaluació i proposta d’accions de millores”, pag.107). La intenció principal es 
fer el seguiment individualitzat, fomentar un clima de treball en equip i de treball entre iguals. Com en el 
caso del tutor de carrera, el nostre rol (de la meva mentora i jo) “actiu” serà actuar com administradors, 
moderadors i reguladors dels continguts. El que busquem amb la redacció d’informes tècnics mitjançant 
wikis és establir les regles de participació, identificar la participació dels estudiants, fomentar la 
confiança/treball entre iguals i modelar el procés d’escriptura i redacció. 
 
 
3.3.21 Intercanvi d’experiències en tutoria. 
 
Considero que aquest taller va ser molt enriquidor ja que ens va donar eines per entendre quins 
element calen dins d’un PAT, ens va recordar quines són les funcions del tutor i les possibilitats que 
ofereix el Campus Virtual com eina de suport per al tutor. A partir del treball en petit grup a classe i una 
posada en comú amb els companys vam fer formular una proposta final per als disseny d’un pla d’acció 
tutorial. Els elements més rellevants que haurien d’aparèixer serien: 
 

• Fòrum d’informació general i establir contacte entre tutors. 
• Noticies. 
• Informació de contacte entre els participants. 
• Documents generals: repositoris, normatives de permanència, de mobilitat, del PAT, etc., la 

trajectòria curricular (crèdits/assignatures). 
• Currículum vitae (CV) visible para l’estudiant, invisible para el tutor. 
• Enllaços a pàgines de la Universitat de Barcelona: Formació del tutor, reconeixement del tutor, 

formació d’estudiants, Recursos UB, etc. 
• Activitats. 
• Cronograma de planificació/temporalització.  
• Qüestionari per a avaluació del tutor. 

 
Malgrat no ser tutor, fet que fa que no pugui aplicar directament els continguts formatius treballats, he 
demanat a la meva mentora que em deixés observar l’aplicació Moodle corresponent al PAT del meu 
ensenyament (veure Fig.44, pag.98) amb la intenció de determinar si els elements que a classe vam 
considerar com a imprescindibles apareixien dins el disseny del pla d’acció tutorial d’Enginyeria Química. 
Com es pot observar la majoria dels elements formen part del PAT excepte pel que fa al cronograma de 
planificació/temporalització i al qüestionari per a avaluació del tutor. 
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Figura  44. Espai tutor, PAT de la Facultat de Química. 
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3.3.22 Estratègies de comunicació. 
 
Els continguts formatius treballats dins el taller em dona eines per al meu desenvolupament 
professional ja que em permet utilitzar eficaçment estratègies i habilitats comunicatives alhora que 
m’ajuda a desenvolupar un pensament reflexiu pel que fa a la meva pràctica docent.  
 
Crec que els continguts d’aquest taller juntament amb les dels tallers “Docència, aprenentatge i 
comunicació”, “Estratègies de treball a l’aula universitària”, i “Observació de la pràctica docent”, em 
permetran millorar gradualment la meva comunicació a classe. Amb això es pot enfortir la relació amb 
l’alumnat i fer més fàcil d’aquesta manera el foment de la participació, la detecció de les seves 
necessitats i l’accés al coneixement. 
 
Des del meu parer com a professor novell que sóc, considero molt important invertir més temps en la 
preparació de les meves classes per poder aplicar “els fars” d’estratègies de comunicació efectiva. Crec 
que això acompanyat de moltes hores de pràctica docent em faran millorar amb el temps la meva 
pràctica docent. 
 
 
3.3.23 Els sistemes de garantia de qualitat a la universitat. 
 
Després d’entendre com funcionen el processos d’avaluació/acreditació de les universitats, els 
continguts formatius treballats poden contribuir  directament al meu desenvolupament professional ja 
que ha quedat clar com i amb quina institució he de fer el meu futur procés d’acreditació com a 
professor titular.  
 
Tenint en compte que la implantació de la qualitat total dins els ensenyaments permet aconseguir la 
certificació i acreditació del mateixos, considero important l’existència d’indicadors quantitatius com 
són les enquestes de satisfacció i les avaluacions dels professorat i dels estudiants. Com a conseqüència, 
hem incorporat a l’assignatura d’EEQ III una enquesta de satisfacció que ha de respondre l’alumnat per 
d’aquesta manera poder detectar els punts forts i febles que presenta la planificació docent i proposar 
accions de millora. Els resultats d’això es presenta a l’Annex 6.7 (pag.164).  
 
 
3.3.24 Disseny de projectes per a la millora i innovació docent. 
 
Els continguts formatius treballats dins el màster i especialment en el cas d’aquest taller, m’han permet 
ajudar a formular diversos projectes per la millora i innovació docent dins el grup d’Innovació Docent 
Consolidat “Enginyeria de la Reacció Química” del qual formo part: 
 

 Convocatòria PID 2010:  
• Segona fase del projecte millora i innovació docent per el desenvolupament de 

presentacions animades per ERQ (2010PID-UB/54). 
• Desenvolupament de l’aula virtual de l’assignatura de reactors químics (2010PID-UB-51). 

Amb la col·laboració de la Dra. Anna Escofet. 
 

 Convocatòria PID 2011:  
• Implementació de tècniques de treball en grup a la assignatura Experimentació en 

Enginyeria Química III (pendent de concessió).  
• Desenvolupament de metodologies d'aprenentatge de l’alumnat en l’assignatura cinètica 

aplicada i catàlisi (pendent de concessió). 
 
El detall d’aquest projectes es poden trobar a la web de l’Observatori de la Innovació Docent: 
http://www.ub.edu/oid/es/og/enginyeria-de-la-reacci%C3%B3-qu%C3%ADmica. A continuació, a la 

http://www.ub.edu/oid/en/content/implementaci%C3%B3-de-tecniques-de-treball-en-grup-la-assignatura-experimentaci%C3%B3-en-enginyeria-qu�
http://www.ub.edu/oid/en/content/implementaci%C3%B3-de-tecniques-de-treball-en-grup-la-assignatura-experimentaci%C3%B3-en-enginyeria-qu�
http://www.ub.edu/oid/en/content/desenvolupament-de-metodologies-daprenentatge-de-l%E2%80%99alumnat-en-l%E2%80%99assignatura-cin%C3%A8tica-aplicad�
http://www.ub.edu/oid/en/content/desenvolupament-de-metodologies-daprenentatge-de-l%E2%80%99alumnat-en-l%E2%80%99assignatura-cin%C3%A8tica-aplicad�
http://www.ub.edu/oid/es/og/enginyeria-de-la-reacci%C3%B3-qu%C3%ADmica�
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Figura 45, presento el meu perfil dins l’Observatori de la Innovació Docent com a part de les evidències 
d’aplicació. 

 
 
 
 
Per acabar, feta la reflexió sobre les possibilitats d’aplicació de tot allò aprés i les possibles dificultats 
que previsiblement es trobaran fent referència al context universitari propi, es va planificar un procés 
docent ”nou” per a l’assignatura d’Experimentació en Enginyeria Química per al curs 2010-2011 (Veure 
Figura 46). Com a conseqüència, es va reformular el pla docent on se incorporen els canvis en relació al 
curs anterior (veure següent apartat). 
 
 
 

Figura  45. Perfil de l’Eliana Ramírez Rangel a l’Observatori de la Innovació Docent. 
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Experimentació en Enginyeria Química III

CD/CA i la Seqüència formativa

-Establiment del timing de l’assignatura 
segons la seqüència formativa

- Avaluació inicial

- Presentació de l'assignatura

- Contracte didàctic

- Enquesta de satisfacció

Docència, aprenentatge i 
comunicació

-Sintonització mitjançant una classe 
expositiva durant la primera classe

- Revisió/reflexió de la sincronització 
entre els objectius/resultats 

d’aprenentatge i les metodologies

Com aprenen els estudiants?

-Ús del contracte didàctic per promoure 
el concepte constructivista del 

coneixement.

-Creació de noves metodologies i 
activitats d’aprenentatge i avaluació per 
atendre a la “diversitat” dels aprenents

-Introducció de canvis en el pla d’estudis 2010-2011 i 
2011-2012

Estratègies de treball a l’aula universitària

-Sintonització mitjançant una classe expositiva durant 
la primera classe (ús de comunicació verbal/no verbal)

-Ús de l’avaluació diagnòstica per conèixer el grup 
d’aprenents

-Utilització de metodologies per fer participar l’alumnat

Elaboració d’activitats de treball i d’avaluació

-Elaboració de activitats de treball col·laboratiu, assajos

-Webquests, discussions, elaboració d’informes, 
exposicions, proves objectives

- Avaluació inicial/Avaluació sumatòria

-Contracte didàctic

-Feedback

- Enquesta de satisfacció

-Preparació de nous guions de pràctiques

-Preparació d’avaluació inicial, enquesta 
de satisfacció, contracte didàctic

Avaluació dels aprenentatges

-Introducció al Depòsit Digital de la Universitat de 
Barcelona els apunts d’Ampliació de Reactors 

Químics i Reactors Químics

-Introducció a l’OCW de dels materials docents de les 
assignatures de Reactor Químics i Ampliació de 
Reactores Químics sota una llicència Creative

Commons i

-Activitats d’avaluació 
formatives/acreditatives relacionades 

amb objectius i activitats 
d’aprenentatge

-Avaluació diagnòstica/sumatòria

Suport i tutoritzacióacadèmica
de l’estudiant

-Llistat d’enllaços a altres facultats de química arreu del 
món per veure com desenvolupen la seva funció tutorial

Treball en equips docents

-Formulació de diversos projectes 
d’innovació docent

Aplicació de TICs a la docència

-Concepció i creació de l’Aula Virtual

Planificació de la docència universitària:
del perfil professional i les competències 

del grau al programa docent

Elaboració de materials docents i 
documents de  treball

Com afecta la propietat intel·lectual  
al professorat universitari en l’elaboració
dels materials docents i la investigació?

Figura  46. Aplicació dels continguts  formatius treballats al màster a l’assignatura Experimentació en Enginyeria Química III. 
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Experimentació en Enginyeria Química III

Observació de la 
pràctica docent

Planificació i organització 
de la tutoria de carrera

Recursos UB útils
per al  professorat tutor

Mètodes i tècniques d’aprenentatge
dels estudiants universitaris. 

Hàbits i tècniques d’estudi

Adquisició, seguiment i avaluació 
de competències transversals

Resolució de conflictes 
personals i acadèmics

Plataformes virtuals 
en l’acció  tutorial

Intercanvi d’experiències 
en tutoria

Estratègies de 
comunicació Disseny de projectes per la 

millora  i innovació docent 

Gestió de l’estrès Tècnica vocal i oratòria 
per a professorat

Responsabilitat docent i ètica

Contracte didàctic

Registres de les observacions 
in situ i pla de canvis/millores

Elaboració de materials de treball i avaluació 
que permetin la posada en pràctica 

d’estratègies d’aprenentatge mitjançant 
modelat, la pràctica guiada i/o independent

-Contracte didàctic
-Elaboració de materials de treball i 
avaluació que permetin l’adquisició, 

seguiment i avaluació de les competències 
de treball en equip i ètica.

Preveure la presència d’alumnes al 
laboratori amb cert grau de 

discapacitat: Avaluació de com 
ajudar-los i fer una adaptació 

curricular.

-Tutorització mitjançant un fòrum de 
dubtes a l’Aula Virtual de l’assignatura
-Ús del correu electrònic i wiki no només 
per construcció del coneixement sinó 
per tutelar el treball individual i el de 

petit grups

Recursos docent accessibles a la UB

Ús dels recursos docents existents per a 
l’elaboració de materials  docents i documents 

de treball així com per a la preparació 
d’activitats de treball a classe.

-Disseny d’un pla d’acció tutorial
indicant els elements més rellevants 

que hi haurien d’aparèixer.
-Reflexió sobre el PAT de la facultat 

de Química

Ús de les eines d’aquest taller per 
millorar la comunicació a classe amb 

l’alumnat
Els sistemes de garantia 
de qualitat a la universitat

Enquesta de satisfacció com a 
element de valoració de la qualitat.

Participació en la formulació de
diversos projectes per la millora i 

innovació docent dins el grup 
d’Innovació Docent Consolidat 

“Enginyeria de la Reacció 
Química”

Ús de les eines d’aquest taller a 
nivell personal per gestionar 

l'estrès generat per la docència

Ús de les eines d’aquest taller per 
millorar la tècnica vocal a les 

classes expositives

Ús dels recursos per tutelar més 
eficaçment a l’alumnat en el seu 
procés de formació personal i  

professional

Coneixement de les diverses  
accions tutorials dins la Facultat 

de Química

Figura  46. Aplicació dels continguts  formatius treballats al màster a l’assignatura Experimentació en Enginyeria Química III (continuació). 
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3.4 Pla docent de l’assignatura EEQ III (curs 2010-2011). 
 
En aquest apartat, es presenta el pla docent de l’assignatura per al curs 2010-2011. 

 
 

Pla Docent 
 

Dades generals de l’assignatura 
 
Nom de l’assignatura: EXPERIMENTACIÓ EN ENGINYERIA QUÍMICA III 
 
Codi: 238030 
 
Titulació: ENGINYERIA QUÍMICA 
 
Curs acadèmic: 2010-2011 
 
Coordinador/Responsable: Dra. Montserrat Iborra 
 
Departament: Departament d’ Enginyeria Química 
 
Crèdits: 6 
 
Recomanacions 
És convenient haver cursat Experimentació en Enginyeria Química I i II haver 
assolit una bona base estadística, en concret d’errors. 
 
Altres recomanacions 
          Competències prèvies: 
         L’alumnat ha de ser autònom i tenir habilitat per interpretar i comprendre el 

llenguatge propi dels guions de pràctiques. I saber utilitzar i aplicar els 
conceptes previs implicats en les assignatures que són prerequisit i en les 
recomanades. 

 
Requisits 
 238032 – Operacions de Separació (Obligatòria) 
 238035 – Reactors Químics (Obligatòria) 
 
Competències que es desenvolupen  
 
Competències generals:  
Capacitat d’aplicar els coneixements a la pràctica 
Raonament crític 
Capacitat d’anàlisi i síntesis 
Capacitat de gestió de la informació 
Treball en equip 
Aprenentatge autònom 
Compromís ètic 
 
Competències específiques: 
Habilitat per resoldre problemes en l’àmbit de l’enginyeria 
Capacitat per emprar els coneixements anteriors per desenvolupar i elaborar les 
pràctiques.  
Habilitat per fer servir les instal·lacions i equips. 
Planificació i execució experiments 
Capacitat per saber trobar informació i emprar la bibliografia científica i tècnica 
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Objectius d’aprenentatge  
 
• Planificar, executar, interpretar i comunicar els resultats d’un treball 

experimental, formant part d’un equip però amb plena responsabilitat 
individual. 

• Aplicar de forma pràctica els continguts desenvolupats a les assignatures de 
teòriques d’Operacions de Separació  i Reactors Químics. 

• Manipular, analitzar i interpretar resultats experimentals. 
• Treballar en grup de forma efectiva, coneixent i facilitant la feina de la resta de 

membres. 
 
Blocs temàtics 
 
1. Reactors: 
    1.1 Catàlisi heterogènia: descomposició de MTBE (CHMT) 
    1.2 Models de flux (MFL). 
    1.3 Reactor fotoquímic (RFO). 
    1.4 Reactor no estacionari no isotèrmic (RNI). 
    1.5 Reactor tubular (RTU). 
    1.6 Sèrie de tancs agitats (STA). 
 
2. Operacions de separació: 
    2.1 Cristal·lització (CRI). 
    2.2 Extracció líquid-líquid amb embuts (EXLL). 
    2.3 Bescanvi iònic (IIO). 
    2.4 Rectificació continua en columna de rebliment (RCR). 
    2.5 Rectificació en columna de plats (RDP). 
    2.6 Rectificació discontinua en columna de rebliment (RDR). 
    2.7 Assecat (SEC). 
 
3. Disseny experimental. 
 
Metodologia i organització general de l’assignatura 
 
Els professors assignaran a cada grup el treball a realitzar. El treball s’haurà de 
realitzar en el timing proposat. Per tant, és obligatori haver-se llegit la 
documentació subministrada en el moment adient. S’ha d’entrar al laboratori amb 
una planificació detallada de la feina a dur a terme i haver-se distribuït prèviament 
el treball a realitzar entre els membres del grup. Aquesta planificació ha ser 
compatible amb els objectius proposats i els equips disponibles i es discutirà amb 
els docents. En finalitzar els diferents treballs s’han de lliurar els informes 
corresponents. També s’ha de realitzar (individual o en grup) una presentació oral. 
 
Tot el material i informació està accessible a través de l’Aula Virtual de 
l’assignatura. Aquest material inclou: 
 

1. Pla docent de l’assignatura. 
2. Planificació i llistat de les tasques a realitzar. 
3. Informació de cadascuna de les pràctiques. 
4. Normativa dels laboratoris experimentals. 
5. Recursos 

 
L’assistència al laboratori és obligatòria. 
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Activitats presencials:  
 

• Expositives: exposició oral d’una pràctica. 
• En grup: desenvolupament del treball proposat pels docents, exposició oral 

d’una pràctica. 
• Individuals: exposició oral d’una pràctica i control avaluatiu. 

 
Activitats dirigides:  
 

• En grup: elaboració d’informes. 
 
Activitats autònomes:  
 

• Individuals: Preparació de l’exposició oral d’una pràctica, dels controls 
avaluatius i d’un resumen escrit. 

 
 
Avaluació dels aprenentatges 
 
Donades les característiques de l’assignatura l’AVALUACIÓ només pot ser 
CONTINUADA. 
 
Treballs: han de realitzar-ne un informe per pràctica realitzada (en grup). La nota 
de cada informe tindrà en compte la claredat i presentació, els resultats, taules i 
gràfics, la discussió de resultats així com el treball proposat sobre el disseny 
experimental. 
 
Presentacions orals. Han de realitzar-ne una presentació cadascun dels alumnes. 
 
Control: Taques/test/qüestions. 
 
La qualificació final serà: 
 
Nota=0.60·Nota informes+0.10·Nota exposició oral+0.30·Nota control 
 
L'aprovat es fixa a 50 punts. Les notes de informes i del control hauran de ser 
iguals o superiors a 30 punts per poder fer la mitjana. Els alumnes que no superin 
50 han suspès l’assignatura. 
 
Avaluació única 
 
Tenint en compte que l’assistència al laboratori és obligatòria, l’opció d’avaluació 
única no és pertinent. 
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Fonts d’informació bàsica 
 
Llibres 
 
Referències Comentaris  

- George E.P. Box, William G. Hunter, J. Stuart Hunter. 
Statistics for experimenters : an introduction to design, 
data analysis, and model building Wiley, New York. 2nd 
Edition 2005  (En castellà 1ªEdició 1989 Editorial Reverté) 
http://cataleg.ub.edu/record=b1060871~S1*cat   

- R. H. Perry. Manual del Ingeniero Químico (1992), Ed. 
McGraw-Hill. 
http://cataleg.ub.edu/record=b1669679~S1*cat 

 
 

- S. Foggler, Element´s of Chemical Reaction Engineering, 
Ed. Prentice Hall, 1998. 
http://cataleg.ub.edu/record=b1446853~S1*cat 

- Levenspiel, O. “Ingeniería de las reacciones químicas” 3a 
ed. México, D.F. : Limusa Wiley, 2004 
http://cataleg.ub.edu/record=b1638305~S1*cat 

- Levenspiel, O. “Omnilibro de los reactores químicos”. Ed. 
Reverté, 1986. 
http://cataleg.ub.edu/record=b1637914~S1*cat 

- E. J. Henley y J. D. Seader, J. D. Operaciones de 
separación por etapas de equilibrio en Ingeniería Química 
(1988), Ed. Reverté 
http://cataleg.ub.edu/record=b1072822~S1*cat 

- W. L. McCabe, J. C. Smith y P. Harriot. Operaciones 
Unitarias en Ingeniería Química (1991), Ed. Reverté. 
http://cataleg.ub.edu/record=b1243465~S1*cat 

- R. E. Treybal. Operaciones de transferencia de masa 
(1980), Ed. McGraw-Hill. 
http://cataleg.ub.edu/record=b1120233~S1*cat 

- Ch. N. Satterfield. Heterogeneous Catalysis in practice, 
1980, McGraw-Hill, N.Y. 
http://cataleg.ub.edu/record=b1067187~S1*cat 

- J. M. Thomas y W. J. Thomas. Principles and practice of 
heterogeneous catalysis, 1997, VCH, Weinheim. 
http://cataleg.ub.edu/record=b1303709~S1*cat 

 

Coneixements 
per al treball 
experimental 
 
 
Obra de 
referència per 
a el suport 
teòric general 
 
Obres de 
referència per 
a el suport 
teòric bloc de 
reactors 
 
 
 
 
Obres de 
referència per 
a el suport 
teòric bloc  
de operacions 
 
 
 
 
 
Obres de 
referència per 
a el suport 
teòric per a la 
pràctica de 
catàlisi 

 
Referències web 

 
 

Referències Comentaris  
Campus Virtual UB Programa de l’assignatura 

Informació de cadascuna de les pràctiques 
Normativa dels laboratoris experimentals 

 
Aquest pla docent reflecteix el “nou” procés de docència per l’assignatura d’Experimentació en 
l’Enginyeria Química per al curs 2010-2011 el qual va ser planejat mitjançant la reflexió, prèviament feta, 
de les possibilitats d’aplicació del continguts formatius i de les possibles dificultats que previsiblement 
es trobarien fent referència al context universitari propi.  
 
Donat el cas particular que teníem la possibilitat de canviar directament el pla docent de l’assignatura, 
no van escriure cap programa. Seguint els continguts apresos al màster, vam tenir en compte que les 
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dades generals, els prerequisits i orientacions prèvies, els objectius, els continguts, la 
metodologia/organització, l’avaluació i les fonts bàsiques d’informació, formessin part del “nou” pla 
docent ja que són components essencials. El pla docent es va redactar d’una manera concreta en quan 
què pretén l’assignatura d’acord als objectius d’aprenentatge. 
 
Les activitats d’aprenentatge i d’avaluació tenen en compte les condicions en que es desenvolupa 
l’assignatura: el nombre d’aprenents (25 aproximadament), l’aula i els mitjans (el laboratori de 
pràctiques, l’aula virtual, l’aula d’informàtica, els recursos del CRAI) i el temps disponible (60 hores, 
durant 3 setmanes seguides, més tres dies més per fer la síntesi de l’assignatura). 
 
Aquest “nou” plan incorpora canvis en relació al curs anterior i busca innovar des de la perspectiva 
docent. 
 
 
3.5 Anàlisi de l’adequació dels canvis introduïts al procés docent, avaluació i 

proposta d’accions de millora. 
 

Fet la proposta i planificació del procés docent per a l’EEQ III per al curs 2010-2011. Es va procedir a la 
seva execució. A continuació, es fa l’anàlisi de l’adequació del canvis introduïts i la seva avaluació. Per 
acabar aquesta apartat, es presenta una proposta d’accions de millora per que es reflectiran en un 
“nou” pla docent per al curs 2011-2012  (veure apartats  3.5.3 i 3.5.4, respectivament).  
 
 
3.5.1 Anàlisi i avaluació dels elements. 

 
A continuació es presenta la reflexió, anàlisi i avaluació dels principals instruments fets servir dins la 
planificació docent proposada: l’avaluació diagnòstica, el contracte didàctic, el fòrum, l’enquesta de 
satisfacció i l’aula virtual. 

 
 

3.5.1.1 L’avaluació diagnòstica. 
 

La avaluació diagnòstica feta el primer dia de classe de l’assignatura i el seu anàlisi immediat (veure 
Annex 6.5, pag.146), ens van permetre reflexionar sobre els aspectes que presentem a continuació: 
 
L’alumnat espera que a l’assignatura es posi en pràctica els coneixements apresos en les assignatures 
prerequisit. Cal ressaltar que fan poca referència a l’aprenentatge de la metodologia experimental, la 
qual es una competència important dins el seu perfil professional. 
 
Igual que al curs 2009-2010, els estudiants mostren el desconeixement general que tenen sobre 
l’assignatura en la qual s’han inscrit. En la majoria dels casos, hi ha una manca d’interès per llegir el pla 
docent que reflecteix el poc interès pel procés, centrant el seu interès exclusivament a la “superació” de 
l’obstacle. Alhora es detecta un cert menyspreu a aquest tipus d’assignatures. Fet que hauria de fer 
reflexionar sobre el plantejament d’aquestes assignatures practiques: són una aplicació de la teoria 
massa guiada?, Quins són els objectius dels aprenentatges, ha de ser comprovar la teoria, ha de ser 
adquirir competències professionals? Com es duen a terme aquests objectius? Com s’avaluen? Per tant, 
va estar una acció encertada la presentació de l’assignatura el primer dia de classe per establir els 
objectius i resultats d’aprenentatge, els continguts, les maneres de treballar i les d’avaluar. 
  
