
Carpeta docent

Màster en Docència Universitària per a 
Professorat Novell

Curs 2011/2013
Abel Carreras Conill

Professor mentor: Miquel Llunell i Marí





1. ................................................................Presentació i contextualització ! 1

2. .................................................................................Tallers de primer any ! 3

2.1. ................................................................................................La carpeta docent ! 4

....................................................................................Esquema resum del taller! 4

............................................................................................Aplicabilitat del taller! 5

.................................................................................Relacions amb altres tallers! 5

2.2. .............................................................Docència, aprenentatge i comunicació! 6

....................................................................................Esquema resum del taller! 6

............................................................................................Aplicabilitat del taller! 7

...........................................................................Relacions amb els altres tallers! 7

.............................Activitat preparatòria: Docència, aprenentatge i comunicació! 8

2.3. ...............................................................................Com aprenen els estudiants! 9

....................................................................................Esquema resum del taller! 9

..........................................................................................Aplicabilitat del taller! 10

.........................................................................Relacions amb els altres tallers! 10

2.4. ........................................................Planificació de la docència universitària! 11

..................................................................................Esquema resum del taller! 11

..........................................................................................Aplicabilitat del taller! 14

.........................................................................Relacions amb els altres tallers! 14

2.5. .....................................................Estratègies de treball a l'aula universitària! 15

..................................................................................Esquema resum del taller! 15

..........................................................................................Aplicabilitat del taller! 16

...............................................................................Relacions amb altres tallers! 16

2.6. ..................................................................................Materials i eines docents! 17

..................................................................................Esquema resum del taller! 17

..........................................................................................Aplicabilitat del taller! 18

.........................................................................Relacions amb els altres tallers! 18



En relació a lʼarticle “TIC y la transformación de la práctica educativa en el 
contexto de las sociedades del conocimiento” de Julio César González Mariño.
...........................................................................................................................! 19

.......................................................Tasca: Creació dʼun material o eina docent! 20

2.7. ..........................................................................Avaluació dels aprenentatges! 21

..................................................................................Esquema resum del taller! 21

..........................................................................................Aplicabilitat del taller! 22

.........................................................................Relacions amb els altres tallers! 22

2.8. ........Docència funcional. Disseny i elaboració dʼactivitats dʼaprenentatge! 23

..................................................................................Esquema resum del taller! 23

..........................................................................................Aplicabilitat del taller! 24

...............................................................................Relacions amb altres tallers! 24

.............Activitat: Tema 2, Las actividades de memorización o preguntas guía! 25

.......................................................................Realització dʼuna unitat temàtica! 27

2.9. ...............................................Suport i tutorització acadèmica de lʼestudiant ! 29

..................................................................................Esquema resum del taller! 29

..........................................................................................Aplicabilitat del taller! 30

...............................................................................Relacions amb altres tallers! 30

2.10. ................................................................................Treball en equips docents! 31

..................................................................................Esquema resum del taller! 31

..........................................................................................Aplicabilitat del taller! 32

...................................................................................Relació amb altres tallers! 32

2.11. ..........................................................................Ètica i responsabilitat docent ! 33

2.12. .....................................................................................Recursos documentals! 34

..................................................................................Esquema resum del taller! 34

..........................................................................................Aplicabilitat del taller! 35

...................................................................................Relació amb altres tallers! 35

............................................................................................Activitats i exercicis! 36

2.13. ...............................................................................................Gestió de lʼestrès! 37

ii



..................................................................................Esquema resum del taller! 37

..........................................................................................Aplicabilitat del taller! 38

...................................................................................Relació amb altres tallers! 38

............................................................Activitat: Les competències emocionals! 39

Activitat: La Superació del propi egocentrisme com a competència bàsica del 
......................................................................................professorat universitari! 40

3. .......................................Elaboració del pla docent dʼuna assignatura ! 41

3.1. ...............................................................................Presentació del pla docent! 42

3.2. ..............................................................................Descripció de lʼassignatura! 47

.........................................................................................................Introducció! 47

...................................................................................Continguts (primera part)! 47

...................................................................................Continguts (segona part)! 47

3.3. ..........................................................................Anàlisi detallat del pla docent ! 48

..........................................................................Canvis proposats al pla docent! 56

3.4. ..........................................................................Organització de lʼassignatura! 61

4. ...............................................................................Tallers de segon any ! 65

4.1. ....................................................................Observació de la pràctica docent! 66

..................................................................................Esquema resum del taller! 66

..........................................................................................Aplicabilitat del taller! 67

...............................................................................Relacions amb altres tallers! 67

..............................................................Valoració pràctica del professor novell! 67

4.2. Disseny de projectes per a la millora i innovació docent i bones pràctiques
.............................................................................................................................! 68

..................................................................................Esquema resum del taller! 68

..........................................................................................Aplicabilitat del taller! 69

...................................................................................Relació amb altres tallers! 69

4.3. .............................................................................Política de qualitat de la UB! 70

..................................................................................Esquema resum del taller! 70

..........................................................................................Aplicabilitat del taller! 71

iii



...................................................................................Relació amb altres tallers! 71

4.4. ...........................................................La tutoria universitària i el PAT a la UB! 72

...................................................................................esquema resum del taller! 72

..........................................................................................Aplicabilitat del taller! 73

...................................................................................Relació amb altres tallers! 73

Recensió: Tutoria Universitària: Materiales prácticos para la tutoria de la carrera
...........................................................................................................................! 74

4.5. Adquisició de competències transversals a la universitat. Quin paper hi pot 
..................................................................................................jugar la tutoria?! 75

..................................................................................Esquema resum del taller! 75

..........................................................................................Aplicabilitat del taller! 76

...............................................................................Relacions amb altres tallers! 76

4.6. Com afecta propietat intel·lectual al professorat universitari en lʼelaboració 
..........................................................dels materials docents i la investigació! 77

..................................................................................Esquema resum del taller! 77

..........................................................................................Aplicabilitat del taller! 78

...................................................................................Relació amb altres tallers! 78

..............................Anàlisi dʼun material segons la llei de propietat intel·lectual! 79

4.7. ......................................Anàlisi dels PAT de la UB. Debat i posada en comú! 80

..................................................................................Esquema resum del taller! 80

.......................................................................................Aplicabilitat dels tallers! 81

...................................................................................Relació amb altres tallers! 81

5. ......................................................................Complements de formació ! 83

5.1. .............................................................................................Taller de rúbriques! 84

..................................................................................Esquema resum del taller! 84

..........................................................................................Aplicabilitat del taller! 85

....................................................................................Relació amb altres taller! 85

.................................................................................................Activitat pràctica! 85

5.2. ......................................................................Lideratge i comunicació a lʼaula! 86

iv



..................................................................................Esquema resum del taller! 86

..........................................................................................Aplicabilitat del taller! 87

...................................................................................Relació amb altres tallers! 87

Activitat: Autoanàlisi del lideratge a lʼaula i pla de millora utilitzant el model de 
.........................................................................................“lideratge situacional”! 88

6. ........................................................................................Pràctica docent! 91

6.1. .........................................................................................................Introducció! 92

6.2. ........................................................................................................Metodologia! 92

6.3. .....................................................................................Resultats i conclusions! 93

7. ....................................................................................................Annexos! 97

7.1. ...............................................................Qüestionari de coneixements previs! 98

7.2. ....................................................................................Activitats de seguiment ! 99

7.3. ...........................................................................................................Projectes! 110

.....................................................................................Descripció de projecte! 110

.........................................................................................................Propostes! 110

..................................................................................Avaluació dels projectes! 114

7.4. .....................................................................................Resums de comandes! 115

7.5. ...................................................................................................Microteaching! 118

7.6. ..............................................Informe de lʼobservació de la pràctica docent! 123

7.7. ................................................................................Document de compromís! 135

7.8. .......................................................................Actes de reunió mentor-novell! 137

v





Presentació i 
contextualització

Sóc lʼAbel Carreras, estudiant de doctorat al departament de Química Física de la Facultat 
de Química. Sóc llicenciat en Química i he realitzat un parell de màsters relacionats amb 
la Química teòrica, així que la meva formació és essencialment científica.

El meu interès per la docència va començar durant el meu primer any de doctorat en que 
vaig fer de professor ajudant en un curs especial organitzat pel departament. 
Posteriorment gràcies a la meva beca que permet fer fins a 60 hores de docència he estat 
donant classes durant els meus anys de doctorat.

Lʼassignatura que he estat impartint sʼanomena “Recursos informàtics”, és una 
assignatura obligatòria de primer del Grau de Química en que es dona una introducció a 
les eines informàtiques aplicades a la química.

Aquesta assignatura esta dividida en dues parts. Cada part la imparteixen dos professors 
diferents (un professor titular i un ajudant) de les quals jo només participo en la primera. 
Les classes s'imparteixen en forma de 3 sessions per setmana dues hores cada sessió, i 
és eminentment pràctica però durant lʼinici de cada sessió es dedica entre 30-40 minuts a 
lʼintroducció teòrica del que es treballarà. Tant aquesta primera introducció teòrica com la 
practica posterior es realitzen en una aula dʼinformàtica on cada alumne disposa dʼun 
ordenador.

El el següent quadre sʼexposa un resum a mode de fitxa de l'assignatura:

Nom: Recursos informàtics
Situació: Grau de química, obligatòria, 1er any
Tipus: 50% pràctica, 50% teòrica
Durada: 2h tres dies la setmana (15 sessions)
Nº alumnes: 15-25
Lloc: Aula dʼinformàtica
Descripció: Introducció a la programació informàtica per a químics
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La carpeta docent
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Aplicabilitat del taller

Aquest taller ens mostra principalment una eina de seguiment i evidència de la tasca 
docent, la carpeta docent, amb molt potencial però que requereix una constància 
important alhora d'elaborar-la. Tant es el cas, que sovint en aquest país és potser 
menystinguda i poc utilitzada com a tal, encara que hi ha diversos aspectes dʼaquesta que 
sí que han estat aplicats per molts dels docents universitaris des de fa temps, com ara, el 
recull de moltes de les tasques que sʼhan realitzat, ordenades de manera que permeten 
demostrar a posteriori les aptituds docents, o bé, lʼanàlisi dels resultats obtinguts de 
treballs i proves anteriors per tal de poder perfeccionar-los en un futur. Altres aspectes de 
la carpeta docent, com ara, el seguiment detallat de les experiències en lʼactivitat docent i 
les posterior reflexió sobre aquestes són molt menys utilitzades, degut principalment a que 
la seva utilitat pràctica requereix més temps i no està tan clara.

 Lʼús de la rúbrica està potser més estès, i en aquest cas la seva aplicabilitat crec que es 
força més interessant, sobretot en grups grans on el seguiment individual resulta més 
costós, o bé, en matèries impartides per més dʼun docent. Uns criteris consensuats entre 
els diferents docents i aclarits amb  els alumnes al principi de curs dona lloc a menys 
discrepàncies en les qualificacions finals i evita discussions subjectives al deixar clares les 
regles de joc des del principi.

En lʼassignatura que estic donant, Recursos informàtics[1], existeix un treball de tipus 
pràctic consistent en realitzar un programa informàtic que resolgui un cert problema 
matemàtic. Degut a la poc experiència en programació que tenen els estudiants, a 
vegades  els criteris dʼavaluació del treball resulten poc clars i resulta difícil pels estudiants 
saber exactament que seʼls exigeix per obtenir una certa nota en aquest treball (sobretot 
en el cas de notes per sobre el 5, ja que el fet que el programa no funcioni es un suspès), 
així que lʼus dʼuna rúbrica podria ser interessant

Relacions amb altres tallers

Aquest taller, per ell mateix i de la manera com es planteja, bàsicament tracta sobre una 
eina dʼavaluació: La carpeta docent, i per tant, com a tal està molt relacionat amb el taller 
dʼavaluació dels aprenentatges. A la vegada en altres tallers també sʼen pot fer menció, 
com en el cas del taller de materials i eines docents, ja que la carpeta docent també es 
pot prendre com una eina docent que pot servir per mostrar (o demostrar) però també per 
aprendre, com pot ser la seva vessant com a carpeta dʼaprenentatge.
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Docència, aprenentatge i comunicació
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Aplicabilitat del taller

Lʼaplicabilitat dʼaquest taller es centra bàsicament en lʼestructuració de la classe on trobo 
especialment interessants les activitats introductòries a lʼinici de la classe per tal de, més 
que trencar el gel, activar els alumnes (sobretot al matí) per prepara-los per la sessió, ja 
sigui en preguntes recordatòries de la classe anterior com mitjançant mini testos inicials 
molt curts. En el cas de la meva assignatura (Recursos informàtics) penso que aquest 
recordatori pot ser especialment útil, ja que en la programació una classe va molt lligada 
amb  lʼaltra i generalment aquesta dona uns coneixements que van “muntats” sobre els 
altres i és molt important recordar la classe anterior. De la mateixa manera crec que 
també es un mètode molt interessant per tal de que els alumnes siguin conscients de les 
seves mancances i que reforcin durant la part pràctica aquests punts, ja que degut a la 
naturalesa dʼaquesta assignatura (en que sʼexpliquen molt pocs conceptes a cada sessió 
però força complexos) hi ha molta tendència a confiar-se i a pensar que es domina quan 
en realitat no és així.

Relacions amb els altres tallers

Aquest taller de docència, aprenentatge i comunicació exposa una primera introducció a 
una de les matèries que resulta més recurrents en aquest màster, i és lʼestructuració de la 
classe. Tots podríem estar d'acord que en la docència, el tema central en que gira tot 
plegat és “donar classe”, i per tant des dels diferents punts i temes en que sʼestructura el 
màster sempre és convergeix aquí. Es ben clar, per exemple, el cas del taller de 
Planificació de la docència universitària, on es parla sobre lʼestructuració que ha de tenir 
una assignatura, però en altres com ara el dʼestratègies de treball a lʼaula universitària on 
sʼexposa també lʼestructuració de treball a lʼaula, així com comportaments i bons hàbits de 
com ser un bon professor, i per tant com actuar correctament en lʼaula. 

Finalment, encara que en menor mesura, el taller de Gestió de lʼestrès, ensenya algunes 
de les actituds adequades per tal de crear un clima de sintonia a lʼaula, i fins hi tot el taller 
de Docència funcional en part fa ús dels coneixements adquirits en aquest taller per 
mostrar una opció més de docència (des del punt de vista de lʼautoaprenentatge).

! Tallers de primer any ! 7



Activitat preparatòria: Docència, aprenentatge i comunicació

Estratègies de simplificació:

Fernández:
• Introducció de punts 1), 2), 3) per explicar els diferents aspectes dʼalguns conceptes.
• Explicar el concepte abans de citar-ne el nom per tal de preparar al lector.

• Ús dʼexemples reiterats a fi de poder associar el concepte nou a un ja conegut i així 
poder ajudar a entendreʼl.

• Cites continues a altres capítols del llibre/article, per tal de poder obtenir més informació 
si cal.

Pinkert:
• Inicia el capítol presentant un context àmpliament conegut per tal de poder situar al 

lector en el marc del concepte que sʼexplicarà.

• Utilització dʼexemples pràctics reiterativament per fer més amè la comprensió del 
concepte i acabar dʼaclarir-lo.

• Explica curiositats sobre varies coses sobre els conceptes de coses conegudes per tal 
de poder captar lʼatenció del lector.

• Explicació de casos representatius.

• Ús de sinònims, potser “tècnicament” incorrectes però dʼús més quotidià. (utilitzant 
recursos com ara “ ” o << >>) 

Comparació i comentaris sobre els articles

Bàsicament el text dʼen Fernández ens mostra una manera dʼexplicar més orientada a un 
lector especialista, encara que potser no el concepte sinó el context del que ens parla. 
Utilitzant recursos com ara la numeració per punts o lʼus de cites bibliogràfiques 
contínuament ens incita a ressaltar el punts importants del concepte i a buscar-ne més 
informació detallada permeten-nos explorar profundament el tema. En el cas de lʼarticle 
dʼen Pinkert tracta més dʼenganxar el lector amb curiositats i exemples de la vida 
quotidiana per tal de poder submergir el lector en un tema que no li es tan aliè com es 
pensa, mostrant una visió molt mes divulgativa.

8! Carpeta docent



Com aprenen els estudiants
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Aplicabilitat del taller

En aquest taller, he après una gran quantitat de coses sobre la teoria de lʼaprenentatge i 
els diferents tipus de caràcter o estils dʼaprenentatge que tenen les diferents persones, 
cosa que resulta molt interessant. La seva aplicabilitat en el meu cas, no és directa, no es 
una taller amb la que es pugui dissenyar una activitat per posar-ho a terme, però és un 
coneixement que en determinades ocasions pot ajudar a prendre decisions respecte al 
rumb  de la classe. En el cas de la meva assignatura podria ser útil a lʼhora dʼassignar 
problemes als alumnes, podent escollir entre exercicis més directes i cenyits al temari o 
altres més desafiants que van més enllà, o bé inclús alguns més estructurats pels més 
pragmàtics, on sʼexpressi de forma més representativa els objectius de lʼassignatura.

Relacions amb els altres tallers

Lʼaprenentatge resulta també, un tema cabdal en un màster dʼaquestes característiques, i 
és tractat en diferents tallers, però aquest en especial es centra en les diferents maneres 
en que aprenen els estudiants. En altres tallers com ara Docència, aprenentatge i 
comunicació ja s'introdueixen els conceptes dʼaprenentatge i ensenyament però no tan 
centrat en els estudiants sinó més aviat en el concepte en si. Així doncs, aquest taller 
incorpora el concepte des dʼun altre altre punt de vista, els estudiants, posant de manifest 
que diferents persones afronten lʼaprenentatge mitjançant diferents estratègies. També 
està una mica relacionat amb  el taller de gestió de lʼestrès, concretament en la part 
dʼintel·ligència emocional, on en funció de cada individu cal actuar de manera diferent per 
tal dʼobtenir lʼobjectiu final que és lʼaprenentatge. 
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Planificació de la docència universitària

Esquema resum del taller

Plà d'estudis

Plà Docent

Programa

Competència: Conjunt capacitats 
o aptituds necessàries per realitzar 
eficientment un tasca o problema 

determinat

Objectiu: Conjunt de 
coneixements i tècniques que es 
pretén que s'assoleixin a l'acabar 

l'assignatura/curs

Contingut: Llistat de conceptes i 
matéries especifiques que es 

treballaran en l'assignatura/curs 
per tal d'assolir els objectius

Resultat d'aprenentatge: 
Indicadors del que lʼestudiant haurà 
de conèixer, entendre i ser capaç 

de demostrar quan finalitzi un 
determinat procés de formació

Competencia

Objectiu

Continguts Continguts Continguts

Objectiu

Continguts Continguts Continguts

Objectiu

Continguts Continguts Continguts

Resultats de 
l'aprenentatge

Resultats de 
l'aprenentatge

Resultats de 
l'aprenentatge

Document on s'especifica 
els objectius generals 
d'una titulació així com 
l'estructuració d'aquesta 

en assignatures i 
matèries

Document públic especific 
d'una assignatura on 

apareixen les competències 
que es treballaran en aquesta 
així com els objectius que es 
pretenen assolir al finalitzar-la

Document opcional propi d'un 
professor per una assignatura 
on es detallen cadascuna de 

les tasques que es realitzaran i 
la seva planificació 

TITULACIÓ

Assignatura Assignatura Assignatura

ProfessorProfessor Professor ProfessorProfessor Professor
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Professor

Alumnes

Fase Inicial

Fase de 
desenvolupa-

ment

Fase de 
tancament

Estructuració 
d'una 

assignatura

Comprovació del nivell de la classe

Presentar els objectius de l'assigantura

Conèixer els continguts, avaluació, etc.., de 
l'assignatura

Motivació i creació espectatives

Professor

Alumnes

Reconèixer obstacles i dèficits de la classe, errors, etc

Ús de les eines d'avaluació

Realitzar autoevaluació

Reconèixer els propis errors i solucionar-los

Veure el que s'està fent bé

Professor

Alumnes

Avaluació

Realitzar realitzar activitats per saber que s'ha aprés

Realitzar una síntesis del procés d'aprenetatge
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Pla d'estudis

Pla docent

Programa

Document referit a un ensenyament en que 
s 'espec ifiquen e ls d i fe rents b locs 
d'assignatures que el composen i la 
manera en que estan estructurats

Document referit a una assignatura en 
que especifica la matèria que s'impartira i 
els coneixements/competències que 
s'espera que s'adquireixin. També inclou 
la manera en que s 'est ructurarà 
l 'assignatura i la manera en que 
s'avaluarà

Document referida a un professor d'una 
ass ignatura en que es deta l la la 
planificació de cada sessió incloent la 
matèria que s'impartirà i les  activitats amb 
que es treballarà  

Resultats de 
l'aprenenttge

Competencies

Objectius

Definició

Tipus

Definició

Pot esser 
referit a

Aptitud o capacitat de mobilitzar de manera 
ràpida i pertinent tota una sèrie de recursos, 
coneixements, habilitats i actituds per 
a f ron ta r efic ien tment de te rminades 
situacions

Especifiques:
Pròpia d'un camp del coneixement 
determinat

Genèriques:
In tegrada en d i fe ren ts camps de l 
coneixement utilitzada a mode d'eina per 
desenvolupar diferents tasques sense estar 
associada a cap en concret

Formulació específica del resultat que 
s'espera que s'adquireixi al final del procés 
educatiu

Aprenentatge de coneixements

Aprenentatge d'habilitats o procediments

Avaluació

Definició

Definició

Indicador del que l'estudiant haurà de 
conèixer, entendre i ser capaç de 

demostrar quan acabi el proces de 
formació

Procés sistemàtic de recollida 
d'informació rellevant orientat a l'emissió 
d'un judici sobre el valor i que serveix per 

a la presa de decisions

Aprenentatge d'actituds

Continguts

Definició
Conjunt de coneixements, habilitats, 

actituds i valors que cal aprendre al llarg 
de l'assignatura 

classificats 
en

Fets
(esdeveniments, situacions, dades i 

fenòmens)

Conceptes

Procediments

Valos i actituds

Conté
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Aplicabilitat del taller

En aquest taller es descriu de forma general la planificació dʼuna assignatura, cosa que 
resultarà molt útil en la segona part de la carpeta docent, però des del meu punt de vista, 
en la docència que imparteixo la planificació ja està feta (Tant el pla docent com el 
programa) així que no tinc gaire marge de maniobra per tal dʼaprofitar o aplicar els 
coneixements adquirits en aquest taller. Tot i això, la interpretació del pla docent de 
lʼassignatura pot resultar útil per comprendre la intenció última darrere dʼaquest document, 
i essent rigorós en aquest punt, poder impartir una docència que sigui representativa i 
sʼajusti al que sʼavaluarà en la prova final.

També es cert que la comprensió dʼaquest pot ajudar a lʼhora de proposar canvis de cara 
als pròxims anys i millorar el programa per tal que esdevingui més just i més enriquidor 
pels estudiants i pugui cobrir aquelles competències exigides pel grau.

En aquest taller també, es descriu la estructuració dʼuna assignatura des de la fase de 
desenvolupament fins a la de tancament. En molts tallers sʼha descrit aquesta des de 
diferents punts de vista però sembla que aproximadament tots conflueixen en un mateix 
“estil” o “saber fer” que opino que és molt interessant sobretot la visió respecte lʼalumne. 
Coneixent com pensen els estudiants esdevé una bona “eina” per poder “fer front” els 
problemes que puguin sorgir i abordar-los de la millor manera per ambdues parts.

Relacions amb els altres tallers

La relació dʼaquest taller amb  la resta sʼenllaça amb  els continguts del pla docent o 
programa. I es que el desenvolupament dʼaquests continguts toca les competències i 
objectius, àmpliament explicades en el taller Docència, aprenentatge i comunicació, 
continguts, en part desenvolupats en materials i eines docents, i finalment lʼavaluació 
àmpliament comentats evidentment en el taller dʼavaluació dels aprenentatges.

Aquest taller assenta les bases del que seria el primer a fer, planificar lʼestructura de 
lʼassignatura tenint en compte tot el conjunt dʼobjectius i requeriments necessaris per 
muntar una peça que conformarà tot lʼensenyament.
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Estratègies de treball a l'aula universitària

Esquema resum del taller

CLASE

Accions 
d'entrada

Accions de 
desenvolupa

ment

Accions de 
sortida

Inici/introducció

Plantejament d'objectius

tècniques exploratòries

Exposició

Preguntes

Síntesi

Resum

Aplicabilitat

Bon
Professor Saber

Actitud

Situacio

Adaptar-se al 
programa

Respectar els horaris

Utilitzar vocabulari 
adequat

Ser rigorós amb el que 
s'explica

No ser arrogant

Mostrar seguretat

Mostrar interes

Estructurar la materia
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Aplicabilitat del taller

Aquest taller molt relacionat amb el taller de Docència, aprenentatge i comunicació, així 
com el de Planificació de la docència universitària, mostra també la manera de 
desenvolupar una classe i en addició la manera de comportar-se durant aquesta (ser un 
bon professor) que resulta especialment útil per tal de corregir actituds i comportaments 
que potser no prenem atenció però que en realitat tenen una gran influència en lʼestudiant 
i la manera en que es pren lʼassignatura, un bon comportament per part del professor 
afavoreix un bon clima de treball que a la vegada comporta un benefici o predisposició per 
lʼaprenentatge de lʼestudiant.

Relacions amb altres tallers

Les estratègies de treball a lʼaula sʼenllacen fàcilment amb tota mena de tallers ja que com 
sʼha comentat abans, lʼaula conforma el nucli central de lʼensenyament (sigui universitari o 
no) i malgrat lʼautoaprenentatge a distància sempre es present encara que virtualment.

Tenint en compte això aquest taller està molt relacionat amb  el taller de com aprenen els 
estudiants, ja que les estratègies a seguir depenen principalment amb  com reaccionen els 
estudiats a aquestes i també en certa mesura al taller de gestió de lʼestrès, ja que 
precisament aquesta gestió és una estratègia més a seguir.

Potser en menor mesura, però no menys important tenim llaços amb el taller de Docència, 
aprenentatge i comunicació que sembla que enllaça amb tots ja que la base dʼaplicar les 
estratègies es la manera en que les apliquem (o com les comuniquem).
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Materials i eines docents

Esquema resum del taller

Materials i eines 
docents

Que son?

Quina funció 
tenen?

Que s'ha de tenir en compte 
alhora d'elaborar-lo

Qualsevol tipus de materials que tinguin com a 
finalitat ajudar el professorat en el procés de 
planificació, desenvolupament i avaluació del 
currículum

Motivadora

Formativa

Estructuradora

Objectiu 
pretés

Contingut 
curricular

Seqüència 
formativa

Correcció i 
actualitat

Altres

Conèixer

Compendre

Aplicar

Analitzar

Sintetitzar

Avaluar

Conceptuals

Procedimentals

Actitudinals

Inicial
Detecció dʻ idees 

prèvies, representar-se 
els objectius

Desenvolupament
Regulació (gestió 

dʼerrors, reforç dʼèxits, 
mecanismes de 

regulació) i 
autoregulació

Síntesis
Recapitulació, relació

Correcció formal

Actualització formal

Camp de coneixement

Curs

Tipus de suport

Expertesa del 
professor/a en la 

disciplina

Tipus de 
materials

Com es poden 
classificar?

Activitat

- Apunts de lʼassignatura, elaborats 
pel professor/a
- Material de consulta: manuals, 
recopilació dʼarticles, direccions 
web,…
- Presentacions fetes pel 
professorat
- Gràfics, il·lustracions, animacions
- Problemes
- Casos

Objectiu

Suport:
Paper/electrònic/web

Destinació: Alumne/
professor

Avaluació externa

Autoavaluació
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Aplicabilitat del taller

Aquest taller en part complementa els dos tallers anteriors, centrant-se en un dels punts 
importants de suport durant lʼexecució de les classes, i aquest són els materials i eines 
docents. Varies idees mʼhan vingut al cap mentre assistia a aquests tallers respecte 
lʼassignatura que estic donant (Recursos Informàtics). Des de lʼelaboració de petits tests 
recordatoris al principi de la classe com he comentat en el taller anterior fins a diverses 
maneres de plantejar el treball/prova parcial que sʼefectua aproximadament a la meitat del 
programa docent. Però potser la que pot resultar més representativa dʼaquest taller és un 
petit esquema a lʼestil formulari on apareixen les principals estructures de programació 
amb  alguns exemples (dʼun full o dos de longitud) que serveix de suport durant 
lʼelaboració dels programes. Ja que té lʼestil de formulari i que lʼassignatura està enfocada 
a adquirir la capacitat de plantejar solucions per resoldre els problemes mitjançant 
programes informàtics, la memorització de les diferents instruccions del llenguatge 
informàtic no resulten una prioritat i per tant, resulta adient per poder utilitzar-lo durant els 
tests que sʼefectuen a la classe, i durant lʼelaboració de treballs/problemes puntuables.

Relacions amb els altres tallers

Aquest taller de Materials i eines docents, com sʼha comentat en el punt anterior, està molt  
relacionat amb els tallers dʼestratègies i comunicació a lʼaula universitària i Planificació de 
la docència universitària, ja que els materials docents són un suport que complementa les 
diferents estratègies que es poden dur a terme a lʼaula i a la vegada és indispensable 
saber quins materials es faran servir alhora de planificar una assignatura. 

Per altra banda tallers com els de carpeta docent, en que explica molt concretament com 
funciona un dels tipus de material docent: La carpeta docent, que te una vessant 
avaluativa però també formativa i per tant hi té una relació evident, o bé el de docència 
funcional, en sʼensenya a crear una unitat temàtica que és una altre material docent.
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En relació a lʼarticle “TIC y la transformación de la práctica educativa en 
el contexto de las sociedades del conocimiento” de Julio César 
González Mariño.

Lʼús de les TIC en l'àmbit de la química, al qual pertanyo, tal com comenta a lʼarticle, 
sʼacostuma a limitar molt a la mera presentació de diapositives, i en alguns casos inclós a 
les antigues transparències digitalitzades. És cert que en aquest tipus de situacions 
lʼalumne moltes vegades se sent teòricament superior al professor i el fet de no dominar 
bé aquestes tecnologies dona una sensació dʼinformació vella o desfasada, ja que 
lʼalumne està acostumat a un món molt més dinàmic i innovador. En aquest punt, també 
es veritat que per part del docent és molt complicat seguir el ritme de la tecnologia. A més, 
hi ha la sensació que introduir massa elements ʻteòricament atractiusʼ a la classe, li resta 
seriositat i rigorositat.

En el cas de la meva docència, impartim entre varis professors nocions de programació 
informàtica per a químics, que com cal preveure, és una de les assignatures on és fa més 
ús de les eines informàtiques. A part de la mera presentació del Power Point, és realitzen 
exemples en directe a les classes mitjançant el projector, sʼintrodueïxen diversos enllaços 
a pagines web  d'interès rellevant i és pengen activitats electròniques en el campus virtual 
de lʼassignatura. A  més, la pròpia assignatura que és realitza directament en lʼaula 
dʼinformàtica, ja convida a que cada alumne faci ús de lʼentorn informàtic (Internet, 
calculadora, eines de text, pdf, etc) en que se senti més còmode.

Personalment opino què lʼús de les TIC en lʼaula és bo, i que el seu ús sʼhauria 
dʼincrementar però no solament en classes més pràctiques, com pot ser la que jo 
imparteixo, sinó en classes expositives, on caure en la fatiga dels alumnes és molt fàcil. 
Tot i així, podria estar d'acord amb molt docents que opinen que no han estat formats per 
això i que aprendre a utilitzar aquestes noves tecnologies correctament per persones 
ʻdigitalment no nadiuesʼ no resulta gens fàcil, i requereix un temps del que és possible que 
no disposin.

Per tant, concloc que malgrat que trobo molt interessant les noves possibilitats de lʼaula 
del segle XXI, crec que aquesta ha de ser impulsada sobretot pels joves professors, junt 
amb  la complicitat dels de més experiència, per tal dʼexperimentar amb aquest tipus 
dʼeines que evolucionen tan ràpidament.
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Tasca: Creació dʼun material o eina docent

Context de l'assignatura
Lʼassignatura que imparteixo sʼanomena recursos informàtics i consisteix en una 
introducció a la programació informàtica per a científics. Aquesta és una assignatura 
obligatòria de primer curs de grau de química, i sʼimparteix 2 dies la setmana 2 hores cada 
dia a lʼaula dʼinformàtica. Les classes estan dividides en dues parts, primer és realitza una 
explicació teòrica que varia depenent del dia i després ve una segona part molt més 
extensa que consisteix en aplicar la teoria en uns exercicis pràctics de programació que 
es fan en els ordinadors de lʼaula. Addicionalment,  disposen dʼun DVD que poden utilitzar 
a lʼordinador de casa per poder fer també exercicis. 

Motivació de lʼactivitat

En aquesta assignatura és important haver entès molt bé els conceptes bàsics de cada 
classe teòrica ja que és fonamental per poder entendre la següent, degut a que en 
programació informàtica els conceptes és construeixen exactament uns sobre els altres, i 
no haver entès perfectament lʼanterior impedeix entendre el següent. A com que el 
programa és molt estricte resulta molt difícil adaptar-se al ritme de la classe i perdreʼs un 
cop implica arrossegar-ho durant tota lʼassignatura.

El problema rau en que la quantitat de matèria que sʼintrodueix en cada classes és 
realment d'escassa, donant la sensació a lʼalumne de que és molt fàcil i que ho ha entès 
perfectament, a més, degut a la versatilitat de la programació informàtica per resoldre 
problemes, inclús fent els problemes durant la segona part de la classe, és possible que el 
propi alumne no sigui conscient de les seves mancances en la veritable comprensió dels 
conceptes que és posarà patent molt més endavant en lʼassignatura, en problemes més 
complexos, quan la correcció ja sigui molt més complicada.

Lʼactivitat
Lʼactivitat doncs, consisteix en un mètode per dotar a lʼalumne dʼun mitjà dʼautoavaluació, 
per poder saber que ha entès i que no, sobre els conceptes explicats durant lʼúltima 
classe. Aquesta consisteix en un conjunt de proves escrites tipus test o resposta curta de 
10 minuts (aprox. 5-10 preguntes ) que es realitzen cada dia els primers 10 min, en que és 
permet mirar els apunts (però provar-ho a lʼordinador), i que tenen 2 objectius. Per una 
banda, recordar els conceptes explicats la classe anterior, predisposant-los a remirar-s¡ho 
a casa i com a preparació per començar a aprendre els conceptes de la classe del dia. 
Per lʼaltre ofereix una oportunitat dʼadonar-se del que se sap i del que no se sap realment, 
ja que nen aquestes proves sʼintenta incloure la majoria de les situacions o usos 
complexos dʼels conceptes que a vegades no necessàriament sʼutilitzen al fer els 
exercicis. I resulta un bon mètode per que sorgeixin preguntes que és poden respondre 
durant la part pràctica de lʼassignatura abans que sʼarrosseguin durant massa temps.

Resultats
Aquesta activitat ha esta duta a la pràctica per mi durant aquest semestre per primer cop, i 
encara que a espera del resultats de lʼexamen final, realment he notat un increment de 
preguntes pel campus virtual i per e-mail que no havia experimentat en altre semestres. 
Tanmateix, mʼha servit per detectar més fàcilment els estudiants amb més dificultats per 
lʼassignatura i he pogut actuar en conseqüència tornant a explicar parts dʼalguns 
conceptes que en general creia que estaven apresos i realitzant petits grups dʼestudi amb 
persones de nivell similar durant la part pràctica.
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Avaluació dels aprenentatges

Esquema resum del taller
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Aplicabilitat del taller

Lʼavaluació dels estudiants sempre ha estat un tema principal en tota classe 
dʼensenyaments i aprenentatges, i també un dels més espinosos de tractar. Mentre que 
en alguns casos pot semblar relativament fàcil de dur a terme mitjançant algun dels 
mètodes convencionals (exàmens, treballs, tests, qüestionaris, exàmens pràctics,  etc..) 
en lʼactualitat, molts casos on cal valorar coneixements, habilitats i competències no 
resulta ni de bon tros senzill. En aquest taller sʼhan exposat diferents mètodes per dur a 
terme aquestes avaluacions i els diversos factors que cal tenir en compte.

Un dels mètodes que més mʼhan cridat lʼatenció ha estat lʼautoevaluació o lʼavaluació en 
grup. Crec que és una idea molt interessant el fet que el propi estudiant al valorar els 
altres sigui inclús més estricte que el propi professor i que a la vegada esdevingui 
conscient de les seves pròpies mancances o errors al fer-ho. En el cas de la meva 
assignatura (Recursos informàtics) és potser una mica difícil de posar-ho en pràctica 
bàsicament degut al temps (que resulta molt rígid) i a vegades fa la impressió que és 
millor donar tan de temps per la part pràctica com sigui possible (en detriment a vegades 
de la part teòrica). Tot hi així penso que és factible aplicar-se en la correcció dels petits 
tests inicials ja comentats prèviament.

Pel que fa a procediments alternatius dʼavaluació com ara portafolis, projectes o 
simulacions evidentment per la natura de lʼassignatura a primer cop dʼull, sembla que no 
hi caben, encara que si mʼhe plantejat alguna espècie de projecte continuat al llarg de 
lʼassignatura en que des dels primers dies, és van muntant peces dʼaquest a mesura que 
sʼavança per al final tenir un projecte complet que a part dʼavaluar pot servir com a 
mètode dʼaprenentatge.

Relacions amb els altres tallers

Lʼavaluació dels aprenentatges representa la culminació del procés dʼaprenentatge, el 
moment en que un pot comprovar (o demostrar) les capacitats o coneixement que sʼhan 
adquirit durant aquest procés. Així doncs, aquest taller es pot relacionar amb  gran 
quantitat de tallers en els que sʼinclou, per exemple, el de la Carpeta docent, en que com 
sʼha comentat en múltiples ocasions té una vessant avaluativa molt important, planificació 
de la docència universitària, on sʼinclou en la planificació no només els objectius i 
continguts de lʼassignatura sinó també la manera en que aquesta sʼavaluarà.

Altres tallers com ara el de docència funcional, també contenen una part avaluativa en la 
qual aquest taller pot ajudar a desenvolupar de manera adequada.
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Docència funcional. Disseny i elaboració 
d’activitats d’aprenentatge

Esquema resum del taller

Docència funcional
és un mètode d'aprenentatge basat en l'aplicació dels 
coneixements a mesura que s'adquireixen plantejant 
preguntes i activitats als estudiants de manera que 
siguin ells mateixos qui busquin les respostes que 
obtenen més enllà en el procés d'aprenentatge

Activitat temàtica
Eina d'autoaprenentatge mitjançant 
docència funcional

Estructura

1) Text de 
referència

2) Preguntes guia

3) Activitats 
d'aprenentatge

Segons el 
grau de 

complexitat

Segons del 
tipus de 
resposta

Complexes

Senzilles

Producció
Cal elaborar una 
resposta completa a 
partir dels 
coneixements 
adquirits

Reconeixement
Cal saber discernir 
entre varies opcions 
plantejades en la 
pregunta

Clasificació

Components

Casos
Plantejament 
de la situació 

donant les 
dades 

necessaries

Consignes
El que volem 

que 
l'estudiant 

faci

Classificació 
segons tipus

Format

Freqüencia

Informació

Dades

Descrits
Dissenyat i simplificat 
especialment per a un 
procés d'aprenentatge 
concret

Simulats
Dissenyat per 
assemblar-se a un cas 
real 

Reals
Cas real que s'ajusta 
a un procés 
d'aprenentatge

Típics
Els més habituals, 
sense complicacions 
extra que s'ajusten 
perfectament a la 
teoria

Atípics
Variacions dels 
anteriors en que 
s'incorporen factors 
extra que 
n'augmenten la 
dificultat

Rellevant
La informació 
proporcionada es la 
justa i necessària per 
resoldre l'activitat

Irrellevant
Conté informació 
innecessària per a la 
resolució de l'activitat 
a mode d'acostar-se 
més a un cas real

Simples
Les dades de 
l'activitat es 
proporcionen  
directament en els 
valors i unitats 
correctes

Interpretades
Les dades 
necessàries per a la 
resolució han de ser 
deduïdes a partir 
d'informació indirecta

Classificació 
segons tipus

Segons l'indicació 
de la informació 

que s'ha d'aplicar

Segons les 
orientacions sobre 

l'execució

Tipus

Activitats 
d'aplicació

Per practicar el 
coneixement a 

mesura que s'aprèn

Activitats 
d'avaluació

Per adonar-se si el 
coneixement ha estat  

après o no 
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Aplicabilitat del taller

Aquest taller es fonamenta bàsicament en lʼelaboració dʼuna unitat temàtica. A primera 
vista vaig pensar que bé, tampoc és cap cosa que no hagués vista fins ara, i semblava 
anar dirigida a un ensenyament diferent de lʼuniversitari. Però al anar-la elaborant mʼhe 
adonat que pot tenir el seu lloc dintre lʼensenyament, i es que a vegades sʼinfravalora 
lʼautoaprenentatge. Parlant amb diferents persones que també estan realitzant el màster 
coincidim en que realment pot ser una eina potent si està ben utilitzada, constituint un 
material docent molt important pel treball autònom,  però que a la vegada suposa un gran 
esforç elaborar-la.

Dins la meva assignatura (Recursos informàtics), hi ha una primera part dʼintroducció als 
computadors, amb  una mica de coneixements generals de la composició de lʼordenador, 
perifèrics i introducció a com funciona. En aquesta part també sʼexposen les magnituds en 
que es mesura la memòria i la manera de transformar la representació numèrica de base 
10 a base 2.

Aquesta primera part sʼexplica durant les dues primeres sessions de 2 hores, però resulta 
una part important de lʼexamen final (aprox. 40%). Aquest fet fa que una part relativament 
fàcil com és aquesta resulta enfosquida o relegada per la resta de lʼassignatura que és 
bàsicament programar i al final el alumnes tenen tendència a oblidar-seʼn una mica (a més  
que tenen poques ocasions en que practicar-ho). Doncs és en aquesta primera part en on 
realitzar una unitat temàtica crec que pot tenir molt sentit i seria una veritable ajuda pels 
estudiants de manera que es poguessin inclús autoavaluar.

Relacions amb altres tallers

Una unitat temàtica és bàsicament una eina o matèria docent i per tant té una forta relació 
amb  el taller de Materials i eines docents. Per la seva forma i estructura conté una part 
formativa que per tant “toca puntes” amb el taller de Docència aprenentatge i 
comunicació, tenint en compte diversos factors de com sʼadquireixen els coneixements i la 
millor manera de plantejar un tema, instant a lʼestudiant a fer-se preguntes i buscar les 
respostes i finalment donant a lʼalumne la possibilitat de practicar el que sʼha après i fins hi 
tot en certa mesura autoavaluar-se, punt molt relacionat amb el taller dʼavaluació dels 
aprenentatges. 
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GRUPO 3
TAREA  AA1

Activitat: Tema 2, Las actividades de memorización o preguntas guía

2.1
A. ¿Cuáles son los tipos de sinapsis existentes?
Abel había propuesto inicialmente la pregunta “¿Cuáles son los dos tipos de sinapsis 
existentes?”, pero Catalina y Jaume han observado que concretar el número de los tipos 
en la popia pregunta facilitaba en exceso la respuesta.
B. ¿Qué sustancia liberan, respectivamente, las terminaciones simpáticas y las 

parasimpáticas y cuáles de estas terminaciones predominan en el corazón?
Las propuestas de pregunta de Esther, Abel y Jaume eran insuficientes porque no 
interrogaban sobre todo el contenido. 
C. En este caso el consenso ha sido inalcanzable. A continuación exponemos las 

preguntas guía que se han barajado:
Pregunta de Abel y Amparo: ¿En qué medida influyen los genes en la conducta?
Pregunta de Esther, Catalina y Jaume: ¿Cuál es la pregunta pertinente en relación con la 
influencia que los genes y la educación ejercen en la conducta?

2.2
A. Hay una relación de incongruencia entre la pregunta guía y la propuesta de respuesta. 

Aquí no se ha generado debate. Respuesta por unanimidad.
B. Aunque en menor medida, se repite el defecto de la incongruencia. Además, creemos 

que la pregunta puede responderse por intuición sin necesidad de recurrir al texto. 
Respuesta consensuada y apoyada por unanimidad.

C. Objetivo e implicación no son conceptos sinónimos. Unanimidad.

2.3
A. Producción
B. Reconocimiento
C. Producción
 
2.4
A. Producción
B. Reconocimiento
C. Producción
8.
2.5

Catalina, Jaume y Esther consideramos que un modo eficaz de analizar las preguntas es 
responderlas directamente. No reproducimos nuestras respuestas pero dejamos 
constancia de esta manera de proceder. 

1. Excepto las preguntas 1 y 2, que aparecen con un simple enunciado, el resto de ellas 
son preguntas abiertas. Queremos destacar que todos los integrantes del equipo han 
sufrido dificultades de comprensión en relación con los tipos de formulación posibles.

2. No hay dificultades de localización; la información es fácil de encontar.
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3. La relación entre las preguntas y el texto al que se refieren es equilibrado, conclusión a 
la que llegamos, entre otras razones, tras un análisis aritmético (propuesta de Abel 
aceptada y celebrada por el resto del grupo).

4. Las preguntas 3 y 4 están invertidas sin razón aparente. A parte de este aspecto, que 
todos hemos coincidido en denunciar, no se detectan más defectos de orden. 

5. Para responder a las preguntas guía es necesario haber leído el texto, cuestión en la 
que todos estamos de acuerdo.

6. Para responder a las preguntas basta con haber leído el texto. Todos estamos de 
acuerdo.

7. Las preguntas 1 y 2 son de reconocimiento; las demás son de producción. Consenso 
total.

Miembros del grupo:
Abel Carreras Conill
Amparo Del Pino
Catalina Rodríguez García
Jaume Tarabal Bosch
Ester Verdaguer Cardona
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Realització dʼuna unitat temàtica

Els llenguatges de programació
Idees principals

· Els ordinadors són maquines programables, és a dir, què es poden programar per 
realitzar tasques noves per les quals no estava dissenyat originalment

· Els llenguatges de programació són un pont entre la màquina i lʼusuari i serveixen per 
programar els ordinadors de manera senzilla.

Preguntes guia

1. Què es un ordinador?

2. Què és i perquè serveix un llenguatge de programació?

3. Perquè sʼanomenen llenguatges? tenen alguna relació amb els llenguatges humans? 

4. Quina diferencia hi ha entre un llenguatge interpretat i un llenguatge compilat?

5. Quin tipus llenguatge de programació acustuma a utilitzar-se més?

Text de referència

Avui en dia és molt corrent treballar amb ordinadors, utilitzant programes ja instal·lats i fins 
hi tot instal·lant-ne de nous. Sʼutilitzen per tasques tan quotidianes que se nʼha arribat a 
universalitzar els seu ús, principalment entre els més joves, però també, entre els de més 
edat. Però què és exactament un ordinador?

[Pregunta 1] Un ordinador, és essencialment una màquina programable, és a dir, una 
màquina que pot ésser emprada per realitzar tasques per les quals no havia estat 
concebuda en el moment de la seva fabricació, i per fer-ho, cal canviar la seva 
programació interna.
El problema rau en el fet de que realitzar aquest canvi, no és en absolut evident. 
Originàriament calia alterar físicament lʼordre dels components elèctrics de la màquina per 
tal de poder realitzar aquesta nova programació per la nova tasca encomanada. 
Actualment amb el desenvolupament de lʼelectrònica aquest canvis ja no són físics sinó 
que és realitzen mitjançant un terminal electrònic que modifica automàticament el 
comportament de les senyals elèctriques de la màquina, alterant-ne així el seu 
funcionament.

[Pregunta 3] Amb el temps, al augmentar la complexitat dʼaquestes màquines i la de les 
tasques que aquestes havien de realitzar, va ser necessari trobar una manera de 
simplificar moltes de les accions rutinàries que eren necessàries per realitzar certes 
tasques complexes, de manera semblant als llenguatges humans, en que conjunts 
complets i funcionals dʼobjectes o idees esdevenen un nou objecte o idea més complex.
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[Pregunta 2] En aquest moment sorgiren els anomenats llenguatges de programació, els 
quals serveixen de pont entre les accions complexes del programador (o usuari), i les 
micro accions que ha de fer la maquina per realitzar-les, i són tot aquest conjunt de 
comandes, cadascuna de les quals, realitza una certa acció complexa.

Aquestes comandes poden ser introduïdes una a una per lʼusuari, o bé, compilades en un 
sol paquet de comandes, per tal de realitzar una acció encara més complexa, anomenat 
programa. Aquestes dues maneres de treballar, reben el nom de llenguatge interpretat i 
llenguatge compilar respectivament.

[Pregunta 4] Normalment, el programes compilats resulten de més ràpida execució, però a 
canvi, lʼintervenció sobre ells és limitada i sempre estem subjectes a la ʻreceptaʼ que conté 
el programa. Per altra banda, lʼus de llenguatge interpretat, malgrat és més lent, permet 
una interacció total amb lʼusuari permetent adaptar-se a la situació i als resultats per tal de 
poder actuar en conseqüència i adaptar ʻen directeʼ la programació.

[Pregunta 5] Actualment, quasi sense adonar-nos, treballem dʼambdues maneres 
contínuament, utilitzant llenguatge interpretat, per exemple en forma de clics de ratolí en 
els icones de lʼescriptori, canvi de nom dʼun arxiu, o bé l'execució de diferents programes, 
i lʼus de llenguatge compilat en forma de lʼús directe dels diferents programes executats 
per calcular una equació, visualitzar un vídeo, o realitzar una gravació.

Activitat d'aplicació

Indica entre les següents situacions quin llenguatges seria més adient (Compilat o 
interpretat) per programar-la  en un ordinador. Raona la resposta

- Càlcul de la mitjana de totes les notes parcials dʼuna classe dʼalumnes per obtenir la 
nota final, tenint en compte que cada parcial puntua un percentatge determinat en la 
nota final

- Classificació dʼun conjunt de fotografies entre preferides i no preferides en diferentes 
carpetes

- Disseny dʼun dibuix per ordinador
- Classificació dʼun llistat de noms i cognoms per ordre alfabetic
- Programació dʼuna alarma perque soni cada dia (excepte festius) a les 13:44.
- Resoldre un sudoku.

Activitat dʼavaluació

Descriu una tasca que realitzis comunment amb lʼodinador i indica si la realitzes 
mitjançant llenguatge interpretat o compilat, despres de llegir el text, trobes que és adient 
aquest tipus de llenguatge? perquè?
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Suport i tutorització acadèmica de l’estudiant

Esquema resum del taller

    Entrevista

Tutorització
acadèm

ica

Q
ue és?

Perquè 
serveix?

Perquè 
utilitzar-ho?

És un servei de suport a 
l'estudiant durant el 
procés de form

ació 
acadèm

ica

Per aconsellar l'estudiant 
sobre decisions 

acadèm
iques per part 

d'un professor / m
entor 

am
b m

és experiència

Afavoreix la capacitat de 
presa de decisions m

és 
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entant 
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ent en 
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unicació
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relació 
personal
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ue 
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Q
ue cal tenir 

en 
consideració?
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desenvolupam

ent de 
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U
na xarxa de suport 
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M
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ar i 
respondre preguntes

U
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L'actitud del tutor en 
ver el problem

a de 
l'estudiant

El m
arc real i 

conducta externa del 
tutor

La conducta verbal 
del tutor

Q
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procedim
ent?

Q
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D
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Problem
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Aplicabilitat del taller

Aquest taller, en la meva situació, té una difícil aplicabilitat, ja que no disposo de tutories 
ni cap cosa similar. No obstant això, uns mínims de coneixements dʼaquest estil poden ser 
útils durant les correccions dʼexàmens.

Relacions amb altres tallers

Certament, la tutorització acadèmica em resulta un tema un xic allunyat, i dʼalguna 
manera, malgrat tenir els seus punts de contacte, esdevé força allunyat dels altres tallers. 
Podríem dir que té alguna relació amb el taller de gestió de lʼestrès, ja que saber tenir una 
relació empàtica amb lʼestudiant resulta cabdal alhora dʼoferir consell i confiança.
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Treball en equips docents

Esquema resum del taller

Treball en equip

Que és?