Malgrat que gran part de l’alumnat considera necessari haver aprovat les assignatures prerequisit, es 
sorprenent que es trobi una petita fracció d’estudiants que NO les creuen necessàries i que pensen que 
l’EEQ III retarda la fi del seu itinerari curricular. Aquestes respostes de caire negatiu reflecteixen la falta 
d’interès en el procés d’aprenentatge per part dels mateixos alumnes. Tot això està d’acord al senyalat 
el paràgraf anterior. 
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Com en el cas dels alumnes del curs 2009-2010, els estudiants mostren una gran dispersió en la visió de 
l’aprenentatge adquirit en les assignatures d’experimentació. Gairebé no hi ha menció a l’aprenentatge 
de la metodologia experimental. Aquestes respostes recolzen el canvi d’enfocament que vam introduir 
en aquesta assignatura, passant de la mera aplicació massa guiada de la teoria a la capacitat d’integrar 
coneixements anteriors per planificar, executar i interpretar un treball experimental. 
 
Pel que fa a les exposicions orals, les respostes reflecteixen una visió pobre de les competències que 
haurien d’adquirir mitjançant aquesta activitat d’aprenentatge/avaluativa. Sembla que els alumnes 
assisteixen a una classe d’oratòria, cap d’ells parla del desenvolupament de la competència 
comunicativa fent servir un llenguatge tècnic ni de com les exposicions orals podrien aportar un 
“feedback” col·lectiu. Per tant, dins els curs, es va fer un esforç per replantejar la manera de fer les 
exposicions orals. 
 
Les respostes de l’alumnat relacionades amb la redacció d’informes científics-tècnics mostren una gran 
incoherència.  Els estudiants assumeixin que saben elaborar un informe tècnic prou bé basats en les 
notes que han rebut a  les assignatures de pràctiques que han fet anteriorment. Malgrat el costum de 
fer molts informes durant la carrera, no és habitual rebre cap feedback pel que fa a l’elaboració dels 
informes. Crida l’atenció la greu falta de feedback formador/formatiu pel que fa aquesta activitat 
d’aprenentatge/avaluativa. 
 
En general, l’alumnat està massa centrat en l’exposició oral i això es va fer plantejar una planificació a 
banda en la que també es doni pes i importància a la habilitat redactora de textos científics. Això ens va 
permetre considerar adients la proposta d’una activitat de redacció d’un text tècnic sobre els 
coneixements construïts a classe sobre disseny i error experimental i l’acció de seguiment de l’alumnat 
mentre elabora els informes tècnics. En ambdós casos,  es va establir com imperativa la retroacció de la 
feina feta per donar als estudiants eines per a la seva autoregulació. 
 
La dualitat en les respostes dels estudiants pel que fa relació a l’adquisició prèvia de coneixements sobre 
metodologia experimental deixa en dubte la seva veracitat. Igual que al curs 2009-2010, la majoria de 
les respostes “sense sentit” donades a les preguntes relacionades amb el disseny i l’error experimental 
clarament van justificar la seva inclusió dins el temari de l’assignatura malgrat que ambdues haurien de 
haver estat apresses en les assignatures anteriors de pràctiques. 
 
A la pregunta sobre la competència de fer servir instal·lacions i equipaments, la dualitat de les respostes 
donades reflecteixen la poca autonomia i autoregulació aconseguida pels estudiants considerant que 
aquesta  assignatura és la tercera o quarta de tipus experimental que fan durant el seu itinerari 
curricular. 
 
Pel que fa relació amb el frau i l’ètica,  es molt cridanera la ambivalència de la resposta dels alumnes. 
N’hi ha que justifiquen el frau depenen de la situació. N’hi ha d’altres que consideren que a l’àmbit 
laboral no es permissible però si a la universitat és a dir, no concebin aquesta darrera, com una 
institució que els hi ha de formar competencialment no només com a enginyers sinó com a ciutadans 
amb principis ètics i morals que formen part d’una societat. Les respostes pel que fa a la ètica són 
contradictòries amb les donades a l’apartat de frau. Vam considerar imprescindible incidir en el 
desenvolupament d’aquest tipus de competències tranversals dins l’assignatura. 
 
Per acabar, cal remarcar que l’enquesta diagnòstica va resultar un instrument molt valuós dins el procés 
docent ja que ens va permetre fer una revisió prèvia a l’acció d’ensenyar/aprendre. Vam conèixer les 
expectatives i el “background” dels estudiants mitjançant la reflexió que van fer sobre ells mateixos i el 
seu recorregut formatiu. Amb aquestes evidències, vam tenir criteris per orientar i gestionar el procés 
docent de manera sistemàtica i coherent incidint sobre les competències a desenvolupar en l’alumnat. 
 
Després de fer aquesta avaluació, es va fer la retroalimentació immediata i concisa als estudiants i es va 
posar de manifest les accions d’aprenentatge/avaluació que es prendrien dins el curs per fer les accions 
correctores pertinents. 
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Malgrat fer servir l’Aula Virtual per fer l’enquesta diagnòstica, vam trobar complicat el processament 
ràpid de les dades. Això ens ha portat a explorar altres opcions/programes per fer les enquestes: l’eina 
de creació d’enquestes que es troba a l’espai de recursos docents i l’ús del programa gratuït “Survey 
Monkey”. 
 
3.5.1.2 El contracte didàctic. 
 
Vam fer servir un contracte didàctic per explicitar dins del procés d’ensenyament/aprenentatge, com a 
mínim dual (estudiant-professor), el què esperàvem de cadascú de nosaltres mateixos i el què estàvem 
disposat a aportar-hi. La intenció de l’ús d’aquest instrument va ser establir “les regles de joc”. 
 
Per una altra banda, volíem que amb l’acceptació d’aquest compromís, l’alumnat prengués part activa 
del seu aprenentatge mitjançant la toma de decisions, l’assumpció de responsabilitats, la motivació 
personal, la capacitat de veure les conseqüències de les seves pròpies accions, la possessió d’un 
projecte propi, la capacitat de gestionar-lo i portar-lo a terme, la possessió d’uns valors humanístics i el 
compromís ètic. 
 
Degut a la inexistència de cultura d’ús d’aquest instrument dins el departament, els estudiants, una mica 
sorpresos, van signar el document sense interioritzar el “sentit” de fer-ho. Malgrat no manifestar cap 
reticència, vam detectar una part de l’alumnat que va intentar minimitzar el seu treball i esforç per 
camins erronis ja que no incorporen l’ètica dins els estudis durant el curs, com es va reflectir a 
l’enquesta diagnòstica (veure apartat anterior, 3.5.1.1). El contracte ens va proporcionar arguments per 
corregir aquestes actituds. 
 
Creiem que el  compromís ètic és una competència difícil d’assumir per una part de l’alumnat. Per tant, 
considerem que és una competència que s’hauria de treballar/avaluar des de el començament del 
recorregut formatiu dels estudiants de una manera coordinada i massiva per part del professorat. 
 

 
3.5.1.3 El fòrum. 

 
Vam fer servir aquest element dins l’Aula Virtual de l’assignatura (veure Fig.38, pag.80), a l’apartat 
“Disseny i error experimental” perquè els estudiants compartissin les seves reflexions sobre el seu 
aprenentatge (veure apartat 3.5.2.1) i a l’apartat “Tasques” perquè els estudiants formulessin els seus 
dubtes sobre l’estructura de l’informe tècnic i l’elaboració dels resultats. 
 
Aquests “espais” virtuals ens van permetre fer una mena de  tutoria acadèmica “virtual” de 
l’assignatura a nivell individual i de petits grups de treball. L’espai creat per reflexionar sobre 
l’aprenentatge va tenir una ampla resposta  per part de l’alumnat. Alguns d’ells no van fer les seves 
aportacions dins aquest espai sinó a través de les seves redaccions escrites potser per falta d’atenció o 
de costum de fer servir el campus virtual per aquest tipus d’activitats. Pel que fa a l’espai relacionat amb 
consultes i resultats, molts pocs estudiants hi van fer aportacions possiblement com a conseqüència del 
seguiment fet durant l’elaboració dels informes al laboratori, les retroaccions “in situ” de la feina que 
feien i a l’alta disponibilitat de recursos que tenien al campus virtual.    
 
 
3.5.1.4 L’enquesta de satisfacció. 

 
L’anàlisi de les respostes donades a aquest instrument (veure Annex 6.7, pag.164) es va aportar les 
següents reflexions sobre el procés docent planificat: 
 
 

• L’alumnat va dedicar prou hores d’estudi/treball no tutelat per setmana a l’assignatura. Aquest 
fet mostra motivació i interès per l’assignatura de la manera “innovadora” com es va plantejar. 

• Aproximadament el 80% dels estudiants consideren que la formació i l’atenció rebudes durant 
el curs es satisfactòria/molt satisfactòria. 
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• Es va informar amb claredat sobre el programa, objectius, metodologia, avaluació i bibliografia 
de l’assignatura (81%). 

• Es va proporcionar retroacció en grau satisfactori/molt satisfactori durant el curs (76%) i 
aquesta va ser constructiva i útil (56%). 

• L’alumnat va desenvolupar les següents competències de manera satisfactòria/molt 
satisfactòria: 

o Capacitat d’aplicar els coneixements a la pràctica (75%). 
o Raonament crític (57%). 
o Capacitat d’anàlisi i de síntesi (75%). 
o Capacitat d’aprenentatge autònom (69%). 
o Compromís ètic (69%). 
o Treball en equip (63%). 
o Capacitat crítica (63%) 
o Habilitat per fer servir instal·lacions i equips (75%). 
o Habilitat per planificar i executar el treball experimental (75%). 
o Habilitat per comunicar de forma escrita/oral els resultats un treball (65%). 
o Habilitat interpersonal per treballar en equip (57%). 

 
 
En general, l’enquesta i els comentaris fets pels estudiants van mostrar un alt grau de satisfacció (81%). 
A continuació es presenta els comentaris fets a l’enquesta: 
 
1 
“En las valoraciones anteriores supongo que 5 es la nota máxima. El curso en general ha sido 
satisfactorio y puedo decir que ahora tengo conocimientos que antes no tenía y que me serán de utilidad 
en muchos otros campos del conocimiento”. 
 
2 
“Tot i que no es culpa ni competència vostre, estaria be millorar les instal·lacions del laboratori i el 
material de les practiques”. 
 
3 
Han estat unes practiques on s'ha realitzat amb comoditat les pràctiques experimentals i amb un 
aprenentatge a fons, degut al temps obtingut, la realització del guió de practiques i les qüestions 
realitzades al final de cada experiment. En global, estic satisfeta amb aquestes pràctiques”. 
 
4 
“La verdad es que estoy satisfecha con las prácticas realizadas ya que aunque se han hecho dos prácticas 
he aprendido bastante aunque sé que aún queda mucho por aprender”. 
 
5 
“Me ha gustado la manera de realizar las práctica. Como no tener mucho guión nos ayuda a reflexionar 
más sobre la práctica y a entenderla mucho mejor”. 
 
6 
“La idea conceptual de los laboratorios es buena, pero aun se pueden mejorar cosas, una sugerencia que 
hago es la siguiente: La entrega de informes se ha de realizar después de la exposición ya que así se 
puede mejorar la calidad de los informes finales”. 
 
7 
“Han sigut les pràctiques, en general, altra manera de plantejar-les a les diferents experimentacions de 
manera que és el primer cop que com es sol dir, t'has de buscar una mica la vida, ja que en la vida 

http://campusvirtual.ub.edu/user/view.php?id=73375&course=16024�
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professional serà així, recomanaria que en les altres assignatures o alguna de les altres es canvies la 
manera de fer-les”. 
 
8 
“Considero que la metodología empleada para la realización de las prácticas ha sido bastante buena ya 
que teníamos tiempo suficiente para hacer cada práctica y además poderla razonar y no simplemente 
seguir los guiones como pasa en los otros laboratorios de experimentación en ingeniería. También 
considero muy buena idea el uso de las retroacciones para así poder ver en que hemos fallado y poderlo 
corregir”. 
 
 
Aquestes evidències unides a l’avaluació acreditativa sumatòria (18% excel·lent, 50% notable, 32% 
aprovat,) ens va permetre fer una  valoració global “satisfactòria” del procés docent duu a terme. 
Alhora ens va donar criteris per orientar la nova seqüència d’ensenyament/aprenentatge.  
 
Seguint la mateixa línia, s’hauria d’incidir sobre el desenvolupament de la competència de capacitat de 
gestió de la informació, la qual va rebre un percentatge molt baix (12% grau satisfactori/molt 
satisfactori), la competència de treballar en equip així com a la millora de les habilitats interpersonals 
per dur a terme aquest treball en equip malgrat que els alumnes consideren adequat la mida del grup 
de treball (veure apartat 3.5.2 “Proposta d’accions de millora” per al curs 2011-2012). 
 
L’enquesta també va aportar suggeriments de millora de les condicions ambientals (temperatura, 
il·luminació, confort, etc.) i dels equipaments (estat i funcionament) al laboratori que han de ser 
comunicades a la direcció del departament. 
 
 
3.5.1.5 L’aula virtual. 
 
Els resultats de l’enquesta de satisfacció (veure Annex 6.7, pag.164) mostren una bona valoració (69%) 
per part de l’alumnat de la utilitat del campus virtual com a suport del procés 
d’ensenyament/aprenentatge. A més de contenir documents i arxius de treball, l’aula virtual va 
permetre crear veritables espais per la reflexió i les activitats d’aprenentatge i avaluació. 

 
 

3.5.2    Anàlisi i avaluació de les activitats d’aprenentatge i avaluació. 
 

L’estructura global de treball que es va proposar als estudiants requeria per la comprovació del 
desenvolupament de les competències de la definició d’objectius, la proposta del disseny experimental 
a dur a terme, l’execució de l’experimental, l’anàlisi dels resultats, l’elaboració de l’informe tècnic i el 
seu lliurament i una exposició oral. A diferència de les altres assignatures pràctiques fetes durant 
l’itinerari curricular, vam voler que l’aprenentatge no estigués marcat pel temps sinó per l’assumpció de 
les competències. Per tant, als estudiants no se’ls hi exigeix un nombre elevat de pràctiques realitzades 
ni se’ls hi planifica un “timing” excessivament concret. 
 
L’avaluació es realitza a nivell formador/formatiu a través del control del treball realitzat mitjançant  el 
lliurament i la correcció d’un pla de treball, el seguiment continu de la realització de l’experimental, el 
lliurament de resultats previs i l’atenció tutoritzada per grups de treball dels dubtes en el procés 
d’elaboració de l’informe. Així mateix, els estudiants disposen de qüestionaris disponibles a l’aula virtual 
durant tot el curs per realitzar d’aquesta manera un aprenentatge autònom formatiu. 
 
Pel que fa a l’avaluació acreditativa es realitza a partir dels informes, amb l’oportú feedback personal 
dels aspectes a millorar, la realització de una prova acreditativa (un qüestionari) final i la realització de 
l’exposició oral. 
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3.5.2.1 La construcció dels conceptes de disseny i error experimental mitjançat el treball 
col·laboratiu. 
 

Com a conseqüència de la greu falta de coneixement sobre la metodologia experimental detectada a 
l’enquesta diagnòstica feta pels alumnes del curs 2009-2010 (veure Annex 6.2, pag.135) i pels alumnes 
del curs 2010-2011 (veure Annex 6.5, pag.146), i considerant que per a la realització del treball 
experimental al laboratori és necessari el coneixement dels conceptes de disseny i l’error experimental 
així com ho és per a molt treballs professionals de l’enginyer químics, es va incloure una activitat 
d’aprenentatge/avaluació en aquest sentit. 
 
L’activitat preparada per desenvolupar aquests conceptes va ser la construcció del coneixement en 
grups mitjançant el treball col·laboratiu. Així doncs, inicialment cada membre del grup va fer una cerca 
d’informació (mitjançant textos de la biblioteca, recursos de l’aula virtual, altres recursos on-line) a 
partir d’una petita indicació de continguts per part del professorat, va triar aquella informació que va 
considerar rellevant i la va estudiar de manera preliminar. Després va haver de compartir-la amb la resta 
de membres del grup, d’aquesta manera entre tots havien de gestionar la informació, decidir els 
continguts a treballar i gestionar dins el grup el procés d’aprenentatge de cadascú del membres 
mitjançant la construcció del coneixement col·lectiu. Havent acabat això, es va dedicar una sessió a 
posar en comú els conceptes estudiants amb tota la classe mitjançant un debat moderat pel 
professorat. Per tancar aquesta activitat, es va redactar, a nivell individual, un text tècnic de les 
temàtiques estudiades durant la setmana. 
 
La avaluació individual es va realitzar a partir de l’observació de l’activitat del grup i del debat i de la 
correcció del text tècnic lliurat. Es va fer la retroacció oportuna i es va donar l’oportunitat de tornar a 
lliurar un “nou” document amb les esmenes afegides. Malgrat necessitar una inversió de temps 
considerable en la correcció del textos, des del nostre punt de vista com a docents, creiem que vam 
aconseguir millorar la competència de capacitat de comunicació escrita fent servir llenguatge tècnic. 
 
L’experiència va mostrar d’entrada la reticència de l’alumnat al canvi de format, es a dir, els estudiants 
van mostrar una pobre capacitat d’adaptació, dificultat per a la cerca bibliogràfica (sobretot si es en 
anglès) i la gestió de la informació, baixa autonomia i autoregulació i en alguns casos falta de capacitat 
de treball en equip. Malgrat començar d’aquesta manera, un percentatge elevat de l’alumnat va 
mostrar-se satisfet al final del procés, van assolir els coneixements estudiants i van trobar el “sentit” i 
l’aplicabilitat  de l’activitat proposada. Les seves reflexions sobre el procés d’aprenentatge es mostren a 
continuació: 
 
1 
“Sobre l’aprenentatge d’aquests dos conceptes ho interpreto com una experiència positiva primer per 
donar significat als experiments que s’estan realitzant i saber interpretar els resultats i per on es 
comença, és a dir, pel disseny experimental. Per altra bàndol trobo que és dels primers treballs de 
recerca on es un clar exemple de la vida laboral on altra objectiu es pensar en el col·lectiu i saber 
organitzar-se. Encara des del meu punt de vista trobo que faria falta més una altra distribució de 
dedicació de temps per poder realitzar les pràctiques degut al poc temps de l'experimentació en 
enginyeria III”. 
 
2 
“Valoro la metodología de trabajo planteada, el trabajo grupal, los días de trabajo en nuestros 
respectivos diseños experimentales. También me gustó la idea de comenzar con una investigación 
personal y grupal sobre diseño y error experimental, debatir y criticar respecto al tema. 
Adicionalmente hubiera sido mejor si hubiésemos tocado de una manera introductoria los demás temas 
hechos en laboratorio para tener una idea más concreta de lo que posteriormente íbamos a realizar en 
las experiencias y así ganar tiempo. 
 
Fue positivo haber realizado pocos laboratorios y tener tiempo de poder estudiar más cada equipo; 
realizar varias repeticiones, réplicas y hacer un seguimiento a nuestros datos. En general me agradó la 
manera diferente de orientar la asignatura”. 
 

http://campusvirtual.ub.edu/user/view.php?id=73375&course=16024�
http://campusvirtual.ub.edu/user/view.php?id=181208&course=16024�
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3 
“Creo que el método que seguimos los primeros días de clase para aprender el significado del diseño 
experimental está muy bien pero bajo mi punto de vista, creo que quizás le dedicamos mas días de los 
que harían falta, porque realmente, no te das cuenta de que es el diseño experimental hasta que no 
estás delante de la unidad experimental y te ves en la situación de tener aplicarlo. 
 
Por eso creo que si además se nos hubiese facilitado una pequeña "guía" por dónde empezar a ubicar el 
diseño experimental en una situación real, la búsqueda que hubiésemos hecho seria más acertada. Y 
nos hubiésemos ahorrado tiempo. En cuanto a discutir con un grupo de gente sobre la información 
encontrada, creo que es un método válido, siempre y cuando estemos en el camino correcto y se sepa 
de que se está hablando, si no, considero que es hablar por hablar sin saber. Y más que beneficioso, es 
contraproducente. De cualquier manera, para el caso que nos encontramos, creo que todo el mundo 
tenía una visión acertada de lo que era el diseño y el error experimental”. 
 
4 
“Crec que el mètode utilitzat per assolir els coneixements de l’assignatura ha estat positiu; destacar el 
fet que es realitzin poques pràctiques per poder aprendre més sobre elles. Valoro positivament la 
setmana de treball en grup sobre que es el disseny experimental i l'error experimental encara que es pot 
orientar d'una forma més concreta sobre les pràctiques que es faran i no tan abstracte però la 
experimentació en l’enginyeria segueix unes directrius que són les que hem après en aquesta 
assignatura. La dinàmica de grup ha estat bona tant dins del grup com amb els altres grups i els 
professors”. 
 
5 
“Un cop finalitzades les pràctiques, puc dir que el sistema que hem utilitzat m’ha agradat, ha sigut 
dinàmic, ha sigut una manera diferent d'orientar l’assignatura. Hem comprés, la importància de pensar 
el que fem a l'hora de plantejar-nos un problema experimental, per tal, d'assolir els objectius marcats. 
Valoro positivament aquest mètode i per sobre de tot, l'aprenentatge d'un concepte que fins a les hores 
no el tenia assolit.” 
 
6 
“L’estudi del disseny experimental m’ha permès entendre millor com s’ha de plantejar una pràctica de 
laboratori o qualsevol altre investigació seguint una sèrie de pautes. També he entès  la  gran 
importància que té realitzar un bon disseny experimental per obtenir bons resultats i conclusions. 
L’estudi de l’error experimental m’ha permès recordar coneixements i relacionar-lo amb el disseny”. 
 
7 
“L’estudi realitzat aquí ha estat útil fins a cert punt, ja que ens ha servit per veure les bases del disseny 
experimental, però degut al poc temps dedicat ha generat moltes vacants de coneixement. Jo crec que 
el disseny experimental hauria de ser una assignatura optativa de primer cicle, ja que d’aquesta forma 
es faria abans que moltes experimentacions i no es necessita massa base d’estadística per fer-la. 
 
En quan al procés seguit aquets dies, jo l’he vist prou be, el treball en petit grup és molt útil, aprens del 
que han aprés els altres, i aleshores en un grup més gran tens més punts de vista. De totes formes un 
petit seminari introductori crec que hagués estat molt útil ja que al principi s’anava bastant perdut, tot i 
que jo al laboratori ja havia vist alguna cosa de disseny experimental”. 
 
8 
“És molt important per el futur professional dintre del camp de l’enginyeria conèixer i introduir-se en el 
camp del disseny i l’error experimental ja que són conceptes molt utilitzats i que els estudiants d’avui en 
dia no ho tenen present i no han sentit parlar mai. També crec que aquests conceptes s’haurien 
d’introduir al principi de l’ensenyament d’un enginyer ja que ajudaria a aclarir dubtes i a obrir més el 
camp de visió a l’hora de realitzar classes pràctiques. Per últim m’agradaria aclarir que aquestes classes 
de recerca sobre aquests conceptes les he trobat molt didàctiques i necessàries però crec que no s’han 
d’incorporar dintre d’una assignatura de pràctiques al final de la carrera ja que tenim poques pràctiques 
d’experimentació en enginyeria i les trobo molt necessàries”. 
 

http://campusvirtual.ub.edu/user/view.php?id=60741&course=16024�
http://campusvirtual.ub.edu/user/view.php?id=73271&course=16024�
http://campusvirtual.ub.edu/user/view.php?id=71846&course=16024�
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9 
“Al estudiar el diseño y error experimental puedo concluir que en conjunto son una herramientas muy 
importante a la hora de hacer experimentaciones, ya que estos proporcionan un alto nivel de control 
que podemos tener sobre nuestro estudio, y entenderemos las relaciones causales entre variables, para 
poder reducir al máximo los errores que son inevitable y obtener un resultado eficiente y óptimo de la 
investigación”. 
 
10 
“Per a concloure, cal anomenar que realitzant aquesta tasca, s’ha pogut fer una reflexió sobre el procés 
d’aprenentatge del disseny experimental i l’error experimental. Aquest, ha sigut satisfactori, ja que s’ha 
tingut temps suficient per a treballar-ho. Encara que no s’ha pogut fer completament ja que es necessita 
més coneixement que, possiblement, es podrà assolir realitzant la part pràctica que es farà 
posteriorment”. 
 
11 
“Finalment, del procés d’aprenentatge en aquest tema, es pot dir que ha estat satisfactori ja que ha 
estat una tasca d’investigació en equip i al buscar tots la mateixa informació hem pogut debatre entre 
tots sobre el tema extraient una conclusió. D’aquesta manera l’aprenentatge és més actiu i pots 
aprofundir molt més en aquest tema”. 
 
 
Les reflexions dels estudiants suggereixen fer aquest tipus d’activitat a  nivells inferiors de pràctiques i 
que s’hauria de contextualitzar la construcció dels conceptes de disseny i error experimental 
directament davant de la instal·lació experimental amb la que treballaran. Aquesta darrera idea 
s’incorporarà en la proposta d’accions de millora per al curs 2011-2012 (veure apartat 3.5.3). 
 

 
3.5.2.2 L’elaboració de la proposta experimental aplicant els conceptes de disseny i error 

experimental i la posada en marxa de les pràctiques de reactors i/o operacions de separació. 
 