Que implica?

Equips docents

És una competència transversal, consistent 
en la capacitat d'integrar-se en un grup de 
treball per tal d'aprofitar els coneixements i 
capacitats de tots els membres i aconseguir 
un o varis objectius comuns de forma més 
eficient i de més qualitat

Definició clara 
dels objectius

Distribució de 
funcions entre 

els membres del 
grup

Compromís i 
responsabilitat

Que és?
És un conjunt de professors que 
coordinen per tal de millorar la 

docència

Que 
requereix?

Objectius comuns

Disposició a treballar en equip

Perquè 
treballar en 

equips 
docents?

Exigències internes
Planificar, desenvolupar i 

avaluar innovacions per tal 
de millorar els processos 

d'ensenyament i 
aprenentatge

Exigències externes
Canvi en el model de 
formació universitària 
enfocat en un projecte 

formatiu global i integrat

Que 
comporta?

Nivells 
d'interacció

Dimensions

Treball cooperatiu
Realització de tasques 
complementaries amb 

interacció puntual

Treball col·laboratiu
Realització de tasques 

comunes amb interacció 
continuada

Personal
Aspectes 

emocionals i 
intel·lectuals

Tècnica
Forma de 

treballar en grup

Cultural
Hàbits de la 
societat pel 

treball en grup 

Sistèmica
Tradició de la 
institució en el 
treball en grup

Millora en la qualitat i la 
eficàcia de la tasca docent

Quins tipus hi ha?

Informals/Operatius
Creats de forma informal 

per donar resposta a 
necessitats detectades

Formals
Creats de manera 

institucional

Lideratge

Que és?Quines són les seves 
característiques?

Quins estils 
hi ha?

És el procés d'influir 
sobre els altres per tal 

d'assolir una meta 
comuna 

Recíproc

Transaccional

Transformacional

Cooperatiu

Adaptatiu

Democràtic
Ajuda al grup a 

expressar els seus 
coneixements  i 

experiencies

Didàctic
Controla el 

funcionament de 
l'equip tot aportant els 

coneixements 
necessaris

Laisser-faire
Deixa fer al grup

Autoritari
Controla i exposa 

coneixements sense tenir 
en compte el nivell i les 
espectatives del grup 

Mitjançant

Requereix Fomenta
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Aplicabilitat del taller

Com en el cas del taller anterior, la meva experiència en treball en equips docents és 
nul·la per tan el meu marge de maniobra per lʼaplicabilitat dʼaquest taller es escassa per 
no dir inexistent.

Lʼassignatura que estic impartint (Recursos informàtics) és duu a terme amb una certa 
col·laboració dels diversos professors de lʼassignatura però només de caràcter informal i 
puntual, per consensuar un programa de lʼassignatura comú per a tots i decidir lʼexamen 
final. A part dʼaquests dos punts no existeix una col·laboració continuada durant el 
desenvolupamtent de lʼassignatura. Així doncs, a part de la vessant informativa del taller 
no crec que hi pugui aplicar res a la meva docència.

Relació amb altres tallers

El treball en equip, i per tant també en equips docents, requereix una bona coordinació i 
també una bona predisposició a donar acceptar idees noves a lʼequip  que posteriorment 
es consensuaran per obtenir la millor de les solucions a un problema concret.

En aquesta línia un bon clima de treball resulta ser molt important, creant relacions 
empàtiques entre totes les part de manera de ser capaç de convèncer i dʼésser 
convençut. El taller de gestió de lʼestres exposa algunes de les directrius bàsiques per 
poder ser conscient de com afecta el nostre comportament a aquestes capacitats i com 
encarrilant una situació dʼuna determinada manera pot conduir el treball final a lʼèxit o no. 

D'altra banda, i no pas menys important, tenim una gran relació amb  el taller de 
planificació de la docència universitària, ja que en moltíssimes vegades aquesta és 
realitza en equips docents ja siguin formals o informals que cal coordinar. També en la 
mateixa linia el taller de Materials i eines docents, en que sʼexplica la creació o elaboració 
dʼaquest tipus de recursos hi tenim la possibilitat dʼincorporar equips docents coordinats i 
fins hi tot lʼavaluació, ja inclosa dins el taller de planificació anteriorment mencionat, 
sʼacostuma a consensuar en equips docents relaciona-lo doncs amb el taller dʼavaluació 
dels aprenentatges.

Potser no caldria ni mencionar-ho però evidentment tan la carpeta docent com la unitat 
temàtica que son dues de les eines docents amb  taller propi poden ésser desenvolupades 
sense cap dubte per equips docents. 
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Ètica i responsabilitat docent

No he pogut assistir a aquest taller i, degut a les característiques dʼaquest, no hi ha cap 
activitat compensatòria de la classe presencial, per tant el repetiré lʼany que ve.

*Edició: En vista que lʼany que ve al final no es farà el máster, i no hi ha cap curs de lʼICE 
relacionat amb aquest tema no podrè fer aquest taller.
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Recursos documentals

Esquema resum del taller

Cerca de 
documents

Cercadors
Genèrics

Molta informació , 
però barrejada i no 
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Especialitzats
Molta informació, 
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Metodologia
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4. Presentació del treball

2. Consulta de les fonts

1. Disseny de l'estratègia de cerca

Aplicar limits de cerca

Relacinar paraules clau

Disseny de l'estrategia de cerca

Tria del tema

Revisió i selecció dels resultats

Aplicació de l'estratègia de cerca

Consulta de les fonts

Tria de la base de dades

Serveis de préstec interbibliotecari

Catàleg

Localització dels documents

Directament des de la base de 
dades

Presentació del treball

Estil de citació

Drets i propietat intel·lectual

34! Carpeta docent



Aplicabilitat del taller

Aquest taller està dividit en dues parts bastant diferenciades, una primera part dʼexplicació 
de cerca de recursos documentals, el qual està força bé per conèixer les diferents fons de 
les quals es pot extreure informació, mentre que la segona part es centra en lʼus del servei 
RefWorks el qual he utilitzat algun cop però que personalment mʼinclino més per lʼús 
dʼaltres programes gestors de bibliografia.

Dʼaquesta manera, la seva aplicabilitat, per a mi, resulta bastant limitada en la meva 
docència, ja que aquesta se centra en un tema bastant tancat i de base, limitant bastant la 
necessitat de nous avanços en aquest camp. Segurament, fins hi tot té més aplicabilitat 
en la realització de la meva tesi.

Relació amb altres tallers

Essent un dels tallers més desvinculats de la resta, el taller de Recursos documentals 
pràcticament no té relació clara amb  cap dels altres tallers, bé, no deixa de ser en part el 
treball dʼuna eina que es podria dir que té una vessant docent i per tant el podríem 
relacionar dʼalguna manera amb  el taller de Materials i eines docents malgrat no sigui un 
material en si.

Així hi tot, no podem negar que té una gran relació amb  la docència, ja que encara que 
potser més avesat a la branca de recerca, composa un eina potent alhora de trobar 
recursos docents com ara, materials, articles, recursos dʼautoaprenentatge, etc.
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Activitats i exercicis

Activitat 1
a) Rotors moleculars en lʼambít de la química
b) Rotor*, molecular*, chemistry, quimica, gear*, engranaje*, engranatge*
c) $ Data de publicació 1996-2012
$ Idiomes: Català, castellà i angès
$ Tipus de document: Reviews i articles en revistes cientifiques electòniques
$ Ambit geografic: Tot el món (electronicament)

Activitat 2
Fonts:

-Base de dades bibliografica de revistes electroniques (recercador).
$ És un tema molt nou en que en pocs llibres és pot trobar informació precisa per tant 
$ la cerca directament en articles cientifics recents (i sobretot en reviews) seria una 
$ manera de tenir una visió clara de com està el tema en lʼactualitat. [Anglès 
$ principalment]

-Base de dades de Tesis doctorals en xarxa (TDX).
$ Les tesis també resulten una font molt ben actualitzada i en el cas de trobar 
$ informació segurament aquesta està molt ben explicada i documentada de manera 
$ que seria una manera ideal, ja que part de la cerca bibliografica estaria feta 
$ (almenys lʼanterior a la data de la tesi). [Català, castella i anglès]
9.
Activitat 3
Questionari

Activitat 4
Usuari creat: abelcarreras83

Activitat 5
P1: Menú idioma
P2:  Actualitzar perfil
P3: menú personalitzar - Opcions llista de referencia
P4: menu personalitzar - Opcions llista de referencia
P5: menu personalitzar - Opcions camp dʼusuari

Activitat 6-10
Sense resposta directe.
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Gestió de l’estrès

Esquema resum del taller

Competències 
emocionals

Que són?

Quins 
beneficis 
tenen?

Que 
requereixen?

Habilitats 
Socioemocionals

Empatia
Capacitat de posar-
se en lloc dels altres

Habilitats socials
Capacitat d'entendre 

les emocions del 
altres i actuar sobre 

elles

Utilitzant

Intel·ligència 
emocional

conèixer les 
pròpies emocions

Regular les 
emocions

automotivar-se

Reconèixer les 
emocions dels 

altres

Establir relacions

Capacitat de saber 
gestionar les 

emocions pròpies i 
alienes

Millor adaptació a 
l'entorn de treball

Afrontament dels 
problemes amb 
major capacitat 

d'èxit

Augment de la 
capacitat 

d'aprenentatge
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Aplicabilitat del taller

La gestió de lʼestrès pot semblar a primera vista una de les habilitats menys importants 
que ha de posseir un professor, però res més lluny de la realitat. En els últims anys les 
competències emocionals han esdevingut una de les eines més importats en el lideratge 
gestió de personal, no només en lʼàmbit acadèmic sinó també en el professional.

Segurament aquest taller no ha estat suficient per desenvolupar totalment el tema però si 
que ha donat una primera introducció de per ho van els tirs. I es que molt relacionat amb 
el taller de suport i tutorització acadèmica dels estudiants mostra dʼalguna manera la 
manera correcta de relacionar-se amb  els alumnes, així com amb  els altres docents. 
Dʼaltra banda també ensenya a tenir una relació empàtica amb els alumnes de manera 
que entenent-los és possible prendre les decisions més adequades per tal de maximitzar 
el seu aprenentatge.

Aquests conceptes sʼenmarquen dins dʼun àmbit molt generalista essent lʼaplicabilitat dins 
lʼassignatura concreta que estic impartint (Recursos informàtics) molt oberta. Així doncs és 
difícil descriure una situació concreta en que aplicar aquest taller, però no obstant això, té 
una gran utilitat en les diferents relacions interpersonals sigui a lʼaula, en una tutoria o en 
una comissió o equip.

Relació amb altres tallers

Titulat gestió de lʼestres, aquest taller mostra un ampli ventall de situacions en que sʼha 
dʼenfrontar el docent alhora de relacionar-se tan amb els alumnes a la classe, en les 
tutories i altres entorns diversos, com amb els altres docents durant el proces 
dʼensenyament. Tot aquest complex entramat de relacions fa que el fet de saber-les 
gestionar esdevingui determinant en el producte final que sʼobté, ja sigui un aprenentatge 
per part del estudiants, un material docent desenvolupat amb la col·laboració de diversos 
professors o bé la planificació dʼuna assignatura. Així doncs, aquest taller té contactes 
amb  la gran majoria dels tallers realitzats fins ara, ja que allà on hi ha relacions 
interpersonals, cal saber gestionar-les correctament i en lʼensenyament, com en moltes 
altres branques, són molt importants.

Dit això, podem repassar els diversos tallers destacant, per exemple, el de Docència, 
aprenentatge i comunicació, on resulta molt important el que es comunica però, tan o 
més, la manera en que és fa. O bé estratègies de treball a lʼaula universitària on la 
manera ser un bon professor també passa per donar un tracte just i cordial als estudiants, 
i potser sobretot el de tutorització acadèmica on la relació tutor-alumne arriba a la màxima 
esplendor.

38! Carpeta docent



Activitat: Les competències emocionals

Les competències, és a dir les capacitats físiques i psíquiques per realitzar una feina o 
tasca sʼhan integrat ràpidament en lʼeducació com allò que han de posseir els estudiants 
un cop  sʼha produït un cert aprenentatge o un fragment en la seva educació. Els sabers, i 
els sabers fer sʼintegren en individu per permetreʼl ser eficient en la feina que realitzarà 
posteriorment.

Una de les competències poc treballades en àmbit acadèmic resulta ser les de tipus 
emocionals, ja degut a la seva difícil implantació en el pla docent com la seva dificultat 
alhora d'executar-la, com passa amb moltes de les competències transversals, i consisteix 
en els sabers estar.

Resulta obvi que el el mon desenvolupat en que vivim compartim les tasques, i el treball 
en grup és necessari  en la majoria dels àmbits tan acadèmics com professionals. La 
interacció social és doncs, molt important, i ser competent en les relacions socio-culturals 
acaba resultant fonamental, aquí és on entren les competències emocionals.

Així doncs, podem relacionar aquestes competències amb lʼempatia, la motivació, la 
responsabilitat, etc.., però també amb competències més professionals com la capacitat 
de lideratge, organització i coordinació, podent-les separar en dos grans grups:

- Les pròpies, és a dir la capacitat dʼesforç, motivació, autoexigència, confiança, etc, que 
repercuteixen el reconeixement i control de les pròpies emocions.

- Les socials, com ara lʼempatia, lideratge, influencia, etc, que denoten la capacitat de 
comprensió i dʼinfluencia que tenim sobre lʼentorn social i les emocions dels demés.

És important la capacitat de cada individu per automotivar-se, allunyant-se de les 
emocions negatives per tal de realitzar una feina eficientment però tothom sap que un bon 
clima de treball en un despatx, un laboratori, una taller, és molt importat i repercuteix 
directament en el rendiment de la feina del grup. Així doncs aquestes dues facetes de les 
competències emocionals es complementen i retroalimenten una a lʼaltre donant lloc a un 
estat de benestar òptim per realitzar qualsevol tasca.

Això mateix succeeix en l'àmbit acadèmic, un bon clima de treball a lʼaula fomenta un 
millor aprenentatge i per tant resulta tan important ensenyar aquestes competències als 
futurs professionals com aplicar-les un mateix com a docent, per tal dʼassolir un major èxit 
en la receptivitat i assimilació del coneixement, és a dir, de l'aprenentatge. Però no només 
això sinó que resulta beneficiós pel propi docent, que en conseqüentment amb  el bon 
clima de la classe fa que es trobi més a gust donant-la i més relaxat cosa que fa disminuir 
el nivell dʼestrès i tensió.
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Activitat: La Superació del propi egocentrisme com a competència 
bàsica del professorat universitari

Tal com comenta lʼarticle, opino que és cert que lʼegocentrisme en lʼentorn universitari és 
present en el professorat, i no només universitari sinó que crec que és un estat en que es 
molt fàcil caure com a docent en tota classe de situacions. Des del punt de vista del 
professor, que té molts més coneixements que lʼalumne en el camp, resulta molt tentador 
pensar que a part dels coneixements també la moral està de la seva part, i la seva 
manera de pensar i reflexionar sobre la matèria impartida és la correcta o més adequada, 
influint als alumnes a optar per ella i menyspreant en part altres maneres de veure les 
coses.

En aquest cas és cert que té unes conseqüències negatives de cara a l'aprenentatge de 
lʼalumne, ja que cadascú té una manera concreta de assolir els coneixements i/o 
competències requerides, però opino que la desvinculació la transmissió del coneixement 
pur de les pròpies emocions o creences del docent també pot resultar contraproduent, 
malgrat aquestes siguin lʼorigen en part del propi egocentrisme que tots tenim.

Així doncs com en la majoria de les coses, cal trobar un terme mig, prenent un part del 
docent en lʼensenyament, i posant-hi l'experiència i els valors propis, però intentant 
establir un marc de referencia prou ampli de manera que lʼalumne pugui arribar-hi de 
formes diferents.

En quant a les pautes proposades per diluir lʼegocentrisme, em semblen molt orientades 
al respecte vers lʼalumne que bàsicament és la manera de mantenir les mires obertes i no 
caure el l'egocentrisme, així que per mi tot molt correcte.

Crec que aquest article mʼha ajudat a reflexionar sobre comportaments en que no havia 
caigut que és produïxen durant la classe i que malgrat que en el moment no ho sembla 
certament son produïts per lʼegocentrisme personal, i que vist amb perspectiva són més 
produïts per lʼautosatifacció personal que pel bé dels alumnes.

40! Carpeta docent



Elaboració del pla 
docent d’una 
assignatura



Presentació del pla docent 12/09/12 13:18PD:Recursos Informàtics

Página 1 de 5http://www.ub.edu/grad/plae/AccesInformePD?curs=2012&codiGiga=360764&idioma=CAT&recurs=publicacio

 

 

Pla docent de l'assignatura

 

 

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Recursos Informàtics

Codi de l'assignatura: 360764

Curs acadèmic: 2012-2013

Coordinació: FERMIN HUARTE LARRAÑAGA

Departament: Facultat de Química

Departament: Dept. Enginyeria Química

Crèdits: 6

 

 

Hores estimades de dedicació Hores totals 150

 

Activitats presencials 60

 -  Pràctiques d'ordinadors  60

Treball tutelat/dirigit 20

Aprenentatge autònom 70

 

 

Recomanacions

 

Cursar o haver cursat les assignatures Matemàtiques I i Matemàtiques II.

 

 

Competències que es desenvolupen
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Transversals comunes de la UB

   - Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i
d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves
situacions).

Transversals de la titulació

   - Capacitat d'organització i planificació.

Específiques de la titulació

   - Capacitat de resoldre problemes de tipus qualitatiu i quantitatiu segons els models prèviament
desenvolupats.

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer i saber utilitzar diferents eines informàtiques útils tant per als estudis de química
com per al desenvolupament de la carrera professional. 
— Adquirir una visió global dels conceptes fonamentals de la informàtica. 
— Conèixer les estructures algorísmiques bàsiques.
— Conèixer els elements bàsics d’un llenguatge de programació. 
— Conèixer les principals eines de càlcul matemàtic i de representació gràfica aplicades a la
resolució de problemes químics. 

 

Referits a habilitats, destreses

— Dominar els conceptes bàsics de la informàtica. 
— Ser capaç d’estructurar la resolució d’un problema construint un algorisme adient i de traduir-
lo a un llenguatge de programació. 
— Ser capaç d’utilitzar aplicacions informàtiques per resoldre problemes matemàtics i fer
representacions gràfiques de funcions i d’estructures moleculars. 
— Adquirir destresa en la utilització de les principals eines de càlcul matemàtic i de representació
gràfica aplicades a la resolució de problemes químics. 
— Ser capaç d’interaccionar profitosament amb un informàtic quan ho requereixi el
desenvolupament de la tasca professional com a químic. 

 

 

Blocs temàtics
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1. Introducció

1.1. Conceptes bàsics d’informàtica

1.2. Codificació de la informació

1.3. Sistemes operatius

2. Llenguatges de programació

2.1. Tipus de llenguatges. Intèrprets i compiladors

2.2. Variables i constants. Tipus de dades i d’instruccions

2.3. Disseny descendent d’algorismes. Estructures algorísmiques bàsiques

2.4. Variables indexades: vectors i matrius

2.5. Entrada i sortida amb fitxers

2.6. Subprogrames. Utilització de biblioteques numèriques

3. Representació d'estructures moleculars

3.1. Representació bidimensional d’estructures moleculars

3.2. Representació tridimensional i manipulació d’estructures moleculars

3.3. Representació d’orbitals moleculars i d’altres propietats

4. Fulls de càlcul

4.1. Operacions bàsiques amb un full de càlcul

4.2. Representacions gràfiques bidimensionals

4.3. Aplicacions al càlcul numèric i al tractament estadístic de dades

5. Paquets matemàtics

5.1. Aplicacions al càlcul numèric

5.2. Aplicacions al càlcul simbòlic

5.3. Representacions gràfiques bidimensionals i tridimensionals

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura s’imparteix en una aula d’informàtica.
Les sessions presencials tenen una durada de 2h. Al començament de la sessió
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el professorat realitza les explicacions i tot seguit els alumnes posen en pràctica
els conceptes exposats.
Al llarg de les sessions el professor proposa tasques que els alumnes han de
realitzar, de forma autònoma, fora de l’aula.
El professor responsable compta amb un col·laborador de suport que és present
a l’aula per resoldre dubtes mentres es realitzen les pràctiques.
Es proporciona el programari adient per desenvolupar cada part de
l’assignatura.
S’utilitza documentació en anglès per a diverses eines informàtiques que
s’empren en l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’assistència a classe és obligatòria.
L’avaluació continuada es basa en els conceptes següents:

Primera prova parcial de síntesi sobre conceptes bàsics d’informàtica i
programació. Aquesta prova es realitzarà de manera escrita en haver finalitzat
els continguts dels temes 1 i 2 del PD. La qualificació obtinguda correspondrà a
un 40 % de la qualificació final.
Presentació d’un informe sobre el treball realitzat en el tema 3. La qualificació
obtinguda correspondrà a un 5 % de la qualificació final.
Segona prova parcial de síntesi  sobre l’ús dels fulls de càlcul i els paquets
matemàtics. Aquesta prova serà de tipus pràctic i es realitzarà en haver
finalitzat els continguts dels temes 4 i 5 del PD. La qualificació obtinguda
correspondrà a un 40 % de la qualificació final.
Tasques proposades pel professor a realitzar autònomament, petites proves
pràctiques fetes en hores de classe, i treball dut a terme durant les classes. La
qualificació global d’aquestes activitats correspondrà a un 15% de la qualificació
final.
Per superar l’assignatura, la qualificació global ha de ser, com a mínim, de 5
punts sobre 10.
En cas de no presentar-se a cap de les proves parcials, l’alumne rebrà una
qualificació global de "No Presentat". Si només s’ha realitzat una de les proves
parcials, es qualificarà la prova no realitzada com a "Suspens (0)" i la
qualificació final s’obtindrà fent la mitjana oportuna.
Donat el caràcter pràctic i presencial de l'assignatura, no es contempla la
possibilitat de re-avaluació.

 

Avaluació única

Atès que l’assistència és obligatòria, no es contempla la possibilitat d’avaluació única ni de
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re-avaluació.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Llibre

     BILLO, E. JOSEPH. Excel for chemists : a comprehensive

      guide. 2nd ed. New York : Wiley-VCH, cop. 2001

     BILLO, E. JOSEPH. Excel for scientists and 

     engineers : numerical methods. Hoboken : 

      Wiley, 2007

     PANIAGUA, JUAN CARLOS ; SOLÉ SABATÉ, ALBERT. 

     Introducció a la programació en FORTRAN 77.

      Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona, cop. 2007

      QUARTERONI, ALFIO, 1952-  ; SALERI, F. Cálculo científico 

      con MATLAB y Octave. Milano : Springer, cop. 2006

      TORRENCE, BRUCE F. (BRUCE FOLLETT), 1963- ; 

      TORRENCE, EVE A. (EVE ALEXANDRA), 1963-

      The student’s Introduction to MATHEMATICA : a handbook 

      for precalculus, calculus, and linear algebra. 2nd ed. 

      Cambridge: Cambridge University Press, 2009
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Descripció de l’assignatura

Introducció

Recursos informàtics és una assignatura obligatòria de primer any de grau de química 
dividida en dues parts que pretén dotar els estudiants del grau de química dʼunes eines 
informàtiques per tal de poder resoldre problemes matemàtics que es puguin plantejar 
durant el seu exercici com a químics.

Aquesta assignatura és realitza en lʼaula dʼinformàtica amb normalment uns 20-25 
alumnes per grup i es divideix en dues parts

La primera part de lʼassignatura es consisteix en donar una primera introducció a la 
programació informàtica, centrant-se en el disseny dʼalgorismes per a tractar problemes 
molt concrets dels quals no existeix una eina específica per a la seva resolució.

La segona, introdueix a lʼalumne un conjunt de programari ja desenvolupat, de tractament 
de dades i resolució matemàtica de problemes dʼús corrent.

Cadascuna dʼaquestes parts es dona per dues parelles de professors diferents, un 
professor principal i un professor ajudant, especialistes en cadascuna de les parts, 
realitzant-se una part rere lʼaltre dʼuna manera quasi independent. En el meu cas jo 
imparteixo les classes corresponents a la primera part de lʼassignatura.

Continguts (primera part)

La primera part de lʼassignatura sʼinicia amb una petita introducció al món informàtic 
presentant els components de lʼordenador, com funcionen i unes nocions bàsiques de 
notació binaria i decimal.

Un cop  finalitzada aquesta introducció, sʼentra en el gruix de lʼassignatura que és 
aprendre a programar, presentant les diferents estructures algorísmiques bàsiques i 
oferint-los una serie de problemes per resoldre a classe.

Finalment lʼultima part de lʼassignatura inclou lʼaprenentatge de lʼús de programari 
específic per a realitzar representacions gràfiques de molècules tan en 2D com en 3D.

Continguts (segona part)

En la segona part comença amb una breu descripció de lʼús dels fulls de càlcul, en que es 
realitzen diversos exercicis de càlcul numèric ,estadistica i representació de dades. 
Aquesta part ocupa gran part de les sessions de la segona part.

Posteriorment es presenta el programa Octave per a càlcul numèric mostran diverses 
aplicacions en problemes químics. I finalment, en les últimes sessions es realitzen unes 
quantes pràctiques amb el programa Maxima de càlcul simbolic.
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Pla docent de l'assignatura

 

 

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Recursos Informàtics

Codi de l'assignatura: 360764

Curs acadèmic: 2012-2013

Coordinació: FERMIN HUARTE LARRAÑAGA

Departament: Facultat de Química

Departament: Dept. Enginyeria Química

Crèdits: 6

 

 

Hores estimades de dedicació Hores totals 150

 

Activitats presencials 60

 -  Pràctiques d'ordinadors  60

Treball tutelat/dirigit 20

Aprenentatge autònom 70

 

 

Recomanacions

 

Cursar o haver cursat les assignatures Matemàtiques I i Matemàtiques II.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Descripció bàsica de lʼassignatura on hi figuren en nom de lʼassignatura, el nom del 
coordinador, lʼany acadèmic i la facultat on sʼimparteix, així com el número de crèdits de 
lʼassignatura.
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Pla docent de l'assignatura

 

 

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Recursos Informàtics

Codi de l'assignatura: 360764

Curs acadèmic: 2012-2013

Coordinació: FERMIN HUARTE LARRAÑAGA

Departament: Facultat de Química

Departament: Dept. Enginyeria Química

Crèdits: 6

 

 

Hores estimades de dedicació Hores totals 150

 

Activitats presencials 60

 -  Pràctiques d'ordinadors  60

Treball tutelat/dirigit 20

Aprenentatge autònom 70

 

 

Recomanacions

 

Cursar o haver cursat les assignatures Matemàtiques I i Matemàtiques II.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

En aquesta secció es detalla en número dʼhores que corresponen a lʼassignatura (150) les 
quals estan dividides bàsicament en dos grups: 60 hores de treball a lʼaula, en forma de 
pràctiques als ordinadors de lʼaula i explicació de teoria, 70 hores dʼaprenentatge autònom 
que es dediquen a casa per repassar, fer exercicis a casa, treballs i hores dʼestudi, i 
finalment 20 hores de treball tutelat consistent en treballs específics que sʼassignen a 
lʼestudiant i sʼinclouen en lʼavaluació.