Amb aquesta activitat volíem fer que els estudiants preparessin una proposta experimental a 
desenvolupar al laboratori aplicant els conceptes de metodologia experimental apresos a l’activitat amb 
que es va iniciar l’assignatura. L’estructura de la proposta escrita requeria l’ús de un llenguatge tècnic, la 
definició de l’objectiu de l’experimental i la proposta del disseny a fer (quines mesures, quantes, quan, 
per què?).  Els alumnes feien servir els guions de treball reelaborats (veure pag.73) que contenien menys 
indicacions, deixant així de ser procediments guiats de treball (PNT), per incitar als estudiants a 
desenvolupar la relació conceptual amb la pràctica, el pensament crític, la presa de decisions, 
l’autoregulació i l’autonomia. Es busca apropar a l’alumnat a la realitat i augmentar la seva 
professionalització. 
 
L’avaluació d’aquesta activitat va ser de tipus formadora/formativa. Es va revisar la proposta, es va fer 
una discussió amb els membres dels equips i es van fer les correccions/retroaccions necessàries sobre el 
pla de treball. En acabar, es va executar l’experimental sota el seguiment continu per part dels 
professors i la preparació i lliurament dels resultats obtinguts com a evidència del treball realitzat per 
part dels estudiants al laboratori. 
 
 
3.5.2.3 Preparació de Miniquests a l’Aula Virtual. 

 
Per cada pràctica experimental a realitzar, l’alumnat va tenir a la seva disposició uns qüestionaris de 
preguntes obertes al campus virtual per ajudar-los en la preparació de la part conceptual necessària per 
dur a terme l’experimental (Què sé? Què em cal saber?). Aquesta activitat d’aprenentatge/avaluació va 
començar sent de caràcter formatiu/formador i va acabar sent acreditativa (Què he après?). A banda, va 
permetre a l’alumnat anar preparant-se per a l’avaluació acreditativa sumatòria de final de curs.  
 
Els alumnes van participar de manera activa en aquesta activitat i durant el curs van fer diverses 
consultes al professorat per tal assolir els coneixements necessaris. 
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3.5.2.4 L’elaboració dels informes tècnics i el seu lliurament. 
 
Mitjançant el lliurament dels resultats preliminars obtinguts al laboratori, els quals contenien un petit 
resumen, taules i figures, es va a dur a terme aquesta activitat d’aprenentatge/avaluadora de caràcter 
formatiu (com em va al laboratori? tinc resultats coherents? presento bé els resultats?, etc.). 
 
Amb l’atenció tutoritzada als estudiants per grups de treball durant les pràctiques al laboratori, al fòrum 
de l’aula virtual o al despatx, es van fer petites discussions i es van resoldre dubtes. Aquesta acció 
tutorial acadèmica va proporcionar un feedback immediat i constructiu que va proporcionar als 
estudiants criteris de realització que permeten la gestió d’error i incentiven mecanismes d’autoregulació 
i autonomia. L’enquesta de satisfacció reflecteix el alt grau de satisfacció dels estudiants per la formació 
i atenció rebudes durant el curs (veure 3.5.1.4, pag.109). Aquesta activitat finalitza amb el lliurament 
dels informes.  
 
L’avaluació acreditativa es va realitzar a partir dels informes lliurats i es va proporcionar una 
retroalimentació a nivell personal dels aspectes a corregir. Al comparar la retroacció dels informes 
tècnics presentats pels alumnes del curs 2009-2010 (veure Annex 6.1, pag.133) amb la corresponent 
pels alumnes del curs 2010-2011 (veure Annex 6.12, pag.180) s’observa una clara diferència entre el 
número i el tipus de correcció. En el cas dels alumnes del darrer curs, es va aconseguir que produïssin 
informes tècnics més elaborats a nivell conceptual i amb més nivell de correcció professional. 
 
Malgrat voler que els alumnes treballessin dins el laboratori els resultats obtinguts perquè lliuressin els 
informes tècnics en quant acabessin la pràctica i abans de fer l’exposició oral, això no va ser possible. Els 
estudiants al llarg del curs van mostrar dificultat en complir els temps fixats. Potser per falta 
d’autoregulació o de costum, ja que a la resta d’assignatures pràctiques fan primer l’experimental, fan 
una exposició oral i després tenen temps (un parell de setmanes) per preparar els informes. Aquest era 
un aspecte que volíem corregir dins la nova planificació de l’assignatura que no va ser aconseguit.  
 
 
3.5.2.5 L’exposició oral. 

 
Degut al incompliment del temps fixats per el lliurament dels informes, no va ser possible fer la 
retroacció dels mateixos prèvia a l’exposició oral. Amb l’exposició oral es va avaluar la competència de 
comunicació oral. Es van puntuar aspectes com la tècnica, l’ús del llenguatge tècnic, l’originalitat, 
l’organització i el treball en equip. 
 
Malgrat que els estudiants no van rebre les correccions/comentaris abans de l’exposició, amb l’atenció 
tutoritzada donada per grups de treball durant les pràctiques al laboratori, al fòrum de l’aula virtual o al 
despatx, els estudiants van rebre criteris de realització i van poder dur a terme les exposicions de 
manera adient. Aquest serà un aspecte a corregir per futures planificacions de l’assignatura. 
 

 
3.5.3    Proposta d’accions de millorar per al curs 2011-2012. 
 
A partir de la utilització, anàlisi i avaluació del funcionament dels instruments i les activitats de treball i 
avaluació proposades, en aquest apartat  es fa la proposta d’accions de millora per al curs 2011-2012. 
D’aquesta manera es pretén fer la gestió dels processos d’ensenyament i aprenentatge de manera 
sistemàtica i coherent. 
 
Pel que fa als instruments, es continuarà fent servir la avaluació diagnòstica ja que permet fer una 
revisió prèvia a l’acció d’ensenyar/aprendre i conèixer les expectatives i el “background” dels estudiants 
mitjançant la reflexió que fan sobre ells mateixos. Amb aquestes evidències, es pot orientar i gestionar 
el procés docent incidint sobre les competències a desenvolupar en l’alumnat. Aquest instrument anirà 
acompanyat de la retroalimentació immediata i concisa als estudiants. Tanmateix, haurem de trobar 
maneres de fer servir altres opcions/programes per les enquestes, alternatius al campus virtual,  que 
ens permetin fer un processament més ràpid de les dades recol·lectades. 
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Es continuarà treballant amb el compromís didàctic per establir les “regles de joc”, el què esperem de 
cadascú de nosaltres mateixos i el què estem disposat a aportar dins el procés d’ensenyament-
aprenentatge es a dir, augmentar el nivell de compromís. Volem continuar treballant  amb l’alumnat la 
motivació personal perquè prengui part activa en el seu aprenentatge, l’assumpció de responsabilitats i 
la incorporació de l’ètica dins els seus estudis. 
Es mantindrà el fòrum dins l’aula virtual per fomentar l’ús d’espais virtuals per reflexionar sobre 
l’aprenentatge, per compartir i resoldre dubtes amb els professors i entre els mateixos estudiants. 
Haurem de motivar més als estudiants perquè prenguin part de una manera més activa en aquests 
espais. 
 
Com element de qualitat, es continuarà utilitzant l’enquesta de satisfacció de tancament del curs ja que 
ens permetrà reflexionar i avaluar el procés d’ensenyament-aprenentatge proposat. Ens donarà eines 
per introduir millores a la planificació docent. 
 
Per acabar amb els instruments, considerem adient l’ús de l’aula virtual com una eina molt important de 
suport del procés d’ensenyament/aprenentatge. A més de contenir documents, arxius de treball i 
recursos, l’aula virtual continuarà presentant espais per a la reflexió i la retroacció i contendrà les 
activitats d’aprenentatge i avaluació (veure Fig.47).  
 
Pel que fa a les activitats d’aprenentatge i avaluació, es continuarà amb l’organització general del curs 
passat, només s’introduiran petites modificacions.  
 
De nou, l’estructura de treball que es proposarà als estudiants requerirà per la comprovació del 
desenvolupament de les competències de la definició d’objectius, la proposta del disseny experimental 
a dur a terme, l’execució de l’experimental, l’anàlisi dels resultats i l’elaboració de l’informe tècnic i el 
seu lliurament. Continuarem apostant perquè l’aprenentatge no estigui marcat pel temps sinó per 
l’assumpció de les competències. Per tant, als estudiants no se’ls hi exigirà un nombre elevat de 
pràctiques realitzades ni se’ls hi planificarà un “timing” excessivament concret. 
 
Es continuarà treballant els conceptes relacionats amb la metodologia experimental. Seguint els 
suggeriments fets pels estudiants del curs 2010-2011 (veure apartat 3.5.2.1), es farà la construcció de 
coneixements de manera col·laborativa en grups de pràctiques però de manera contextualitzada, es a 
dir, es començarà l’activitat treballant directament davant de la instal·lació experimental que faran 
servir on hauran d’aplicar aquests coneixements i s’incorporarà als guions de treball unes qüestions 
bàsiques sobre el disseny i error experimental. De igual manera que el curs anterior, els alumnes hauran 
de fer la cerca d’informació (mitjançant textos de la biblioteca, recursos de l’aula virtual, altres recursos 
on-line) i la gestió de la mateixa, decidir els continguts que necessitaran per treballar i gestionar dins el 
grup el procés d’aprenentatge de cadascú del membres. Aquesta activitat d’aprenentatge es tancarà 
amb l’elaboració de la proposta experimental on s’haurà de reflectir clarament la incorporació de la 
metodologia experimental a les pràctiques a posar en marxa. Alhora es continua incidint en el 
desenvolupament de la competència de capacitat de gestió de la informació, la qual va rebre un 
percentatge molt baix (12% grau satisfactori/molt satisfactori) per part dels estudiants del curs anterior. 
 
L’avaluació d’aquesta activitat serà de tipus formadora/formativa. Es revisarà la proposta, es farà una 
discussió amb els membres dels equips i es faran les correccions/retroaccions necessàries sobre el pla 
de treball. En acabar, els estudiants hauran d’executar l’experimental sota el seguiment continu per part 
dels professors i la preparació i lliurament dels resultats obtinguts com a evidència del treball realitzat 
per part dels estudiants al laboratori. 
 
La preparació de Miniquests a l’aula virtual serà canviada d’entorn de treball, passarà de ser una 
activitat en un espai “virtual” a convertir-se en un llistat de qüestions obertes afegides directament als 
guions de pràctiques. D’aquesta manera, els estudiants continuaran disposant d’un recurs per a la 
preparació conceptual necessària per dur a terme l’experimental (Què sé? Què em cal saber?) i alhora 
els hi permetrà preparar-se per a l’avaluació acreditativa sumatòria de final de curs (Què he après?).   
 
Mitjançant el lliurament dels resultats preliminars obtinguts al laboratori, els quals contendran un petit 
resumen, taules i figures, es continuarà amb l’acció tutorial dels grups de treball durant les pràctiques al 
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laboratori, al fòrum de l’aula virtual o al despatx, s’avaluarà formativament la feina feta al laboratori  
(com em va al laboratori? tinc resultats coherents? presento bé els resultats?, etc.), s’establiran 
discussions i es resoldran dubtes. D’aquesta manera mitjançant un feedback immediat i constructiu es 
proporcionarà als estudiants criteris de realització que permeten la gestió d’errors i s’incentivaran així 
mecanismes d’autoregulació i autonomia. 
 
Tot i que es van obtenir bons resultats al curs 2010-2011 pel que fa a l’activitat 
d’aprenentatge/avaluació d’elaboració d’informes, les evidències proporcionades per l’enquesta de 
satisfacció final ens va fer reflexionar sobre el desenvolupament de la competència de treball en equip 
(63%), de les habilitats interpersonals necessàries per dur-lo a terme (57%) i del compromís ètic (69%) 
per part de l’alumnat. Aquestes competències son fonamentals dins el perfil professional de l’enginyer 
químic.  
 
Malgrat que els alumnes van considerar adequada la mida del grup de treball, creiem que el 
plantejament patia d’un punt feble que era la constitució dels grups i el control del procés. Es per això 
que per al curs  2011-2012, es faran servir tècniques de formació de grups i de treball col·laboratiu 
mitjançant wikis. 
 
Una conformació adequada dels membres del grups de treball depenen dels tipus d'enfocament 
(intenció) i estils (predisposició) d'aprenentatge dels alumnes, ens permetrà  intentar fer una 
descomposició del treball experimental en tasques i una distribució i assignació de les mateixes de 
manera més adient. Haurem de fer una revisió exhaustiva de la bibliografia disponible sobre estratègies 
de formació de grups de treball. 
 
Amb l’ús de l’eina wiki volem no només fer construcció de coneixement mitjançant l’elaboració dels 
informes tècnics, sinó tutelar el treball individual i en petit grup dels estudiants. La intenció principal és 
fer el seguiment, fomentar un clima de “veritable” treball en equip i de treball entre iguals. El 
professorat assumirà un rol “actiu” dins el procés ja haurà d’actuar com administradors, moderadors i 
reguladors dels continguts. El que busquem amb la redacció d’informes tècnics mitjançant wikis és 
establir les regles de participació, identificar la participació dels estudiants, fomentar la confiança/treball 
entre iguals i modelar el procés d’escriptura i redacció. Alhora que es potencien les competències de 
treball en equip i compromís ètic. 
 
Aquesta proposta metodològica s’emmarca dins un projecte d’innovació docent “Implementació de 
tècniques de treball en grup a l’assignatura Experimentació en Enginyeria Química III” presentat a la 
convocatòria de projectes d’innovació PID 2011. Els detalls de la proposta es poden trobar a 
l’Observatori de la Innovació Docent de la Universitat de Barcelona:        
http://www.ub.edu/oid/en/content/s3-implementaci%C3%B3-de-tecniques-de-treball-en-grup-la-
assignatura-experimentaci%C3%B3-en-enginyeria. 
 
L’exposició oral es va suprimir de les activitats d’aprenentatge i avaluació ja que principalment està 
concebuda per desenvolupar la competència de comunicació oral. Durant el seu recorregut acadèmic, 
els alumnes preparen exposicions dins diverses assignatures. Vam considerar més adient focalitzar els 
nostres esforços docents en el desenvolupament d’altres competències. 
 
En aquesta nova planificació docent, l’avaluació es realitzarà a nivell formador/formatiu a través del 
control del treball realitzat mitjançant  el lliurament i la correcció d’un pla de treball, el seguiment 
continu de la realització de l’experimental, el lliurament de resultats previs i l’atenció tutoritzada per 
grups de treball dels dubtes en el procés d’anàlisi dels resultats i l’elaboració de l’informe. Així mateix, 
els estudiants continuaran disposant de qüestionaris durant tot el curs per realitzar d’aquesta manera 
un aprenentatge autònom formatiu. 
 
Pel que fa a l’avaluació acreditativa es realitzarà a partir dels informes on es tindrà en compte la claredat 
i presentació, l’ús del llenguatge tècnic, les taules, gràfics i els resultats presentats, així com la discussió 
establerta. A més a més, s’avaluarà el grau de col·laboració de cada alumne en el treball realitzat. Tot 
això acompanyat de l’oportú feedback personal dels aspectes a millorar. Per finalitzar es realitzarà una 
prova acreditativa sumatòria.  
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Figura  47. Aula virtual d’Experimentació en Enginyeria Química, curs 2011-2012. 
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Per acabar, fet l’anàlisi, la reflexió i avaluació del funcionament de diferents metodologies de treball, on 
l'estudiant tingui un paper actiu en el procés educatiu, es torna a planificar un nou procés docent per a 
l’assignatura d’Experimentació en Enginyeria Química per al curs 2011-2012. Com a conseqüència, es 
reformula un nou pla docent on s’incorporen els canvis en relació al curs anterior (veure el següent 
apartat). 
 

Figura  47. Aula virtual d’Experimentació en Enginyeria Química, curs 2011-2012 
(continuació). 
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3.5.4    Proposta Pla docent de l’assignatura EEQ III (curs 2011-2012). 
 

En aquest apartat, es presenta el pla docent de l’assignatura per al curs 2011-2012. 
 
 

 
 

 
Pla Docent 

 
 
Dades generals de l’assignatura 
 
Nom de l’assignatura: EXPERIMENTACIÓ EN ENGINYERIA QUÍMICA III 
 
Codi: 238030 
 
Titulació: ENGINYERIA QUÍMICA 
 
Curs acadèmic: 2011-2012 
 
Coordinador/Responsable: Dra. Montserrat Iborra 
 
Departament: Departament d’ Enginyeria Química 
 
Crèdits: 6 
 
 
Recomanacions 
És convenient haver cursat Experimentació en Enginyeria Química I i II haver 
assolit una bona base estadística, en concret d’errors. 
 
Altres recomanacions 
          Competències prèvies: 
         L’alumnat ha de ser autònom i tenir habilitat per interpretar i comprendre el 

llenguatge propi dels guions de pràctiques. I saber utilitzar i aplicar els 
conceptes previs implicats en les assignatures que són prerequisit i en les 
recomanades. 

 
Requisits 
 238032 – Operacions de Separació (Obligatòria) 
 238035 – Reactors Químics (Obligatòria) 
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Competències que es desenvolupen  
 
Competències generals:  
Capacitat d’aplicar els coneixements a la pràctica 
Raonament crític 
Capacitat d’anàlisi i síntesis 
Capacitat de gestió de la informació 
Treball en equip 
Aprenentatge autònom 
Compromís ètic 
 
Competències específiques: 
Habilitat per resoldre problemes en l’àmbit de l’enginyeria 
Capacitat per emprar els coneixements anteriors per desenvolupar i elaborar les 
pràctiques.  
Habilitat per fer servir les instal·lacions i equips. 
Planificació i execució experiments 
Capacitat per saber trobar informació i emprar la bibliografia científica i tècnica 
 
Objectius d’aprenentatge  
 
• Planificar, executar, interpretar i comunicar els resultats d’un treball 

experimental, formant part d’un equip però amb plena responsabilitat 
individual. 

• Aplicar de forma pràctica els continguts desenvolupats a les assignatures de 
teòriques d’Operacions de Separació  i Reactors Químics. 

• Manipular, analitzar i interpretar resultats experimentals. 
• Treballar en grup de forma efectiva, coneixent i facilitant la feina de la resta de 

membres. 
 
Blocs temàtics 
 
1. Reactors: 
    1.1 Catàlisi heterogènia: descomposició de MTBE (CHMT) 
    1.2 Models de flux (MFL). 
    1.3 Reactor no estacionari no isotèrmic (RNI). 
    1.4 Reactor tubular (RTU). 
    1.5 Sèrie de tancs agitats (STA). 
 
2. Operacions de separació: 
    2.1 Cristal·lització (CRI). 
    2.2 Rectificació continua en columna de rebliment (RCR). 
    2.3 Rectificació en columna de plats (RDP). 
    2.4 Rectificació discontinua en columna de rebliment (RDR). 
    2.5 Assecat (SEC). 
 
3. Disseny experimental.  
 
Metodologia i organització general de l’assignatura 
 
Els professors assignaran a cada grup el treball a realitzar. El treball s’haurà de 
realitzar en el timing proposat. Per tant, és obligatori haver-se llegit la 
documentació subministrada en el moment adient. S’ha d’entrar al laboratori amb 
una planificació detallada de la feina a dur a terme i haver-se distribuït prèviament 
el treball a realitzar entre els membres del grup. Aquesta planificació ha ser 
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compatible amb els objectius proposats i els equips disponibles i es discutirà amb 
els docents. En finalitzar els diferents treballs s’han de lliurar els informes 
corresponents. També s’ha de realitzar (individual o en grup) una presentació oral. 
 
Tot el material i informació està accessible a través de l’Aula Virtual de 
l’assignatura. Aquest material inclou: 
 
1. Pla docent de l’assignatura. 
2. Planificació i llistat de les tasques a realitzar. 
3. Informació de cadascuna de les pràctiques. 
4. Normativa dels laboratoris experimentals. 
5. Recursos 

 
L’assistència al laboratori és obligatòria. 
 
Activitats presencials:  
 

• En grup: desenvolupament del treball proposat pels docents. 
• Individuals: control avaluatiu. 

 
Activitats dirigides:  
 

• En grup: elaboració dels informes. 
 
Activitats autònomes:  
 

• Individuals: controls avaluatius i responsabilització de la feina adjudicada 
en el treball en equip. 

 
Avaluació dels aprenentatges 
 
Donades les característiques de l’assignatura l’AVALUACIÓ només pot ser 
CONTINUADA. 
 
Treballs: han de realitzar-ne un informe per pràctica realitzada (en grup mitjançant 
treball col·laboratiu fent servir una wiki). La nota de cada informe tindrà en compte 
la claredat i presentació, els resultats, taules i gràfics així com la discussió de 
resultats. A més a més s’avaluarà el grau de col·laboració de cada alumne en el 
treball. 
 
Control: Taques/test/qüestions. 
 
La qualificació final serà: 
 
Nota=0.60·Nota informes+0.10·Nota Treball col·laboratiu+0.30·Nota control 
 
L'aprovat es fixa a 50 punts. Les notes de informes i del control hauran de ser 
iguals o superiors a 30 punts per poder fer la mitjana. Els alumnes que no superin 
50 han suspès l’assignatura. 
 
Avaluació única 
 
Tenint en compte que l’assistència al laboratori és obligatòria, l’opció d’avaluació 
única no és pertinent. 
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Fonts d’informació bàsica 
 
Llibres 
 
Referències Comentaris  

- George E.P. Box, William G. Hunter, J. Stuart Hunter. 
Statistics for experimenters : an introduction to design, 
data analysis, and model building Wiley, New York. 2nd 
Edition 2005  (En castellà 1ªEdició 1989 Editorial Reverté) 

- R. H. Perry. Manual del Ingeniero Químico (1992), Ed. 
McGraw-Hill. 

 
 
 

- S. Foggler, Element´s of Chemical Reaction Engineering, 
Ed. Prentice Hall, 1998. 

- Levenspiel, O. “Ingeniería de las reacciones químicas” 3a 
ed. México, D.F. : Limusa Wiley, 2004 

- Levenspiel, O. “Omnilibro de los reactores químicos”. Ed. 
Reverté, 1986. 

- E. J. Henley y J. D. Seader, J. D. Operaciones de 
separación por etapas de equilibrio en Ingeniería Química 
(1988), Ed. Reverté 

- W. L. McCabe, J. C. Smith y P. Harriot. Operaciones 
Unitarias en Ingeniería Química (1991), Ed. Reverté. 

- R. E. Treybal. Operaciones de transferencia de masa 
(1980), Ed. McGraw-Hill. 

- Ch. N. Satterfield. Heterogeneous Catalysis in practice, 
1980, McGraw-Hill, N.Y. 

- J. M. Thomas y W. J. Thomas. Principles and practice of 
heterogeneous catalysis, 1997, VCH, Weinheim. 

 

Coneixements 
per al treball 
experimental 
 
Obra de 
referència per 
a el suport 
teòric general 
 
Obres de 
referència per 
a el suport 
teòric bloc de 
reactors 
 
Obres de 
referència per 
a el suport 
teòric bloc  
de operacions 
 
 
Obres de 
referència per 
a el suport 
teòric per a la 
pràctica de 
catàlisi 

 
Referències web 

 
 

Referències Comentaris  
Campus Virtual UB Programa de l’assignatura 

Informació de cadascuna de les pràctiques 
Normativa dels laboratoris experimentals 

 
Aquest pla docent reflecteix el la nova planificació docent per a l’assignatura d’Experimentació en 
l’Enginyeria Química per al curs 2011-2012. Incorpora canvis en relació al curs anterior i busca innovar 
des de la perspectiva docent. 
 
S’ha canviat el pla docent de l’assignatura seguint els continguts apresos al màster tenint  en compte 
que les dades generals, els prerequisits i orientacions prèvies, els objectius, els continguts, la 
metodologia/organització, l’avaluació i les fonts bàsiques d’informació, formessin part del pla docent ja 
que són components essencials. 
 
Les activitats d’aprenentatge i d’avaluació tenen en compte les condicions en que es desenvolupa 
l’assignatura: el nombre d’aprenents (25 aproximadament), l’aula i els mitjans (el laboratori de 
pràctiques, l’aula virtual, l’aula d’informàtica, els recursos del CRAI) i el temps disponible (60 hores, 
durant 3 setmanes seguides, més tres dies més per fer la síntesi de l’assignatura). 
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Capítol quatre 
 

Conclusions. 
 

La carpeta de docència/aprenentatge preparada és una clara representació de l’aprenentatge assolit 
com a docent que ha estat construït i reconstruït al llarg d’aquest procés reflexiu/formatiu.  
 
Aquest document, únic i personal, recull un conjunt estructurat de evidències elaborat pel professor 
novell, amb la tutoria del professor mentor, que s’ordenen de forma cronològica i/o temàtica, i que 
mostra l’evolució, el progrés, la millora reflexionada i el grau d’assoliment de les competències com a 
professor universitari.  
 