12/09/12 13:18PD:Recursos Informàtics

Página 1 de 5http://www.ub.edu/grad/plae/AccesInformePD?curs=2012&codiGiga=360764&idioma=CAT&recurs=publicacio

 

 

Pla docent de l'assignatura

 

 

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Recursos Informàtics

Codi de l'assignatura: 360764

Curs acadèmic: 2012-2013

Coordinació: FERMIN HUARTE LARRAÑAGA

Departament: Facultat de Química

Departament: Dept. Enginyeria Química

Crèdits: 6

 

 

Hores estimades de dedicació Hores totals 150

 

Activitats presencials 60

 -  Pràctiques d'ordinadors  60

Treball tutelat/dirigit 20

Aprenentatge autònom 70

 

 

Recomanacions

 

Cursar o haver cursat les assignatures Matemàtiques I i Matemàtiques II.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Sʼexposen les assignatures recomanades, però no obligatòries, per cursar lʼassignatura 
de Recursos informàtics. En aquest cas les dues assignatures de primer any de 
matemàtiques, ja que la gran majoria de problemes i exercicis que es realitzen en 
lʼassignatura són matemàtics. En principi, es podrien resoldre amb els coneixements 
matemàtics de batxillerat i per aquesta raó no són requisits indispensables, però degut a 
les diferents vies de batxillerat de les quals procedeix lʼalumnat es manté com a 
recomanació.
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Transversals comunes de la UB

   - Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i
d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves
situacions).

Transversals de la titulació

   - Capacitat d'organització i planificació.

Específiques de la titulació

   - Capacitat de resoldre problemes de tipus qualitatiu i quantitatiu segons els models prèviament
desenvolupats.

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer i saber utilitzar diferents eines informàtiques útils tant per als estudis de química
com per al desenvolupament de la carrera professional. 
— Adquirir una visió global dels conceptes fonamentals de la informàtica. 
— Conèixer les estructures algorísmiques bàsiques.
— Conèixer els elements bàsics d’un llenguatge de programació. 
— Conèixer les principals eines de càlcul matemàtic i de representació gràfica aplicades a la
resolució de problemes químics. 

 

Referits a habilitats, destreses

— Dominar els conceptes bàsics de la informàtica. 
— Ser capaç d’estructurar la resolució d’un problema construint un algorisme adient i de traduir-
lo a un llenguatge de programació. 
— Ser capaç d’utilitzar aplicacions informàtiques per resoldre problemes matemàtics i fer
representacions gràfiques de funcions i d’estructures moleculars. 
— Adquirir destresa en la utilització de les principals eines de càlcul matemàtic i de representació
gràfica aplicades a la resolució de problemes químics. 
— Ser capaç d’interaccionar profitosament amb un informàtic quan ho requereixi el
desenvolupament de la tasca professional com a químic. 

 

 

Blocs temàtics

Pel que fa a les competències que es desenvolupen estan dividides en tres grups: 
transversals comunes de la UB, on es treballen les competències que promou la 
universitat per a un titulat universitari, transversals de la titulació, on tenim les 
competències que es desenvolupen en diferents assignatures de química, i finalment, 
específiques de la titulació, que se centren en les desenvolupades dintre dʼaquesta 
assignatura en concret.

Analitzant les competències transversals tenim:

- Capacitat dʼaprenentatge i responsabilitat (capacitat dʼànalisi, de síntesi, de visions 
globals i dʼaplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de pendre decisions i 
dʼadaptació a noves situacions.
Aquesta competència es de caire molt general, en que sʼexigeix a lʼalumne bàsicament 
que aprengui a reconèixer un problema nou i sàpiga trobar una solució a partir dels 
coneixements adquirits.

- Capacitat dʼorganització i planificació
En lʼàmbit científic resulta molt important la planificació del que es durà a terme, ja sigui 
resoldre un problema matemàtic o preparar un experiment científic. Per tant, comuna en 
una gran quantitat dʼassignatures del grau de química (sobretot pràctiques) apareix 
aquesta competència en els seus plans docents.

Com a única competència especifica dʼaquesta assignatura:

- Capacitat de resoldre problemes de tipus qualitatiu i quantitatiu segons els models 
prèviament desenvolupats.
En aquesta competència sʼincideix més en el punt de resoldre problemes, que en aquest 
cas no es refereix a problemes generals com en el cas de la primera competència sinó 
problemes matemàtics/científics amb el significat més acadèmic de la paraula, utilitzant 
els mètodes apresos en lʼassignatura (programació o programes existents).
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   - Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i
d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves
situacions).

Transversals de la titulació

   - Capacitat d'organització i planificació.

Específiques de la titulació

   - Capacitat de resoldre problemes de tipus qualitatiu i quantitatiu segons els models prèviament
desenvolupats.

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer i saber utilitzar diferents eines informàtiques útils tant per als estudis de química
com per al desenvolupament de la carrera professional. 
— Adquirir una visió global dels conceptes fonamentals de la informàtica. 
— Conèixer les estructures algorísmiques bàsiques.
— Conèixer els elements bàsics d’un llenguatge de programació. 
— Conèixer les principals eines de càlcul matemàtic i de representació gràfica aplicades a la
resolució de problemes químics. 

 

Referits a habilitats, destreses

— Dominar els conceptes bàsics de la informàtica. 
— Ser capaç d’estructurar la resolució d’un problema construint un algorisme adient i de traduir-
lo a un llenguatge de programació. 
— Ser capaç d’utilitzar aplicacions informàtiques per resoldre problemes matemàtics i fer
representacions gràfiques de funcions i d’estructures moleculars. 
— Adquirir destresa en la utilització de les principals eines de càlcul matemàtic i de representació
gràfica aplicades a la resolució de problemes químics. 
— Ser capaç d’interaccionar profitosament amb un informàtic quan ho requereixi el
desenvolupament de la tasca professional com a químic. 

 

 

Blocs temàtics

Lʼapartat dʼobjectius també apareix desglossats en dos grups: Referits als coneixements i 
referits a habilitats i destresses.

En els referits a coneixements, sʼobserva com es concreten les competències 
mencionades anteriorment en forma dʼobjectius, repassant els diferents continguts de 
lʼassignatura: adquirir coneixements generals dʼinformàtica, de programació i de les 
principals programes de càlcul matemàtic.

Pel que fa a les habilitats, apareixen pràcticament els mateixos objectius que els referits 
als coneixements (“sabers”) però convertits en “sabers fer”.
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Transversals comunes de la UB

   - Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i
d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves
situacions).

Transversals de la titulació

   - Capacitat d'organització i planificació.

Específiques de la titulació

   - Capacitat de resoldre problemes de tipus qualitatiu i quantitatiu segons els models prèviament
desenvolupats.

 

 

 

Objectius d'aprenentatge
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— Adquirir una visió global dels conceptes fonamentals de la informàtica. 
— Conèixer les estructures algorísmiques bàsiques.
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— Conèixer les principals eines de càlcul matemàtic i de representació gràfica aplicades a la
resolució de problemes químics. 

 

Referits a habilitats, destreses

— Dominar els conceptes bàsics de la informàtica. 
— Ser capaç d’estructurar la resolució d’un problema construint un algorisme adient i de traduir-
lo a un llenguatge de programació. 
— Ser capaç d’utilitzar aplicacions informàtiques per resoldre problemes matemàtics i fer
representacions gràfiques de funcions i d’estructures moleculars. 
— Adquirir destresa en la utilització de les principals eines de càlcul matemàtic i de representació
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1. Introducció

1.1. Conceptes bàsics d’informàtica

1.2. Codificació de la informació

1.3. Sistemes operatius

2. Llenguatges de programació

2.1. Tipus de llenguatges. Intèrprets i compiladors

2.2. Variables i constants. Tipus de dades i d’instruccions

2.3. Disseny descendent d’algorismes. Estructures algorísmiques bàsiques

2.4. Variables indexades: vectors i matrius

2.5. Entrada i sortida amb fitxers

2.6. Subprogrames. Utilització de biblioteques numèriques

3. Representació d'estructures moleculars

3.1. Representació bidimensional d’estructures moleculars

3.2. Representació tridimensional i manipulació d’estructures moleculars

3.3. Representació d’orbitals moleculars i d’altres propietats

4. Fulls de càlcul

4.1. Operacions bàsiques amb un full de càlcul

4.2. Representacions gràfiques bidimensionals

4.3. Aplicacions al càlcul numèric i al tractament estadístic de dades

5. Paquets matemàtics

5.1. Aplicacions al càlcul numèric

5.2. Aplicacions al càlcul simbòlic

5.3. Representacions gràfiques bidimensionals i tridimensionals

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura s’imparteix en una aula d’informàtica.
Les sessions presencials tenen una durada de 2h. Al començament de la sessió

En lʼapartat dels continguts es mostren les diferents matèries que sʼaborden durant 
lʼassignatura. La primera part inclou els temes 1, 2 i 3 ocupant el tema 2 la major part de 
les classes dʼaquesta, i la segona part els temes 4 i 5.
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el professorat realitza les explicacions i tot seguit els alumnes posen en pràctica
els conceptes exposats.
Al llarg de les sessions el professor proposa tasques que els alumnes han de
realitzar, de forma autònoma, fora de l’aula.
El professor responsable compta amb un col·laborador de suport que és present
a l’aula per resoldre dubtes mentres es realitzen les pràctiques.
Es proporciona el programari adient per desenvolupar cada part de
l’assignatura.
S’utilitza documentació en anglès per a diverses eines informàtiques que
s’empren en l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’assistència a classe és obligatòria.
L’avaluació continuada es basa en els conceptes següents:

Primera prova parcial de síntesi sobre conceptes bàsics d’informàtica i
programació. Aquesta prova es realitzarà de manera escrita en haver finalitzat
els continguts dels temes 1 i 2 del PD. La qualificació obtinguda correspondrà a
un 40 % de la qualificació final.
Presentació d’un informe sobre el treball realitzat en el tema 3. La qualificació
obtinguda correspondrà a un 5 % de la qualificació final.
Segona prova parcial de síntesi  sobre l’ús dels fulls de càlcul i els paquets
matemàtics. Aquesta prova serà de tipus pràctic i es realitzarà en haver
finalitzat els continguts dels temes 4 i 5 del PD. La qualificació obtinguda
correspondrà a un 40 % de la qualificació final.
Tasques proposades pel professor a realitzar autònomament, petites proves
pràctiques fetes en hores de classe, i treball dut a terme durant les classes. La
qualificació global d’aquestes activitats correspondrà a un 15% de la qualificació
final.
Per superar l’assignatura, la qualificació global ha de ser, com a mínim, de 5
punts sobre 10.
En cas de no presentar-se a cap de les proves parcials, l’alumne rebrà una
qualificació global de "No Presentat". Si només s’ha realitzat una de les proves
parcials, es qualificarà la prova no realitzada com a "Suspens (0)" i la
qualificació final s’obtindrà fent la mitjana oportuna.
Donat el caràcter pràctic i presencial de l'assignatura, no es contempla la
possibilitat de re-avaluació.

 

Avaluació única

Atès que l’assistència és obligatòria, no es contempla la possibilitat d’avaluació única ni de

En aquesta part de metodologia i activitats formatives es descriuen les qüestions 
tècniques sobre el desenvolupament de lʼassignatura.
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L’avaluació continuada es basa en els conceptes següents:

Primera prova parcial de síntesi sobre conceptes bàsics d’informàtica i
programació. Aquesta prova es realitzarà de manera escrita en haver finalitzat
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un 40 % de la qualificació final.
Presentació d’un informe sobre el treball realitzat en el tema 3. La qualificació
obtinguda correspondrà a un 5 % de la qualificació final.
Segona prova parcial de síntesi  sobre l’ús dels fulls de càlcul i els paquets
matemàtics. Aquesta prova serà de tipus pràctic i es realitzarà en haver
finalitzat els continguts dels temes 4 i 5 del PD. La qualificació obtinguda
correspondrà a un 40 % de la qualificació final.
Tasques proposades pel professor a realitzar autònomament, petites proves
pràctiques fetes en hores de classe, i treball dut a terme durant les classes. La
qualificació global d’aquestes activitats correspondrà a un 15% de la qualificació
final.
Per superar l’assignatura, la qualificació global ha de ser, com a mínim, de 5
punts sobre 10.
En cas de no presentar-se a cap de les proves parcials, l’alumne rebrà una
qualificació global de "No Presentat". Si només s’ha realitzat una de les proves
parcials, es qualificarà la prova no realitzada com a "Suspens (0)" i la
qualificació final s’obtindrà fent la mitjana oportuna.
Donat el caràcter pràctic i presencial de l'assignatura, no es contempla la
possibilitat de re-avaluació.

 

Avaluació única

Atès que l’assistència és obligatòria, no es contempla la possibilitat d’avaluació única ni de
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re-avaluació.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Llibre

     BILLO, E. JOSEPH. Excel for chemists : a comprehensive

      guide. 2nd ed. New York : Wiley-VCH, cop. 2001

     BILLO, E. JOSEPH. Excel for scientists and 

     engineers : numerical methods. Hoboken : 

      Wiley, 2007

     PANIAGUA, JUAN CARLOS ; SOLÉ SABATÉ, ALBERT. 

     Introducció a la programació en FORTRAN 77.

      Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona, cop. 2007

      QUARTERONI, ALFIO, 1952-  ; SALERI, F. Cálculo científico 

      con MATLAB y Octave. Milano : Springer, cop. 2006

      TORRENCE, BRUCE F. (BRUCE FOLLETT), 1963- ; 

      TORRENCE, EVE A. (EVE ALEXANDRA), 1963-

      The student’s Introduction to MATHEMATICA : a handbook 

      for precalculus, calculus, and linear algebra. 2nd ed. 

      Cambridge: Cambridge University Press, 2009

En aquesta última secció del pla docent sʼexplicita com es durà a terme lʼavaluació.

Primerament es defineixen uns requisits indispensables per poder ésser avaluat que són, 
en principi, assistir a totes les classes de lʼassignatura, en cas de faltes justificades es 
deixa en mans del docent com compensar-les i es consensua entre tots els professors el 
nombre de faltes justificades permeses màximes per poder optar a lʼavaluació.

Lʼavaluació es realitza principalment mitjançant dues proves finals (una per cada part), 
que corresponen al 40% de la nota cadascuna dʼelles, el 20% restant correspon al treball 
tutelat incloent exercicis a classe, practiques avaluades a classe i treballs puntuals 
dʼambdues parts. Sʼespecifica una quarta part dʼaquest 20% (5% respecte el total) per una 
prova especial que es realitzarà sobre el tema 3.

Així doncs, com a esquema resum lʼavaluació quedaria de la següent manera:
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1er Parcial 2on parcial

1era part 2ona part

Treball Tem
a 3

Treball 
dirigit

40
%

5
%

15
%

40
%

Figura 1 Esquema de lʼavaluació de lʼassignatura

En aquesta secció sʼespecifica també, que cal obtenir un 5 sobre 10 de qualificació global 
per tal dʼaprovar lʼassignatura i les diferents situacions que es poden donar en cas de 
presentar-se o no a les dues proves principals. 

Per acabar deixa clar que segut al caràcter pràctic de lʼassignatura no hi ha possibilitat 
dʼacollir-se a avaluació única ni a re-avaluació.
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re-avaluació.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Llibre

     BILLO, E. JOSEPH. Excel for chemists : a comprehensive

      guide. 2nd ed. New York : Wiley-VCH, cop. 2001

     BILLO, E. JOSEPH. Excel for scientists and 

     engineers : numerical methods. Hoboken : 

      Wiley, 2007

     PANIAGUA, JUAN CARLOS ; SOLÉ SABATÉ, ALBERT. 

     Introducció a la programació en FORTRAN 77.

      Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona, cop. 2007

      QUARTERONI, ALFIO, 1952-  ; SALERI, F. Cálculo científico 

      con MATLAB y Octave. Milano : Springer, cop. 2006

      TORRENCE, BRUCE F. (BRUCE FOLLETT), 1963- ; 

      TORRENCE, EVE A. (EVE ALEXANDRA), 1963-

      The student’s Introduction to MATHEMATICA : a handbook 

      for precalculus, calculus, and linear algebra. 2nd ed. 

      Cambridge: Cambridge University Press, 2009

Per finalitzar, sʼadjunta un seguit de bibliografia recomanada relacionada amb 
lʼassignatura, essent el manual Introducció a la programació en FORTRAN 77 el text guia 
de la primera part.
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Canvis proposats al pla docent

Dades generals
Nom de l'assignatura: Recursos Informàtics 
Codi de l'assignatura: 360764 
Curs acadèmic: 2012-2013 
Coordinació: FERMIN HUARTE LARRAÑAGA 
Departament: Facultat de Química 
Departament: Dept. Enginyeria Química 
Crèdits: 6

En aquesta secció no he introduït canvis ja que considero que aquests serien irrellevants. 

Hores estimades de dedicació
Activitats presencials   60

- Teoria     15
- Pràctiques d’ordinadors 45

Treball tutelat/dirigit    20
Aprenentatge autònom   70

En el pla docent original apareix en lʼapartat dʼactivitats presencials amb  un sol ítem 
Pràctiques dʼordinadors, deixant sense sentit aquest subgrup. Tot hi que lʼassignatura 
conté també una part de teoria substancial aquesta estava inclosa dins dʼaquest únic 
apartat dins el pla docent original. Amb aquesta modificació queda més clar el contingut 
de teoria i el nombre dʼhores aproximades dʼaquesta  dintre lʼassignatura (30 sessions - 
1/2 hora).

Recomanacions
Cursar o haver cursat les assignatures Matemàtiques I i Matemàtiques II.

La ser una assignatura de primer es poden demanar haver fet cap més, degut al caràcter 
matemàtic de lʼassignatura les recomanacions em semblen lògiques i, com he comentat 
prèviament, no cal que siguin requisits obligatoris ja que lʼalumne provinent de segons 
quina via de batxillerat pot tenir els coneixements matemàtics necessaris per seguir 
perfectament lʼassignatura.

Competències que es desenvolupen
Transversals comunes de la UB
- Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions 

globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i 
d'adaptació a noves situacions).

- Capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comu
Transversals de la titulació
- Capacitat d'organització i planificació
Específiques de la titulació
- Capacitat de resoldre problemes matemàtics relacionats amb la química de tipus 

qualitatiu i quantitatiu utilitzant les eines previament desenvolupades.

He trobat a faltar, i per això incorporo, dintre les competències transversals el treball en 
equip  i vist de que està inclosa dins de la normativa de competències transversals de la 
UB sʼinclou com a comunes. Donat que és una assignatura de caràcter pràctic, opino que 
és una bona assignatura per potenciar la capacitat de treball en equip. Normalment en 
aquesta assignatura, ja hi ha en aquest moments, una gran tendència a crear-se petits 
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grups de col·laboració espontanement durant la realització els exercicis que podrien esser 
fomentats mitjançant petis treballs o projectes 

Pel que fa a les competències de la titulació em semblen bé encara que possiblement 
podria estar inclosa com a transversals comunes de la UB sota el títol de Transversals a 
seques
Respecte a la competència específica de la titulació seria bo, ja que és específica, 
concretar una mica més, de manera que es vegi clar que són problemes matemàtics (per 
la qual cosa es recomanen les assignatures de matemàtiques) però al mateix temps 
constatar que estan relacionats amb  la química (i per això es fa aquesta assignatura a la 
llicenciatura de química). 

Objectius dʼaprenentatge
Referits a coneixements
- Conèixer diverses eines informàtiques útils tant per als estudis de química com per al 

desenvolupament de la carrera professional.
- Adquirir una visió global dels conceptes fonamentals de la informàtica.
- Conèixer els elements bàsics d’un llenguatge de programació.
- Conèixer les estructures algorísmiques bàsiques.
- Conèixer les principals eines de càlcul matemàtic i de representació gràfica aplicades a la 

resolució de problemes químics.
Referits a habilitats o destreses
- Dominar els conceptes bàsics de la informàtica. 
- Ser capaç d’estructurar la resolució d’un problema construint un algorisme adient i de 

traduir-lo a un llenguatge de programació.
- Ser capaç d’utilitzar aplicacions informàtiques per resoldre problemes matemàtics i fer 

representacions gràfiques de funcions i d’estructures moleculars.
- Adquirir destresa en la utilització de les principals eines de càlcul matemàtic i de 

representació gràfica aplicades a la resolució de problemes químics.
- Ser capaç d’interaccionar profitosament amb un informàtic quan ho requereixi el 

desenvolupament de la tasca professional com a químic.
- Ser capaç d’interactuar amb altres companys per tal de realitzar un projecte comú.

He modificat el primer punt dels objectius d’aprenetatge referits a coneixements on incloia 
“coneixer i saber utilitzar” per unicament “coneixer” ja que l’apartat es referit als 
coneixements i el fet de saber utilitzar ja s’inclou en altres punts de l’apartat referit a 
habilitats o destreses.
Per altra banda he incorporat un nou objectiu referit al treball en equip amb coherencia 
amb la competència incorporada previament.

Blocs temàtics
1. Introducció
$ 1.1. Conceptes bàsics dʼinformàtica
$ 1.2. Codificació de la informació
$ 1.3. Sistemes operatius
2. Representació d'estructures moleculars
$ 2.1. Representació bidimensional dʼestructures moleculars
$ 2.2. Representació tridimensional i manipulació dʼestructures moleculars
$ 2.3. Representació dʼorbitals moleculars i dʼaltres propietats
3. Llenguatges de programació
$ 3.1. Tipus de llenguatges. Intèrprets i compiladors
$ 3.2. Variables i constants. Tipus de dades i dʼinstruccions
$ 3.3. Disseny descendent dʼalgorismes. Estructures algorísmiques bàsiques
$ 3.4. Variables indexades: vectors i matrius 
$ 3.5. Entrada i sortida amb fitxers
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$ 3.6. Subprogrames.
4. Fulls de càlcul
$ 4.1. Operacions bàsiques amb un full de càlcul
$ 4.2. Representacions gràfiques bidimensionals
$ 4.3. Aplicacions al càlcul numèric i al tractament estadístic de dades
5. Paquets matemàtics
$ 5.1. Aplicacions al càlcul simbòlic
$ 5.2. Aplicacions al càlcul numèric
$ 5.3. Representacions gràfiques bidimensionals i tridimensionals

La quantitat i tipus de continguts inclosos dins el pla docent em sembla correcte, el que 
personalment canviaria seria lʼordre en que sʼexpliquen aquests. En el cas del punt 2 i 3, 
que consisteixen en Llenguatges de programació i representació molecular 
respectivament, els invertiria. 

Lʼentorn informàtic en que es desenvolupa la part pràctica és linux, per tant, hi ha molta 
gent que no te experiència en lʼús dʼaquest sistema operatiu. Per aquesta raó convé un 
temps prudencial per que lʼalumnat es familiaritzi en aquest i opino que pot ser molt més 
senzill durant la part de representació molecular, que consisteix bàsicament en utilitzar 
programes existents, i dona una sessió de pràctiques més abans de començar el bloc de 
Llenguatges de programació, que és el gruix de lʼassignatura i consisteix en elaborar-los, 
que és força més complex. 

Per altra banda, un dels continguts inclosos en el pla docent, utilització de biblioteques 
numèriques, lʼhe exclòs dʼaquest degut a que opino que aquest contingut es poc rellevant 
en una introducció a la programació, ja que es un procediment força avançat, al donar-se 
al final no hi ha quasi temps per posar-lo en pràctica i no resulta imprescindible alhora de 
preparar un programa per resoldre problemes matemàtics senzills tal com sʼespecifica en 
els objectius.

Metodologies i activitats formatives
- L’assignatura s’imparteix en una aula d’informàtica. 
- Les sessions presencials tenen una durada de 2h. Al començament de la 

sessió el professorat realitza les explicacions i tot seguit els alumnes 
posen en pràctica els conceptes exposats.

- Al llarg de les sessions el professor proposa tasques que els alumnes 
han de realitzar, de forma autònoma, fora de l’aula.

- El professor responsable compta amb un col·laborador de suport que és 
present a l’aula per resoldre dubtes mentres es realitzen les pràctiques.

- Es proporciona el programari adient per desenvolupar cada part de 
l’assignatura.

- S’utilitzarà el campus virtual per proporcionar documentació de les 
diverses eines informàtiques que s’empren en l’assignatura, així com per 
entregar les tasques encomanades als alumnes.

- Per a la primera par de l’assignatura es seguirà el text docent 
Introducció a la programació en FORTRAN 77 (veure bibliografia) que és 
recomenable tenir.
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En lʼapartat de metodologies he modificat lʼúltim punt referit a la documentació, 
especificant que la documentació es proporcionarà en el campus virtual i que aquest 
també es farà servir per entregar exercicis.

Dʼaquesta manera es potencia i es remarca en el pla docent lʼus dʼuna eina dʼús creixent 
en un grau nombre dʼassignatures.

Per acabar, i malgrat que la majoria dʼalumnes ja ho saben per que sʼho expliquen entre 
ells, hi ha un text guia sobre la primera part que, malgrat no obligatori, és molt 
recomanable tenir i portar a lʼaula ja que hi han els exercicis que es treballen, així com la 
teoria que sʼexplica. Aquest text també es pot trobar a la biblioteca.

Avaluació acreditativa dels aprenentatge
L’assistència a classe és obligatòria. L’avaluació continuada es basa en els 
conceptes següents:
- Primera prova parcial de síntesi sobre conceptes bàsics d’informàtica i 

programació. Aquesta prova es realitzarà de manera escrita en haver 
finalitzat els continguts dels temes 1 i 2 del PD. La qualificació 
obtinguda correspondrà a un 30 % de la qualificació final.

- Segona prova parcial de síntesi sobre l’ús dels fulls de càlcul i els 
paquets matemàtics. Aquesta prova serà de tipus pràctic i es realitzarà 
en haver finalitzat els continguts dels temes 4 i 5 del PD. La qualificació 
obtinguda correspondrà a un 30 % de la qualificació final.

- Tasques proposades pel professor a realitzar autònomament, petites 
proves pràctiques fetes en hores de classe, i treball dut a terme durant 
les classes. La qualificació global d’aquestes activitats correspondrà a 
un 40% de la qualificació final, essent un 20% per cadascuna de les 
parts.

- Per superar l’assignatura, la qualificació global ha de ser, com a mínim, 
de 5 punts sobre 10.

- En cas de no presentar-se a cap de les proves parcials, l’alumne rebrà 
una qualificació global de "No Presentat". Si només s’ha realitzat una 
de les proves parcials, es qualificarà la prova no realitzada com a 
"Suspens (0)" i la qualificació final s’obtindrà fent la mitjana oportuna.

- Donat el caràcter pràctic i presencial de l'assignatura, no es contempla 
la possibilitat de re-avaluació.

- Avaluació única Atès que l’assistència és obligatòria, no es contempla la 
possibilitat d’avaluació única ni de re-avaluació.

- En cas de faltes justificades es permetran un màxim de 4 per poder 
optar a l’exàmen final.

En aquest últim apartat proposo un canvi en la avaluació global de lʼassignatura. El 
principal canvi és la disminució del 40% a 30% del valor de la qualificació de les proves de 
síntesi finals de cada part, deixant així molt més marge per lʼavaluació de treballs i proves 
durant les classes (40%), ja que aquest treball quedava infravalorat dins lʼavaluació 
assignatura tot hi exigir una quantitat de feina important. Així es crea una motivació 
important per part de lʼalumnat de seguir al dia lʼassignatura que, com he comentat abans, 
és molt important ja que les noves estructures apresses (almenys en la primera part) 
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depenen fortament de les apresses anteriorment i per tant “despenjar-se” al mig del curs 
pot resultar fatal per seguir correctament la resta de lʼassignatura.

Finalment, he afegit una clarificació que no queda clara en el pla docent original i es el fet 
del tractament de les absències a classe justificades. Com en el cas de les pràctiques de 
laboratori, hi ha un cert marge per poder faltar a classe justificadament que no quedava 
especificat en el pla docent.
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Organització de l’assignatura
Com a professor de la primera part de lʼassignatura sʼaporta únicament lʼorganització per 
aquesta primera part, quan es parla de llibre es refereix al text guia Introducció a la 
programació en FORTRAN 77, pel que fa a les diapositives es poden trobar penjades en 
el campus virtual de lʼassignatura.

Sessió 1
Llibre: Capitol 1, Pàgines 1 a 15 (nocions informàtica).
Presentació: Diapositives 1 a 21.
Desenvolupament de la sessió: 
Presentació de l'assignatura i del campus virtual
Presentació dels professors de la primera part (nom i departament)
Presentació del material de estudi (text guia, QUBuntu)
Exposició de teoría
Sessió pràctica curta sobre l’ús de linux 
Exercicis recomenats: 1.1 a 1.11 del llibre.

Sessió 2
Representació bidimensional d’estructures moleculars: XdrawChem, BKChem o 
jchempaint.
Desenvolupament de la sessió: 
Presentació del programes de dibuix
Desenvolupament de l’ús de linux
Practiques senzilles en l’ús de linux
Dibuix de diverses estructues mitjançant els programes

Sessió 3
Representació tridimensional i manipulació d’estructures moleculars: Avogadro o 
Gabedit.
Representació d’orbitals moleculars i d’altres propietats: Avogadro o Gabedit.
Desenvolupament de la sessió: 
Presentació del programes de manipulació d’estructures i representació molecular
Sessió practica en l’ús dels programes

Sessió 4
Llibre: Apartats 2.1 a 2.3.5 (llenguatges de programació, intèrprets i compiladors, 
primeres nocions de Fortran).
Presentació: Diapositives 22 a 45.
Desenvolupament de la sessió: 
Exposició de teoría
Sessió pràctica curta sobre l’ús de compiladors i interprets
Exercicis recomanats: 2.1 del llibre.

Sessió 5
Llibre: Apartats 2.4 a 2.6 (instruccions d'entrada i sortida, instruccions d'assignació, 
operadors, ordre avaluació operacions aritmètiques, funcions incorporades).
Presentació: Diapositives 46 a 54.
Desenvolupament de la sessió: 
Exposició de teoría
Sessió pràctica
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Exercicis recomanats: 2.3, 2.6, 2.8, 2.12, 2.4 i 2.2.
Altres exercicis avançats: 2.11, 2.7, 2.13 i 2.14.

Sessió 6
Llibre: Apartats 2.7 a 2.9 (Estructures algorítmiques bàsiques, explicació estructura 
seqüencial i alternativa - la repetitiva no -, if i stop).
Presentació: Diapositives 55 a 62.
Desenvolupament de la sessió: 
Exposició de teoría
Sessió pràctica
Exercicis recomanats: 2.17, 2.18, 2.22; 2.24 i 2.25.
Altres exercicis avançats: 2.19, 2.20, 2.21; 2.26 i 2.27.

Sessió 7
Llibre: Apartats 2.10 a 2.10.2 (Estructura algorísmica bàsica repetitiva, do amb índex, do 
aniuats, acumuladors).
Presentació: Diapositives 63 a 66.
Desenvolupament de la sessió: 
Exposició de teoría
Sessió pràctica
Exercicis recomanats: 2.30, 2.31, 2.34, 2.39, 2.40 i 2.43.
Altres exercicis avançats: 2.32, 2.33, 2.35, 2.36, 2.37, 2.38, 2.41 i 2.42.

Sessió 8
Llibre: Apartats 2.10.3 i 2.10.4 (Estructura algorísmica repetitiva mentre, do while, 
comptadors, mètode de Newton-Raphson).
Presentació: Diapositives 67 a 69.
Desenvolupament de la sessió: 
Exposició de teoría
Sessió pràctica
Exercicis recomanats: 2.47, 2.50, 2.51 i 2.57
Altres exercicis avançats: 2.55, 2.49, 2.48, 2.56a, 2.56bc.

Sessió 9
Llibre: Apartats 2.11 a 2.11.2 (Vectors, do implìcit).
Presentació: Diapositives 70 a 74.
Desenvolupament de la sessió: 
Exposició de teoría
Sessió pràctica
Exercicis recomanats: 2.59, 2.60, 2.61, 2.62, 2.66 i 2.58.
Altres exercicis avançats: 2.65 , 2.63, 2.64 i 2.67.

Sessió 10
Llibre: Apartat 2.11.3 (Matrius).
Presentació: Diapositives 75 a 79.
Desenvolupament de la sessió:
Exposició de teoría
Sessió pràctica
Exercicis recomanats: 2.68, 2.69, 2.76, 2.76, 2.78 i 2.73.
Altres exercicis avançats: 2.70, 2.74, 2.79, 2.80, 2.71, 2.81 i 2.82.

Sessió 11
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Llibre: Apartats 2.12 (entrada i sortida amb fitxers), 3.1 (taules) i 3.2 (integració numèrica). 
Presentació: Diapositives 80 a 85.
Desenvolupament de la sessió:
Exposició de teoría
Sessió pràctica
Exercicis recomanats: 3.2, Modificar el programa anterior perquè escrigui una coma 
enmig de cada parella de dades i gravi la sortida en un fitxer, i representar la taula amb el 
OpenOffice, Suma de matrius amb fitxers, 3.7.
Altres exercicis avançats: 3.8, 3.9, 3.10 i 2.89.

Sessió 10
Llibre: Apartats 2.13 (introducció), 2.13.2 i 2.13.3 (funcions externes i avantatges dels 
subprogrames).
Presentació: Diapositives 86 a 91.
Desenvolupament de la sessió: 
Exposició de teoría
Sessió pràctica
Exercicis recomanats: 2.105 i 2.106.
Altres exercicis: 3.37, 3.40 i 3.41.

Sessió 11
Llibre: Apartat 2.13.1 (subrutines)
Presentació: Diapositives 92 a 94.
Desenvolupament de la sessió:
Exposició de teoría
Sessió pràctica
Exercicis recomanats: Exercici pág. 71, Subrutina mitjanes aritmètica i geomètrica, 
Subrutina mitjanes aritmètica i geomètrica amb doble precisió, Subrutina valor més gran i 
més petit, 2.91 reduit , Subrutina suma matrius 4x3, Subrutines suma, lectura i escriptura 
matrius 4x3, Subroutines suma, lectura i escriptura de matrius amb dimensions indicades 
per l'usuari.
Altres exercicis: 2.97, 2.98, 2.92, 2.94, 2.100 i 2.102.

Sessió 12
Desenvolupament de la sessió: 
Resolució de dubtes
Realització d’exercicis d’examen
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Tallers de segon any



Observació de la pràctica docent

Esquema resum del taller
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No altera tant 
l'am

bient de la 
classe com

 una 
càm

era

Avantatges
Resulta m

és 
cóm

oda i ràpida 
de realitzar

No perm
et 

l'autoobservació

Inconvenients

Depenen de la 
m

em
òria de 

l'observador i per 
tant m

és 
subjectiu

L'observació esta 
lim

itada en un 
m

om
ent 

determ
inat

No cal un segon 
docent per a 
realitzar 
l'observació 
M

és privacitat per 
part del docent

Avantatges
Inconvenients

No hi ha una 
segona opinió 
cosa que en 
dism

inueix la 
diversitat 

No perm
et 

l'observació in 
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Cal un segon 
docent disposat a 
realitzarla

66! Carpeta docent



Aplicabilitat del taller

Lʼobservació docent, malgrat sembli un terme molt modern, és una tècnica que 
indirectament ja porta aplicat-se de se fa molt de temps. Els alumnes, conscientment ha 
tendit a escollir si és possible a professors més capaços, no només per tenir amplis 
coneixements de la matèria sinó també per ésser capaços de comunicar-la. Aquesta tria, 
afectava al fet que eren capaços de jutjar el docent bàsicament per lʼobservació dʼaquest.

Així doncs, una de les maneres que tenia el docent per tal de millorar la seva pràctica era 
recórrer a aquest coneixement, aquest feedback que podia donar una persona externa (o 
els mateixos alumnes) per tal de poder ser conscients de mancances que per ell mateix 
no seria possible de veure.

Idealment, com més experimentada resulta la persona que dona aquest, feedback, de 
millor qualitat són els resultats obtinguts, és per això que acostuma a ser una bona 
pràctica (i cada cop més utilitzada) , sobretot per part dels professors novells, sol·licitar 
consell a docents de confiança més experiments per tal de millorar la seva pràctica.

Actualment gràcies als mitjans tècnics existents (vídeo, ordinadors, etc.) la pràctica de 
lʼobservació sʼha millorat notablement, podent discutir secció per secció les deferents 
parts de la classe amb  el mateix docent que lʼha impartit, i permetent inclús, 
lʼautobservació dʼun mateix. 

Lʼaplicació dʼaquest tècnica en les aules modernes, és doncs, perfectament viable en 
pràcticament qualsevol tipus dʼensenyament, ja siguin pràctiques com classes magistrals. 
Lʼúnic problema existent és la disponibilitat dʼun docent de confiança disposat a fer-ho.

En el cas de la meva docència crec que, malgrat ser una mica incomode, resultaria útil, 
sobretot en la part de classe teòrica, on donat que els alumnes són més reticents a 
participar, és més important que el docent faci una bona feina alhora de comunicar 
clarament els conceptes i dugui la classe correctament.

Relacions amb altres tallers

Aquest taller està una mica relacionat amb tots els tallers referits al treball a lʼaula i cap en 
concret. Per una banda és una taller que, a diferència dʼaltres talles que semblen estar 
molt relacionats entre ells, i fins hi tot acaben solapant-se parcialment entre ells, aquest 
taller ofereix una capa per sobre que els engloba a tots per tal de millorar els diferents 
aspectes comentats en tallers com Estratègies de treball a lʼaula, Lideratge i comunicació 
a lʼaula i Com aprenen els estudiants.

Val a dir també, que en poca mesura també pot ajudar a millorar el procés de tutoritació 
descrit en els múltiples tallers realitzats sobre el tema com ara Suport i tutoritació 
acadèmica de lʼestudiant, La tutoria universitària i el PAT i Anàlisi dels PAT de la UB.

Valoració pràctica del professor novell

La valoració de la meva pràctica docent sʼha dut a terme mitjançant una observació in situ 
per part del meu mentor durant el període de classes. Lʼinforme dʼaquesta valoració 
sʼadjunta en els annexos.
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Disseny de projectes per a la millora i 
innovació docent i bones pràctiques
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Aplicabilitat del taller

En aquest taller bàsicament sʼexposa els mecanismes i organismes dels que disposa la 
universitat dedicats a gestionar la innovació docent. Francament, la innovació docent és 
una eina molt útil, i sovint infrautilitzada per tal dʼoferir un servei de cada cop més qualitat 
a la universitat. El problema es que, com tota tasca de recerca i desenvolupament, és un 
procés llarg a partir dʼacumulació de canvis petits que no es veuen fàcilment i a vegades 
dona la sensació que no serveixen per a res, i l'únic que fan es entorpir la vida tranquil·la 
del professor. Tot plegat fa que pocs docents apostin per realitzar-la i encara més difícil 
aplicar en la seva pròpia docència, la realitzada per altres docents.

En el cas de la meva docència, al ser una classe essencialment dʼinformàtica, el camp per 
recórrer sobre aquest tema és encara molt extens. Des de fa molt de temps, que les 
classes dʼinformàtica estan sent re dissenyades un cop rere lʼaltre incorporant nous 
avanços del que sʼanomena lʼaula 2.0, on les tecnologies informàtiques són cada cop  més 
presents. Però malgrat això, encara no sʼha arribat a un a estructura clara dʼaquest tipus 
de classes.

Tot hi així, des de la meva posició dins la universitat, em resulta quasi impossible 
incorporar-me directament dins de cap grup establer dʼinnovació docent, així com crear-ne 
un de propi jo mateix.

Relació amb altres tallers

Con en el cas del taller d'Observació docent, la innovació docent avarca molts temes i 
aspectes de la docència universitària. Així que tan podria estar relacionat amb  el taller de 
Materials i eines docents, en lʼaspecte de desenvolupar noves eines útils per a 
l'aprenentatge incloent el taller de Docència funcional i Recursos documentals , que no 
sónmés que un eina docent. Però també es pot innovar en estratègies de treball (com en 
el cas del taller dʼestratègies de treball a lʼaula) o bé en coordinació (taller de Treball en 
equips docents).

Tots aquest aspectes i/o eines són susceptibles de ser analitzats i millorats mitjançant un 
grup d'innovació docent dedicat. Tot hi així, no són els únics sinó que també hi poden 
haver innovació en gestió, que encara que no és directament docència hi està molt 
relacionada.
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Política de qualitat de la UB
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Aplicabilitat del taller

En el taller de Política de qualitat de la UB sʼha explicat tot el sistema dʼacreditacions i 
certificacions que avalen la qualitat de les universitats en lʼestat Espanyol, i més 
concretament a Catalunya i la UB. La seva aplicabilitat directa en la meva docència és 
més aviat escassa. Això sí, resulta de gran utilitat de cara a coneixen les diferents 
estructures i organitzacions.

Relació amb altres tallers

En altres taller com ara, el del Pla docent i programa docent dʼuna assignatura i també en 
el dʼAdquisició de competències transversals a la universitat em aprés lʼestructura dels 
diferents ensenyaments i com aquests contenen la informació referent a les diferents 
assignatures del pla acadèmic. En aquest taller veiem com aquests documents i 
planificacions s'avaluen de manera externa per tal de garantir una qualitat en els 
ensenyaments.

Encara que en menys mesura, aquesta qüestió ja havia sorgit en altres tallers com ara el 
de Avaluació dels aprenentatges, que dʼalguna manera donava una introducció a tot 
aquest sistema sʼavaluacions. Així doncs, a lʼigual que en els tres tallers anteriors, aquest 
taller cobreix un àmbit molt general que embolcalla la majoria dels tallers donats en 
aquest màster.
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La tutoria universitària i el PAT a la UB

esquema resum del taller
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Aplicabilitat del taller

La tutoria universitària es un servei important de la universitat, que dona orientació a 
lʼalumnat en diferents àmbits on no arriben les classes curriculars, complementant la seva 
formació en altres aspectes que són també necessaris, com ara la gestió del temps, 
capacitat dʼinserció laboral, informació sobre les diferents opcions professionals i 
acadèmiques, etc. 

En el meu cas però, degut a la meva situació en la universitat, no puc realitzar tutories 
com a tal i la meva experiència es limita a tutories de treball  durant el seguiment de 
projectes elaborats pels alumnes. Per tan resulta difícil de dir lʼaplicabilitat real que pot 
tenir aquest taller.

Relació amb altres tallers

Encara que molt centrat amb  el PAT, aquest taller esta molt relacionat amb altres tallers en 
que sʼha tractat les tutories, com pot ser el Suport i tutorització acadèmica de l'estudiant i 
Anàlisi dels PAT de la UB. També és cert, que malgrat no estar centrats directament en les 
tutories també existeix una relació amb el tallers de Docència, aprenentatge i comunicació 
i Com aprenen els estudiants, ja que la relació estudiant-docent, sobretot en grups petits, 
pot ser molt propera a la de tutor-estudiant. Per aquesta raó, dominar lʼempatia i les 
competències emocionals resulta important com bé vam veure en el taller de Lideratge i 
comunicació i Gestió de lʼestrès.

! Tallers de segon any ! 73



Recensió: Tutoria Universitària: Materiales prácticos para la tutoria de la  
carrera

per Manuel Álvarez Gonzalez i Antoni Giner

Aquesta obra ens presenta en forma de materials pràctics, una forma dʼabordar la tutoria 
universitària en les diferents etapes de la trajectòria acadèmica de lʼestudiant.

El pla dʼacció tutorial, es pot subdividir en tres grans etapes: Al inici dels estudis, durant 
els estudis i al final dels estudis. En cadascuna dʼaquestes etapes la tutoria es centra en 
diferents aspectes de la formació, en funció de les preocupacions de lʼalumne en cada 
moment.

Pel que fa a lʼinici dels estudis, lʼalumne es troba en una situació de canvi. Partint dʼuna 
etapa acadèmica tancada, com pot ser els estudis de batxillerat, entra en un nou context 
on és planteja una formació estratègica per tal dʼentrar al món laboral.

Així doncs, en aquesta etapa els materials presentats incideixen principalment en la 
informació i guia per tal dʼaconseguir una ràpida adaptació del lʼalumne al nou context 
acadèmic, preparació i planificació dels estudis tenint en compte el perfil de lʼestudiant, i 
seguiment de les primeres experiències a lʼinici dels estudis.

Durant la segona etapa, durant els estudis, la intensitat de la tutorització disminueix, i 
bàsicament es centra en el seguiment de la trajectòria acadèmica. En aquest punt la 
reflexió sobre els progressos aconseguits cada cop adquireix més importància, 
aconsellant lʼalumnat segons el seu enfocament dʼaprenentatge.

En aquest punt, els materials presentats incideixen en comprendre lʼestil dʼaprenentatge 
de lʼestudiant i fer-ne un seguiment per tal de maximitzar-ne el rendiment segons les 
seves expectatives.

Lʼultima etapa, al final dels estudis, la tutoria torna a prendre un paper molt important 
degut a que és produeix un altre proces de canvi. Ja sigui la inserció al món laborat o la 
continuació dels seus estudis. I en aquest cas és lʼalumne el qui mostra la iniciativa en el 
procés de tutorització. Dʼaquesta manera, com al principi dels estudi cas esdevé 
bàsicament informativa sobre les diferents opcions que te lʼalumne en forma de sessions, 
ja siguin de caràcter individual (específiques) o a nivell de grup (generals).

Aquí entren sessions informatives sobre estudis de postgrau, tallers dʼelaboració de 
currículums, xerrades dʼorientació professional, etc..
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Adquisició de competències transversals a la 
universitat. Quin paper hi pot jugar la 
tutoria?
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Aplicabilitat del taller

Les competències transversals, aquelles grans oblidades. Es cert que moltes vegades 
resulta complicat ubicar aquestes competències dins dels ensenyaments, i que les 
responsabilitats compartides moltes vegades deriven en valors menystinguts. Però moltes 
de les competències transversals existents en els plans dʼestudis resulten fonamentals per 
una bona formació de lʼalumne. En molts casos aquestes competències és menystenen, 
arribant a la conclusió que aquestes haurien de venir de casa però en molts casos no és 
així. En el cas de la meva docència, crec que és important aplicar una de les que crec 
més fonamental per la formació dʼun futur professional: en treball en equip.

En lʼensenyament de química, a diferència dʼaltres ensenyaments més tècnics,  és molt 
poc habitual la realització de treballs en grup. I per tant, una capacitat tan important com la 
de col·laboració dins dʼun grup de treball no es practica suficient durant lʼensenyament.

Lʼassignatura de recursos informàtics que imparteixo, crec que resulta ideal per abordar 
aquesta competència, ja que la millor manera dʼavaluar lʼ aprenentatge dʼun eina com la 
programació, que és més una habilitat que un coneixement, és mitjançant un projecte 
compartit, en la qual es demana a lʼalumnat realitzar un programa informàtic utilitzant les 
eines apreses durant les classes teòriques.

En aquest cas mitjançant la guia adequada, i aprofitant que lʼassignatura compta com a 
pràctiques i disposa de pocs alumnes per classe, és possible iniciar-los en aquesta 
competència adequadament. 

Relacions amb altres tallers

En altres tallers ja em parlat de competències. Malgrat no ser exclusivament dedicats a 
les competències transversals, si que en el taller dʼAvaluació dels aprenentatges així com 
el de Planificació de la docència ja sʼhavia parlat de les competències especifiques i la 
dificultat de com valorar-les. També es cert, que les competències emocionals tractades 
en el taller Gestió de lʼestrès són competències transversals que sʼhaurien de distribuir en 
el pla curricular de lʼensenyament. 

Finalment. encara que més subtilment, els diferents tallers de tutorització també estan 
molt relacionats amb aquest taller, ja que com sʼha comentat ja en els tallers respectius, 
durant les tutories es desenvolupen moltes de les competències transversals que resulten 
molt útils en, per exemple, lʼinserció en el mon laboral o bé la gestió pròpia del temps i 
lʼautoavaluació dʼun mateix per ser conscient del seus punt forts i febles.

76! Carpeta docent



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

Esquema resum del taller
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Aplicabilitat del taller

La propietat intel·lectual és un tema molt sensible i mol de moda actualment, lʼauge de les 
noves tecnologies com Internet a obert una gran controvèrsia pel que fa a la privacitat i al 
drets sobre determinades obres. Així doncs, resulta molt important estar ben informat 
sobre com podem tractar la informació que recollim de diferents fons alhora de realitzar 
tan la nostra recerca com la nostra docència.

Per això mateix, crec que aquest taller és de gran utilitat en docència en l'àmbit sobretot 
de l'elaboració de materials docents a partir de fragments de fonts externes. En aquest 
cas resulta imprescindible conèixer la legislació vigent sobre la propietat intel·lectual (LPI) 
i sobre les llicencies existents per lʼus que em podem fer de les diferents obres.

Per tant, no em centraré a descriure una aplicació en concret sinó que estendré la 
lʼaplicabilitat als diferents materials que elaboro o he elaborat durant el transcurs de la 
meva docència, així com la recerca que estic duent a terme actualment.

Relació amb altres tallers

Aquest taller, a lʼigual que la majoria dels tallers efectuats en aquest segon curs del 
màster, més que relacionar-se amb uns taller en concret estan emmarcats amb el conjunt 
global del màster, guardant sinergies entre els diferents tallers. Tot hi així, si se nʼhagés de 
remarcar algun en concret possiblement destacaria la relació amb el taller dʼelaboració de 
materials i eines docents, on, com he comentat abans, resulta imprescindible conèixer la 
llei per tal de poder respectar els dret dʼautor en els fragments dʼaltres obres que puguem 
utilitzar al realitzar-los.

A la vegada també caldria mencionar doncs, el taller de Disseny de projectes per a la 
millora i la innovació docent, en que durant l'elaboració si escau de nous materials 
dʼinnovació també cal tenir present aquests drets.
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Anàlisi dʼun material segons la llei de propietat intel·lectual

Presentació del material
Aquest material es una part de la presentació que sʼutilitza en lʼassignatura de recursos 
informàtics. Aquesta assignatura es una obligatòria de primer any de lʼensenyament de 
química i que pretén donar unes nocions bàsiques dʼinformàtica als alumnes que acaben 
de començar la carrera.

Analisi del material
Tal com està en aquest moment, i segons les excepcions de la llei, aquest material es 
podria utilitzar. Durant la presentació apareixen moltes imatges que malgrat tenen llicència 
creative commons, no estan citades i per tant no contenen un reconeixent de lʼautor.

Tot hi així, aquesta presentació es podria utilitzar a classe de manera il·lustrativa sempre i 
quant seʼn cites la font oralment però en cap cas es podria penjar al campus virtual sense 
citar-ne correctament lʼautoria.

Memòria ROM

8

Fotografia on apareixen marques de fabricants.
Es podria utilitzar per fins acadèmics citant-ne lʼautor.

Juan Carlos Paniagua. Facultat de Química. Universitat de Barcelona. 2007 - 2012
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Figura 1.2: Estructuració d’un disc.

(s’hauria de parlar d’un arbust, més que d’un arbre, ja que no hi ha tronc). Es diu que els fitxers i
subdirectoris pengen del directori on s’ubiquen.