La carpeta preparada  és un instrument que mostra la formació com un procés sóciocognitiu en que 
l’individu construeix coneixement i desenvolupa competències noves a partir de les seves experiències 
(tant com positives com negatives), de la reflexió i de la interacció amb altres (iguals i/o més experts). 
Des de la vesant acreditativa, la carpeta presenta un concepte d’avaluació ampli, continu i estretament 
lligat a l’autoregulació (a partir de la identificació per part d’un mateix de les competències que cal 
adquirir o desenvolupar més). La reflexió sobre les mateixes competències com a docent i la manera 
com adquirir-les i/o desenvolupar-les millor, són les claus del propi procés formatiu. Aquest procés 
parteix de la mateixa persona (les seves creences i experiències) i es complementa amb els sabers 
teòrics i la seva aplicabilitat a la pràctica docent. Es per això, que la carpeta docent/aprenentatge es 
considera una eina d’acompanyament molt útil per a l’evolució del professor novell al professor expert 
dins la institució universitària. 
 
La dedicació i els esforços fets durant el procés d’elaboració d’aquesta carpeta docent/aprenentatge per 
part del professor novell amb perfil d’investigador però sota una acció de mentoria doble emmarcada 
dins la mentoria de professorat novell del Máster de Docència de Professorat Novell (ICE-UB) i alhora 
dins la mentoria departamental per a professorat novell del Departament d’Enginyeria Química, li han 
permès l’adquisició i/o desenvolupament en grau satisfactori de les següents competències: 
 

• Desenvolupar un pensament reflexiu en el conjunt de la pràctica docent. 
• Gestionar els processos d’ensenyament i aprenentatge de manera sistemàtica i coherent. 
• Planificar un proceso docente, analizar su aplicación y adecuación, evaluarlo y proponer 

mejoras mediante la  reflexión.  
• Treballar en equips docents. 
• Afrontar els drets, deures i dilemes ètics de la professió docent universitària. 
• Planificar, utilitzar i avaluar el funcionament de diferents metodologies de treball, on 

l’estudiant tingui un paper actiu en el procés educatiu. 
• Utilitzar adequadament diferents recursos docents, atenent al paper especial que tenen les TIC 

en el context actual. 
• Utilitzar eficaçment estratègies i habilitats comunicatives en el treball docent. 
• Tutelar l’alumnat en el seu procés de formació personal i professional. 

 
Considerant que la formació i la professionalització de las tasques docents es una de las respostes 
fonamentals a les exigències  de qualitat i excel·lència docents dins l’Espai Europeu d’Educació Superior, 
les competències docents bàsiques assolides pel professor novell durant aquest procés, s’hauran d’anar 
ampliant i millorant al llarg de la carrera docent universitària a través d’un procés continuat de formació 
que li permeti alhora adaptar-se als nous reptes i exigències de la feina docent i convertir-se en un 
professor expert. 
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Capítol cinc 
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Capítol sis 
 

Annexos 
 

6.1 Retroacció dels informes tècnics presentats com a part de les activitats 
d’avaluació acreditativa corresponents a la fase de tancament de l’assignatura 
d’Experimentació en Enginyeria Química III (curs 2009-2010, primer semestre). 

 
A-B-C 
Rectificació discontinua en columna de rebliment: 8. En les composicions de destil·lat i caldera falta 
l’error experimental calculat a partir de les diverses mesures.  
 
Assecatge: 6. Histeresis en un llit d’un sòlid no porós? L’expressió que es diu teòrica es deriva de...? Com 
s’ha decidit quins punts formen part  del tram línea i quins del exponencial? La humitat i massa critiques 
conseqüentment ¿?. No hi ha repliques per a compara segons l’error experimental. No pots posar 
funcions ajustades amb discontinuïtats.  
 
RCTA Transitori: 5. L’esquema del Frasco de Mariotte que heu posat correspon al que teniu al 
laboratori? No queda clar que fa el prereactor, on incideix en el teu model matemàtic. El capil·lar no 
refreda res. Quan prens la mostra a la entrada del reactor? Falten “±” en les dades de les valoracions.  
Esteu segures que la concentració de l’aigua pura es 48,33 mol/L? Quin increment de càlcul s’utilitza en 
la modelització matemàtica? A la gràfica “teòrica” hi ha pocs punts. Per compara exp. i modelitzat seria 
millor representar el planiol de fases en una sola gràfica.  Defineix error experimental. Diferencia-ho de 
errada o mal funcionament.  
 
D-E-F 
Assecatge: 9. Molt bona elaboració de l’ introducció. La capil·laritat la pots tenir present en un llit de 
pols(mida de partícula molt petita). No tens un sòlid porós, però asseques un llit porós de sorra. Per tant 
en el tram exponencial es determina la difusivitat  en el llit. S’hauria de graficar les rèpliques juntes per 
tal de visualitzar millor la reproductibilitat.  Així també els diferents experiments per a comparar millor.  
 
STA: 6. Quan en un calibratge clarament la funció no pasa per el cero no es força. S’han de fer repliques 
en el calibrat i compara l’error experimental amb l’error de l’ajust (test F) i l’error dels paràmetres per 
a poder decidir la significació dels paràmetres ajustats i de la funció. Les rèpliques permeten englobar 
tot els tipus d’error. 0.0030±10-4L/s i 370±19 s. Una sola gràfica!. Has comprovat si t nom i t obs són 
iguals segons l’error experimental?  No pots calcular N de ninguna altra manera?  Observes un “altíssim 
grau” de idealitat sobre el flux de pistó? 4.06±0.964! 4±1. 
Columna de destil·lació de rebliment en continu: 6. Falten ±.  
 
G-H-I-J 
Rectificació  discontinua: 7. El llenguatge emprat en la descripció del dispositiu i el procediment 
experimental no és adequat. En un informe no es parla mai en primera persona.  El calibratge del 
refractòmetre “normalment” no dona una recta. Una mica “ranci” un calibratge amb tres punts (només 
un grau de llibertat). Per a les fracciones molar s’han fet més d’una mesura (dues i com a mínim s’han 
de fer tres) per tant falta un ±. Encara que no es faci replica de tota la experimental cal posar els 
corresponents ± en les mesures que com a mínim si es repeteixen. Per a poder dir que un valor es igual 
o diferent a un altre cal tenir un interval de confiança (±). 
 
STA:  6 . El dispositiu experimental “són” uns sèrie de tancs agitats, no simules res. Tens un sistema real 
de cinc tancs agitats i determinaràs quin model de flux té. Els agitadors no són de pales sinó d’àncora. 
Treure les bombolles d’un circuit és purgar el circuit. Calibratge del rotàmetre falten ± de les mesures i 
de la funció ajustada (el mateix Excel t’ho proporciona): sense l’error dels paràmetres no pots decidir 
quantes xifres significatives tries. Sempre que facis mitges has de posar ±. Si poses l’ interval de 
confiança al temps nominal potser et permet veure que son iguals dintre del error experimental. El 
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nombre de tancs es pot i s’ha de calcular de totes les maneres possibles.  No heu de confondre males 
execucions am l’error experimental, aquest es repeteix per rèpliques que al final et permeten escriure 
N±.  
 
Assecatge:  6. No has intentat buscar d’ on surt l’equació teòrica de h? Els punts experimental no 
s’uneixen mai un a un i les equacions  ajustades mai es fan amb punts. Com treus el punt crític i el seu 
interval de confiança? I tots els posteriors? 
 
J-K-L 
RCR:6. La figura en la que se debería mostrar el número de etapas teóricas equivalentes de la columna 
está cambiada por otra, con lo que no se puede evaluar si el cálculo está bien hecho. Tampoco mostráis 
ningún gráfico en el apartado de destilado a composición constante ni aparece el calibrado del reflujo. 
 
MFL: 6. El calibrado del “espectroscopio” es  malo. Supongo que es por este motivo que casi ningún 
experimento sale consistente. Falta más discusión de resultados, comparación de experimentos. En 
definitiva, parece sólo una exposición de resultados. 
 
CRI: 5.2. El gráfico de %X acumulado debería empezar desde los valores más pequeños, sino no tiene 
mucho sentido. No hay discusión de resultados (p.e. comparación de los distintos experimentos). 
  
M-N-O 
STA:6.3. En cap moment s’explica quins experiments es duran a terme. No se saben les condicions 
experimentals dels que vosaltres anomeneu Exp. 1, 2... Falta elaborar una mica més l’informe, explicar 
quins passos se segueixen, perquè es fan. En canvi es dupliquen resultats (Taules i gràfiques). 
 
RNI: 8. Vigilar amb les xifres significatives. Bon treball. 
 
CHMT: 6.4. Vigilar amb la definició de velocitat de reacció. Falten les representacions gràfiques dels 
models cinètics estudiats i les conclusions no estan gaire treballades. L’informe és una concatenació 
d’experiments, es troba a faltar una mica d’elaboració del text. 
 
SEC: 7.5. Hi ha redundància en la presentació dels resultats (taules i figures representant el mateix). Tot i 
que els resultats numèrics no són dolents, els ajustos escollits no són gaire bons. Trobo a faltar una 
gràfica comparativa dels tres experiments. 
 
P,Q,S 
MFL:7.9. L’informe és repetitiu. Trobo a faltar una comparativa dels experiments realitzats en forma de 
figura o taula. 
 
CHMT:4.85. No es poden eliminar 38 punts experimentals d’un total de 46 per intentar trobar la 
representació que a un li convé. Els resultats semblen bons, però no tenen credibilitat. Algunes 
conclusions no són certes. 
 
CRI:7.6. Bon informe, però algunes conclusions i discussions són discutibles. 
 
T,U,W 
MFL:5.1. No se entiende el concepto de ensayo de consistencia. No hay conclusiones ni comparación de 
resultados de los distintos experimentos. Falla la discusión de resultados. 
 
CHMT:6. Hay que evaluar los resultados obtenidos, sobretodo cuando se trata de réplicas. Si hay algún 
resultado que se desvía de la tendencia de los otros, se debe despreciar (p.e. réplicas o en el caso de 
velocidades de reacción iniciales). 
 
CRI:9. Aunque hay algunos fallos, el hecho de comparar vuestros resultados con los encontrados en la 
bibliografía hace que éste un buen informe. 
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6.2 Reflexió sobre l’avaluació diagnòstica d’Experimentació en Enginyeria Química III 
(curs 2009-2010, segon semestre, alumnes matriculats: 18, alumnes enquestats: 
17). 
 

Pel que fa a les expectatives  
 

Què esperes de l'assignatura? 
1. Posar en pràctica els coneixements adquirits en altres assignatures. 
2. Poner en pràctica los conocimientos adquiridos durante la carrera y 6 créditos. 
3. Aprofundir en els coneixements previs. 
4. Aprendre. 
5. Aprofundir en l'assignatura de reactors químics i operacions unitàries. 
6. Aprendre a treballar i aprendre coses que a la millor no m'han quedat clares a les assignatures. 
7. Que m'ajudi a fixar els coneixements adquirits a l'assignatura de reactors. 
8. Poder millorar els meus coneixements teòrics. 
9. Que los conceptos adquridos en las asignaturas anteriores sean tangibles físicamente. 
10. Desarrollar experimentalmente y afianzar los conocimientos teóricos. 
11. Realizar todos los experimentos con el máximo aprendizaje. 
12. Que siguin pràctiques i amenes. 
 

La majoria de l’alumnat espera la posada en pràctica dels coneixements apresos en altres assignatures 
però cal ressaltar que fan poca referència a l’aprenentatge de la metodologia experimental. 

 
 

Pel que fa al pla docent de l’assignatura. 
 

Has llegit el pla docent de l'assignatura? 
1. No. 
2. No, pero me lo imagino. 
3. Sí. 
4. Sí, per sobre. 

 
Les respostes de l’alumnat reflecteixen el desconeixement general que tenen sobre l’assignatura en la 
qual s’han inscrit. En la majoria dels casos, hi ha una manca d’interès per llegir el pla docent que 
reflecteix un cert menyspreu a aquest tipus d’assignatures. D’aquí la importància del feedback immediat 
d’aquesta avaluació diagnòstica. Els alumnes necessiten una presentació clara de l’assignatura en relació 
als seus objectius, resultats d’aprenentatge i els seus continguts.  
 
 
Pel que fa al background (prerequisits i competències prèvies). 

 
Creus necessaris els prerequisits? 

1. Sí, són les bases de les següents, en teoria. 
2. Sí, per poder assimilar millor els coneixements. 
3. Sempre és necessària una mínima base per aplica-la a la pràctica. 
4. Sí ja que sense la teoria no es podria entendre el que es faria al laboratori. 
5. Sí, es más fácil entender lo que sucede cuando se tiene una base teórica. 
6. En determinades assignatures sí. Però crec que en d'altres que estan imposats no haurien de ser-hi. 
7. Realment penso que les pràctiques s'haurien de fer amb l'assignatura teòrica encara que sigui tot un 
any. 
8. Sense els coneixements teòrics és impossible fer aquesta asssignatura. 
9. Claro! Si no tienes conocimientos de operaciones ni reactores no tienes ni idea. 
10. No, moltes vegades veure un procés "en viu i directe" ajuda molt a entendre'l. 
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Creus necessaris els prerequisits? 

11. Sí perquè d'altra manera faríem les pràctiques com si fossin receptes de cuina, sense entendre el que 
fem. 
12. Sí,  sempre i quan les pràctiques estiguin totalment relacionades amb els prerequisits. 
13. Sí, ja que donen els coneixements necessaris per realitzar les pràctiques. 
14. Sí, per tindre una base sobre els experiments que es duran a terme. 
15. No, l'experiència en les altres pràctiques (EEQIII) m'han demostrat que no,  tot i que semblaria lògic. 
16. No, si féssim abans les pràctiques que les assignatures prerequisits podríem aprendre més. 
17. No ho sé, encara que no sé ni quines pràctiques faré ni el que s'espera d'elles. 

 
Quina nota tens en les assignatures prerequisit? 

  Operacions Reactors  Pràctiques 
1 Aprovat Notable Notable 
2 Aprovat Aprovat Aprovat 
3 -------   ------- Notable 
4 Aprovat Aprovat Excel·lent/Notable 
5 Notable Aprovat Aprovat 
6 Notable Notable Notable/Aprovat 
7 Aprovat Notable Notable/Aprovat 
8 Aprovat Aprovat Aprovat 
9 Aprovat Aprovat Aprovat 

10 Aprovat Aprovat Notable 
11 Aprovat Aprovat Excel·lent/Notable 
12 Aprovat Aprovat Matrícula /Aprovat 
13 Aprovat Aprovat Notable 
14 Aprovat Aprovat Notable 
15 Aprovat Aprovat Matrícula /Excel·lent 
16 Aprovat Aprovat Matrícula /Excel·lent 
17 Matrícula Aprovat ------  

 
Encara que els alumnes consideren que les assignatures prerequisits són necessàries, les respostes 
reforcen el que ja s’ha comentat prèviament: l’alumnat no te present la importància de l’aprenentatge 
de la metodologia experimental. Per tant, caldria revisar el contingut i l’avaluació de les assignatures 
experimentals ja que en alguns casos s’observa una asincronia de notes. 

 
Fes un breu resum del que has après en les anteriors assignatures pràctiques 

1. Bàsicament res de nou. 
2. Suposo que a organitzar la feina que s'ha de dur en cert temps i justificar els resultats obtinguts.  
2.A fer power points i treballar amb el full de càlcul. 
3. A moverme en el laboratorio, hacer informes y exposiciones. 
4. A organitzar-me el temps. 
5. Ha realitzar un informe correctament a partir del tractament d'uns dates experimentals. 
6. Portar a la pràctica el que s'ha après teòricament. 
7. A distribuir les tasques en grup. 
8. Una mica de destresa al laboratori i sobretot veure que moltes vegades les dades son errònies. 
9. A utilitzar correctament el material del laboratori i a comprendre una instal·lació. 
10. Que el nombre de Reynols va sense decimals, les poses en les exposicions, com fer gràfics i taules. 
11. A entendre com funcionen els aparells, muntatges i elements del laboratori. 
12. He après a saber buscar la part pràctica de la teoria i a saber explicar-me davant de la gent. 
13. He après a tenir més criteri propi i a utilitzar correctament el material. 

 
Les respostes de l’alumnat reflecteixen una gran dispersió en la visió de l’aprenentatge adquirit en les 
assignatures d’experimentació. Aquest fet que comporta la necessitat del replantejament de 
l’assignatura definint objectius i revisant l’avaluació.  
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Resumeix el que has après de les exposicions orals realitzades fins al moment. 
1. He après a mirar al públic mentre parlo, a estar més segur de mi mateix, a numerar les pàgines  
     i a vigilar els nombres significatius dels resultats. 
2. A sintetitzar informació i posar-la de manera que sigui entenedora pel públic. 
3. A no ponerme nervioso, he aprendido a explicar y hablar delante de la gente. Me sirve para  
    tener ideas claras de las prácticas de cara al examen. 
4. A justificar els resultats obtinguts en procediments experimentals. 
5. A expressar-me millor i controlar els nervis. 
6. A parlar en públic, sintetitzar el que vull transmetre de la manera més senzilla possible més enllà  
dels valors obtinguts i saber defensar les conclusions. També s’aprèn d'observar els companys. 
7. A vendre bé resultats inconsistents. 
8. A plasmar de manera clara i resumida la pràctica realitzada i a treure'n conclusions i saber  
    transmetre-les 
9. Saber treballar, més o menys, en un laboratori i realitzar unes pràctiques preestablertes per 
l'assignatura. 
10. Que les formes importen més que els continguts. 
11. La manera d’expressar-me i presentar un power point. 

 
Les respostes de l’alumnat sorprenentment s’assemblen més a la que correspondria als assistents a un 
curs d’oratòria (1,2,5,6,7,11). Cap alumne assenyala la importància de l’aprenentatge d’un llenguatge 
tècnic. En general,  les respostes reflecteixen una visió pobre (8) de les competències que haurien 
d’adquirir mitjançant les exposicions orals. Algunes respostes són totalment deslocalitzades (9, 10). 

 
Creus que saps elaborar un informe científic-tècnic prou bé? 

1. Crec que sí, sempre i quan tingui un guió amb les preguntes a les que hauré de respondre en 
l'informe. 
2. Ho dubto, poder l'índex si que el tinc clar, però segurament a l'hora de raonar els resultats en falta 
alguna cosa. 
3. Sí. 
4. Suposo que sí però crec que sempre es pot aprendre més. 
5. No del tot. Les pautes que subministren no són prou concretes (massa generals). 
6. Crec que si,encara que tindré alguna mancança. 

 
Es detecta poca autonomia i autoregulació de l’alumnat considerant que aquesta  assignatura és la 
tercera  de tipus experimental que fan durant el curs de la carrera. 
 

Has adquirit prèviament coneixements sobre metodologia experimental? 
1. No 
2. Sí. 
3. Sí, en EEQI, EEQII i y EEQIV 
4. Pocs, en unes pràctiques de química analítica. 
5. Sí, en estades en empreses en una indústria, a la universitat no. 
6. Sí, en la asignatura de introducción a la experimentación una mica. 

 
Les respostes ressalten la dualitat Si/No coherent amb la resposta sobre el que han après en les 
assignatures practiques cursades prèviament. Malgrat això, al repassar les respostes anteriors queda el 
dubte que l’alumne sàpiga que implica la metodologia experimental. 
 
Què creus que és el disseny experimental? 
1. No sé. 
2. És la manera d'organitzar els experiments que es volen dur a terme per evitar que els resultats 
obtinguts es    desviïn dels que s’obtenen si hi hagués interacció entre els diferents factors. 
3. A partir de experimentos pequeños ( o no), diseñar otros más grandes o del tamaño conveniente. 
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Què creus que és el disseny experimental? 
4. És el procediment que s'ha de seguir per fer un experiment. 
5. El muntatge del sistema per portar a terme les pràctiques. 
6. Provar una determinada instal·lació per veure la resposta que dona i així saber el que és necessari o 
no. 
7. Treballar amb un experiment al laboratori i modificar-lo per poder treballar a gran escala. S'han de 
tenir en 
    compte els aparells, les dimensions, etc. 
8. Seria la forma correcta de planejar, desenvolupar i avaluar un experiment. 
9. El disseny experimental és el material instrumental i la instal·lació que farem servir per realitzar la 
pràctica. 
10. Rendibilitzar la instal·lació apropiada per la pràctica i fer prèviament els càlculs per fer-lo 
11. Es un boceto a escala laboratorio de una planta industrial. 
12. És posar en pràctica la part teòrica. Trobar la manera de crear una pràctica. 
13. La teoria sobre "el paso de gigante", es a dir, un canvi d'escala del nostre experiment. 

 
Què creus que és l'error experimental? 

1. L'error associat a la presa de dades. 
2. L'associat a la mesura d'un resultat, degut tant al material del laboratori com error humans. 
3. L'error que es comet en el procediment experimental associat a cada disseny i amb un marge 
d'acceptació. 
4. L'error intrínsec que s'obté de les limitacions dels aparells 
5. L'error comès en la mesura o en les suposicions en la realització de les pràctiques o els càlculs. 
6. L'error que es comet en el laboratori per una sola lectura en el moment de fer l'experimental. 
7. Dóna l'exactitud de l'experiment, ha de ser petit. 
8. La diferencia del resultado que obtienes experimentalmente con el teórico. 
9. El valor que se desvia del real. 
10. L'error associat a l'hora d'agafar les mesures. 

 
Les respostes “sense sentit” donades pels estudiants clarament justifiquen la inclusió dins el temari de 
l’assignatura d’una part on s’estudiï el disseny i l’error experimental malgrat que ambdues coses haurien 
de haver estat apresses en les assignatures anteriors de pràctiques. 

 
Creus que pots considerar que et mous còmodament al laboratori? 

1. Crec que no, anteriorment només he fet dues pràctiques on el que havíem de fer ja estava estipulat. 
3. Sí, hay una experiencia detrás. 
4. No, considero que son necesarias más prácticas donde se tenga más contacto con los instrumentos. 

 
Un altre cop la dualitat que reflecteix la poca autonomia i autoregulació de l’alumnat considerant que 
aquesta  assignatura és la tercera  de tipus experimental que fan durant el curs de la carrera. 

 
 

Pel que fa a la metodologia d’ensenyament-aprenentatge. 
 

L'exposició oral la consideres necessària? Creus que es fan en mode i temps adequat? 
1. És necessària ja que d'aquesta manera es pot fer una avaluació de l'alumne més objectiva. El mode i 
el temps són adequats. 
2. Sí, ajuda a veure que l'alumne ha treballat l'experiment i que ha entès el que feia. 
3. Sí, tenemos que saber exponer y también demostrar que entendemos las cosas. Yo las haria de 15 
min. 
4. Sí,perquè ajuda a sintetitzar i organitzar una pràctica; a més, és pot fer oralment. 
5. No, el temps es inadequat a més es limita a justificar les dades obtingudes. 
6. Sí, ja que mostra l'evolució de l'estudiant al llarg de la carrera. 
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L'exposició oral la consideres necessària? Creus que es fan en mode i temps adequat? 
7. Sí perquè ajuda a aprofundir sobre una determinada pràctica. No crec que hi hagi prou temps per 
preparar-la I també es massa autònoma. 
8. Sí, ens prepara més pel TFC. 
9. No, és una pèrdua de temps igual que els exàmens de pràctiques. Si es fa un treball pràctic per  
consolidar els coneixements ja adquirits per què avaluar-los de manera teòrica? 
10. La crec necessària per tal de saber si l'alumne individualment ha adquirit els coneixements. 
11. Sí, perquè practiques parlar en públic però també treuen molt de temps preparar-les. 
12. Sí, han de ser bones i curtetes, ser capaç d'explicar les cosas amb poques paraules. 
13. En mi opinión creo que en las asignaturas prácticas seria un complemento. 
14. Para el desarrollo del lenguaje científico y el desarrollo de conceptos claros. 
15. Sí, perquè apart d’ajudar-te a preparar bé la pràctica que exposes, et dona seguretat a l'hora de 
parlar davant el públic. 
16. La crec molt necessària per aprendre a explicar correctament un projecte d'enginyeria. El temps 
està bé. 
 
 

Has rebut les correccions dels informes entregats en les assignatures de pràctiques anteriors? 
Ho creus necessari? 

1. No les he rebudes i ho trobo indispensable. 
2. No les he rebudes. 
3. Creo que es necesario pero nunca las he ido a buscar. Hay que aprender  de los errores. 
4. No i crec que és necessari que es tornin corregits per aprendre dels errors. 
5. No i no crec que sigui necessari ja que es comenten en les presentacions. 
6. No, hi ho crec molt necessari ja que pots veure els errors de comprensió i càlculs que s'han realitzat       
per poder millorar en el futur. 
7. No, Sí es necessari. 

 
La conclusió que es pot extreure es que l’alumnat està massa centrat en l’exposició oral i això fa 
plantejar una planificació en la que també es doni pes i importància a la habilitat redactora de textos 
científics. Per una altra banda, crida l’atenció la greu falta de feedback com activitat 
formadora/formativa. 
 

 
6.3 Reflexió sobre l’avaluació diagnòstica de Reactors Químics (curs 2009-2010, 

segon semestre, alumnes matriculats: 60, alumnes enquestats: 43). 
 