1.7 El sistema operatiu GNU/Linux

El GNU/Linux és un sistema operatiu lliure (vegeu l’apèndix B) que es pot obtenir gratüıtament a
la xarxa Internet; per exemple, de l’organisme sense ànim de lucre Debian, o de l’empresa Canonical
Ltd. (distribució Ubuntu, basada en Debian). També es pot comprar —a un preu força moderat— a
empreses que recopilen el que consideren més important i el distribueixen (RedHat, SuSe, Mandriva
. . . ). A més, aquestes proporcionen suport tècnic durant un cert peŕıode a partir de la data de
compra. Les distribucions de GNU/Linux inclouen diferents GUI (KDE, Gnome, etc.) que faciliten
les operacions més usuals; no obstant això, és interessant saber com es poden escriure i executar les
instruccions del sistema, ja que s’ha de treballar en mode text per poder treure-li tot el suc. Les
diferents GUI funcionen de manera bastant semblant. No obstant això, s’ha de tenir en compte que,
fins i tot per a una mateixa distribució i GUI, poden haver-hi petites diferències depenent de la versió
i de com s’hagi configurat el sistema.

Quan s’engega un ordinador, aquest busca un sistema operatiu en els discos accessibles i, si el
troba, comença a llegir les seves instruccions d’arrencada i copiar-les o carregar-les en la memòria
RAM. Si tenim més d’un sistema operatiu instal·lat al disc dur, per exemple, Windows i GNU/Linux,
trobarem de seguida una pantalla que ens oferirà la possibilitat d’escollir el sistema que vulguem
utilitzar. Seleccionarem l’opció Linux amb les tecles del cursor (que estan a la part inferior, entre el
teclat alfanumèric i el numèric) i, en prémer la tecla de retorn ( ←� ), es carregarà aquest sistema.

El sistema GNU/Linux també es pot carregar des d’un disc compacte d’arrencada o autònom
(un live CD), la qual cosa permet utilitzar-lo sense haver d’instal·lar res al disc dur. Només caldrà
engegar el PC amb el CD autònom ficat en el lector de CD i, si la BIOS (Basic Input/Output System)
està configurada de la manera adient,10 arrencarà el sistema del CD. En el moment d’escriure aquest
text, els CD autònoms més utilitzats deriven d’un que s’anomena Knoppix (vegeu la bibliografia).

10Si l’ordinador busca el sistema operatiu en el disc dur abans que en el CD s’haurà de modificar la BIOS per invertir

l’ordre de cerca. Per modificar la BIOS s’ha d’interrompre l’arrencada (quan s’inicia) prement una tecla que pot ser

Supr, F2, F1, Esc, etc., depenent del fabricant de la placa base. En començar l’arrencada sol aparèixer (de manera

força fugaç) una indicació de la manera d’entrar en la BIOS.

Ubicació/fitxer: /documents/apunts/apunts_mates
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Anàlisi dels PAT de la UB. Debat i posada en 
comú
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Aplicabilitat dels tallers

En aquest taller vam discutir la implementació del pla dʼacció tutorial PAT del la UB en els 
diferents ensenyaments. Malgrat ser una qüestió molt interessant, com en els cas dels 
altres tallers sobre tutorització universitària, l'aplicabilitat en el meu cas resulta molt 
escassa, més enllà de la tutoritació de petits treballs de lʼassignatura.

Relació amb altres tallers

Aquest taller es relaciona, a més dʼamb els altres taller de tutorització com son La tutoria 
universitària i el PAT a la UB i Suport i tutoritazació acadèmica de lʼestudiant, amb el taller 
de Gestió de lʼestrès i Adquisició de competències transversals on es tracten temes 
relacionats amb les competències transversals, les quals moltes es poden tractar durant 
les sessions de tutoria. Pel que fa a altres tallers, dificilment sʼen podria veure una relació 
clara.

Potser en el cas del taller dʼObservació docent és del quin guardaria més relació, ja que la 
relació mentor-novell pot arribar a ser, com ja he comentat anteriorment, molt propera a la 
de tutor - alumne.
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Taller de rúbriques

Esquema resum del taller

Rúbrica

Què és? És una eina docent  que 
serveix per avaluar 
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Aplicabilitat del taller

Les rúbriques són bàsicament una eina que serveix per avaluar i com a tal la seva 
aplicabilitat és molt elevada en qualsevol tipus dʼensenyament. En el meu cas, he utilitzat 
rúbriques en lʼavaluació dels treballs i projectes dels alumnes, per tal de ser coherent i just 
alhora de valorar la feina realitzada.

Utilitzant una rúbrica es possible ordenar els conceptes claus i valorar-les degudament 
encara que, no només és aquesta la seva utilitat. El fet que els alumnes la coneguin i la 
comparteixin des del principi, permet també guiar-los duran lʼelaboració del treball i tenir 
clar en tot moment que sʼels demana i en funció de que seʼls avaluarà.

És important destacar, que la rúbrica únicament funciona correctament si ha estat 
elaborada a consciència i especialment dedicada per un cas en concret. Per altra banda, 
si no és així suposen més un obstacle que una ajuda.

Relació amb altres taller

Com a matèria docent que és, té una relació clara amb el taller de Materials i eines 
docents, i, a la vegada, ja que és una eina dissenyada per avaluar, lògicament també està 
relacionada clarament amb el taller dʼavaluació del aprenentatges.

En el primer taller de màster, el de Carpeta docent, vam consensuar la rúbrica de 
valoració del màster, fent el primer contacte amb aquesta eina del màster. Per tan caldria 
afegir a la llista de taller relacionats aquest primer taller ja que vam portar a la pràctica el 
que vam aprendre en aquesta taller de rúbriques (encara que ha estat posterior)

Activitat pràctica

Durant el taller vam elaborar una rúbrica seguint les pautes apreses. En el meu cas vaig 
fer una rúbrica per avaluar el projectes de treball en grup  que formen part de lʼavaluació 
continuada de lʼassignatura de recursos informàtics. Aquesta rúbrica ha estat posada a la 
pràctica durant la pràctica docent i sʼadjunta en els annexos.
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Lideratge i comunicació a l’aula

Esquema resum del taller
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Aplicabilitat del taller

Aquest taller ofereix un punt de vista a vegades desapercebut pel propi docent: el paper 
de lider. El lider acostuma a ser una persona que adquireix, ja sigui per respecte, posició o 
por; una capacitat d'influència sobre el altres membres del grup. En el cas del docent, 
aquest realitza aquest paper de lider i els alumnes són el grup, per tal per tal dʼinfluir-los 
en l'aprenentatge cal mostrar unes bones qualitats de lideratge.

En qualsevol àmbit de la docència universitària en convenient aquest lideratge sʼexerceixi 
pel convenciment i no pas per lʼobligació de tal manera que els alumnes es trobin en un 
estat optim per lʼaprenentatge. El que passa, és que en funció de la preparació de 
lʼalumnat cal adaptar aquest lideratge i mostrar-se més impositiu o més allunyat segons 
convingui. Aquest model de lideratge sʼanomena Lideratge situacional.

L'aplicabilitat dʼaquest model a la meva docència resulta interessant, fins ara no mʼhavia 
posat a pensar sobre quin lideratge convenia més als estudiants, i mʼhe adonat que potser 
no cal només tenir en compte el seu grau de preparació sinó també la seva predisposició.

Relacionat amb  el taller de com aprenen els estudiants, veiem que cadascun dels 
alumnes està immers en un context diferent, i per tant té un interessos en lʼaprenentatge 
que poden ser molt diferents de la resta. Així doncs, tenim alumnes més pragmàtics i 
estratègics , que busquen principalment el rendiment mentre que en tenim de més  
passius, que busquen un coneixement més  superficial. 

Donat tota aquesta diversitat dʼobjectius i comportaments, seria útil doncs, mostrar un 
lideratge més localitzat en cadascú dʼaquests grups i només en el seu grau de preparació.

Ja que la assignatura que imparteixo són unes pràctiques, i normalment hi ha pocs 
alumnes per grup, podria plantejar-se seguir un lideratge adaptat a diversos grups segons 
la seva motivació i predisposició. 

Relació amb altres tallers

A part del taller de coma aprenen els estudiants, Aquest taller està molt relacionat també, 
amb  el taller de gestió de lʼestrès en que ses descriuen competències emocionals que 
estan molt relacionades en com els estudiants reaccionen davant del lideratge dʼun 
docent, per exemple.

Per altra banda, el lideratge infon lideratge, cosa que pot ser una competència transversal 
molt important, tal com sʼens mostrava en el taller dʼAdquisició de competències 
transversals a la universitat.

Finalment, i no menys important, el respecte al tutor sʼaconsegueix mitjançant un lideratge 
molt important que ha dʼoferir el tutor alhora e generar confiança durant les tutories. Un 
Alumne es deixa aconsellar per una persona que li infongui respecte, i aquesta persona  
és un lider.
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Activitat: Autoanàlisi del lideratge a lʼaula i pla de millora utilitzant el 
model de “lideratge situacional”

Breu introducció al model de lideratge situacional
El lideratge ha estat, des de temps immemorials, un dels elements clau per a la cohesió 
dels grups socials, proporcionant tan una guia com un suport per als membres del grup. 
Aquest lideratge sʼexerceix per part dʼun individu anomenat lider que adquireix tan per 
respecte com per admiració la capacitat per a influir a la resta i, per tant, el poder per 
pendre decisions que repercuteixen en tot el grup. 

Al llarg de la història dʼhan desenvolupat diferents estratègies per tal dʼexercir el lideatge, 
des de regims totalment dictatorials controlats per la por, com totalment participatius on el 
lider és un membre més i nomès realitza el paper de suport.

En el cas de lʼaula, el paper del lider recau lògicament en el docent que, mitjançant la 
seva posició, influeix a la resta de la classe per tal dʼaconseguir un objectiu comú: 
lʼaprenentetge. 

El model lideratge situacional és basa en, com a lider, exercir diferents tipus de lideratges 
segons la situació en que es troba el grup. Així doncs, per a grups poc experimentats i 
que necessiten moltes directrius resulta més òptim adoptar un lideratge més dictatorial, i a 
mesura que el grup  va tenint més experiència canviar un lideratge més participatiu sense 
tantes directius.

Aquesta evolució es pot resumir en forma dʼesquema en funció de la quantitat de directius 
i del suport que sʼaporta al grup, tal com es mostra en la figura 1 on la fletxa indica la 
successió òptima de dʼestils de lideratge adoptat a mesura que el grup  guanya 
experiència.

Figura 1. Esquema del model de lideratge situacional.
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Activitat dʼautoanàlisi de lʼestil propi de lideratge
Context
En el meu cas, imparteixo classe en una assignatura de primer del grau de química. 
Lʼassignatura sʼanomena Recursos Informàtics, i pretén donar una petita introducció a la 
programació informàtica per a químics. Els alumnes en general arriben poc experimentats 
en la matèria, encara que sempre hi ha uns pocs que sí que tenen coneixements previs. 
Tot això, sumar al fet que la informàtica és una matèria que tendeix a donar-se-li molt bé a 
algunes persones i molt malament a dʼaltres fa que el grup esdevingui molt heterogeni.

Les classes sʼimparteixen a lʼaula dʼinformàtica; 2 hores, tres dies la setmana;  i 
acostumen a ser dʼentre 20-30 alumnes. Lʼassignatura és d'assistència obligatòria per la 
qual cosa no acostuma a haber-hi absències.

Impartició de la classe
Encara que la classe és essencialment pràctica, durant la primera mitja hora sʼexpliquen 
els conceptes bàsics que es practicaran a classe amb lʼajuda dʼuna presentació.

Normalment intento fer aquesta primera part participativa. Llanço preguntes als alumnes 
sobre conceptes relacionats de classes anteriors però, tot hi així, resulta força evident que  
les classes són bàsicament unidireccionals. 

La resta de la classe és realitza la part pràctica, molt més participativa. Els alumnes 
desenvolupen els conceptes apresos realitzant individualment exercicis curts assignats 
pel professor. Generalment pregunten molt, i en molts casos inclús entre ells, de manera 
que lʼhumor de la classe millora molt.

Els exercicis a realitzar estan determinats pel programa de lʼassignatura, de tal manera 
que tots els professors que imparteixen lʼassignatura van al mateix ritme i proposen els 
mateixos exercicis. Això fa que en alguns casos lʼassignatura resulti una mica inflexible, ja 
que degut a lʼheterogeneitat de la classe alguns alumnes es poden sentir desmotivats pel 
poc desafiament que suposen els exercicis bàsics, mentre que dʼaltres se senten 
aclaparats per la seva dificultat.

Avaluació de lʼestil de lideratge
Basat amb el feedback obtingut per altres professors i els resultats obtingut amb el test de 
lideratge del bloc dʼexercicis que vam fer en el taller, mʼhe adonat que malgrat intentar 
practicar un lideratge més de tipus persuasiu, en molts casos acabo derivant a un estil 
una mica dictatorial. Sobretot en la part teòrica, en que defineixo estrictament el ritme de 
la classe, donant les instruccions exactes que la classe necessita i permeto molt pocs 
canvis al programa establert.

És cert però, que en el primer curs els alumnes necessiten més directrius, i moltes 
vegades agraeixen una estructuració més rígida de la classe. Però a la llarga necessiten 
més llibertat i sentir-se més partíceps de la classe per tal de poder aprofundir en 
lʼaprenentatge. És per això que caldria que durant el transcurs lʼassignatura, el lideratge 
utilitzat passes ràpidament a un estil més participatiu, que resulta més adequat en l'àmbit 
universitari. 
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Pla de millora
Donat les mancances descrites en el punt anterior, caldria doncs, incidir sobretot en la 
transició de lideratge dictatorial a lideratge persuasiu ofert en la part teòrica. 

Durant la part pràctica, la classe es torna molt més participativa i el docent actua com un 
lider sota demanda. Només quant seʼl necessita, ofereix suport per la resolució dels 
problemes, i en tot cas, actuant com un membre més del grup. 

La part teòrica és una altra història. L'assignatura no és precisament popular, ja que està 
poc relacionada amb el grau de química, així que la majoria els alumnes tendeixen a voler 
aprovar lʼassignatura  ”dʼalguna manera” i treure-se-la de sobre.

Una possible solució per tal de poder millorar els resultats seria cridar lʼatenció dʼaquells 
alumnes desmotivats mitjançant una classe teòrica molt més dinàmica, que es pogués 
adaptar al ritme de la classe i on els alumnes proposessin els exercicis a fer (o el 
problemes a resoldre) en comptes de venir prefixats.  Dʼaquesta manera els alumnes més 
avançats podrien mantenir una alta motivació autoproposant-se reptes més interessants 
que els problemes bàsics, i per altra banda el alumnes que els hi costa més, no es veurien 
frustrats per uns exercicis, cada cop  més difícils, que cada cop  comprenen menys i que al 
final acaben aprenent-se de memòria per tal de tenir una oportunitat dʼaprovar lʼexamen.

A lʼactuar com a lider sota necessitat, gràcies als alumnes avançats es descarregaria 
càrrega docent que es podria redirigir per poder actuar amb un lideratge més persuasiu 
sobre la resta dels alumnes.

La idea doncs, seria mantenir dos tipus de lideratges dins el grup, o bàsicament crear dos 
grups solapats dins la mateixa aula. Per una banda un lideratge participatiu o fins hi tot en 
algun cas pròxim al delegatiu pels alumnes que tenen experiència en la informàtica i 
programació, donant-liʼs la oportunitat de plantejar-se nous reptes i realitzant 
autoaprenentage mitjançant els diferents materials online o en paper disponibles. En 
aquest cas el professor actua únicament com a suport i sota demana.

Per altra banda, pels alumnes menys motivats, caldria oferir un nivell dʼimplicació molt 
més elevat, proposant el docent els exercicis a fer tot intentant explicar lʼobjectiu dʼaquests 
i afavorint la comprensió bàsica de la matèria de lʼassignatura. Dʼaquesta manera, malgrat 
no tenir una motivació inicial per lʼassignatura els alumnes serien capaços dʼadquirir les 
competències bàsiques necessàries per complir els objectius dʼaquesta.

Conclusions
El lideratge situacional no consisteix només en adaptar-se segons la situació del grup sinó 
que pot utilitzar-se en funció de lʼalumne concret. Per tant és possible presentar diferents 
tipus de lideratge en una sola classe segons els alumnes a qui està dirigit. 

Tot i així, cal anar en compte de no excedir-se. Es possible dividir la classe en subgrups, 
però una divisió massa fragmentada pot resultar contraproduent. Els subgrups cal a més 
que siguin dinàmics i permetre una certa fluència dʼalumnes dʼun a lʼaltre segons avança 
el curs, per tal de permetre als alumnes respondre en funció de les seves situacions 
personals. Dʼaquesta manera seria possible aconseguir que el màxim dʼalumnes es 
trobessin suficientment motivats  sense caure ni en la frustració ni en la trivialitat.
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Pràctica docent



Introducció
En vista al pla docent proposat i malgrat les limitacions tècniques per dur a terme algunes 
de les propostes, he intentat adaptar el programa per incorporar algunes de les tècniques 
i metodologies apreses en el màster.

Per tal de fer-ho vaig proposar al professor responsable de la primera part de lʼassignatura   
intercanviar els rols amb mi, i jo encarregar-me de la major part de les tasques docents 
dʼaquesta primera part de lʼassignatura i ell actuar de professor ajudant.

Un cop acordat aquest punt, em vaig disposar a elaborar tot una serie de materials 
docents necessaris per poder suportar la metodologia  que estava disposat a aplicar.

Metodologia
Sʼhan centrat en 4 aspectes principals:

Avaluació dels coneixements previs dels alumnes
Com ja he comentat anteriorment, aquesta assignatura disposa dʼuna gran varietat 
dʼalumnes amb un molt diferent background sobre coneixements informàtics. Per aquesta 
raó crec que és important tenir una primera idea dʼaquesta distribució per tal de poder 
adaptar l'assignatura, sobretot en les primeres classes, a aquest fet.

Per tal de dur-ho a terme he elaborat un petit qüestionari anònim que es passa als 
alumnes el primer dia de classe (annex 1).

Activitats de seguiment i assentament de coneixement
Un dels problemes dʼaquesta assignatura es que els conceptes apresos a cada sessió 
són directament depenent dels apressos en les sessions anteriors, cosa que fa que sigui 
molt fàcil que en un moment determinat alguns alumnes quedin despenjats de 
lʼassignatura ja que si no han entès bé la matèria explicada fins al moment els és 
pràcticament impossible seguir endavant.

Per tant, es molt important utilitzar algun mètode de seguiment per tal de poder controlar 
si en un moment determinant lʼalumnat esta seguint correctament el desenvolupament de 
lʼassignatura, i poder tenir marge de maniobra per poder-ho redirigir.

Aquesta problemàtica lʼhe abordat dissenyant una serie de proves curtes de 10 minuts 
que es reparteixen a lʼinici de cada sessió sobre els conceptes impartits la sessió anterior 
(annex 2). Dʼaquesta manera sʼaconsegueixen dues coses: Per una banda, iniciem 
lʼactivació dels alumnes mitjançant una activitat distesa tot recordant i repassant el 
conceptes de la sessió anterior. I per lʼaltre és recull una informació molt útil sobre la 
progressió dels alumnes a fi de detectar si hi ha alguna falta de seguiment per part de 
lʼalumnat. A  més, el propi alumne ho pot utilitzar com una prova autoavaluació, permetent 
adonar-se ell mateix si realment ha après el que ell creu.

Per tal de donar de no agafar lʼalumne en fred, abans de realitzar la prova es reparteixen 
als alumnes les correccions de la prova anterior i es comenten els punts que han resultat 
més complicats. Dʼaquesta manera lʼalumne pot realitzar la prova del dia sabent on sʼha 
equivocat en la passada i podent-ho corregir dʼimmediat, així sʼevita la frustració de 
cometre el mateix error en la següent prova.
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Projecte de treball en equip
Una de les mancances en lʼensenyament de Química al meu parer, és l'individualisme que  
fomenten totes les assignatures. Una pràctica absència de treballs i encara menys treballs 
en equip  fa que ni tan sols en les pràctiques de laboratori, que generalment son 
individuals,  els alumnes desenvolupin competències col·laboratives o de treball en equip. 
Tenint en compte que un cop al mon laboral, la col·laboració entre equips i departaments 
resulta crucial, he cregut que aquesta assignatura podria ser un bon moment per elaborar 
un treball en grup.

La programació informàtica com a eina que és, resulta molt difícil avaluar-la amb un 
simple examen, en la majoria dels centres tècnics especialitzats, la manera com es sol 
avaluar una matèria com aquesta es mitjançant un projecte consistent en la creació dʼun 
programa llarg, i en molts casos en grup.

Així doncs, tenint en compte tot això, he empleat la part destinada a lʼavaluació 
continuada per incorporar un treball en equip substituint la prova parcial que originalment 
és realitzava en horari de classe i que cada professor podia decidir fer-la o no. Aquest 
treball es descriu detalladament en lʼannex 3.

Materials de suport en els exercicis
Durant lʼelaboració dels exercicis a classe, els alumnes han de recordar moltes comandes 
tan del funcionament del sistema operatiu com de programació. Aquestes comandes 
malgrat estan explicades en el manual que tenen, aquestes estan disperses al llarg del 
text i resulta lent de buscar-les.

Pensant en això he elaborat una serie de “formularis” de comandes on es troben de 
manera senzilla i resumida la sintaxi dʼaquestes comandes amb  un parell dʼexemples 
clarificadors, just per que no hagin de recórrer al llibre i tinguin un resum curt (dʼuna 
pàgina o dues) a mà alhora de fer els exercicis. Aquests resums dʼadjunten en els 
annexos.

Resultats i conclusions
Lʼaplicació de les diverses innovacions ha resultat molt més laboriós que el programa 
original, ja que per cadascuna de les innovacions ha estat necessari elaborar el materials 
docents pertinents per tal de dur-la a terme. No obstant això, sʼha de dir que en les 
pròximes ocasions que imparteixi lʼassignatura, gran part dels materials són totalment     
reciclables i per tant, la feina necessària per refer-los/adaptar-los  seria molt menor. 

El resultat obtingut per cadascun dels aspectes claus en que incidit, mencionats 
anteriorment  ha estat molt dispar. Per això desglossaré les conclusions, comentant 
diferents aspectes per separat.

Avaluació de coneixements previs
Valoro molt positivament el resultat que vaig obtenir dʼaquest qüestionari. A diferència de 
dʼaltres anys, vaig veure que tots els dels alumnes cursaven aquesta assignatura per 
primer cop, de manera que no em vaig haver de preocupar de mantenir lʼatenció dels 
repetidors durant les primeres classes teòriques (cosa que per experiència em 
preocupava molt). A més, em va ajudar a veure que excepte uns pocs, la gran majoria 
dels alumnes no havien utilitzat mai el sistema operatiu Linux ni havien programat mai. 
Així que vaig redissenyar la rampa dʼaprenentatge per tal de fer-la més suau al principi, 
dedicant una mica més de temps en les dues primeres classes, a la introducció al sistema 
operatiu. Jo crec que això em va ajudar a poder reforçar un aspecte que podria ser 
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problemàtic de cara a no perdre massa temps en les sessions pràctiques on realment 
acaben sortint totes aquestes mancances si no queden ben apresses.

Activitats de seguiment i assentament de coneixement
Pel que fa a aquestes activitats, és potser lʼaspecte que crec que ha anat millor. És cert 
que degut a la meva manca dʼexperiència el nivell de les activitats ha estat dispar, i 
algunes dʼelles realment sʼhaurien de corregir de cara a la pròxima vegada, però el 
resultat general ha estat molt positiu. Els alumnes han trobat una motivació per portar la 
classe al dia, el fet de tenir avaluacions diàries ha permès a molt dʼells adonar-se de les 
seves mancances i al donar-lis la possibilitat de no seguir exactament el programa 
establert han pogut refer exercicis de sessions anteriors i així no despenjar-se de 
lʼassignatura. Sʼha de dir que ha estat força complex el fet de tenir alumnes fent exercicis 
de diferents sessions al mateix temps però crec que ha valgut la pena. Tot hi així, he vist 
que per anar bé lʼelecció de poder fer exercicis dʼaltres sessions cal que estigui moderada 
pel professor, ja que sinó la cosa es pot descontrolar molt. En tot moment el professor ha 
dʼestar al cas de quins exercicis esta fent cada alumne, i en tot cas, això funciona sempre 
que el gruix dels alumnes estiguin fent exercicis de la sessió que toca segons el 
programa.

Lligant amb això, també he vist que malgrat no era lʼintenció inicial, hi ha hagut uns pocs 
alumnes que sʼhan avançat al temari i han arribat a fer algun exercici de la sessió 
següent. No ho he trobat malament (encara que potser poc recomanable) però mʼha 
ajudat a poder reconduir els alumnes més avançats per tal que no s'avorrissin i perdessin 
lʼinterès. Cal dir però, que només ha estat en comptades ocasions, ja que la majoria dels 
exercicis es poden resoldre de diverses formes i generalment sempre hi ha una forma 
prou complexa per de satisfer aquests alumnes.

Projecte de treball en equip
Pel que fa al projecte, era lʼactivitat en que tenia posat més il·lusió. No obstant, els 
resultats no han esta tan bons com pensava. El meu mentor, ja mʼhavia advertit que 
potser la implementació dʼun treball en equip en aquesta assignatura podria ser 
complicada, i degut al petit percentatge que contava en el global de la nota final podria ser 
menystingut pels alumnes. Així hi tot el vaig posar a la practica amb els resultats 
següents:

Molts dels alumnes van deixar per ultim moment lʼelaboració dels treball, cosa que va fer 
que ni tinguessin el temps necessari per fer-ho ni haguessin fet el pas previ de recerca 
dʼinformació  i plantejament del programa correctament. Tot això van fer de les reunions 
de seguiment molt infructuoses, ja que en comptes de parlar sobre les dificultats que 
tenien durant lʼelaboració es va parla una vegada i una altra sobre el plantejament inicial.

És cert però, que en el mateix període que  es feia lʼassignatura també tenien pràctiques 
per la tarda, cosa que va fer que el temps disponible per reunir-se entre ells fos escàs. Tot 
hi així, si que hi ha grups que van demostrar més perseverança i van elaborar un bon 
treball final i van aprendre molt (tal com van demostrar a lʼexamen), però en general no va 
tenir un seguiment massa bó.