Pel que fa al background (prerequisits i competències prèvies). 
 

Quina nota tens en l’assignatura d’operacions bàsiques d’enginyeria química? Avalua la 
relació entre la teva nota i els teus coneixements. Domines els balanços de matèria (BM) i 

els balanços energia (BE)? 
1. No he tingut un bon ensenyament en Operacions Bàsiques però he après com fer els balanços 
2. Aprovat. 
3. Notable però crec que tinc coneixements d’aprovat. Hi ha temes que he de repassar 
4. Aprovat però hauria de repassar una mica. Em defenso amb els balanços 
5. Notable però caldria dominar millor els balanços 
6. Aprovat. Domino els balanços 
7. Aprovat però dominar del tot els balanços realment no. 
8. Aprovat. Els balanços els se plantejar i utilitzar però podria dominar-los molt millor. 
9. Aprovat però tinc un cert nivell de domini sobre els balanços 
10. Aprovat. Considero que hauria de refrescar una mica la memòria. 
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Quina nota tens en l’assignatura d’operacions bàsiques d’enginyeria química? Avalua la  
relació entre la teva nota i els teus coneixements. Domines els balanços de matèria (BM) i 

els balanços energia (BE)? 
11. Aprovat. Em costa una mica relacionar els conceptes i aplicar-los. Els balanços els porto bé. 
12. Notable. Domino perfectament els BM. Crec que presento alguna dificultat amb els BE 
13. Aprovat. Crec que tinc un domini moderat dels balanços 
14. Aprovat. Crec tenir bons coneixements de BM i BE 
15. Aprovat. Domino bastant bé els balanços 
16. Aprovat. La nota correspon amb els meus coneixements de BM i BE 
17. Convalidada. BM. Tinc mancances amb els BE 
18. No he fet aquesta assignatura a Mèxic però sí que he estudiat els BM i BE i puc realitzar-los bé 
19. Aprovat. Domini adequat de balanços 
20. Aprovat. S’adequa força als coneixements. Els balanços el domino però n’he perdut la pràctica 
21. Aprovat a  nivell bàsic 
22. Aprovat. Sí que domino els BM perquè repeteixo l’assignatura  
23. Aprovat. Domino més els BM que els BE 
24. Notable. Domino millor els BM que els BE. Em caldria repassar una mica 

 
Encara que els alumnes han aprovat l’assignatura prerequisit, existeix una gran diversitat en el nivell de 
coneixement aconseguit pel que fa als BM i els BE. Crec que els seus comentaris reflecteixen la 
necessitat de repassar-los per poder dominar-los especialment en el cas dels BE. 

 
Pel que fa al pal docent de l’assignatura, els seus objectius i els seus continguts. 

 
Has llegit el pla docent de l’assignatura? 

1. No, he preguntat als repetidors 
2. No detalladament 
3. No 
4. Sí 
5. Sí, per sobre 
6. Sí, però tinc dubtes amb l’avaluació continuada 
7. Sí, els continguts temàtics 

 
En què creus que consisteix l’assignatura? 

1. Treballar la cinètica química a nivell de reactors, apropament a la realitat 
2. La cinètica que tindria lloc en un reactor químic 
3. Continuació, aplicació, ampliació de conceptes apresos a cinètica 
4. Conceptes que són base per al disseny adequat d’un reactor 
5. Disseny de reactors basant-nos en balanços i els mecanismes que tenen lloc 
6. Veure diferents tipus de reacció i de reactors i les condicions i característiques 
7. Conèixer com funcionen els reactors i el càlcul associat 
8. Saber cóm funcionen els diferents reactors i quan s’han d’utilitzar 
9. Funcionament dels reactors, processos on es fan servir i les reaccions 
10. Estudi dels reactors químics, funcionament, tipus i aplicacions 
11.Explicar quin tipus de reactor hem d’utilitzar depenen de la reacció 
12. Disseny i estudi dels diferents tipus de reactors i la seva aplicació 
13. Balanços de matèria i energia 
14. Presentació de models de funcionament dels reactors i aprofundiment en els tipus segons la seva 
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En què creus que consisteix l’assignatura? 
15. Estudi de les reaccions amb una perspectiva industrial 
16. Saber escollir el reactor adient a cada reacció 
17. Estudi de reactors aplicant coneixements de cinètica i operacions bàsiques 
18. Semblant a l’assignatura de cinètica química 
19. Exposició teòrica de 4 tipus de reactors 
20. Disseny de reactors 
21. Estudi de reactors, les seves equacions, els seus usos, funcions 
22. Balanços de matèria macroscòpics, velocitat de reacció, reactors ideals amb una o varies reaccions 
23. Cap resposta 
24. Saber cóm varia la composició abans i després del reactor 
25. Funcionament dels reactors i dels processos que conlleven 
26. Estudi dels mecanismes, cinètiques i procés dels reactors 
27. Aprendre a dissenyar i identificar els tipus de reactors amb les equacions 
28. Aplicar models matemàtics a principis físics 
29. Disseny i posta en marxa de reactors fent servir BM i BE 
30. Les reaccions que es duen a terme dins dels reactors i el seu disseny 
31. Crec que serà semblant a cinètica química però més difícil 
32. Anàlisis dels diferents reaccions de síntesi 
33. Ampliació de cinètica aplicada 
 
Les respostes de l’alumnat reflecteixen el desconeixement general que tenen sobre l’assignatura en la 
qual s’han inscrit. En la majoria dels casos, hi ha una mancança d’interès per llegir el pla docent. D’aquí 
la importància del feedback immediat d’aquesta avaluació diagnòstica. Els alumnes necessiten una 
presentació clara de l’assignatura en relació als seus objectius, resultats d’aprenentatge i els seus 
continguts. 
 
Pel que fa a la metodologia d’ensenyament-aprenentatge. 

 
Quina metodologia creus la més adient? 

1. Fer exercicis després de l’explicació clara del professor 
2. Aconsellar exercicis, textos, capítols de llibres de text 
3. Problemes a classe 
4. Teoria amb problemes 
5. Classe magistral amb problemes 
6. Avaluació continuada 
7. Fer classe utilitzant la pissarra 
8. Repartir els apunts necessaris a classe i fer problemes 
9. Lliurament d’exercicis i qüestions 
10. Transparències al campus virtual amb teoria i exercicis resolts 
11. Intercalar teoria amb problemes 
12. Fer una mini-prova després de finalitzar cada tema 
13. Assistir a classe i portar-la al dia 
14. Apunt i problemes a internet i fets a classe, llibres i diapositives 
15. Explicacions a pissarra i transparències penjades al campus 
16. Classes de teoria i problemes, fer exàmens parcials que t’alliberin de teoria per a l’examen final 
17. Bon coneixement de la teoria per després enfrontar-se als problemes 
18. Fer problemes a classe i exàmens parcials per portar això l’assignatura al dia  
19. Fer un seguiment diari de l’assignatura 
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Quina metodologia creus la més adient? 
20. Assistir a classe i fer el major nombre d’exercicis 
21.  Explicació de la teoria i després fer exercicis 
22. Aplicació de fonaments teòrics sobre diversos models per a la seva resolució 
23. Explicació en pissarra acompanyat de transparències al campus. Entrega puntual d’exercicis. 
24. El treball continuat i dirigit del professor mitjançant l’entrega d’exercicis i qüestions. 
25. Classes teòriques amb resolució de problemes. Exàmens parcials i pràctica de problemes 

 
Què prefereixes l’ús de la pissarra o transparències? 

1. Es indiferent, l'important es que s’entengui 
2. La pissarra per a classe, transparències al campus per complementar 
3. Transparències per què copiar les fórmules a la pissarra és innecessari 
4. Disposar d’apunts per avançat per seguir millor l’explicació i no preocupar-se de copiar apunts 
5. Millor la pissarra perquè amb les transparències se sol anar més ràpid 
6. Una combinació de les dues perquè millors conclusions es poden treure 
7. Transparències però amb petites explicacions a la pissarra 
8. La pissarra fa que la classe sigui més senzilla i més fàcil de seguir.  
9. Prefereixo l’explicació en pissarra i la documentació en transparències. 
10. Pissarra, les transparències haurien de ser un suport 
11. L’ús de pissarra. Les transparències dormen a la gent i la desmotiven 
12. Transparències per què d’aquesta manera pots ampliar la teoria i amb la pissarra costa seguir el ritme 
13. L’ús de la pissarra afavoreix una classe didàctica i un millor desenvolupament de conceptes mentre  
       que les transparències al campus ajuda a l’aprenentatge individual 
14. Transparències més comoditat 
15. Transparències disponibles 24 hores 
16. Per a classe teòrica, les transparències ja que puc atendre a classe i no he d’apuntar. Per a exercicis, és  
      és millor la pissarra 

 
La majoria dels alumnes proposen com a manera de treballar l’assignatura una combinació de diversos 
recursos: les classes magistrals (de continguts i resolució de problemes), el treball dirigit pel professor 
mitjançant el lliurament d’exercicis i qüestions per treballar a casa, i la disponibilitat de transparències i 
un problemari al Campus Virtual. Totes aquestes alternatives estan d’acord amb la metodologia 
proposada en el pla docent de l’assignatura. 
 
Per una altra banda, alguns alumnes comenten la importància de l’assistència a classe així com el 
seguiment diària de l’assignatura. Aquests dos aspectes podrien derivar en la introducció d’altres 
recursos. 
 
Pel que fa a l’ús de pissarra o transparències, hi ha diversitat de respostes però l’alumnat considera 
important la pissarra per a explicacions conceptuals i desenvolupament de problemes mentre que les 
transparències les troben útils per no prendre apunts o com a material de suport al campus virtual. 
 
Pel que fa a l’autoregulació. 
 

Indica el nombre mínim de problemes que creus adequat per al treball 
 1. Com més millor 

2. Aproximadament 50 problemes 
3. 3 o 4 per tema tractat després de haver-ne fet 2 o 3 a classe 
4. Els necessaris 
5. 6 per tema. En total 30-40 
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Indica el nombre mínim de problemes que creus adequat per al treball 
 6. 5 

7. És molt relatiu 
8. Indefinit 
9. 60 
10. 50 
11. S'han de fer tots els possibles. No crec que hi hagi un mínim 
12. Depèn de la complexitat. 5 per tema és un compromís 
13. 10 
14. 2 per tipus de problema 
15. 4 
16. Depèn de la complexitat però en general molts 
17. Depèn de la persona i de la facilitat que tingui 
18. 3-4 
19. 5 (un de cada tema) 
20. Entre 10 i 20 per tema 
21. Aproximadament 50 però resolts per poder fer comprovacions 
22. Entre 80-100 
23. 100 
24. 20 per tema 
25. 30 
26. 10-15 per tema 
27. 6 

 
Indica el nombre mínim de llibres en una bibliografia 

1. No importa el nombre. L'important es que siguin aclaridors 
2. Entre 1 i 10 
3. No respon 
4. 1 però que englobi tot 
5. 2 o 3  
6. 2 
7. És molt relatiu 
8. 3 
9. 1 
10. 5 
11. 3 mínim 
12. Un llibre de referència i caris que reforcin conceptes concrets 
13. 1 o 2 
14. 5 com a mínim 
15. L'ideal és sempre que sigui un sol llibre 
16. Un parell de llibres 
17. Els suficients com per no trobar-me amb que hem falta informació 
18. 3-4 
19. 1 
20. 1 que sigui bo 
21. 4 

 
Com es pot apreciar, els alumnes estan en la fase inicial del seu procés d’aprenentatge per tant no es 
poden autoregular. Amb els criteris que es donaran a classe i el treball dirigit pel docent serà possible 
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que sàpiguen quines són les seves necessites (en relació al nombre d’exercicis a resoldre i a la 
bibliografia a consultar) per aconseguir aprendre de manera autònoma. 
 
Pel que fa a l’actitud a classe. 

 
Creus normal parlar mentre el professor explica? 
1. Sí, mentre no sigui constantment i mentre al professor no li molesti 
2. No. Tot i que si resol un dubte és útil amb el company 
3. No 
4. No, és una falta de respecte 
5. No, però de vegades es per resoldre un dubte amb el company del costat 
6. No, quan el professor parla s’ha de callar 
7. Sí, si només es un comentari puntual i prou discret perquè ningú es molesti, sinó es una manca de 

 8. Sí, si es para comentar algo de classe 
9. No, per què distreu a la gent que vol aprendre 
10. De cap manera 
11. No, és una falta d’educació al professor i els companys 
12. És inevitable 
13. No és normal, però la gent acaba parlant 

 
Creus més adequat preguntar els dubtes al company mentre el professor explica? Per què? No seria 

      1. Normalment preguntem al professor 
2. Sí, perquè de vegades són coses que no recordes o has passat per alt 
3. No, si són dubtes que van sorgint durant la classe 
4. No 
5. Depèn si són dubtes puntuals. Si és un dubte conceptual millor al professor 
6. Sí, si es un dubte petit . És millor estalviar-se interrompre el ritme de la classe 
7. Seria correcte preguntar al professor 
8. És més adequat preguntar al professor però de vegades per por a que sigui una tonteria millor 

   9. No ho crec però suposo que primer no tothom es veu capaç d’alçar la veu davant de 30-40 persones i 
         son dubtes importants 

10. No, no sents el que diu el professor. Sempre és millor preguntar al professor. A vegades només 
           de perspectiva que et pot donar un company de classe 

11. Sí, si és una cosa que no s’ha entès és millor preguntar al professor 
12. No, però es més còmode. Seria millor preguntar al professor 
13. Es deu preguntar sempre al professor per què pot ser que el company no hagi entès bé 
14. El millor és preguntar al professor, la realitat és una altra i les vergonyes i inseguretats a vegades 

 15. Potser d’aquesta manera no es rellenteix el ritme de la classe. Pot ser un dubte senzill. No a tots els 
          els talls d’explicació 

16. Depèn del dubte, si és simple és millor no fer perdre temps a tota la classe 
17. És més adequat preguntar al professor però és més fàcil preguntar als companys… és un acte reflex 
18. Sí, però a vegades es tem que el professor menyspreï la teva pregunta com  a concepte ja donat  
19. És millor preguntar al professor per evitar que la gent parli a classe i si es fa en veu alta potser resolt 

           en té i no ho diu 
 

La majoria de l’alumnat considera que NO és normal parlar a classe mentre el professor explica ja que és 
una falta de respecte envers al professor i als seus companys. 
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Encara que consideren que el més correcte es preguntar els dubtes al professor, els alumnes prefereixen 
preguntar al company per les següents raons:  
 

• Perquè poden ser dubtes puntuals/senzilles degudes a que no recorden alguna cosa o a que 
han perdut l’atenció una estona durant l’explicació. 

• Perquè no volen interrompre el ritme de classe. 
• Perquè no acaben d’entendre bé l’explicació i volen un petit canvi de perspectiva. 
• Perquè no es veuen capaços d’alçar la veu davant 30-40 persones.  
• Per vergonya i inseguretat. 
• Perquè ho troben més còmode. 
• Perquè temen que el professor els menyspreï. 
 

Davant aquestes raons, s’haurien de plantejar algunes millores durant la classe expositiva com per 
exemple fer una pausa cada 15/20 min i permetre que entre ells intercanviïn idees. També es podria 
proposar alguna activitat de tipus cooperatiu. És molt important l’actitud del docent ja que sempre ha 
de reflectir respecte envers l’alumnat. 

 
 

6.4 Avaluació intermèdia (formativa/formadora) per a Reactors Químics. 
 
REACTORS QUÍMICS/AVALUACIÓ INTERMITJA (FORMATIVA/FORMADORA) 
ENSENYAMENT D’ENGINYERIA QUÏMICA 
ABRIL 2010 
 
 
1. Què creus que has aprés durant aquestes 2/3 setmanes? 
 
 
 
 
 
 
 
2. Què creus que jo us he volgut ensenyar? 
 
 
 
 
 
 
3. Què mantindríeu de la manera de fer classe? 
 
 
 
 
 
 
4. Què canviaríeu/modificaríeu de la manera de fer classe? 
 
 
 
 
 
 
 
 



146 
 

6.5 Avaluació diagnòstica d’Experimentació en Enginyeria Química III (curs 2010-
2011, primer semestre, alumnes matriculats: 22, alumnes enquestats: 22). 
 

Pel que fa a les expectatives  
 

Què esperes de l'assignatura? 
Tots aquells coneixements, que he adquirit a les assignatures de Reactors Químics i Operacions de 
Separació, emprar-los per a poder entendre i realitzar les pràctiques. Al final d'aquestes pràctiques, vull 
haver aprofundir els conceptes i haver-los interioritzat. 
Poner en práctica los conocimientos aprendidos en las asignaturas teóricas anteriormente realizadas. 
De l’assignatura espero adquirir coneixement pràctic sobre els diferents reactors existents, i sobre les 
diferents operacions de separació. 
Posar en pràctica els coneixements de les assignatures de prerequisit i, pot ser, aclarir dubtes que hagin 
quedat en aquelles assignatures. 
Aprofundir en l'àmbit de reactors. Practicar de manera experimental tots els coneixements adquirits a 
l'assignatura de Reactors i Operacions de separació. 
Treballar al laboratori et dona la oportunitat d'aplicar els coneixements adquirits a classe, de 
familiaritzar-se amb el ús d'instruments i aplicar el mètode experimental. Crec que s'haurien de donar 
més pràctiques durant la carrera, ja que aquestes ens preparen més directament pel nostre futur 
industrial. 
Posar en pràctica els coneixements que he adquirit durant les assignatures de reactors químics i 
operacions de separació. 
Aconseguir entendre el que hem vist a les assignatures prerequisit. 
Espero profundizar en mis conocimientos de los dos campos en los que se centra la asignatura es decir 
el campo de los reactores químicos y las operaciones de separación. En los laboratorios de prácticas, de 
conocimiento de las técnicas y formas de trabajar que se utilizan. También espero mejorar mi nivel. 
Espero poder veure el funcionament de reactors químics i de diverses operacions de separació. 
Aplicar els coneixements adquirits i millorar la capacitat de raonament científic. 
Aprender conocimientos más profundos de reactores, equipos de operaciones unitarias. También cómo 
funcionan para que sirven y la mejor manera de aprovecharlos 
Espero poder plasmar conocimientos la practica ya que me parece importante para asociar la teoría. 

 
Les respostes de gran part dels estudiants espera que en l’assignatura es posi en pràctica els 
coneixements apresos en les assignatures prerequisit. Cal ressaltar que fan poca referència a 
l’aprenentatge de la metodologia experimental. 

 
Pel que fa al pla docent de l’assignatura. 

 
Has llegit el pla docent de l'assignatura? 

 No. 
No, però ho faré. 
 Sí. 
 Sí, per sobre. 
No, però ja sabia que es tractava de realitzar pràctiques 
d’aplicació de les assignatures de prerequisit. 
Encara no. 
Sí, per veure si podia fer l’assignatura. 

 
Igual que al curs 2009-2010, l’alumnat reflecteix el desconeixement general que tenen sobre 
l’assignatura en la qual s’han inscrit. En la majoria dels casos, hi ha una manca d’interès per llegir el pla 
docent que reflecteix un cert menyspreu a aquest tipus d’assignatures. Fet que hauria de fer reflexionar 
sobre el plantejament d’aquestes assignatures practiques: són una aplicació de la teoria massa guiada?, 
Quins són els objectius dels aprenentatges, ha de ser comprovar la teoria, ha de ser adquirir 
competències professionals? Com es duen a terme aquests objectius? Com s’avaluen? D’aquí la 
importància del feedback immediat d’aquesta avaluació diagnòstica. Els alumnes necessiten una 
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presentació clara de l’assignatura en relació als seus objectius, resultats d’aprenentatge i els seus 
continguts.  
 
 
Pel que fa al background (prerequisits i competències prèvies). 

 
Raona la necessitat o no dels prerequisits de l'assignatura 

És més que imprescindible tenir els coneixements suficients per a poder entendre les pràctiques. 
En este caso, en asignaturas de prácticas, es vital haber hecho las asignaturas prerequisito para poder 
entender lo que se realiza en prácticas. si no has adquirido los conocimientos teóricos previos, no 
entenderás los posteriores que necesiten de éstos. 
Sí és necessari tenir prerequisits en una assignatura pràctica per aprofundir en els coneixements. Crec 
que la pràctica queda més a la memòria que la teoria. 
És necessari tenir un coneixement dels prerequisits imposats per la universitat. Bueno, tampoc ho puc 
assegurar ja que no he fet les pràctiques i no se quin nivell es necessita per realitzar-les. 
Es necessari perquè son practiques experimentals sobre part de la teoria ja vista. 
Rectors químics i operacions de separació constitueixen una part molt important de les tasques que en 
un futur se suposa que haurem de desenvolupar. Per tant, suposant que aquestes pràctiques es centren 
en aquestes dues assignatures mereixen unes pràctiques pròpies. 
Desde mi punto de vista los prerequisitos de esta asignatura no son necesarios, ya que hace que se 
retrase la carrera. Además cuándo llegas a hacer las prácticas después de haber cursado la asignatura 
teórica 4 meses antes, ya no te acuerdas de casi nada. Si no hubiera prerequisito podrías cursar la parte 
teórica y experimental a la vez pudiendo así plasmar los conocimientos teóricos adquiridos, lo que 
desde mi punto de vista facilitaría y amenizaría el estudio. 
Veig que és necessari, ja que es necessari tenir certs coneixements davant teu, ja que sinó no saps 
aniran els experiments, es com tenir un cotxe i no saber com funciona el dia que et falla. 
Crec que és necessari fer primer les dos assignatures perquè així tenim una base i un mínim 
coneixement teòric per tal d'entendre el que fem al laboratori. 
Entenc que abans de realitzar una assignatura de pràctiques s'hagin d'haver assolit una sèrie de 
coneixements. A títol personal opino que els prerequisits en general, i sobretot a aquestes alçades de la 
carrera, només fan que posar traves als estudiants i posposar la finalització de la carrera. 
Els prerequisits suposo que son necessaris però m'han deixat aquest semestre només amb aquesta 
assignatura. Crec que es necessari tenir una idea de les assignatures prerequisit però no haver-les 
aprovat. 
Yo creo que aunque puede ser recomendable tener conocimientos de las asignaturas prerrequisito. No 
considero que estos deban ser imprescindibles. Sobre todo con respecto innecesariamente el que sea 
prerrequisito de otra asignatura al final del itinerario curricular por lo que retrasa la carrera. 
Operaciones de separación es una asignatura. 
Per a aprendre primer el coneixements teòrics abans de realitzar la pràctica, però encara no sé com 
seran i no ho puc assegurar. 
Són necessaris els prerequisits degut a que s'ha de conèixer el fonament teòric de les pràctiques a 
realitzar. 
No he començat encara l’assignatura, de totes formes crec, que seria una bogeria fer aquestes 
pràctiques sense conèixer els conceptes i haver-los superat. 
Pues sí porque te da una visión inicial de las operaciones unitarias. 
Sí lo veo necesario para poder entender el proceso. 
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Quina nota tens en les assignatures prerequisit? Quina nota tens de les assignatures pràctiques 
anteriors? 

  Operacions Reactors  EEQ1 EEQ2 
1 Matrícula Aprovat Notable  
2 Aprovat Notable Excel·lent Notable 
3 Aprovat Aprovat Aprovat Aprovat 
4 Aprovat Aprovat Notable Aprovat 
5 Aprovat Matrícula Notable Excel·lent 
6 Aprovat Aprovat Aprovat Aprovat 
7 Aprovat Aprovat Notable Notable 
8 Aprovat Notable Notable Excel·lent 
9 Aprovat Aprovat Notable Notable 

10 Aprovat Aprovat Notable Aprovat 
11 Aprovat Aprovat Notable Notable 
12 Aprovat Notable Aprovat Aprovat 
13 Aprovat Aprovat Notable Notable 
14 Aprovat Aprovat Notable Notable 
15 Aprovat Aprovat Notable Notable 
16 Aprovat Aprovat Aprovat Notable 
17 Aprovat Aprovat Aprovat Aprovat 
18 Aprovat Aprovat Aprovat Aprovat 
19 Titulació estrangera 
20 Titulació estrangera 

 
Gran part de l’alumnat considera necessari haver aprovat les assignatures prerequisit. Es sorprenent que 
es trobi una petita fracció d’estudiants que NO les creuen necessàries i que pensen que l’EEQ III retarda 
la fi del seu itinerari curricular. N’hi ha un altre inconscient que creu que la teoria i la pràctica s’han de 
dur a terme alhora ja que segons ell després de 4 meses ja ha oblidat el que havia après. Des de la meva 
experiència personal com a docent de l’assignatura de reactors, tinc constància de que gran part de 
l’alumnat no porta al dia la teoria quan la fan al semestre anterior, com es podria doncs fer la teoria i la 
pràctica a la mateixa vegada? Aquestes respostes negatives reflecteixen la falta d’autogestió del procés 
d’aprenentatge per part dels mateixos alumnes.  
 
En general, les respostes donades reforcen el que ja s’ha comentat prèviament: l’alumnat no té present 
la importància de l’aprenentatge de la metodologia experimental. Per tant, caldria revisar el contingut i 
l’avaluació de les assignatures experimentals ja que en alguns casos s’observa una asincronia de notes. 
 