Com a experiència en trec que la idea no és dolenta però sʼhauria de polir en diversos 
aspectes. Primerament crec que en comptes de tres treballs opcionals, hauria de ser un 
de sol i ser molt més dirigit. En comptes de fer reunions individuals amb  els grups, 
sʼhauria de treballar  aquest únic projecte una mica en hores de classe, i utilitzar-lo per 
exemplificar els conceptes que es van aprenent. Dʼaquesta manera, encara que es corre 
una mica el risc de copiar-sʼho uns dels altres i és perd una mica el sentit del grup 
sʼevitaria que els alumnes es dediquessin a ell just els últims dies. Es podrien proposar 
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com activitats optatives la resta dels treballs. A canvi dʼaixò, es podria donar més marge 
dins dels exercicis proposats de cada sessió per substituir-los parcialment per un 
dʼaquests treballs més motivadors pels alumnes que ho volguessin. Finalment es podria 
donar més pes a lʼelaboració dʼun informe sobre el projecte que faria el grup.

Materials de suport en els exercicis
Aquests materials, molt ben pensats en principi, resulta que no han tingut l'èxit que 
esperava. El primer de tots el vaig passar en paper (tot i que també estava penjat al 
campus) i va tenir un èxit moderat els primers dies, però a la llarga els alumnes sʼen van 
anar oblidant i van deixar dʼusar-los. No crec que sigui una mala idea, però només uns 
pocs en fan un ús real. Ara que estan fets no suposa cap  esforç tenir-los penjats al 
campus, així que els seguiré utilitzant, però no veig que tingui massa sentit fer-ne més.
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Qüestionari de coneixements previs

Coneixements previs
Coneixes el sistema operatiu Linux?

Has treballat mai en Linux?

Coneixes algun llenguatge de programació informàtica? En cas afirmatiu, quins?

Has programat mai en algun llenguatge de programació? En cas afirmatiu, quin/s?

Es el primer cop que fas aquesta assignatura?

Recursos informàtics 2013
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Activitats de seguiment

Escribiu el resultat de lʼexecució dels programes següents:

Programa 1

Programa 2

Programa 3

Programa 4

Programa 5

Programa 6

A=2
B=4
C=A+B+3
write (6,*) “C”
end

 Solució:

A=1
B=2
write (6,*) A,B
end

 Solució:

A=0
write (6,*) A
B=0
C=A+B+3
write (6,*) C
end

 Solució:

A=6
write (6,*) A
A=1
write (6,*) A
end

 Solució:

B=4
C=B+1
write (6,*) “C”,C
end

 Solució:

A=2
write (6,*) A
B=4+A
A=B-1
write (6,*)  A,B
end

 Solució:

Nom i cognoms:                                                                                                                      Prova ràpida
10 Minuts

! Annexos ! 99



Indiqueu el valor de les següents operacions lògiques encerclant la resposta 
correcta, tot sabent que:  
A=1, B=3, C=6 i D=10

1) A.eq.A

! ! ! a.Cert!! ! b.Fals

2) C.le.A

! ! ! a.Cert!! ! b.Fals

3) 1.ne.B

! ! ! a.Cert!! ! b.Fals

4).not.(A.gt.B)

! ! ! a.Cert!! ! b.Fals

5) (B.gt.A) .and. (B.lt.C) 

! ! ! a.Cert!! ! b.Fals

6) (A.lt.B) .or. (B.gt.3)

! ! ! a.Cert!! ! b.Fals

7) (.not.(B.le.A) ).and.( (C.ge.A).or.(B.le.D) )

! ! ! a.Cert!! ! b.Fals

8) (B.eq.C).or.(B.lt.A).or.(A.gt.D).or.(D.le.C)

! ! ! a.Cert!! ! b.Fals

9) ( (D.le.D).and.(D.ge.A) ).or.( (D.lt.2).and.(C.ge.B) )

! ! ! a.Cert!! ! b.Fals

10) ( (B.eq.10) .or. (A.lt.D) ).and.( (C.ne.B).or.(C.le.B) )

! ! ! a.Cert!! ! b.Fals

Nom i cognoms:! 10 minuts
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Indiqueu el nombre de vegades que escriurà la paraula ʻCICLEʼ els següents 
fragments de codi:

1) do i = 1,10
# write (6,*) ʻCICLEʼ
    enddo

2) do k = 0,13,2
# write (6,*) ʻCICLEʼ
    enddo

3) do i = 1,20
# if ( (i.lt.15).and.(i.gt.5) ) then
#    write (6,*) ʻCICLEʼ
          endif
    enddo

4) do j=1,5
         do k = 0,5
              write (6,*) ʻCICLEʼ
         enddo
    enddo

5) do i = 1,5
         do j = i,6 
#      write (6,*) ʻCICLEʼ
         enddo
    enddo 

6) i=2
   do while ( i .lt. 6 )
        write (6,*) ʻCICLEʼ
        i=i+1
   enddo

7) i=2
    k=4
    do while ( (i.le.2) .and. (k.gt.1) )
         write (6,*) ʻCICLEʼ
         k=k-1
    enddo

Nom i cognoms:! 10 minuts

Resposta:

Resposta:

Resposta:

Resposta:

Resposta:

Resposta:

Resposta:
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Escolliu entre les diverses opcions el valor que tindrà la variable ʻSOLʼ al final del fragment 
de codi, sabent que F i G son vectors dimensionats com a:
DIMENSION F(100) G(100)

1) A = 3
    F(A) = A
    SOL = F(A) +3
! ! ! a) 6! ! ! b) 3! ! ! c) 9! ! ! d) 0

2) B=4
     F(B) = 5
     SOL= B + F(4)
! ! ! a) 9! ! ! b) 4! ! ! c) 5! ! ! d) 1

3) do i = 1, 10
       F(i) = i+1
     enddo
     SOL = F(3)
     SOL = SOL+1
! ! ! a) 5! ! ! b) 4! ! ! c) 11! ! ! d) 10

4) do j = 1,10
       if ( mod(j,2) .eq. 0 ) then
         G(j) = j
       else
         G(j) = j*2
       endif
     enddo
     SOL = G(5)-1
! ! ! a) 9! ! ! b) 4! ! ! c) 5! ! ! d) 10

5) A=4
    do i = 1,10
      do j = 1,10
        G(i,j) = i + j
      enddo
    enddo
    SOL = G(3,A)*2
! ! ! a) 14! ! ! b) 100!! ! c) 20! ! ! d) 7

6)  C = 1+1
     do i = 1,15
       G(i) = i
     enddo
     SOL = G(2)
     do i = 1,10
       F(i) = G(i)+2
     enddo
     SOL = F(3)+G(C)

a) 5! ! ! b) 15! ! ! c) 2! ! ! d) 7

Nom i cognoms:! 10 minuts
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Escribiu el resultat de lʼexecució dels programes següents:
Nota: Indiqueu si el número és real o enter

Programa 1

Programa 2

Programa 3

Programa 4

Programa 5

Programa 6

A=1
B=2.
C=B
B=A
write (6,*) A,B
end

 Solució:

N=1
A=2/N
write (6,*) N
end

 Solució:

A=1
M=4.
B=C+A*2
write (6,*) B,M
end

 Solució:

A=3.
N=2
M=A/N
write (6,*) M
end

 Solució:

A=3/2
B=A+1
write (6,*) A
end

 Solució:

N=1
C=4.
A=3
A=1/2+3*A-N/2.+C**2
write (6,*) A
end

 Solució:

Nom i cognoms:                                                                                                                      Prova ràpida
10 Minuts
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Indiqueu el nombre de vegades que escriurà la paraula ʻCICLEʼ els següents 
fragments de codi:

1) do i = 1,10
# write (6,*) ʻCICLEʼ
    enddo

2) do k = 0,13,2
# write (6,*) ʻCICLEʼ
    enddo

3) do i = 1,20
# if ( (i.lt.15).and.(i.gt.5) ) then
#    write (6,*) ʻCICLEʼ
          endif
    enddo

4) do j=1,5
         do k = 0,5
              write (6,*) ʻCICLEʼ
         enddo
    enddo

5) do i = 1,5
         do j = i,6 
#      write (6,*) ʻCICLEʼ
         enddo
    enddo 

6) i=2
   do while ( i .lt. 6 )
        write (6,*) ʻCICLEʼ
        i=i+1
   enddo

7) i=2
    k=4
    do while ( (i.le.2) .and. (k.gt.1) )
         write (6,*) ʻCICLEʼ
         k=k-1
    enddo

Nom i cognoms:! 10 minuts

Resposta:

Resposta:

Resposta:

Resposta:

Resposta:

Resposta:

Resposta:
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Indiqueu el nombre de vegades que escriurà la paraula ʻCICLEʼ els següents 
programes:

1) do i = 1,15
       write (6,*) ʻCICLEʼ
    enddo
    end

Resposta:

2) do i = 1,15
      do j = 0,10,2
       write (6,*) ʻCICLEʼ
      enddo
    enddo
    end

Resposta:

3) do k = 1,15,1
      if (mod (k,2).eq.0) then
        write (6,*) ʻCICLEʼ
      endif
    enddo
    end

Resposta:

4) do lucky = 1,3
      do idiot = 2,4
       do mate = 5,7
         if (idiot.lt.lucky) then
          write (6,*) ʻCICLEʼ
         endif
       enddo
      enddo
    enddo
    end

Resposta:

5) do man= 2,5
      if (man.ge.3) then
       do lim=1,man
        write (6,*) ʻCICLEʼ
       enddo
     endif
    enddo
    end

Resposta:

6)  do ins=1,10,2
       write (6,*) ʻCICLEʼ
       do jack = 1,3
         write (6,*) ʻCICLEʼ
       enddo
       write (6,*) ʻCICLEʼ
     enddo
     end

Resposta:

Nom i cognoms:! 10 minuts
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Indiqueu que escriurà per pantalla lʼexecució dels següents fragments de codi:
Tingueu en compte si serà real o enter

dimension A (100)
P=1.
do i = 1, 7
  write (6,*) P=P+i/2
enddo
write (6,*) “P=”,P

Resposta:

dimension B(100)
B(1)=5
B(2)=B(1)/2
do i = 3,2,-1
  B(i)=B(i-1)+1
enddo
write (6,*) B(3),B(1),B(2)

Resposta:

dimension C(15)
do j = 1,10
  C(j)=j*1/2.
enddo
write (6,*) C(5),C(7),”C(9)”

Resposta:

dimension D(10)
do k = 1,10
  D(k)=k
  if ((k.gt.4).and.(k.lt.8)) then
    D(k)=k*2
  endif
enddo
write (6,*) D(2),D(5),D(8)

Resposta:

dimension F(10)
F(1)=0
F(2)=0
do l = 3,10
  F(l) F(l-2)+F(l-1)
enddo
write (6,*) F(2),F(3),F(4),F(5),F(6),F(7)

Resposta:

dimension L(50)
L(5)=1
L(10)=2
do m=8,1,-2
  L(m)=L(10)+L(m+2)
enddo
write (6,*) L(4),L(5),L(6)

Resposta:

Nom i cognoms:! 10 minuts
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Indiqueu que escriurà per pantalla lʼexecució dels següents fragments de codi:
Tingueu en compte si serà real o enter

1) dimension A(43,88)
     do i = 1,3
      do j = 1,3
        A(i,j)=i/j
      enddo
     enddo
     write (6,*) A(1,3),A(3,2),A(3,3)

Resposta:

2) dimension B(100,100),C(100)
    do i = 1,10
      C(i)=i*2
     do j = 1,10
       B(i,j)=i-j
     enddo
  enddo
 write (6,*) (C(i)+B(1,i),i=1,3)

Resposta:

3) dimension N(100,100)
    do l=1,3
      do m=1,2
       A(l,l)=l+m
      enddo
     enddo
     write (6,*) A(1,1),A(2,2),A(3,3)

Resposta:

4) dimension C(75,39)
    soz=0
    do mal=1,2
      do mad=1,2
       S(mad,mal)=mal*mad
        soz = soz + S(mad,mal)
      enddo
    enddo
    write (6,*) soz

Resposta:

5) dimension A(9,9),B(9,9),C(9,9)
    do i = 1,6
     A(i,i+1)=-i/2
    enddo
    write (6,*) A(3,4),” A(4,5)”,A(6,7)

Resposta:

6) dimension L(10,10)
    do i=1,3
      do j = 1,3
        L(i,j)=mod(i,j)
      enddo
      write (6,*) (L(i,j),j=1,3)
     enddo

Resposta:

Nom i cognoms:! 10 minuts
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Indiqueu que escriurà per pantalla lʼexecució dels següents programes:
Tingueu en compte si serà real o enter

a=1.
b=2
c=test (a,b)
write (6,*) c
end
function test (p,v)
 test = p + v
end

Resposta:

z=1
a=3.
write (6,*) nfunc (z),nfunc(a)
end
function nfunc (q)
k=0
do i = 1,3
 k=k+z
enddo
nfunc = k+3
end

Resposta:

dimension C(10)
c(1)=1
write (6,*) C(1),m(2),m(C(1))
end
function m (a)
 if (a.gt.1) then
  m = a*3
 else
  m = a*4
 endif
end

Resposta:

L=1
B=1
N=3.
P=4.
call gira(B,N,P)
write (6,*) P,B,N,L
end
subroutine gira (P,N,B)
write (6,*) N,P,B
L=6
P=N
end

Resposta:

Nom i cognoms:!
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dimension V(10),G(100)
do i = 1,3
 V(i)=(i+6)/2
 call SUM(V,G,i)
 write (6,*) G(i),V(i),G(V(i))
enddo
end
subroutine SUM (G,V,j)
dimension V(10),G(100)
 G(j)=3*j
 V(j)=2*j
 V(3*j)=V(j)-1
end

Resposta:

A=1
B=2.
C=3.
do k = 1,2
 call matriu (A,B)
enddo
write (6,*) A,B,C
end
subroutine matriu (C,D)
C=C+D
end

Resposta:

dimension F(10)
s=2
s=3
x=2.
call jac (s,x,F)
write (6,*) F(4)
x=5
call jac (s,x,F)
write (6,*) F(4)
end
subroutine jac (a,b,c)
 dimension C (10)
 a = bal (a,2)
 b = bal (b,3)
 do i = 1,10
  C(i) = a + b +i
 enddo
write (6,*) C(3)
end
function bal (L,L2)
 bal = mod (L,L2)*3
end

Nom i cognoms:!
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Projectes

Descripció de projecte

Treball consistent en elaborar un programa informàtic escrit en llenguatge Fortran que es 
durà a terme durant la primera meitat del semestre i sʼanirà supervisant periòdicament per 
part del professorat.

Aquest treball sʼefectuarà en grups de 2 o 3 alumnes (excepcionalment 4) que sʼescolliran 
al a lʼinici del semestre i sʼanirà desenvolupant per parts a mesura que els alumnes vagin 
aprenent les diferentes capacitats del llenguatge fortran.

El projecte a realitzar sʼescollirà entre 3 propostes diferents que sʼexplicaràn amb graus de 
dificultat diferents, per tal que cada grup pugui valorar la seva capacitat de dedicació al 
projecte.

Propostes

$ -Quiniela: El programa ha de fer una predicció sobre el resultat de la quiniela de la 
propera jornada, requerint com a entrada les parelles dʼequips enfrontats i presentant un 
fitxer de resultats com a sortida. Es valorarà la flexibilitat alhora dʼintroduir les dades, la 
presentació del fitxer de sortida, lʼadaptabilitat a situacions imprevistes, la capacitat 
dʼactualització del programa sense requerir recompilació (ex: base de dades, 
ponderacions de paràmetres, etc) i la aplicabilitat en diversos ambits (ex: en futbol, 
bàsquet, rugbi, tennis, etc).

DIVERTIT CREATIU ALGORÍSMIA

$ -Sudoku: El programa ha de donar la solució ( o una de les solucions) a un sudoku 
problema plantejat per lʼusuari. Requerint com a entrada el sudoku a resoldre i com a 
sortida el sudoku resolt. És valorarà lʼestratègia de resolució (velocitat i eficiència i 
fiabilitat) la presentació dels resultats i la facilitat per introduir el sudoku a resoldre. 

EFICIÈNCIA MATEMÀTIC ESTRATÈGIC

$ -Dinàmica dʼuna molècula diatòmica: El programa haurà de resoldre les equacions 
clàssiques del moviment mitjançant un algorisme dʼintegració per a una molècula 
diatòmica i determinant-ne les diverses propietats (frequència de vibració, amplitud 
màxima i mínima de lʼenllaç, etc) i presentant gràfiques de la trajectòria, la velocitat i 
lʼacceleració.
Es valorarà lʼalgorisme utilitzat per a la integració, la presentació de les gràfiques de 
resultats, i la comparació amb  dades experimentals de diversos casos estudiats amb el 
programa.
 
 CIENTIFIC DESAFIANT COMPLET 

A més del programa caldrà presentar un informe escrit on sʼexposin detalladament 
lʼestratègia adoptada per resoldre el problema plantejat, les diverses dificultats que hagin 
sorgit en el desenvolupament del projecte, el repartiment de les tasques dins del grup i 
finalment un esquema explicatiu del funcionament del programa final.
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Predicció dʼuna quiniela

Descripció
Una quiniela és bàsicament una predicció sobre el resultat dʼun event esportiu, ja sigui per 
lleure o participant en una de les múltiples opcions dʼapostes remunerades.

1 1 X 2 1 X 2 1 X 2 1 X 2 1 X 2

2 1 X 2 1 X 2 1 X 2 1 X 2 1 X 2

3 1 X 2 1 X 2 1 X 2 1 X 2 1 X 2

4 1 X 2 1 X 2 1 X 2 1 X 2 1 X 2

5 1 X 2 1 X 2 1 X 2 1 X 2 1 X 2

6 1 X 2 1 X 2 1 X 2 1 X 2 1 X 2

Objectiu
Crear un programa capaç de poder predir amb  criteri el resultat dʼuna jornada/torneig/
event esportiu a partir dʼun algorisme informàtic en Fortran.

Procediment
El procediment pot ser molt variat, en aquest cas però, sʼhauria de treballar sobretot amb 
lʼadaptibilitat a diferents tipus modalitats de competició. Un fitxer de dades històriques 
sobre els equips o participants seria una bona estratègia per poder predir el seu 
comportament, ja sigui en forma de classificacions o enfrontaments recents.
Cal tenir en compte també, que com a joc dʼatzar que és, les prediccions sempre 
tindran una part molt important dʼerror i ,per tant, resulta més interessant 
lʼestratègia utilitzada que la predicció final en si.

Resultat
El resultat serà la predicció de la quiniela i ha dʼestar escrit en un fitxer de forma ordenada 
i entenedora.

Valoració
En aquest projecte és molt important lʼoriginalitat a lʼhora dʼescollir el procediment utilitzat 
per fer la predicció, lʼadaptabilitat a diferents competicions i la possibilitat dʼactualitzar la 
base de dades utilitzada (si sʼutilitza). També es valorarà el format del fitxer de dades 
resultant i la flexibilitat per introduir les dades.

Projecte de Recursos informàtics 
Curs 2012-2013, 2on Semestre

Grup 2S
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Resoluació dʼun Sudoku

Descripció
El sudoku és un trencaclosques dʼorigen japonès. Aquest joc es composa d'una graella de 
9×9 cel·les subdividida en 9 subgraelles de 3×3 anomenades regions. Donats uns quants 
números inicials, l'objectiu és col·locar un número de l'1 al 9 en cada cel·la de tal manera 
que mai coincideixin dos números iguals en una fila, columna o en una regió.

Objectiu
Realitzar un programa en Fortran que, donat un sudoku introduït per lʼusuari, sigui capaç 
de resoldreʼl i escriureʼn la solució en un fitxer.

Procediment
La resolució del sudoku sʼataca per tres fronts. A cada cel·la sʼha de comprovar els valors 
possibles en funció dels números ja presents en la seva fila, columna i regió. Si unicament 
un número compleix les 3 condicions llavors es col·loca aquest número a la cel·la i es 
segueix per la següent fins que sʼhan comprovat totes les cel·les de la graella. Un cop 
finalitzada aquest primer escombrat, és torna a començar a comprovar des del principi 
totes les cel·les buides.
La repetició iterativa dʼaquest procediment permetrà resoldre els Sudokus més senzills.
En el cas de sudokus de mitjana i alta dificultat, en què és possible que aquest métode no 
resolgui totalment el sudoku, caldrà cercar estràtegies més elavorades per tal de 
resoldreʼl, ja sigui per força bruta (provant totes les combinacions possibles per a les 
cel·les restants) o mitjançant algorismes que comprovin més dʼuna cel·la a la vegada.

Resultat
El resultat del programa serà un fitxer que contindrà el sudoku resolt escrit de forma clara.

Valoració
En aquest programa és valorarà sobretot la capacitat de resoldre sudokus de la dificultat 
més alta possible, així com lʼeficiència alhora de la resolució que vindrà donada per la 
qualitat dels algorismes utilitzats. També la presentació del resultat i la facilitat per introduir 
el Sudoku problema, es tindra molt en compte. 

Instructions, Tips, Answers, Reprints & More Sudoku Puzzles Online! 

PrintFreeSudokuPuzzles.com 
Puzzle Set #C5718   Level: Challenging 
 
 

   8     7
    9 5 2 6  

7 8 5       
2 6 9       
    6 2 3 8  
   9     1
 3   8 4 9 5  

9  4       
 5   2 9 1 7  

A 

 
7 6  8   4 2  
    6    7

3  9   5    
4  8    9   
   6    4  
 7 6  8 9   3
        1
 9   1 6 5 8  
   3      

B 

 

Projecte de Recursos informàtics 
Curs 2012-2013, 2on Semestre

Grup 2S

Instructions, Tips, Answers, Reprints & More Sudoku Puzzles Online! 

PrintFreeSudokuPuzzles.com 
Puzzle Set #C5718   Level: Challenging 
 
 

   8     7
    9 5 2 6  

7 8 5       
2 6 9       
    6 2 3 8  
   9     1
 3   8 4 9 5  

9  4       
 5   2 9 1 7  

A 

 
7 6  8   4 2  
    6    7

3  9   5    
4  8    9   
   6    4  
 7 6  8 9   3
        1
 9   1 6 5 8  
   3      

B 
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Dinàmica molecular dʼuna molècula diatòmica

Descripció
Una dinàmica molecular és una técnica de simulació en què es resolen les equacions del 
moviment per a un sistema dʼàtoms, per tal dʼobtenir infomació de la trajectòria (x), la 
velocitat (v) i acceleració (a) de cadascún dʼaquests al llarg del temps a partir dʼunes 
condicions inicials donades.

Objectiu
Realitzar una dinàmica molecular per un sistema de dos àtoms (molècula diatòmica) 
mitjançant mecanica classica i obtenir-ne diverses propietats dinàmiques.

Procediment
Per tal de resoldre les equacions del moviment a un sistema dʼàtoms el primer que cal fer 
és definir lʼenergia dʼinteracció que sʼestableix entre ells. Aquesta energia dʼinteracció és 
pot definir com una funció dʼenergia potencial que depèn de les posicions de cadascun 
dels àtoms. En una molecula diatòmica, per a distàncies pròximes a lʼequilibri, és pot 
utilitzar una funció paraboloide en funció de la distància entre àtoms

Un cop  definida lʼenergia potencial del sistema es planteja el sistema dʼequacions 
clàssiques del moviment.

F = m·a
dv
dt

= a = F
m

= 1
m

!dV
dx

dx
dt

= v

"

#
$$

%
$
$

 

Així doncs per tal de resoldreʼl podem integrar cadascuna de les equacions respecte el 
temps mitjançant un mètode de càlcul numèric.

Resultat
El resultat del programa consistirà en un fitxer on sʼescriurà el valor del temps, la posició i 
la velocitat en cada pas dʼintegració. A més a més, també es calcularà la freqüència de 
vibració de lʼenllaç.

Valoració
En la valoració dʼaquest projecte, es tindrà especialment en compte la presentació dels 
resulatst finals. També es tindrà molt en compte el mètode utilitzat per a la integració de 
les equacions i derivació del potencial, així com la bona implementació de les equacions.

Projecte de Recursos informàtics 
Curs 2012-2013, 2on Semestre

Grup 2S

V = k·d 2 = k·(x2 ! x1)
2

d

x x1 2
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Avaluació dels projectes

Per tal dʼavaluar els projectes sʼha elaborat una rúbrica en que es tenen en compte els 
aspectes claus del treball segons el que he aprés en el taller de rúbriques.

Insuficient Suficient Notable Excel·lent

Programa final
(30 %)

El programa no 
resolt el problema 
plantejat en cap 
cas

El programa es  
capaç de resoldre 
el problema en 
casos senzills

El programa és 
capaç de resoldre 
el problema en la 
gran majoria dels 
casos

El Programa es 
capaç de resoldre 
el problema en la 
pràctica totalitat 
dels casos

Seguiment i 
compresió
(20%)

Lʼalumne no 
demostra ser 
capaç de 
compendre 
lʼalgorisme logic 
que duu a terme la 
solució del 
problema

Lʼalumne demostra 
comprendre a 
grans trets la 
manera en que el 
programa resol el 
problema

Lʼalumne demostra 
compendre 
perfectament el 
funcionament del 
programa excepte 
algunes parts molt 
complexes

Lʼalumne demostra 
comprendre  i sap 
explicar el 
procediment logic 
mitjançant el qual 
el programa 
soluciona el 
problema

Codi
(20%)

El codi està 
desordenar i és de 
dificil compresió. 
Practicament no 
apareixen 
comentaris i no 
sʼutilitza la sagnia

El codi està 
ordenat, utilitzant 
alguns comentaris 
i separant els 
blocs principals.
La sagnia sʼutilitza 
puntualment en 
alguns blocs.

El codi està 
organitzat, i resulta 
fàcil de seguir. 
Està correctament 
separat per blocs i 
la majoria dʼells 
contenen 
comentaris.
Sʼutilitza la sagnia 
en el codi 
frequentment 
facilitant-ne a 
lectura.