Fes un breu resum del que has après en les anteriors assignatures pràctiques 
Interioritzar coneixements. Treball en equip. Redactar informes. Realitzar exposicions orals. 
A poner en prácticas conocimientos teóricos, metodologías y funcionamiento de equipos. 
He après a treballar en un laboratori de manera metòdica i precisa. A més de aprendre a treballar en 
grup i a elaborar informes científics. 
Primer de tot, aprendre la metodologia de treball al laboratori. Arribar a obtenir de forma pràctica els 
resultats que ja es donaven a les assignatures teòriques. 
Redactar informes. Exposar un tema en públic. Posar en pràctica els coneixements d'assignatures 
teòriques. 
A estar en el laboratori, normes de seguretat, metodologia de treball, familiaritzar-se amb els equips 
A elaborar informes, a fer exposicions orals, fer powerpoints, ús de bibliografia, preparar experiments, 
mesures de seguretat, a utilitzar el cap per raonar el camí a seguir o desviacions sorgides durant el 
mateix, i sintetitzar processos i raonar resultats. També he après a treballar en equip. També vaig 
aprendre que un bescanviador de calor de la 6a planta és un miracle de la termodinàmica (el fluid 
calent...es calentava!! i el fred també). 
A manejar el instrumental del laboratorio, y a usar la metodología correcta de experimentación. 
También, aunque parezca una obviedad, a comportarse en un laboratorio de manera correcta y no 
cometer irresponsabilidades. 
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Fes un breu resum del que has après en les anteriors assignatures pràctiques 

Realizar informes científicos. -Exponer oralmente. -Funcionamiento de un laboratorio de ingeniería -
Trabajar en equipo -Realizar operaciones unitarias de ingeniería. 
Manipular aparells tècnics i específics. Coneixements específics de cada pràctica. Realitzar informes. Fer 
presentacions. 
En les anteriors assignatures he aprés a redactar uns informes, fer exposicions defendre el que creia i 
aplicar en pràctica el que havia après. 
En general he aconseguit assolir millor els conceptes teòrics. 
He après a posar en pràctica els coneixements adquirits en altres assignatures de la carrera. He après a 
treballar en equip i amb la pressió de tenir poc temps per realitzar les tasques i haver-les de resoldre 
amb la màxima efectivitat possible. He après a agafar experiència a l’hora de treballar en un laboratori. 
Aprendre la gran rellevància que tenen els errors en un treball experimental. 
Treballar en equip, fer informes, fer presentacions orals. 
A les d'enginyeria a prendre dades de les instal·lacions del laboratori, a buscar possibles errors evitables, 
a raonar el perquè dels resultats. 
He aprendido los métodos y técnicas que se utilizan en el laboratorio. He aprendido a realizar informes 
de laboratorio, normas de seguridad y a trabajar en equipo. 
A treballar en equip, fer informes, realitzar exposicions orals, i adquirir més coneixements tants teòrics 
com pràctics. 
Doncs he après diferents coses, des de realitzar tubs d’assaigs en química inorgànica, química orgànica 
amb el seu instrumental; cromatografia, IR, ... 
M'han donat capacitat d'anàlisi, això és el que donen les assignatures experimentals. 
En química general a reconocer los materiales de laboratorio, reactivos químicos, algunos equipos como 
reactores, torres de relleno. También algunas reacciones y soluciones, diluciones 
Para adquirir conocimientos de manejo de equipos 
 
Com en el cas dels alumnes del curs anterior, les respostes de l’alumnat reflecteixen una gran dispersió 
en la visió de l’aprenentatge adquirit en les assignatures d’experimentació. Aquest fet comporta la 
necessitat del replantejament de l’assignatura definint objectius i revisant les activitats d’aprenentatge i 
avaluació. Gairebé no hi ha menció a l’aprenentatge de la metodologia experimental. 

 
 

Resumeix el que has après de les exposicions orals realitzades fins al moment. 
S'han de portar les idees molt clares, no tenir cap dubte. D'aqueta manera s'aconsegueix seguretat en 
un mateix. S'ha de preparar mínimament un guió per tenir ordenat el que es vol transmetre. S'ha 
d'assajar, i s'ha de cuidar el vocabulari, les expressions errònies i barbarismes entre idiomes (català-
castellà). 
La metodología de cómo explicar una práctica, su estructuración a la hora de exponerla. En cuanto a 
conocimientos intrínsecos de las practicas el mismo que haciendo el informe. 
Les exposicions orals realitzades fins al moment m'han servit per aprendre a parla en "públic", per saber 
com organitzar-les, etc. Les exposicions dels companys serveixen per resoldre els dubtes que tens en 
una determinada pràctica. 
Només a millorar la forma d’expressar-me en públic, però molt poc en quant a coneixements, ja que els 
he après estudiant. 
Manera d’exposar i presentació però en contingut científic res. 
A parlar amb claredat, a fer power poins entretinguts i fàcils de entendre. el mes important, tenir els 
conceptes molt clars i expressar-los per que tothom el entengui. 
A perdre la por escènica, a preparar les exposicions, a mantenir (o aparentar mantenir) la calma al parlar 
en públic, PNL... 
Creo que he aprendido a resumir los conceptos importantes y enfocar la presentación hacia los datos 
que realmente son interesantes, y obviar aquellos que no dan información útil. Además creo que he 
mejorado en la manera visual en la que realizo las presentaciones, (powerpoints, diapositivas,...) de 
manera que es más fácil observar los datos relevantes. También, y creo que es lo más importante, he 
aprendido a prepararme bien las presentaciones, repitiéndolas en casa para tener una buena fluidez a la 
hora de hacer la presentación, y dar la sensación de llevarla bien estudiada. 
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Resumeix el que has après de les exposicions orals realitzades fins al moment. 
He aprendido a expresarme en público sin vergüenza y a hablar al ritmo adecuado para que me 
entiendan los demás. 
Expressar amb claredat els coneixements tècnics. Perdre la vergonya 
He après a saber exposar certes idees arribar a unes conclusions, que encara que algun experiment 
sortís malament, es saber explicar el perquè t'has equivocat. 
Del primer laboratori (EEQI) no vaig aprendre res perquè em va tocar exposar un pràctica de la qual no 
havia rebut cap explicació teòrica i amb la meva recerca personal no vaig aconseguir fer bé l'informe. A 
les EEQII vaig entendre molt bé la pràctica que vaig exposar. I d'altres assignatures també he après 
bastants conceptes nous i he ampliat d'altres que ja coneixia. 
He perdut part de la por que sempre m'ha fet parlar en públic Conèixer el treball que han realitzat els 
altres companys Ajuda a desenvolupar la capacitat de síntesi d'un problema Aprenc a fer presentacions 
power-point. 
El que més he aprés a estat a realitzar presentacions powerpoint, ha aprendre ha expressar-me 
oralment, ha profunditzar en una pràctica realitzada, com anar més enllà del guió de les pràctiques, 
extreure’n conclusions. 
He aprés més de les que he realitzat jo que de les que he escoltat. 
He aprendido a controlar los nervios cuando hay que hablar ante público. He aprendido a utilizar el 
vocabulario y expresiones gestuales adecuadas según el tipo de exposición oral que se requiera. 
He aprés a saber expressar-me una mica més en públic. 
En les exposicions he après ha contrastar resultats, ha fer consultes bibliogràfiques, ha treure 
conclusions sobre el que estava bé, ha agafar confiança, ... 
Menys l'exposició que esdevindrà d'aquesta assignatura, ja les he fet totes i la que més m'ha ajudat han 
sigut les de projectes. La correcció de les maneres d’exposar, l'actitud, les males postures, etc. Ara 
mateix sóc millor exposant, de totes maneres, encara vull millorar. 
Intervenciones para despejar dudas y plantear algunas interrogantes. 
Creo que aprendí a hablar mejor en público. 

 
Les respostes de l’alumnat sorprenentment s’assemblen més a la que correspondria als assistents a un 
curs d’oratòria. Gairebé cap alumne assenyala la importància de l’aprenentatge d’un llenguatge tècnic. 
En general,  les respostes reflecteixen una visió pobre de les competències que haurien d’adquirir 
mitjançant les exposicions orals. Sembla que les exposicions orals no els hi aporten un “feedback” de 
coneixement col·lectiu. 
 
 

Creus que saps elaborar un informe científic-tècnic prou bé? 
Força bé. He realitzat ja 3 pràctiques d'enginyeria química i crec que he millorat molt en aquest 
aspecte. Però, es clar, cada cop s'ha d'intentar fer millor. 
Seguramente debería consultar la bibliografía al respecto, pero sabría encontrarla. 
Personalment en el meu cas crec que no, ja que és un tema que només s'ha vist en les pràctiques. 
Al fer-ho consultaria models que he fet anteriorment i provaria d’acurar els resultats presentant-los 
de la forma que he après. Penso que, entre 0 i 10, tindria un 7. 
No a nivell professional però si per començar. 
si, però em faltaria fer millor les conclusions i entendre mol clarament l’essència de cada practica. 
No, crec que aquest punt s'hauria de fomentar més en les anteriors pràctiques i a classe. 
No sabría autoevaluarme en este sentido, pero si tomo como referencia las notas que he recibido de 
los informes presentados en las anteriores EEQ, y EQ, creo que sin ser informes excelentes, están 
notablemente bien. 
Creo que sí, aunque no a la perfección. 
Si. Hem fet molts informes. 
Crec que en sé, però no suficient i si això s’adquireix a base d'experiència anar millorant. 
Crec que no. 
No sé què contestar en aquesta pregunta. En totes les pràctiques que he realitzat sempre he tret 
bona nota en la part dels informes i crec que se'm dóna prou bé la part de redactar textos. Tot i així, 
mai he rebut un feedback sobre els informes que he realitzar així que no sé si els faig bé, o és el que 
crec per les notes conjuntes que he obtingut en altres pràctiques. 
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Creus que saps elaborar un informe científic-tècnic prou bé? 
Crec que amb les EEQ1 i EEQ2 he après força, encara que crec que en puc aprendre molt més. 
No gaire perquè no hi ha temps suficient entre el final de les pràctiques i la entrega de l'informe. A 
més, no crec necessari explicar-ho tot als informes ja que se'ls llegeix algú que sap molt bé com 
funcionen les instal·lacions. 
Lo creo. 
Crec que més o menys sí però que encara em queda bastant per a millorar-ho. 
Si, amb temps i fent les consultes adequades puc realitzar un informe cientific-tècnic. 
S'hi intenta. De totes maneres voldria aprendre més, a la feina on estic de pràctiques vaig realitzar un 
PNT sobre una màquina de melt flow index (index de fluïdesa del material). Encara que reconec que a 
mida que avances aprenc més i comets menys errors, sempre que vulguis millorar. 
Sí y cada vez lo hago mejor. 
Creo que puedo elaborar un informe pero no sé cuál será la particularidad de que sea científico 
técnico. 

 
De nou, les respostes de l’alumnat es contradiuen amb la realitat. Assumeixin que saben elaborar un 
informe tècnic prou bé basats erròniament en les notes que han rebut a  les assignatures de pràctiques 
que han fet anteriorment. Malgrat haver fet molts informes durant la carrera, no és habitual rebre 
feedback pel que fa a l’elaboració dels informes (Veure més endavant has rebut les correccions dels 
informes entregats a les assignatures de pràctiques anteriors?, Ho creus necessari?, pag..). Això ens 
porta a plantejar el seguiment de l’alumnat mentre elabora els informes tècnics i la necessitat 
imperativa de una retroacció de la feina feta per donar als estudiants eines per la seva autoregulació. 
 
 

Has adquirit prèviament coneixements sobre metodologia experimental? 
No, això s’aprèn fen pràctiques, només ho pot donar l’experiència. I cada cop el mètode de presa de 
dates i altres es millor. 
Sí, en las prácticas anteriores. 
Si he adquirir coneixements sobre metodologia experimental, tant a assignatures teòriques de principi 
de carrera, com a altres pràctiques. 
Mai, només a la universitat. 
Sí. 
si molt, durant l'estiu fet l'estada en empresa i a la universitat de forma mes general. 
Prèviament a entrar a la UB? 
Si, en las prácticas anteriormente realizadas y además en un laboratorio en el que estuve trabajando 
recientemente. (El Banco de Sangre de Vall Hebron) 
Sí en primero de carrera en las OBL. 
Abans d'entrar a la universitat no, un cop dins les experimentacions m'han ajudat molt, sobretot les 
EEQ4. 
Sí però sobre altres assignatures, com casos d’intercanvis de calor, algú reactor, columnes de 
destil·lació, etc. 
Sí, però crec que encara hauria d'ampliar més aquesta metodologia, ja que només l'he fet en una 
setmana de les pràctiques de química. 
Si. Tant a la universitat com a la feina 
Crec que he après molt ja que quan vaig arribar a la universitat no en sabia gens i ara conec suficient la 
metodologia per poder mourem pel laboratori. 
Si creo haberlos adquirido. 
Crec que sí. 
Si, he aprés metodologia experimental als diferents laboratoris de la universitat, també a Basf I+D Base 
Resina i a Uquifa a Garantia de Qualitat. 
Al laboratori de la universitat, i al de l'empresa on sóc. 
Sí, al laboratorio. 
Creo que no. 
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Les respostes ressalten la dualitat Si/No coherent amb la resposta sobre el que han après en les 
assignatures practiques cursades prèviament. Malgrat això, al repassar les respostes anteriors queda el 
dubte que l’alumne sàpiga que implica la metodologia experimental. 

 
Què creus que és el disseny experimental? 

No ho se, ben be. M'atreviria a dir que es el pas previ a fer la pràctica. O sigui, un vol portar a la pràctica 
un coneixement adquirit, i llavors dissenya, crea un experiment, i un mètode per a poder comprovar 
aquests coneixements. 
Creo que puede ser algo relacionado con las plantas piloto, experimentar el diseño de un determinado 
proceso o equipo a escala de laboratorio. 
El disseny experimental consisteix en saber elaborar un procés experimental per tal de obtenir unes 
determinades condicions, variables, etc. que volem estudiar. 
Aplicar els coneixements teòrics a la pràctica i concebre la millor manera d'obtenir un resultat 
experimental a partir d'unes anotacions (apunts,...). 
Espero aprendre-ho a l'assignatura EEQ3. 
A l'hora de fer un experiment son tots els passos fets prèviament (consulta bibliogràfica, preparació 
d'equips,...) per desenvolupar el experiment. 
Es dissenyar una operació o una part de procés basant-se amb l'experiència. 
Creo que se trata de resolver una necesidad experimental utilizando los conocimientos adquiridos. Es 
decir, planificar un experimento primero a nivel teórico y luego llevar esa teoría a nivel técnico. 
El diseño experimental es una técnica constructora dentro de un estudio experimental. 
És el fet de decidir com es durà a terme un experiment, és a dir, nombre d'experiments, càlculs 
estadístics, etc.. Dos exemples de mètodes són el factorial i el Taguchy. Aquest concepte no l'he assolit 
a cap assignatura experimental obligatòria, sinó en el meu TFC que l'estic realitzant al CPT, al sòtan de 
la universitat. 
Es posar a prova que en certes condicions que has previst amb el model matemàtic que has elaborat 
succeeix com volies o no 
Capacitat i coneixement per realitzar una pràctica al laboratori sense un guió. 
És el disseny d'un dispositiu en base experimental per tal d'avaluar un seguit de paràmetres. Per 
exemple, si volem saber les característiques reològiques d'un fluid, haurem de fer un disseny 
experimental amb un viscosímetre Brookfield. Amb el viscosímetre obtindrem diversos paràmetres que 
ens permetran caracteritzar el fluid. 
Crec que pot ser l'esquema de l'aparell a utilitzar al laboratori. 
Trobar-se amb un problema que s'ha de resoldre al laboratori, buscar el mètode experimental per 
trobar les dades que es necessiten i fer la instal·lació per obtenir-les. 
Creo que es el diseño de las técnicas y métodos que se usarán para llevar a cabo un experimento de la 
manera más perfecta posible, es decir, minimizar el error experimental. 
No ho sé. 
El disseny experimental consisteix en estudia, entendre i dissenyar un experiment. 
Es la solució tècnica a un problema real, hores i hores de proves per arribar o no a la solució. 
Es la parte de la ingeniería que se encarga de la construcción de un equipo o un proceso con bajo coste, 
mejor rendimiento, mejor material y las dimensiones adecuadas. 
Es la forma más adecuada donde uno tiene en cuenta el espacio, tiempo y otros factores para llevar a 
cabo un proceso experimental. 

 
 

Què creus que és l’error experimental? 
És aquell error que no ha estat contemplat durant la realització de la pràctica, i que tan pot ser un error 
humà, com un error de la instal·lació, però sempre està justificat. 
El error que se comete al hacer procedimientos. pueden ser por mala praxis o bien por medida o 
método (inevitables). 
L'error experimental , és l'error que és realitza al laboratori, tant per errors humans con per errors 
materials (instruments, etc.) 
La variació entre el resultat correcte i l’obtingut, si aquest últim difereix del correcte. 
És aquell error que s'assumeix des de un principi ja que no es pot corregir però si que s'ha de quantificar 
en realitzar alguns càlculs. 
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Què creus que és l’error experimental? 
El conjunt de errors de procediment que sumats donen l'error experimental de la practica. 
L'error experimental és el desajust dels resultats experimentals en funció del teòric esperat degut a un 
factor humà d'imprecisió. 
Es el error cometido al realizar el experimento que se produce por los márgenes de error que tiene el 
instrumental, al mismo tiempo que los errores que cometemos en los cálculos realizados. 
El error experimental es la inexactitud cometida, por parte del aparato o de la persona, al realizar un 
experimento. 
Un error que es comet al laboratori al prendre mesures, ja sigui degut a error humà o d'aparell. 
És l'error que provoca el ésser humà manipulant el material d'un laboratori, com el fet d'omplir una 
bureta o el la manipulació d'un cronòmetre. 
Errors que es produeixen a l'hora de realitzar una pràctica. (De mesura,...) 
És el conjunt d'errors que són presents n la realització d'un experiment. Pot provenir del mateix 
dispositiu experimental, d'un error de mesura, d'error humà...   
L'error experimental és aquell que fem nosaltres alhora de prendre les mesures al laboratori. 
L'error que es té en qualsevol mètode analític, ja sigui error humà o de la instal·lació o aparells. Alguns 
errors es poden evitar però hi ha altres que no. 
Es el error que se comete en un laboratorio debido a desviaciones propias del método experimental. 
Son dificiles de reducir si no es previamente mediante un buen diseño experimental. 
És l'error que comets al laboratori i que ja ho preveus i saps que aquest error ho comets abans de 
realitzar la pràctica. 
No ho sé. 
Es real, sempre hi ha error, ara que treballo en un laboratori, aquest existeix i es molt complicat 
eliminar-lo. 
Es el margen que se da a una determinada experiencia por si hubiera alguna falla. 
Se debe a varios factores (visual, utilización de herramientas,  etc) y es un valor calculado que se tiene 
en cuenta a la hora de dar resultados. 
 
Igual que al curs 2009-2010, la majoria de les respostes “sense sentit” donades pels estudiants 
clarament justifiquen la inclusió, que s’ha fet dins el temari de l’assignatura, del estudi del disseny i de 
l’error experimental malgrat que ambdues coses haurien de haver estat apresses en les assignatures 
anteriors de pràctiques. 

 
 

Creus que pots considerar que et mous còmodament al laboratori? 
sí, si esta pregunta se refiere a la manera de proceder y de comportarse dentro de él. 
Si, em puc moure còmodament en un laboratori degut a les pràctiques realitzades anteriorment tant a 
nivell de universitat com de pràctiques en empresa. 
Al principi em costa fins que tinc tots els meus espais localitzats, però després, no veig cap problema. 
Crec que si i que tinc suficientment capacitat d'afrontar un problema. 
si, porto tot l'estiu en un, a BASF. 
Crec que hem fet hores de laboratori com per mantenir la calma en el mateix i estar familiaritzats amb 
els elements d'un laboratori. No obstant, hauríem de fer més hores de laboratori. 
Si, y además me gusta trabajar en un laboratorio, con lo que aprecio el trabajo realizado e intento ser lo 
más "profesional" posible. 
Sí, ya que hemos tenido bastantes asignaturas prácticas a lo largo de la carrera. 
Un cop es coneixen els funcionaments dels equips si, abans et mous amb por i respecte. 
Sí i el fet de poder incorporar els portàtils fa que sigui una feien més eficient. 
No del tot, no tinc la suficient experiència al laboratori per considerar que estic còmode. 
Si. Ja he realitzat moltes altres pràctiques de laboratori a la universitat i a més hi tinc experiència 
laboral. 
Sí que hem moc còmodament per un laboratori. 
No sempre. En algunes pràctiques quan he tingut algú petit problema he hagut de recórrer als 
professors. 
Lo creo. 



154 
 

Creus que pots considerar que et mous còmodament al laboratori? 
Crec que bastant millor que els primers anys encara que no tot el que es voldria. 
Si, una vegada m'han explicat el funcionament del laboratori i els seus aparells no tinc problema en 
treballa en ell. En les estades en empresa, a Basf estava al laboratori de I+D Base resina i estava sol al 
laboratori amb la radio i es treballava bé. 
Ara mateix al ser les últimes pràctiques de la carrera, ja he adquirit coneixements suficients com per 
poder mourem. 
Sí. 
Sí porque me interesa aprender. 

 
La dualitat de les respostes de l’alumnat reflecteix la seva poca autonomia i autoregulació considerant 
que aquesta  assignatura és la tercera o quarta de tipus experimental que fan durant el curs de la 
carrera. 

 
Pel que fa a la metodologia d’ensenyament-aprenentatge. 

 
L'exposició oral la consideres necessària? Creus que es fan en mode i temps adequat? 

Sincerament, no. Per a mi l'objectiu principal, es aplicar els conceptes adquirits. I per a avaluar a 
l'alumne d'això, ja es fa un examen, i uns informes. Està clar que fer exposicions està molt bé i es una 
cosa que s'ha d'entrenar, i que farem en el futur. Però, ja fem moltes altres exposicions en altres 
assignatures, tant obligatòries com optatives, per a estar preparats per l’exposició del PFC. 
Es necesario saber hablar en público, pero dado que es la última asignatura de prácticas, quizá no es 
necesario. dedicaría más tiempo a otras cosas. la manera en que se han hecho en las practicas 
anteriores la encuentro adecuada. 
L'exposició oral crec que es té que fer en grup i sobre una pràctica de les treballades a classe de tal 
manera que totes quedin explicades almenys un cop. 
L’exposició oral afavoreix a certs alumnes i no a altres, ja que moltes persones es bloquegen en parlar 
en públic i no demostren correctament els seus coneixements, ara bé, per a la vida professional en 
general, crec que és necessari superar aquest bloqueig. És millor per a la universitat fer examen 
individual per fer l’avaluació més objectiva. 
Si que és necessari ja que ens ajudar a corregir alguns errors que els faríem a posteriors exposicions 
(TFC,Tesina etc.) Però, no crec que en 5 minuts doni temps de equivocar-se molt. 
Crec necessària la exposició oral. 
El mode no el conec; el temps crec que es posterior a la finalització de les pràctiques. Trobo aquest 
últim punt mol encertat al permetre als estudiants major temps per a preparar-les.  Trobo l'exposició 
oral necessària? Si. Crec també que a part de avaluar els nostres coneixements desenvolupats durant les 
pràctiques és una bona manera d'acostumar l'alumnat a la presentació pública, situació se suposa farem 
en el futur. 
Creo necesario una exposición oral por el simple hecho de que forma parte del aprendizaje de cara a la 
vida laboral, en la que nos encontraremos con esta situación de forma habitual, y hay que aprender a 
afrontar esta de la mejor manera posible. En cuanto si se hacen de la manera adecuada o en el 
momento adecuado no sabría decirlo actualmente. Pero si puedo comparar estas prácticas con las 
realizadas anteriormente simplemente encuentro que hay una falta de tiempo a la hora de poder 
prepararlas. 
Creo que las exposiciones orales son adecuadas porque nos ayudan a aprender a hablar en público, cosa 
que en un futuro será algo que tendremos que hacer casi cada día. Creo que el modo y el tiempo son 
adecuados. 
Crec necessària una exposició oral per grup, ja que d'aquesta forma domines del tot una pràctica per 
por a les preguntes, i no has de perdre tant de temps preparant integrament una exposició. 
Es necessari perquè ajuda a que en el dia laborable serà semblant, ja que hauràs d'exposar el que estàs 
treballant i convèncer cert grups d'individus del que fas es veritat i saber transmetre les coses de la 
millor manera. Sobre el mode i temps trobo que es adequat que ja que al final de pràctiques es quan 
has adquirit els coneixements. 
Crec que fer l’exposició ens obliga a ampliar encara més l'estudi de les pràctiques que hem d'exposar. 
En els altres dos laboratoris que he fet considero que el ritme de treball i el marge de temps per 
preparar els informes i les exposicions era massa reduït. 
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L'exposició oral la consideres necessària? Creus que es fan en mode i temps adequat? 
No crec que l'exposició oral sigui necessària a l'hora d'avaluar el treball fet en unes pràctiques de 
laboratori. Crec que s'hauria de donar més pes a la feina realitzada durant els dies de laboratori i els 
coneixements que es reflecteixen als informes. Crec que el temps per preparar-la i per exposar la 
pràctica que toca és massa curt i t'hi jugues massa nota. 
L'exposició oral crec que és útil ja que és la manera de preparar-nos per l'exposició oral del projecte de 
final de carrera i també és una manera d’aprendre a defensar els nostres projectes laborals en un futur. 
A més és una manera de profunditzar més en la pràctica que nosaltres exposem. 
Hi ha poc temps per preparar-se l'exposició oral però si que es necessària ja que ens ajuda a parlar en 
públic. 
Considero muy necesaria la exposición oral ya que nos prepara para el mundo laboral en el que la 
oratoria y la forma de presentar resultados es clave. En este aspecto creo que se debería darle una 
importancia que actualmente no tiene. 
No crec que sigui necessari fer-ho en totes les pràctiques, ja que només ajuda a saber fer una exposició 
no a aprendre més de la pràctica que estàs exposant perquè no dona temps. Crec que en el temps que 
donen no hi ha suficient temps per exposar el que es vol. 
Les exposicions orals es una bona manera d’avaluar i aprendre una pràctica, així es poden treure 
conclusions sobre els resultats obtinguts a la pràctica, comparar-los amb els teòrics i permet treure 
conclusions. El temps entre 10-15 min. es el habitual. Per un altre costat amb l'exposició oral es perd la 
vergonya i facilita aprendre el llenguatge propi del tema en qüestió. 
Totalment, la l'exposició dels resultats obtinguts així com la seva defensa adquireix als alumnes 
capacitat de convicció (encara que sigui equivocat), seguretat per futures exposicions. Normalment, 
l'estat d'una persona quan realitza aquesta mena d'esdeveniments, sol estar nerviós, això, el temps 
penso que hauria de ser lliure, no definir un temps, i el mode crec que es personal, cadascú fa 
l’exposició a la seva manera. 
Es muy importante para despejar dudas y hacer debate. 
Las veo necesarias porque es una herramienta para desarrollar el vocabulario técnico 
 
 

Has rebut les correccions dels informes entregats en les assignatures de pràctiques anteriors? 
Ho creus necessari? 

Mai els hem rebut. Sí que ho crec, ja que es algo tan treballat, que no dubtaríem en revisar on hem 
tingut errors per a aprendre d'aquests. 
No los he recibido, aunque tampoco me he preocupado de pedirlos. Lo encuentro oportuno para ver las 
correcciones pertinentes. 
No les he rebut. Seria necessari per tal de millorar en futurs informes. 
No els he rebut corregits, però és molt necessari, sobretot als primers anys d’universitat, per tal d’anar 
millorant amb el temps. 
No he rebut cap correcció, si seria necessari però a nivell d’aprendre i donar-me compte dels errors. 
No m'han donat mai el informes de cap practica d’enginyeria, i seria necessari per saber si ho faig be o 
no, per millorà en un futur 
No, i no ho entenc. 
En algunas de las practicas anteriores creo recordar que si he recibido los informes corregidos, o si no al 
menos una corrección oral por parte del profesorado. Pero no lo puedo asegurar. 
En las EEQ1 no y en las EEQ2 sí lo cual creo conveniente y necesario, ya que así podemos aprender de 
nuestros errores. 
Sí, ho trobo important perquè el dia de demà hagis de fer un article, has de saber en que t'has 
equivocat, perquè seran el professors i t’ajudaran, el dia de demà no tindràs l'ajuda i sinó esta ben 
redactada, no es que suspenguis, sino et jugaràs una feina. 
No. Sí. 
No els he rebut. Crec que es necessari que els tornin per tal d'aconseguir anar millorant en la 
presentació d'informes i veure errors que potser no he arribat a detectar. 
Mai he rebut les correccions dels informes. Com he expressat a la pregunta 6, ho trobo necessari, 
perquè ja em trobo a últim curs de carrera i no sé si sóc capaç de redactar un informe científic amb cap i 
peus. 
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Has rebut les correccions dels informes entregats en les assignatures de pràctiques anteriors? 
Ho creus necessari? 

No he rebut mai els informes corregits. Crec que seria necessari alhora d'estudiar per l'examen, ja que si 
tenim alguna cosa errònia en l'informe, no ho arrivarem a saber mai, per tant pot ser un error alhora 
d'estudiar per l'examen. 
Mai les he rebut. Potser es poden demanar, però no m'he preocupat de anar a un despatx a demanar-
ho. 
En la mayoría de casos no he recibido correcciones sobre los informes realizados. Creo que si que es 
necesario recibir dichas correcciones porque es la manera de evitar repetir los mismos errores 
continuamente. 
No les he rebudes només a les d'Enginyeria Química II perquè vaig anar a revisar-les. Crec que si és 
necessari per a veure els errors que comets als informes i corregir-los per al pròxim. 
No sempre he rebut les correccions dels informes però trobo que són necessaris per poder consultar-los 
quan sigui necessari. 
En algunos casos no en todos. Creo que es importante que se entreguen las correcciones porque ves en 
qué parte estás fallando para no volver a cometer el mismo error 
Normalmente recibí las correcciones lo cual me parece importante para aclarar conceptos erróneos 

 
La conclusió que es pot extreure es que l’alumnat està massa centrat en l’exposició oral i això fa 
plantejar una planificació en la que també es doni pes i importància a la habilitat redactora de textos 
científics. Per una altra banda, crida l’atenció la greu falta de feedback formador/formatiu pel que fa a 
una activitat d’aprenentatge/avaluativa tan important com es la redacció dels informes tècnics. Es 
imperatiu donar eines per la autoregulació dels estudiants durant el seu itinerari curricular. 
 
 
Pel que fa a l’ètica. 
 

El frau és permissible en tot àmbit? en alguns si i en altres no? quins? 
No sé quina es la gravetat del frau al qual es refereix la pregunta. Però la immensa majoria no son 
permissibles en cap àmbit ni context. Suposo que es refereix a copiar o deixar copiar. No està justificat 
en cap cas, copiar es enganyar-se a un mateix, als demés, i no té sentit preguntar-se una cosa així a 
aquestes altures de la carrera, on el dia de demà s'espera alguna cosa de nosaltres, perquè confien en 
que hem fet aquesta carrera per nosaltres mateixos. 
El fraude nunca es permisible. en la educación no tiene sentido, cuando lo importante es aprender y no 
pasar exámenes. 
El frau entès com a "trucar valors al laboratori", es permissible depenen a on. Si en una pràctica 
universitària canviar un valor "menyspreables" et permet obtenir el resultat desitjat, sense que s'estigui 
manipulant el "sentit últim" de la pràctica estaria permès. En un àmbit laboral no estaria permès degut a 
que els resultats són "més rigorosos". 
No és permissible, encara que si un alumne ha demostrat amb anterioritat que coneix l’assignatura 
(perquè parla amb el professor, li planteja dubtes,...), i alhora de fer un examen, com que es juga molt, 
copia una dada del company per exemple, és potser permissible. En aquest cas sempre que sigui una 
dada i no tot l’examen es clar. 
Mai és permissible. 
Crec que no es permissible, però en alguns casos on el nivell de l'examen es molt superior al de classe, 
per arribar al aprovat s'ha de fer el màxim possible sigui o no permissible. 
Teòricament no, mai ho ha de ser. Sembla que últimament s'està imposant la tendència al frau des dels 
alts estaments socials, tant polítics, econòmics com industrials… 
El fraude no es admisible en ningún caso. Esto no implica que no se recurra a él alguna vez, simplemente 
porque a veces cuesta menos seguir el camino fácil que el correcto. Pero repito, el fraude no es 
admisible. 
Para mí el fraude no es permisible en ningún ámbito, aunque todo depende de los valores que tenga 
cada persona. 
No. El frau mai es permissible, hauria d'estar sancionat molt greument, un alumne que copia és un 
alumne que no vol aprendre, i que per tan no hauria d'estar a la universitat, se l'hauria d'expulsar. És un 
tema en el que no hi ha excepcions i no entenc com en aquesta facultat se’n donen.  
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El frau és permissible en tot àmbit? en alguns si i en altres no? quins? 
No ho trobo permissible, en el cas, que tu escrius algú que està malament , ho saps i ho redactes, altra 
tema es que el que tu escriguis creguis que estigui bé i resulti que no. Altra tema es que et refereixis a 
cert grup d'individus copi de les pràctiques d'altres anys, i la veritat no es res permissible, ja que lo que 
un ha d'aprendre a fer no ho fiques en pràctica, i és com quan copies en examen, suspens justament 
No, crec que el frau és enganyar als altres i sobretot a un mateix. 
No. El frau no és permissible en cap àmbit. No m'agrada enganyar ni sentir-me enganyada així que no 
soc partidària del frau en cap aspecte, ni acadèmic ni social. 
Crec que no és permissible en tot àmbit. El frau crec que no depèn de l'àmbit si no depenent del grau 
del frau pot ser permissible o no. 
En alguns àmbits i segons a qui sí. Depenent dels danys causats pel frau i si es necessari per a la pròpia 
supervivència. Per les pràctiques no crec que sigui necessari canviar els valors, si les instal·lacions no em 
donen resultats lògics doncs serà per algú error. 
El fraude es permisible cuando logra un fin superior. Es decir, a veces, y sólo a veces el fin si justifica los 
medios. Por ejemplo el fraude a hacienda es permisible en el caso de vivir en una dictadura que no te 
representa y no invertirá ese dinero en una finalidad justa. En cambio creo que el fraude no es 
permisible cuando se trata de una asignatura y consiste en demostrar unos conocimientos que en 
realidad uno no tiene. 
En cap àmbit perquè penso que és enganyar a l'altre persona i a tu mateix. 
El frau és permissible segons els àmbits i els usos que es faci d'ell. No s'ha de ser ni totalment escrupolós 
complint les lleis ni tampoc permetre que el frau perjudiqui al sistema. 
NO, mai, encara que tots no som iguals, i cadascú pensa el que vol, això li dic ètica personal. 
 
 

És important per a tu l'ètica? 
Sempre. 
Sí, la ética rige la sociedad y las normas de conducta del individuo. 
Si es important. 
És molt important, ja no només en l’àmbit de la universitat, sinó a la vida en sí. Sense sentit de la ètica es 
poden prendre camins que no només perjudiquen a un mateix, sinó a altres persones, i això no ha de ser 
així, com dic, ni a la universitat ni enlloc. 
Molt important per un desenvolupament sostenible de la societat. 
Sí perquè defineix com es la persona. 
El que més. 
Si, de hecho en ciertos aspectos de mi vida me guió más por mi propia ética que por las normas. 
Para mí sí, ya que la ética abarca la moral y el deber. 
Molt. Una persona sense ètica és un mal ciutada i com a tal no es mereix determinats privilegis, com la 
confiança. Els valors són els que fan a les persones, i per tan són el més important. 
Sí mentre això no comporti vides humanes, vull dir, en tot procés o investigació comporti efectes sorbe 
el medi ambient és un tema a tenir en compte. 
Sí. 
Si. Crec que una persona es pot considerar adulta quan té clar el que està bé i el que no i actua en 
conseqüència. 
Sí molt important tant en laboratori com en tots els àmbits. 
Lo es. Lo que sucede es que creo que cada uno tiene su propia ética en función de sus principios, 
experiencias personales, personalidad, etc. 
Sí perquè un bon comportament és imprescindible. 
Si, es un valor que sempre s'ha de tenir en compte, tan quan es compleix com no, s'ha de reflexiona. 
Doncs sí, es el que em defineix com persona, no em sentiria agust amb mi mateix, i això ja no es, seguir 
les regles del joc. 
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Has realitzat frau alguna vegada? quantes? en quin ambit?  
Està clar, de petit, a l'escola n'he realitzat, com copiar o deixar copiar per exemple. Però la edat fa a un 
pensar-se aquestes coses, i adonar-se’n que no tenen sentit i que no s'han de fer. 
Alguna vegada. 
En l’àmbit universitari (entenc frau com a manipular exàmens, etc.) no. 
He de dir que sí. He copiat alguna dada en exàmens degut a la pressió que he tingut per aprovar 
després d’estudiar mesos una assignatura. 
No perquè NO correspondria la resposta de la pregunta 15 amb la seva pregunta. 
Algunes vegades s'ha hagut de fer per arribar al aprovat, perquè el nivell era excessiu al rebut a classe ,i 
el volum de feina de la resta d’assignatures no permetia dedicar mes tems a les assignatures mes 
difícils. 
"yo no fui, señor juez" 
En la universidad respecto a los exámenes, no. Nunca me he atrevido a copiar en un examen. En cuanto 
a realizar ejercicios que presentar, si. He recurrido a amigos para que me los dejen. En otros aspectos 
de mi vida también, pero nunca en nada importante. 
No. 
No. Sóc cristià i si en algun moment he fet frau serà típic de nen petit i sense cap conseqüència apart. 
No mai, la veritat, seria enganyar-me a mi mateix. 
No he realitzat mai frau en aspectes acadèmics ni en cap altre. 
Crec que no, potser en l'àmbit acadèmic en l'escola. Encara que no m'agraden els fraus, ni fer-los ni que 
me’ls facin. 
Clar,en l’àmbit econòmic. a la carrera no, si no ja hauria acabat i no tindria un expedient tant trist. 
Si, alguna vez, exámenes tipo test y chuletas 
No, ni m'agrada que ho facin ni que ho intentin fer amb mi. 
Si. De fet a Càlcul I vaig copiar per aprovar. 
 
De nou es molt cridanera la ambivalència de la resposta dels alumnes. N’hi ha que justifiquen el frau 
depenen de la situació. N’hi ha d’altres que consideren que a l’àmbit laboral no es permissible però si a 
la universitat... es a dir, no concebin aquesta darrera, com una institució que els hi ha de formar 
competencialment no només com a enginyers sinó com a persones amb ètica i moral que formen part 
d’una societat. Les respostes pel que fa a la ètica són contradictòries amb les donades a l’apartat de 
frau. Es imprescindible incidir en les competències tranversals dins l’itinerari curricular. 
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6.7 Resultats de  l’enquesta de satisfacció d’Experimentació en Enginyeria Química 
III (curs 2010-2011, primer semestre, alumnes matriculats: 22, alumnes 
enquestats: 16). 

 
El objetivo de esta encuesta es recoger la valoración del alumnado sobre la docencia en la docencia 
experimental para poder realizar mejoras, por lo que es importante que respondas con sinceridad y 
objetividad. 
 

Títol de la pregunta Opcions No de 
respostes % 

Sexo 
Hombre  10/16 63 
Mujer 6/16 38 

Mi grado de puntualidad es 
Alto 10/16 63 
Medio 5/16 31 
Bajo 0/16 0 

Mi grado de interés inicial por la asignatura era 
Alto 10/16 63 
Medio 6/16 38 
Bajo 0/16 0 

El No de veces que me he matriculado en la asignatura 

1 15/16 94 
2 1/16 6 
3 0/16 0 
Más de 3 0/16 0 

Horas de estudio/trabajo NO tutelado dedicadas a esta asignatura a 
la semana 

1-2 1/16 6 
2-3 2/16 13 
3-4 3/16 19 
4-5 5/16 31 
5-6 5/16 31 

 

Valora de 1 a 5 (1 muy insatisfecho y 5 muy satisfecho) Opcions No de 
respostes % 

Las condiciones ambientales (temperatura, iluminación, confort, 
limpieza, etc.) 

1 0/16 0 
2 2/16 13 
3 7/16 44 
4 6/16 38 
5 1/16 6 

Equipamiento (estado de los equipos, funcionamiento, etc.) 

1 1/16 6 
2 5/16 31 
3 6/16 38 
4 3/16 19 
5 1/16 6 

Utilidad del Campus virtual como instrumento de apoyo a la 
docencia 

1 1/16 6 
2 2/16 13 
3 2/16 13 
4 7/16 44 
5 4/16 25 

Formación recibida 

1 0/16 0 
2 2/16 13 
3 1/16 6 
4 11/16 69 
5 2/16 13 
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Valora de 1 a 5 (1 muy insatisfecho y 5 muy satisfecho) Opcions No de 
respostes % 

Atención recibida 

1 0/16 0 
2 2/16 13 
3 3/16 19 
4 4/16 25 
5 7/16 44 

Se informa con claridad del plan del curso (programa, objetivos, 
bibliografía, evaluación) 

1 1/16 6 
2 1/16 6 
3 1/16 6 
4 4/16 25 
5 9/16 56 

Se ha proporcionado retroacción 

1 2/16 13 
2 1/16 6 
3 1/16 6 
4 6/16 38 
5 6/16 38 

La retroacción ha sido constructiva 

1 0/16 0 
2 2/16 13 
3 4/16 25 
4 5/16 31 
5 4/16 25 

El tamaño del grupo de trabajo 

1 0/16 0 
2 1/16 6 
3 3/16 19 
4 5/16 31 
5 6/16 38 

Desarrollo de la capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica 

1 1/16 6 
2 1/16 6 
3 2/16 13 
4 11/16 69 
5 1/16 6 

Desarrollo del razonamiento crítico 

1 2/16 13 
2 0/16 0 
3 5/16 31 
4 6/16 38 
5 3/16 19 

Desarrollo de la capacidad de análisis y síntesis 

1 1/16 6 
2 1/16 6 
3 2/16 13 
4 11/16 69 
5 1/16 6 

Desarrollo de la capacidad de gestión de la información 

1 0/16 0 
2 2/16 13 
3 3/16 19 
4 10/16 63 
5 1/16 6 
5 1/16 6 
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Valora de 1 a 5 (1 muy insatisfecho y 5 muy satisfecho) Opcions No de 
respostes % 

Desarrollo de la capacidad de aprendizaje autónomo 

1 2/16 13 
2 1/16 6 
3 2/16 13 
4 10/16 63 
5 1/16 6 

Desarrollo del compromiso ético 

1 1/16 6 
2 1/16 6 
3 3/16 19 
4 7/16 44 
5 4/16 25 

Desarrollo de la capacidad de trabajo en equipo 

1 1/16 6 
2 1/16 6 
3 4/16 25 
4 7/16 44 
5 3/16 19 

Desarrollo de la capacidad crítica 

1 1/16 6 
2 1/16 6 
3 4/16 25 
4 7/16 44 
5 3/16 19 

Desarrollo de la habilidad para hacer servir instalaciones y equipos 

1 1/16 6 
2 2/16 13 
3 4/16 25 
4 8/16 50 
5 1/16 6 

Desarrollo de la habilidad para planificar y ejecutar trabajo 
experimental 

1 2/16 13 
2 0/16 0 
3 2/16 13 
4 9/16 56 
5 3/16 19 

Desarrollo de la habilidad para comunicar de forma escrita los 
resultados de un trabajo 

1 0/16 0 
2 1/16 6 
3 4/16 25 
4 8/16 50 
5 3/16 19 

Desarrollo de la habilidad para comunicar de forma oral los 
resultados de un trabajo 

1 0/16 0 
2 1/16 6 
3 5/16 31 
4 6/16 38 
5 4/16 25 

Desarrollo de las habilidades interpersonales (de trabajo en equipo) 

1 1/16 6 
2 1/16 6 
3 5/16 31 
4 6/16 38 
5 3/16 19 

 
 
 
 



167 
 

Valora de 1 a 5 (1 muy insatisfecho y 5 muy satisfecho) Opcions No de 
respostes % 

Satisfacción global 

1 0/16 0 
2 2/16 13 
3 1/16 6 
4 12/16 75 
5 1/16 6 

 
Comentarios adicionales: 
 

• En las valoraciones anteriores supongo que 5 es la nota máxima. El curso en general ha sido 
satisfactorio y puedo decir que ahora tengo conocimientos que antes no tenía y que me serán 
de utilidad en muchos otros campos del conocimiento.  

• Tot i que no es culpa ni competència vostre, estaria be millorar les instal·lacions del laboratori i 
el material de les practiques.  

• Han estat unes practiques on s'ha realitzat amb comoditat les pràctiques experimentals i amb 
un aprenentatge a fons, degut al temps obtingut, la realització del guió de practiques i les 
qüestions realitzades al final de cada experiment. En global, estic satisfeta amb aquestes 
pràctiques.  

• La verdad es que estoy satisfecha con las prácticas realizadas ya que aunque se han hecho dos 
prácticas he aprendido bastante aunque sé que aún queda mucho por aprender.  

• Me ha gustado la manera de realizar las práctica. Como no tener mucho guión nos ayuda a 
reflexionar más sobre la práctica y a entenderla mucho mejor.  

• La idea conceptual de los laboratorios es buena, pero aun se pueden mejorar cosas, una 
sugerencia que hago es la siguiente: La entrega de informes se ha de realizar después de la 
exposición ya que así se puede mejorar la calidad de los informes finales.  

• Han sigut les pràctiques, en general, altra manera de plantejar-les a les diferents 
experimentacions de manera que és el primer cop que com es sol dir, t'has de buscar una mica 
la vida, ja que en la vida professional serà així, recomanaria que en les altres assignatures o 
alguna de les altres es canvies la manera de fer-les.  

• Considero que la metodología empleada para la realización de las prácticas ha sido bastante 
buena ya que teníamos tiempo suficiente para hacer cada práctica y además poderla razonar y 
no simplemente seguir los guiones como pasa en los otros laboratorios de experimentación en 
ingeniería. También considero muy buena idea el uso de las retroacciones para así poder ver en 
que hemos fallado y poderlo corregir. 
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6.8 Recursos de tutorització als ensenyaments de química i enginyeria química arreu 
el món. Material preparat pel Ignacio Sirés, l’Andrea Nekane Roig i l’Eliana 
Ramírez per al taller “Suport i tutorització acadèmica de l’estudiant”. 
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6.9 Ús de l’aula virtual. Presentació preparada pel Ignacio Sirés i l’Eliana Ramírez per 

al taller “Aplicació de tecnologies de la informació i la comunicació (TICs) a la 
docència”. 
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6.10  Presentació preparada per a la sessió del màster “La mentoria, els departaments 
i la formació dels professorat novell”. 
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6.11  Comunicació i presentació per al II Congreso Internacional de Docencia 
Universitaria (II CIDU 2011). 
 
EL PAPEL DE LA MENTORÍA DE PROFESORES 
NOVELES EN LA ADECUACION AL EEES 

Dra. Montserrat Iborra Urios, Dra. Eliana Ramírez Rangel, Dr. Javier Tejero 
Salvador 

Departamento de Ingeniería Química, Facultad de Química, Universidad de Barcelona (UB). 

miborra@ub.edu 
 
Palabras clave: Mentoría, profesor novel, competencias, calidad universitaria 

Resumen  
Se presenta  una experiencia de mentorización de profesorado principiante llevada a cabo en el marco 

de una mentoría departamental (Departamento de Ingeniería Química) y, a la vez, dentro de la mentoría 
del Máster de Docencia de Profesorado Novel  organizado por el Instituto de Ciencias de la Educación  de 
la UB. El objetivo principal ha sido promover la formación competencial del profesorado novel que 
garantice la calidad del futuro profesorado de la Universidad de Barcelona.  

Introducción 
La política universitaria de las últimas décadas ha forzado un perfil del nuevo profesor muy concreto, 

en el que ha tenido prioridad la investigación como indicador de excelencia universitaria. Como 
consecuencia, es frecuente encontrar que los nuevos profesores se incorporan con una experiencia 
exclusivamente investigadora. Este hecho pone de manifiesto la necesidad por parte de las instituciones 
universitarias de ofrecerles una formación en docencia ya que el afrontar la nueva tarea  sin haber 
aprendido la práctica del oficio, provoca una gran inseguridad y puede marcar su vida profesional (Vélaz 
de Medrano, 2009). 

El EEES implica un cambio en la formulación de los objetivos educativos fijados tradicionalmente y 
ello solo puede consolidarse a través de un profesorado adecuadamente preparado. El análisis del “nuevo” 
modelo para el alumnado permite establecer las competencias necesarias para el profesorado, planificar 
acciones oportunas y formar personas profesionales en la docencia universitaria. En el caso del profesor 
novel cabe pensar en la necesidad, entre otras, de generalizar su formación en docencia, la 
implementación de mentorías  y recuperar la figura de profesor ayudante aprendiz erradicando la idea del 
ayudante esclavo. Para ello hay que realizar el análisis de la práctica docente acompañada de una buena 
reflexión que favorezca el avance rápido y seguro del principiante ayudado por la experiencia del mentor. 

Sin embargo para lograr dicho objetivo, es imprescindible el compromiso de las instituciones que 
permita el equilibrio entre la competencia científica y la docente mediante el desarrollo de un modelo de 
competencias de profesor universitario con una carrera académica a lo largo de la vida (Saravia, 2011). 

La mentoría y su relación con las competencias 
El nombre mentor proviene de la raíz indoeuropea men- (pensar, meditar). El nombre del personaje de 

la Odisea, Mentor1

                                                 
1 El personaje de Mentor (en griego clásico ΜενΤωρ), hijo de Álcimo, aparece brevemente en el canto II de la Odisea. Cuando 
Ulises (Odiseo) abandona su hogar, encarga a su sabio y fiel amigo Mentor los intereses de Itaca y la educación de su hijo 
Telémaco. Mentor no reemplaza a Ulises en su rol paterno, sino que educa al joven príncipe y le enseña a aprender, a comprender y 
a aceptar las dificultades que le esperan, así como a guiarle en sus propósitos. Mentor se convierte así en tutor y responsable de la 
formación de Telémaco. 

, se ha convertido en sinónimo de consejero sabio y experimentado, guía, tutor y 
maestro. La mentoría se puede definir como la relación que se establece entre una persona de mayor 
experiencia con otra de menor, que comparten responsabilidad en el trabajo, en la que la acción no se 
limita solo al desarrollo de unas competencias concretas sino que también se ocupa del desarrollo 
personal y profesional. Así pues, el mentor debe ayudar al novel a alcanzar las competencias necesarias 
para ser un buen profesor. Ante ello cabe preguntarse  ¿Qué es una competencia? ¿Cuáles son dichas 
competencias?  

mailto:miborra@ub.edu�
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Se entiende por competencias las actuaciones integrales para identificar, interpretar, argumentar y 
resolver problemas del contexto con idoneidad y ética, integrando el saber ser, el saber hacer y el saber 
conocer (Tobón, Pimienta y García Fraile, 2010). El nuevo perfil competencial que debe atesorar el 
profesor universitario dentro del EEES ha sido discutido por diferentes fuentes (AQU, 2002; Zabalza, 
2003; ANECA, 2004; Perrenoud, 2004; Vaillant, 2007; Marcelo, 2008; Bozu y Canto, 2009, etc.). Si bien 
las competencias para el profesor experto están ampliamente definidas, para el caso del profesor 
principiante no ocurre de la misma manera. La Universidad de Barcelona desde su Máster en docencia 
universitaria para el profesorado novel ofrece un itinerario de formación inicial en docencia y un 
seguimiento y  acompañamiento mediante la mentoría con el objetivo de facilitar el proceso de ajuste y 
transición necesario para desarrollarse  personal y profesionalmente. La Tabla 1 presenta las 
competencias docentes básicas que se pretenden desarrollar en el máster acompañadas de las que 
corresponden a un profesor experto. 

 

COMPETENCIAS DEL PROFESOR 
UNIVERSITARIO  

COMPETENCIAS D EL PROFESOR 
NOVEL  

Competencia básica de conocimientos y 
contextualización de la materia. 

 

Competencia interpersonal: Espíritu crítico, 
motivación, reconocimiento de la diversidad, crear 
un clima de empatía y compromiso ético. 

Tutelar alumnado. 
Afrontar los derechos, deberes y dilemas éticos 
de la profesión docente. 

Competencia metodológica: Aplicar estrategias 
metodológicas (de aprendizaje  y evaluación) 
adecuadas a las necesidades del estudiante, que 
tengan en cuenta el uso de TICs. 

Planificar, utilizar y evaluar diferentes 
metodologías de trabajo, donde el estudiante 
tenga un rol activo. Utilizar adecuadamente 
recursos docentes, atendiendo a las TICS. 

Competencia comunicativa: Desarrollar procesos 
bidireccionales de comunicación de manera eficaz. 

Utilizar eficazmente estrategias y habilidades 
comunicativas en el trabajo docente. 

Competencia de planificación y gestión docentes: 
Diseñar, orientar y desarrollar contenidos, 
actividades de formación y de evaluación 
vinculados a la enseñanza-aprendizaje, de manera 
que se haga una evaluación y se elaboren 
propuestas de mejoras. 

Gestionar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de manera sistemática y coherente. 
Planificar un proceso docente, analizar su 
aplicación y adecuación, evaluarlo y proponer 
mejoras mediante la  reflexión. 

Competencia de trabajo en equipo. Trabajar en equipos docentes. 
Competencia de innovación: Crear y aplicar nuevas 
metodologías y recursos orientados a mejorar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Diseño, realización i evaluación de una 
propuesta de innovación y mejora docente. 

Tabla 1. Perfil competencial del profesor experto y del profesor principiante. 

En paralelo, desde el 2009, el Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Barcelona ha 
impulsado la mentoría del profesorado principiante buscando facilitar su incorporación mediante la ayuda 
de un profesor mentor concebido como “un apoyo inmediato a las necesidades que puedan tener los 
profesores noveles en el desarrollo de su docencia, por un lado, y como un apoyo a más largo plazo en su 
formación como docentes”. 

Experiencia de mentoría 
La presente mentoría, estructurada en un marco de mentoría departamental y de mentoría dentro del 

Máster del ICE de la UB, tiene implícita una visión holística: está basada en el conocimiento disciplinar; 
tiene presente una visión de la carrera docente a lo largo de la vida académica; supone confianza entre el 
principiante y el mentor y el trabajo en equipo dentro de un Grupo de Innovación e Investigación de un 
Departamento. Se ha planteado la acción de esta mentoría “múltiple” en el ámbito de las asignaturas 
“Experimentación en Ingeniería Química II” y “Reactores Químicos”, en las que se busca renovar las 
metodologías y contenidos docentes de cara a la adecuación al grado. Para garantizar un buen desarrollo 
de la actividad mentora, la docencia ha sido compartida entre el mentor y el novel. En la Tabla 2 se 
presenta la relación entre las competencias desarrolladas en el novel y las actividades realizadas dentro de 
la mentoría. 
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COMPETENCIAS  DESARROLLADAS EN 
EL PROFESOR NOVEL  

 
ACTIVIDADES REALIZADAS 

Tutelar alumnado y afrontar los derechos, 
deberes y dilemas éticos de la profesión docente 
universitaria. 

Compartir la responsabilidad docente a nivel de 
profesor ayudante. 

Planificar, utilizar y evaluar el funcionamiento 
de diferentes metodologías de trabajo.   
Utilizar adecuadamente recursos docentes, 
atendiendo a las TICs. 
Gestionar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de manera sistemática y coherente. 
Planificar un proceso docente, analizar su 
aplicación, evaluarlo y proponer mejoras. 

Se han seleccionado los contenidos, desarrollado 
actividades de aprendizaje y estrategias de 
evaluación formativa utilizando TICs. 
Implementación y puesta en marcha de las 
correspondientes Aulas Virtuales. Todo ello 
acompañado de la creación de una carpeta 
docente del novel. 

Utilizar eficazmente estrategias y habilidades 
comunicativas en el trabajo docente. 

Moderación de actividades de aprendizaje, 
planificación y ejecución de clases de problemas. 

Evaluar la propia actividad docente y analizarla 
con espíritu crítico. 
Desarrollar un pensamiento reflexivo en el 
conjunto de la práctica docente. 

Se han realizado los pertinentes registros de 
observación in situ, se han analizado y se han 
emprendido acciones de mejora. 

 
 
Trabajar en equipos docentes. 

Las asignaturas forman parte de la docencia del 
Grupo de Innovación Docente “Ingeniería de la 
Reacción Química” al cual pertenece el profesor 
mentor y el novel. 

Diseño, realización i evaluación de una 
propuesta de innovación y mejora docente. 

El trabajo realizado en Reactores Químicos se 
contextualiza dentro del proyecto 2010PID-
UB/50. 

Tabla 2: Relación entre las competencias desarrolladas en el novel y las actividades realizadas.  

Si bien la “Competencia básica de conocimientos y contextualización de la materia” no se explicita 
como un objetivo dentro de la mentoría del Máster de Docencia, esta se ha desarrollado dentro de la 
mentoría departamental.  

Conclusiones 
La experiencia "piloto" de mentorización combinada del profesorado novel, muestra la necesidad de 

realizar una  planificación desde el punto de vista formativo (Máster de docencia) perfectamente 
combinada con la visión institucional desde un área del conocimiento (Mentoría departamental).  De esta 
manera se optimiza el uso de los recursos para el beneficio de la organización. El resultado de ello es la 
consolidación de una estructura profesional fundamentada en vínculos que mejoran la calidad de la 
institución. 

Así mismo, se ha comprobado que el trabajo dentro de un grupo docente facilita y optimiza el trabajo 
de mentoría desarrollado. Este cambio de un modelo funcional de estructura por cátedras y estilo 
individualista a uno más de grupo menos individualista debería generalizarse e institucionalizarse como 
un primer paso para el cambio dentro de la universidad. 

Referencias bibliográficas 
Bozu, Z. y Canto, P. J. (2009). El profesorado universitario en la sociedad del conocimiento: 

competencias profesionales docentes. Revista de Formación e Innovación Educativa Universitaria, 2, 87-
91. 

Marcelo, C. (2008). Profesores principiantes e inserción en la docencia. Barcelona: Octaedro. 

Perrenoud, P. (2004). Diez nuevas competencias para enseñar. Barcelona: Graó. 

Saravia Gallardo, M. A. (2010). Quality of professoriate: A model of professional competencies. 
PRIME, 2, 75-83. 

Tobón, S., Pimienta, J., y García Fraile, J. A. (2010). Secuencias didácticas: aprendizaje y evaluación 
de competencias. México: Pearson. 

Vaillant, D. (2007). Mejorando la formación y el desarrollo profesional docente en Latinoamérica.  
Pensamiento Educativo, 2,  207-222. 



179 
 

Vélaz de Medrano, C. (2009). Competencias del profesor-mentor para el acompañamiento al 
profesorado principiante. Profesorado, 1, 209-229. 

Zabalza, M. A. (2003). Competencias docentes del profesorado universitario. Calidad y desarrollo 
profesional. Madrid: Narcea. 

 

 



180 
 

6.12  Retroacció dels informes tècnics presentats com a part de les activitats 
d’avaluació acreditativa corresponents a la fase de tancament de l’assignatura 
d’Experimentació en Enginyeria Química III (curs 2010-2011, primer semestre). 
 

Estudiants: 1,2,3 
 

Rectificació discontinua en una columna de rebliment. 
- Cal fer la redacció de forma impersonal. 
- Vigilar amb les xifres significatives (IR promig). 
- S’han de millorar les figures presentades (mida, escales, divisions, noms dels eixos, etc.). Cal 

treure el títol de les figures per això existeix la llegenda al peu. 
- Falta la llegenda del gràfic 7. 

 
Catàlisi heterogènia: Determinació de la cinètica de descomposició del MTBE. 

- Hi ha errors conceptuals pel que fa a les etapes controlants de la reacció (cinètica/difusió). 
- Es suggereix construir només una taula per als resultats experimentals 
- No es correcte posar taules tallades. 
- Vigilar amb les xifres significatives (Q isobutè). 
- A la llegenda de les figures s’hauria d’afegir les condicions experimentals més que el títol. 
- Falten unitats per k,K i r teòrica en la taula 31 i figures 14-19. 
- S’han de millorar les figures presentades (mida, escales, divisions, noms dels eixos, etc.). Cal 

treure el títol de les figures per això existeix la llegenda al peu. 
- En el cas que es facin rèpliques, s’ha de reportar ± en els resultats donats. 
- Fa falta una mica d’explicació en la determinació de q inicial per regressió lineal. 
- Als gràfics 2-13 fa falta la línea de regressió. 
- Les gràfiques y taules haurien d’estar adequadament situades en el text per permetre un bon 

seguiment. 
 

Estudiants: 4,5,6 
 

Modelo de flujo de un reactor contínuo de mezcla perfecta tanque agitado. 
- Hi ha errades ortogràfiques. 
- Falta fer més explicació per seguir de manera correcta els resultats. 
- Hi ha un problema amb l’assaig de consistència. 
- Si es presenta una taula en dues pàgines, es necessari posar els títols de les columnes en 

ambdues pàgines. 
- Vigilar amb les xifres significatives (Q, cabal mig, interval de confiança, estadístiques de 

regressió). 
- En el cas que es facin rèpliques, s’ha de reportar ± en els resultats donats (t de residència per 

exemple). 
- Els experiments diferents s’haurien de presentar per separat. 
- No es que no hi hagi desviacions de la idealitat del reactor, el que passa es que les desviacions 

són molt petites. Per mostrar això, s’hauria de donar a l’informe el volum mort i l’actiu amb els 
seus corresponents ± per cada experiment. 

 
Estudio del secado de un sólido en un túnel. 

- Cal citar les figures dins el text. 
- Hi ha errades ortogràfiques. 
- Cal fer la redacció de manera impersonal 
- Hi ha taules i equacions sense numeració. 
- Hi ha figures sense llegenda. 
- Falta redacció que expliqui millor els resultats. És un informe totalment inconnex. 
- Pel que poseu a la introducció, la velocitat d’assecatge es n però a la resta de l’informe la 

canvieu a R. Hauria de conservar la mateixa nomenclatura dins del text. 
- Quan expliqueu el diagrama psicomètric seria més adient  fer l’explicació sobre ell mateix. 
- La velocitat de l’aire d’assecatge no pot variar. No pot ser una variable experimental. 
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- Caldria usar més llenguatge tècnic per exemple, em compte de dir sorra grossa o prima seria 
més rigorós indicar el diàmetre de partícula.  

- Vigilar amb les xifres significatives. 
- Encara que us sembli que tots els experiments donen igual, això no es veritat ja que l’errada ve 

de fer l’experimental incorrectament. Per això no es poden fer mitjanes als resultats. 
-  

Estudiants: 7,8,9,10 
 

Rectificació contínua columna de rebliment (RCR) 
- Al fer els calibratges caldria donar els ± dels coeficients de les regressions fetes. 
- Vigilar amb les xifres significatives (n, x, y). 
- Seria recomanable citar les figures dins el text. 

 
Reactors tubulars 

- Hi ha algunes errades ortogràfiques. 
- Revisar la numeració de les imatges. 
- Vigilar amb les xifres significatives. 

 
Estudiants: 11,12,13 

 
Modelo de flujo en tanques agitados 

- Hi ha errades ortogràfiques. 
- Hi ha barreja d’idiomes: catañol (català - espanyol). 
- Fa falta polir més la redacció i el llenguatge tècnic. 
- A les figures no cal posar títols si tenen llegenda al peu. 
- Falta indicar cóm es va fer el càlcul de t mig observat. 
- No es van fer rèpliques de les mesures del cabal. 
- Falta donar explicació a alguns càlculs anòmals. Per exemple, N a partir de la integral per a les 

rèpliques 1 i 2 és molt diferents al que dóna pel cabal de 8.44 L/h. Això com ho expliqueu?? 
- Vigilar amb les xifres significatives (q). 
- Fa falta invertir més temps en revisar l’estil de l’informe: tipus de lletra, mida de les equacions, 

etc. 
- Quina diferència hi ha entre el mètode de la variància i el de la variància calculada a partir de 

l’equació 10 per determinar N? 
- A la gràfica 3, perquè indicar els cabals com gros, mitjà i petit en comptes de donar els valors 

numèrics? 
- L’equació 11 està incompleta. Falta la relació entre σθ amb N. 
- Expliqueu que els cabals han estat determinats per un calibratge però aquest no hi és dins 

l’informe! 
- Quan poses les rèpliques no dieu de quina condició experimental són. 
- Es necessita una discussió més detallada i estructurada. No es pot seguir fàcilment.  

 
Secado de un sòlido en un túnel 

- Fa falta invertir més temps en revisar l’estil de l’informe: tipus de lletra, mida de les equacions, 
de les figures, etc. 

- Fa falta polir més la redacció i el llenguatge tècnic. 
- No s’estableix cap discussió de les Figures 25 i 26 ni de la Taula 27 malgrat que tot apareix a les 

conclusions. 
- Cal fer la redacció de forma impersonal. 
- S’han de millorar les figures presentades (mida, escales, etc.). Cal treure el títol de les figures 

per això existeix la llegenda al peu on s’ha d’afegir les condiciones experimentals. 
- Vigilar amb les xifres significatives. 
- Es necessita una discussió més detallada i estructurada. No es pot seguir fàcilment. Falta 

connexió. 
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Estudiants: 14,15,16,17 
 
Cristal·lització 

- Cal fer la redacció de forma impersonal. 
- Hi ha errades ortogràfiques. 
- Vigilar amb les xifres significatives. 
- Fa falta invertir més temps en revisar l’estil de l’informe: tipus de lletra, mida de les equacions, 

de les figures, etc. 
- No s’especifica clarament el disseny experimental fet (temps i.... T o agitació?) 
- S’han de millorar les figures presentades (mida, escales, eixos, títols, unitats etc.). Cal treure el 

títol de les figures per això existeix la llegenda al peu on s’ha d’afegir les condiciones 
experimentals. 

- No hi ha assimilació dels conceptes de DE i EE. 
- L’informe mostra una execució experimental dolenta, sense cap tipus de cura. 
- Seria recomanable tornar a fer tot tant l’experimental com la redacció de l’informe tècnic. 

 
Reactores en serie agitados 

- Cal fer la redacció de forma impersonal. 
- Hi ha errades ortogràfiques. 
- Vigilar amb les xifres significatives. 
- No es va fer cap comprovació del cabal d’aigua. 
- Hi ha només una rèplica, quin sentit hi té? 
- No es calcula N per tots els mètodes que expliqueu a l’informe. 
- Si es va fer la consistència, on està el calibratge i el valor de M? 
- S’han de millorar les figures presentades (mida, escales, eixos, títols, unitats etc.). Cal treure el 

títol de les figures per això existeix la llegenda al peu on s’ha d’afegir les condiciones 
experimentals. 

- Els nombres a les taules i figures no han d’estar en tots els casos en notació científica. 
- No hi ha determinació de l’error experimental. 
- La Figura 1 corresponent al dispositiu experimental està copiada del guió sense fer l’aclariment 

que no es va fer servir el flascó de Mariotte. 
 
 

Estudiants: 18,19,20 
 

Cristal·lització 
- Fa falta polir més la redacció i el llenguatge tècnic. 
- Cal fer la redacció de forma impersonal. 
- S’intenta aplicar els conceptes apressos de DE però per una execució experimental dolenta no 

es poden fer servir. 
- No es reporta cap error experimental. 
- S’han de millorar les figures presentades (mida, escales, eixos, etc.).  
- Hi ha una selecció errònia de les dades experimentals per fer servir als càlculs (revisar Taules 2, 

4, 6, 8 i 10). 
- Com podeu explicar que descarteu certes dades experimentals degut a que tenen poca 

representativitat? 
- Per dir que una mesura es precisa o no cal fer rèpliques. 

 
RCTA transitori en condicions no isotermes (RNI) 

- Fa falta polir més la redacció i el llenguatge tècnic. 
- Cal fer la redacció de forma impersonal. 
- Vigilar amb les xifres significatives (cabals, concentracions) 
- Fa falta invertir més temps en revisar l’estil de l’informe: tipus de lletra, mida de les equacions, 

etc. 
- Si vau fer comprovació del cabal perquè no es va reportar el ± corresponent? 
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6.13  Informes de la Comissió de seguiment del màster. 
 

MENTORIA. 
Curs 2010-2011. 
Màster en Docència Universitària. 
Dra. Montserrat Iborra, mentora. 
Dra. Eliana Ramírez, novell.  
Facultat de Química. 
Dr. Salvador Carrasco 
Comissió de Seguiment del Màster. 
 
Informe sobre la reunió amb la Comissió Seguiment:  
Divendres, dia 12  de març 2010, 16’ 20 – 17’150  hores. 
Facultat de Química. Despatx 613. 
 
La Dra. Mercè Gracenea excusa la seva assistència a la reunió. 
  
1. Comencem l’entrevista per la presentació i comentari del material preparat per la professora novell i 

la mentora. 
 
La documentació presenta l’experiència de la mentoria realitzada en el Departament d’Enginyeria 
Química i explica com s’articula amb la del Màster. 
 
A criteri del Coordinador de la Mentoria del Màster, ens trobem amb una iniciativa rel.levant i una 
oportunitat de fer una prova pilot, en consonància amb un projecte pensat fa temps i del que hem vingut 
parlant amb alguns professors de Farmàcia i d’Economia. Convindria que la Comissió de Seguiment 
tingui en compte aquestes experiències d’alguns departaments i miri de potenciar les sinèrgies oportunes 
amb la del Màster. 
 
2. La documentació lliurada revisa les activitats realitzades dins de la mentoria, els punts forts i febles de 
l’experiència i les qüestions o dubtes que tenen a l’entorn de la Carpeta d’aprenentatge. 
 
Es comenten tots aquests punts amb detall 
 
Entre els documents que es lliuren  figuren : 
• El “Document de compromisos i el pla de treball “ de la mentoria del Màster i les  
      activitats a realitzar dins la mentoria del Departament d’Enginyeria Química. 
• Les actes de reunions entre mentora i novell. 
• Diverses evidències  del treball realitzat en el marc de la mentoria per la professora   

Eliana Ramírez. 
 
3. La mentoria s’està desenvolupant  d’acord amb el pla de treball previst al Màster i     aprovat pel  
Departament, de manera sistemàtica, rigorosa i molt ben estructurada.     L’entrevista ha estat ben 
preparada per la professora novell i la mentora,que han sabut donar a la reunió l’adequat nivell acadèmic 
amb una comunicació fluïda i propera. Aquest informe de la Coordinació de la Mentoria del Màster no 
pot ser més satisfactori. 
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MENTORIA ( Iborra - Ramirez) 
Màster en Docència Universitària  ( 2010-2012) SEGON ANY.   
Dra. Montserrat Iborra, mentora. 
Dra. Eliana Ramírez, novell.  
Dr. Salvador Carrasco, comissió de seguiment. 
 
Informe sobre la reunió amb la Comissió Seguiment  
Dijos, dia 20  de gener de  2011, 16 - 17 hores. 
Departament d’Enginyeria Química. 
Facultat de Química. 
 
1. Valoració de la carpeta docent. 
La Comissió de Seguiment va rebre oportunament la valoració de la mentora, que ha fet un informe en 
que s’afirma que els objectius establerts a la rubrica dels tallers s’han assolit en grau màxim. En opinió de 
la Dra. Iborra s’ha realitzat un treball exhaustiu d’estudi i síntesi, posant en tot moment èmfasi en la 
reflexió tan general com de cara a l’aplicació del material a la docència particular a realitzar. En tot 
moment, al llarg dels tallers, s’ha ralitzat una fortqa interacció amb discussió i generació de reflexions 
entre la professora novell i la mentora. El treball realitzat fins ara és completament satisfactori. 
 
Per la seva banda, el Dr. Carrasco  comenta el sistema d’avaluació seguit per la Comissió i presenta el 
resultat i comentaris dels membres de la Comissió de Seguiment que han fet l’avaluació, seguint la 
rúbrica establerta a l’efecte.  
 

• La Comissió aconsella que es faci una introducció ( unes dues pàgines) per a presentar la 
trajectòria académica i investigadora i el context docent de la Dra. Ramírez, en la qual es puguin 
recollir les referències existents sobre el tema en la Carpeta. 

• La Comissió valora especialmernt l’adequació del vocabulari emprat. 
Els continguts dels tallers son adequats. S’ha lliurat una primera proposta de Carpeta interessant, 
amb bones reflexions i amb bones propostes de programa i avaluació.Es considera que la 
contextualització dels continguts dels tallers es molt complerta. 
S’han fet excel.lents síntesis dels tallers, amb les interrelacions entre conceptes del mateix taller i 
reflexions breus sobre interrelacions amb altres tallers i amb la situació docent personal.  

• Finalment, es considera que la reflexió presentada és molt adecuada en all`que es refereix a la 
possibilitat d’aplicació de cada taller a l’assignatura. 

• La valoració general de la carpeta es d’excel.lent: una Carpeta interessant. Bones reflexions. 
Bones propostes de programa i avaluació. 

 
2. Seguiment de la mentoria en el segon any 
La professora novell va trametre oportunament les actes de les reunions de mentoria celebrades amb la 
mentora. Les actes  permeten fer el seguiment del treball realitzat a la mentoria. Es lliura a la Comissió les 
referides actes en paper. Es comenta, per part de S.Carrasco, la forma com es farà la sessió d’avaluació 
final de la Carpeta. 
 
3. Propera reunió de mentors i novells 
Es recorda que la reunió següent serà de novells i mentors del Campus Pedralbes. 
La reunió tindrà dues parts: 
 

• Una primera per a revisar la marxa de les mentories, per fer les previsions del calendari de 
tancament del Màster i aclarir els dubtes  que pugui haver sobre  l’avaluació de les carpetes. 

• Una segona per a debatre (aproximadament durant una hora) algun tema d’interès per mentors i 
novells del Campus. 

 
Respecte del segon punt es sol·licita al mentor i novell que, si és el cas, indiquin algun possible tema per 
al debat. De moment en algunes entrevistes ja s’han fet els suggeriments següents: “La Universitat ara i 
aquí: la construcció de pensament positiu sobre el present i el futur de la  institució” ó “La llibertat de 
càtedra i la planificació docent”. 
 
Al llarg de l’entrevista han sortit temes sobre docència, la manera d’entendre el procés de l’Espai Europeu 
d’Educació superior, el procés d’institucionalització internacional de la universitat, el treball en equip i 
individual del docent universitari i l’avaluació continuada, entre d’altres. 
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