El codi resulta molt 
clar i entenedor, 
separat 
correctament en 
blocs, amb 
comentaris en 
cada un  i utilitzant 
la sagnia 
correctament

Esquema 
explicatiu
(20%)

Lʼesquema 
explicatiu és 
pobre, i no descriu 
correctament el 
funcionament del 
programa

Lʼesquema 
explicatiu descriu 
breument  el 
funcionament del 
programa

Lʼesquema 
explicatiu descriu 
detalladament el 
funcionament del 
programa 

Lʼesquema 
explicatiu descriu 
detalladament el 
funcionament del 
programa afegint 
diversos exemples

Distribució de la 
feina
(10%)

La distribució de la 
feina està malt 
planificada i 
desequilibrada 
entre els membres 
del grup

La distribució de la 
feina està poc 
planificada però 
força equilibrada 
entre els membres 
del grup

La distribució de la 
feina està ben 
planificada i 
equitativament 
distribuida entre 
els membres del 
grup

La distribució del a 
feina entre els 
membres del grup 
éstà molt ben 
planificada, 
equilibrada i 
adaptada a les 
capacitats de cada 
un dʼells
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Resums de comandes

Algunes comandes de linux

Comanda! ! ! ! ! ! ! Descripció! ! ! Variacions

pwd! ! ! ! ! ! ! ! Indica el directori actual
ls! directori/fitxer! ! ! ! ! LLista els fitxers! ! ls -l   ls -la
cd! directori! ! ! ! ! ! Canvia de directori! ! cd -
cp! fitxer/directori_origen   fitxer/directori_final! Copia fitxers/directoris
mv! fitxer/directori_origen   fitxer/directori_final! Mou fitxers/directoris
mkdir  directori! ! ! ! ! ! Crea directoris
rm! fitxer/directori! ! ! ! ! Esborra fitxers/directoris! rm -r

Recursos informàtics

Directori Arrel
( / )

HOME

Usuari

Prova

Ruta absoluta

cd /

cd /HOME

cd /HOME/Usuari

cd /HOME/Usuari/Prova

cd ./..cd ./HOME/Usuari/Prova

Ruta relativa
(respecte la posició actual)

Directori actual ! ! ! .
Directori anterior(superior) ! ..
Sinó sʼespecifica per defecte es el directori actual
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Variables per defecte (Comencen per..)
- Enteres i-m
- Reals a-h,o-z

Declaracions implícites
implicit real*8 ( a-c , e-h )
implicit integer ( b , i )

Declaracions explícites
real ! ! ! Variable1,Variable2
integer ! ! Variable3,Variable4
real*8 ! ! Variable5,Variable6
character*20 ! Variable6
logical! ! Variable7,Variable8,Variable9

Instruccions dʼentrada
read (5,*) Variable1,Varable2
write (6,*) Variable3,Variable4,Variable5

Instruccions dʼassignació
Variable1 = 1.4
Variable2 = 1.5e-3
Variable3 = Variable4
Variable5 = Variable5 * (Variable1 + Variable2)/Variable4 - 1.**Variable6
Variable6 = ʻ contingut de la variable ʼ
Variable9 = .true.
Variable8 = .false.

Operacions Matematiques
Variable3 = Variable1 + Variable2!! ! SUMA
Variable3 = Variable1 - Variable2!! ! RESTA
Variable3 = Variable1 * Variable2!! ! MULTIPLICACIÓ
Variable3 = Variable1 / Variable2!! ! DIVISIÓ
Variable3 = Variable1 ** Variable2! ! EXPONENCIAL

Funcions
Variable3 = abs ( Variable1 )! ! ! VALOR ABSOLUT
Variable3 = sqrt ( Variable1 )! ! ! ARREL QUADRADA
Variable3 = exp ( Variable1 )! ! ! EXPONENCIAL
Variable3 = log ( Variable1 )! ! ! LOGARITME NEPERIÀ
Variable3 = sin ( Variable1 )! ! ! SINUS
Variable3 = cos ( Variable1 )! ! ! COSINUS
Variable3 = mod ( Variable1, Variable2 )! RESIDU DʼUNA DIVISIO ENTERA
Variable3 = max (Variable1, Varaible2, ... )! MÀXIM
Variable3 = min ( Variable1, Variable2, ...)! MÍNIM

Resum de fortran
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.OR. CERT FALS

CERT

FALS

CERT CERT

CERT FALS

Operacions amb variables lògiques
Variable7 = Variable1 .gt. Variable2! ! MÉS GRAN QUE
Variable7 = Variable1 .lt. Variable2! ! MÉS PETIT QUE
Variable7 = Variable1 .ge. Variable2! ! MÉS GRAN O IGUAL QUE
Variable7 = Variable1 .le. Variable2! ! MÉS PETIT O IGUAL QUE
Variable7 = Variable1 .eq. Variable2! ! IGUAL QUE
Variable7 = Variable1 .ne. Variable2! ! NO ÉS IGUAL QUE

Variable7 = .not. Variable8! ! ! NO ÉS
Variable7 = Variable8 .and. Variable9! ! I
Variable7 = Variable8 .or. Variable9! ! OR

.AND. CERT FALS

CERT

FALS

CERT FALS

FALS FALS

Exemple:
Variable7 = (Variable1 .gt. Variable2) .and. (Variable2 .gt. Variable3) 

Estructures Condicionals
Exemple 1:
if (Variable7) then 
! write (6,*) ʻCondició 1ʼ
else
! write (6,*) ʻCondició 2ʼ
endif

Exemple 2:
if (Variable1 .gt. Variable2) then
! read (5,*) Variable3
endif

Exemple 3:
if (Variable1 .le. Variable2)       write (6,*) Variable5

Instruccions de finalització
stop! ! ! ! ! ! ATURA EL PROGRAMA EN QUALSEVOL PUNT
end! ! ! ! ! ! INDICA EL FINAL DEL PROGRAMA

Resum de fortran
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Microteaching
118! Carpeta docent



! Annexos ! 119



120! Carpeta docent



! Annexos ! 121



122! Carpeta docent



Informe de l’observació de la pràctica docent

 
 

Màster en Docència Universitària per a 
professorat novell 

Observació de la pràctica docent 
Bienni 2011-2013 

 
 
 

RESUM i EVIDÈNCIES: Observació de la pràctica docent 1 

REGISTRE 3: 
Observació in situ de la pràctica docent durant 
la classe 

 
Professor: Abel Carreras Conill Observació núm.: 1   2 
Observador: Miquel Llunell Marí (Mentor)  
Data i hora: 27/02/2013 de 15:00 a 17:00  
Assignatura: Recursos Informàtics 
Grau: 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 
 Millorable Adequat Molt bé No obs. 
 
1. Explica els objectius o finalitats de la classe. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
0 

2. Presenta els conceptes importants seguint 
una seqüència lògica. 

1 2 3 0 

3. Relaciona el tema actual amb temes passats 
i /o futurs. 

1 2 3 0 

4. Pregunta, s’assegura que l’alumnat està 
seguint i comprenent l’exposició o les activitats 
de la classe. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
0 

5. Resumeix i sintetitza els punts més 
importants tractats. 

1 2 3 0 

6. El ritme de la classe s’adapta al contingut 
(per ex. el ritme és més lent quan el material 
és més complex). 

 
1 

 
2 

 
3 

 
0 

 
 

Presentació 
 Millorable Adequat Molt bé No obs. 
 
7. Explica amb claredat. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
0 

8. Defineix els termes, els conceptes i principis 
nous o poc familiars. 

1 2 3 0 

9. Posa exemples per aclarir els conceptes o 
principis explicats. 

1 2 3 0 

10. Mostra tots els passos de la solució d’un 
problema. 

1 2 3 0 

11. Utilitza explicacions variades per a material 
complex o difícil. 

1 2 3 0 

12. Destaca i posa èmfasi en els punts 
importants. 

1 2 3 0 
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Màster en Docència Universitària per a 
professorat novell 

Observació de la pràctica docent 
Bienni 2011-2013 

 
 
 

RESUM i EVIDÈNCIES: Observació de la pràctica docent 2 

 

Interacció 
 Millorable Adequat Molt bé No obs. 
 
13. Anima i sol·licita preguntes de l’alumnat. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
0 

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

1 2 3 0 

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

1 2 3 0 

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

1 2 3 0 

17. Respon adequadament a les preguntes de 
l’alumnat. 

1 2 3 0 

18. Parafraseja i repeteix les preguntes i 
respostes quan és necessari perquè les escolti 
tot el grup. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
0 

19. Redirigeix algunes preguntes de l’alumnat 
cap a altres companys de la classe. 

1 2 3 0 

 
 

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

 
1 

 
2 

 
3 

 
0 

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

1 2 3 0 

 
 

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

 
1 

 
2 

 
3 

 
0 

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

1 2 3 0 

24. No utilitza falques excessivament. 
 

1 2 3 0 

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

1 2 3 0 

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

1 2 3 0 

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

1 2 3 0 

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

1 2 3 0 

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

1 2 3 0 

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

1 2 3 0 
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Impressions de la sessió 
 
 

És important que al finalitzar la sessió 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… 

 

 

PRIMERA OBSERVACIÓ DE LA PRÀCITCA DOCENT 

 

L’observació realitzada pel mentor s’ha fet en una classe especialment teòrica, tot hi així 

la meva impressió és que el comportament de la classe ha estat bastant normal. Ja que 

la classe s’imparteix normalment amb dos docents, la presencia del mentor no ha 

pertorbat en absolut la classe. 

 

Per la meva banda, crec que al saber que el mentor m’observava potser m’he posat una 

mica nerviós al principi però al avançar la classe m’he anat tranquil·litzant. Tot hi així 

opino que la classe sortit força bé i no hi ha hagut cap incidència remarcable. 
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REGISTRE 3: 
Observació in situ de la pràctica docent durant 
la classe 

 
Professor: Abel Carreras Conill Observació núm.: 1   2 
Observador: Miquel Llunell Marí (Mentor)  
Data i hora: 20/03/2013 de 15:00 a 17:00  
Assignatura: Recursos Informàtics 
Grau: 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 
 Millorable Adequat Molt bé No obs. 
 
1. Explica els objectius o finalitats de la classe. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
0 

2. Presenta els conceptes importants seguint 
una seqüència lògica. 

1 2 3 0 

3. Relaciona el tema actual amb temes passats 
i /o futurs. 

1 2 3 0 

4. Pregunta, s’assegura que l’alumnat està 
seguint i comprenent l’exposició o les activitats 
de la classe. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
0 

5. Resumeix i sintetitza els punts més 
importants tractats. 

1 2 3 0 

6. El ritme de la classe s’adapta al contingut 
(per ex. el ritme és més lent quan el material 
és més complex). 

 
1 

 
2 

 
3 

 
0 

 
 

Presentació 
 Millorable Adequat Molt bé No obs. 
 
7. Explica amb claredat. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
0 

8. Defineix els termes, els conceptes i principis 
nous o poc familiars. 

1 2 3 0 

9. Posa exemples per aclarir els conceptes o 
principis explicats. 

1 2 3 0 

10. Mostra tots els passos de la solució d’un 
problema. 

1 2 3 0 

11. Utilitza explicacions variades per a material 
complex o difícil. 

1 2 3 0 

12. Destaca i posa èmfasi en els punts 
importants. 

1 2 3 0 
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Interacció 
 Millorable Adequat Molt bé No obs. 
 
13. Anima i sol·licita preguntes de l’alumnat. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
0 

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

1 2 3 0 

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

1 2 3 0 

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

1 2 3 0 

17. Respon adequadament a les preguntes de 
l’alumnat. 

1 2 3 0 

18. Parafraseja i repeteix les preguntes i 
respostes quan és necessari perquè les escolti 
tot el grup. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
0 

19. Redirigeix algunes preguntes de l’alumnat 
cap a altres companys de la classe. 

1 2 3 0 

 
 

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

 
1 

 
2 

 
3 

 
0 

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

1 2 3 0 

 
 

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

 
1 

 
2 

 
3 

 
0 

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

1 2 3 0 

24. No utilitza falques excessivament. 
 

1 2 3 0 

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

1 2 3 0 

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

1 2 3 0 

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

1 2 3 0 

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

1 2 3 0 

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

1 2 3 0 

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

1 2 3 0 
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Impressions de la sessió 
 
 

És important que al finalitzar la sessió 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… 

 

 

SEGONA OBSERCACIÓ DE LA PRÀCITCA DOCENT 

 

Durant aquesta segona observació, crec que la cosa ha anant una mica millor que la 

primera. En aquest cas la classes ha estat més normal, i jo em trobava més còmode. 

La sessió s’ha desenvolupat sense problemes, i em sento força satisfet. 
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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. Domini de la matèria i continguts de l’assignatura 

Motiu: El professor novell ha treballat a bastament, dins la seva faceta d’investigador, en 

el camp de la informàtica, en general, i de la programació, en particular. Aquest fet li ha 

donat un gran domini teòric i pràctic dels continguts que es tracten en aquesta 

assignatura. 

 

2. Explicació amb exemples dels conceptes més complexes 

Motiu: De forma complementària amb el domini mostrat dels continguts, és especialment 

rellevant la capacitat que té el professor novell per a trobar exemples senzills i fàcilment 

intel·ligibles per l’alumnat que aclareixin els conceptes més abstractes i complexes de la 

matèria tractada. 

 

3. Incentivació de la participació de l’alumnat mitjançant preguntes 

Motiu: El professor novell tendeix a involucrar a l’alumnat durant la part més teòrica de 

la classe, a partir de la formulació de qüestions concretes sobre el concepte o exemple 

tractat en cada moment, aconseguint fomentar, alhora, l’atenció i l’interès dels 

interpel·lats. 
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Punts FEBLES de l’actuació docent:  (assenyalar-ne 3) 

 

1. Posició corporal i moviment per l’aula 

Motiu: El professor novell es mou massa dins de l’aula durant la part teòrica de la classe i 

adopta certes posicions corporals que poden transmetre a l’alumnat una impressió 

d’excessiu relaxament. Un moviment i una expressió corporal que, en canvi, s’adeqüen 

perfectament a la part més pràctica de la classe, en què es duu a terme la consulta 

personalitzada dels dubtes i la resolució conjunta amb l’alumnat. 

 

2. Ubicació dels continguts de la classe en el conjunt de l’assignatura 

Motiu: Tot i fer un petit repàs dels conceptes importants de la sessió anterior, el 

professor novell no ha aprofitat aquest moment per a contextualitzar els conceptes que 

s’explicaran durant la classe dins del conjunt del programa de l’assignatura i per 

relacionar-ho amb els temes ja tractats o que es tractaran en altres sessions. 

 

3. Ús de falques durant la locució 

Motiu: En alguns moment de la classe, el professor novell ha fet un ús profús, encara que 

no abusiu, de falques en la seva explicació. Tot i no ser un fet generalitzat, si que pot 

dificultar el seguiment i comprensió en alguna ocasió. No es tracta d’allargar la frase per 

donar-se temps de pensar, sinó més aviat conseqüència d’un cert estat nerviós. 
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PLA D’ACTUACIÓ 

 

Algunes estratègies per potenciar els punts forts 

 
 

Habilitat a potenciar: 

1. Adaptació als diversos nivells de l’alumnat 

 
 

Estratègies: 

Cal aprofitar el gran domini dels continguts de l’assignatura que té el professor novell 

per a aconseguir que l’alumnat amb un major interès o capacitat pugui anar més enllà 

de l’estricte programa de l’assignatura. Aquest fet es pot potenciar, principalment, per 

dues vies. En primer lloc, resolent amb nivells diferenciats els dubtes que el mateix 

alumnat plantegi. I, en segon lloc, proposant un ventall ampli de nivells de dificultat en 

les activitats de l’avaluació continuada, a fi que l’alumnat les triï ajustant-les al seu nivell 

o interès, sense demèrit de la qualificació final. No es tracta, doncs, de millorar el domini 

de la matèria del professor novell, sinó l’adaptació als diversos nivells presents a l’aula. 

 

 
 

Habilitat a potenciar: 

2. Simplificació dels conceptes més complexes 

 
 

Estratègies: 

Molt sovint els continguts d’aquesta assignatura resulten molt abstractes per a una part 

de l’alumnat. L’ús freqüent i adequat d’exemples concrets que simplifiquin la complexitat 

dels conceptes és una eina pràcticament imprescindible per a aconseguir que aquesta 

part de l’alumnat no quedi al marge del seguiment de les classes des de l’inici del curs. 

Tot i que els textos de referència tenen sovint exemplificacions, aquestes acostumen a 

ser molt repetitives i, a vegades, tenen un grau de dificultat (química o matemàtica) que 

pot fins i tot agreujar el problema de comprensió. Caldrà, doncs, que el professor novell 

prepari per cada sessió nous exemples més diversificats i de major quotidianitat. 
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Habilitat a potenciar: 

3. Incentivació de la participació de l’alumnat 

 
 

Estratègies: 

La tendència del professor novell a formular qüestions concretes sobre l’explicació que 

està fent d’algun concepte cal potenciar-la de forma que resulti encara més útil per a 

aconseguir una major atenció, interès i comprensió per part de l’alumnat. Les qüestions 

s’han de preparar prèviament una mica per evitar que un excessiu grau d’improvisació 

porti a preguntar obvietats o conceptes encara no introduïts. En allò que caldrà treballar 

és en deixar temps de resposta suficient per a la participació de l’alumnat i, si fos el cas, 

la discussió crítica de les diferents respostes. 

 

 

Algunes estratègies per millorar els punts febles 

 
 

Aspecte a millorar: 

1. Moviment i posició corporal adequats 

 
 

Estratègies: 

Durant la prat teòrica de la classe, el moviment per l’aula ha de ser més esporàdic i 

menys desordenat a fi de no distreure massa a l’alumnat, i la posició corporal s’ha 

d’adaptar millor al context de classe magistral, de forma que no comuniqui una 

excessiva relaxació, però que tampoc transmeti una sensació de rigidesa o distància 

inadequades. Cal que, durant la classe el professor novell prengui consciència en tot 

moment de la seva ubicació i posició, i es forci a un cert grau d’autocontrol. Mica en 

mica, el moviment ordenat i el gest més relaxat i pedagògic aniran sent els espontanis a 

l’aula. 
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Aspecte a millorar: 

2. Ubicació dels continguts dins del programa de l’assignatura 

 
 

Estratègies: 

Aprofitar els moments inicials en què es fa un repàs dels conceptes de la sessió anterior 

per a contextualitzar els conceptes que es tractaran tot seguit dins del conjunt de 

l’assignatura, és una bona via per a que l’alumnat ubiqui fàcilment la sessió dins el 

programa i el relacioni amb altres conceptes. El professor novell, ajudant-se en el gran 

domini de la matèria, pot establir connexions entre conceptes de diferents temes que 

ajudin a l’alumnat a veure l’assignatura com a conjunt i no només com a successió 

inconnexa de conceptes. 

 

 
 

Aspecte a millorar: 

3. Major claredat en la comunicació verbal 

 
 

Estratègies: 

L’ús de falques durant la locució, a les quals el professor novell recorre en alguns 

moments, dificulta puntualment el seguiment i la comprensió per part de l’alumnat. 

Havent identificat la causa en el nivell de nerviosisme del professor, i no en el poc 

domini de la matèria, caldrà treballar el tema de l’actitud davant el fet docent i fer una 

valoració objectiva dels motius que la generen. Reforçar la idea del gran domini de la 

matèria pot ajudar en aquest sentit. De forma conjunta amb el primer aspecte a millorar 

comentat anteriorment (moviment i posició corporal), cal treballar el autocontrol durant 

la classe i fer una locució més segura i controlada. 
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(2a observació) 

Reflexionar sobre els canvis en els punts forts i febles entre la 1a i la 2a 

observació. Quines estratègies han estat més útils? Quines han estat menys 

adequades? 

El canvi més clar entre les dues observacions docents ha estat el major 

autocontrol del professor novell, amb uns moviments pel l’aula més ordenats, una posició 

corporal molt adequada i una significativa millora en la comunicació verbal. Sens dubte, 

el simple fet d’haver estat conscient d’aquests problemes ha generat un canvi d’actitud 

davant la pràctica docent, que en la segona observació ha estat de major tranquil·litat i 

seguretat en els propis recursos i capacitats docents. 

L’inici de la sessió amb una contextualització dels nous conceptes i l’ús freqüent 

d’exemples quotidians han estat reeixits, tot i que la major complexitat dels temes en la 

segona sessió respecte de la primera n’hagi reduït l’efecte sobre l’alumnat. 

La millora que ha resultat, en certa mesura, menys adequada, ha estat el fet 

d’incentivar la participació de l’alumnat durant l’explicació teòrica, ja que l’ha allargada 

excessivament i, donat el caràcter eminentment pràctic de les darreres sessions, ha 

desajustat una mica la sessió. 

Contràriament, i precisament per aquest caràcter més pràctic de la sessió, el 

tractament diferenciat de l’alumnat amb diferents nivells d’interès i capacitat ha estat 

molt satisfactori. 

 

PLA DE FUTUR 

 
 

A partir d’aquesta experiència, quins punts es podrien seguir treballant en el 

futur? Quines estratègies estan resultant profitoses? 

 

Cal que el professor novell segueixi treballant l’aspecte de l’actitud davant la 

pràctica docent, reforçant la confiança en els propis recursos que avala, justament, 

l’experiència d’aquest curs. 

En les properes actuacions docents caldrà que es valori molt bé el tipus d’activitat 

(més teòric o més pràctic) per establir de forma adequada el disseny i el plantejament de 

les sessions. 
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Bienni 2011-2013 / 1r Curs 
 

 

 

DOCUMENT DE COMPROMISOS MENTOR-NOVELL 
 

Professor Novell: 

  Abel Carreras Conill (Dpt. Química Física) 

Professor Mentor: 

  Dr. Miquel Llunell Marí (Dpt. Química Física) 
 

 

 

Per tal d’establir les línies generals del treball conjunt Mentor-Novell, en el marc del 

Màster de Docència Universitària per a Professorat Novell (impartit per l’Institut de 

Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona, ICE), tant pel que fa a la seva 

estructuració temporal al llarg del curs, com a les eines emprades i els continguts 

abordats, els Professors Novell i Mentor adopten, de mutu acord, els següents 

compromisos: 

! Mantindran periòdicament una reunió ordinària de seguiment del màster, 

aproximadament cada 15 dies, corresponent a una reunió cada dues o tres 

sessions de Tallers presencials del curs, en les quals es tractaran, en concret, els 

aspectes docents que el Professor Novell hagi treballat en aquests Tallers i, de 

forma més general, es farà un seguiment del conjunt de la Carpeta Docent, 

revisant, si calgués les reflexions i conclusions de sessions anteriors a la llum 

dels nous aspectes treballats. 

! S’intensificarà la durada i/o periodicitat de les reunions Mentor-Novell en 

aquells períodes en què les necessitats del Màster pròpiament o de l’encàrrec 

docent del Professor Novell així ho aconsellin. La previsió inicial 

d’intensificació del treball conjunt per aquest primer curs fa referència 

bàsicament a dos moments concrets: 

• la primera mitat del segon semestre (febrer-març 2012) en què, 

previsiblement, el Professor Novell durà a terme la docència assignada pel 

Departament, moment en el qual caldrà posar en pràctica les diverses 

propostes sobre l’aplicació pràctica dels aspectes docents treballats als 

Tallers del Màster. 

• al final del curs (juny-juliol 2012), quan caldrà fer una revisió general de la 

Carpeta Docent, així com un balanç global dels coneixements teòrics 

adquirits al llarg del curs i de la seva aplicació pràctica. 

! De forma paral!lela i complementària a les reunions Mentor-Novell fora de 

l’aula, el Professor Mentor es compromet a assistir com a observador a alguna 

de les classes impartides pel Professor Novell, preferentment a aquelles on 

estigui previst, per acord previ a les reunions, una major aplicació pràctica de 

noves estratègies docents en el marc de l’assignatura impartida (noves respecte a 

la metodologia seguida prèviament per altres professors de l’assignatura o noves 
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dins de la tasca docent del Professor Novell). La observació directa ajudarà a un 

millor anàlisi de la tasca desenvolupada, aportant un punt de vista diferent al de 

la pròpia subjectivitat del Professor Novell. També en aquest sentit, el Professor 

Mentor es compromet a mediar, en cas que fos necessari, amb l’altre professor 

de l’assignatura (hi haurà dos professors per aula), per tal que aquest faciliti al 

Professor Novell la introducció dels canvis metodològics proposats, incloent-lo, 

si calgués en la discusió i definició prèvia d’aquests canvis. 

! Donat que la relació Mentor-Novell, en aquest cas, estarà solapada a la relació 

Director-Doctorand, ambdós Professors es comprometen a facilitar, en la mesura 

del possible, la simultaneïtat d’ambdues activitats, amb una gestió coordinada 

del temps. Així, per exemple, es pren el compromís que les activitats 

extraordinàries de caràcter puntual pròpies de la realització de la Tesi Doctoral 

(congressos, estades en altres centres...) no afectin de forma dràstica el normal 

funcionament del Màster, adaptant el calendari de reunions Mentor-Novell a 

aquestes activitats de recerca, i, si cal, intensificant el treball conjunt en altres 

períodes, tal com es plantejava en el segon apartat d’aquests compromisos. 

 

 

 

Barcelona, 10 de novembre de 2011 
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Actes de reunió mentor-novell

 

 

Màster en Docència Universitària per a 

professorat novell 

Mentoria: Seguiment de les reunions 

Bienni 2011-2013 

 

 

 

Seguiment de les reunions entre el professorat mentor i novell 

 
 
 
Data: 25 de novembre de 2011 
Lloc: Despatx del mentor (418-A, Facultat de Química) 
Durada: 30 min 
 
Persones 
participants: 

 
Abel Carreras Conill (estudiant del màster de professor novell) 
Miquel Llunell Marí (mentor) 

 
Temes tractats: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) Informació del professor novell sobre els tallers realitzats al 
màster en les darreres setmanes (Docència, aprenentatge i 
comunicació; Com aprenen els estudiants?) i comentaris sobre la 
Carpeta Docent. 

(2) Afectació en el desenvolupament del màster de la estada a pre-
doctoral a l’estranger, després de la concessió provisional de la beca 
sol·licitada, en el marc de la beca-contracte FPI del professor novell. 
Les dates de l’estada (entre maig i juliol de 2012), corresponen a 
l’acord amb el centre estranger en el qual es faria l’estada i, per 
tant, no es poden adequar millor al calendari del màster. 
 
 

Acords: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Tal i com quedava reflectit en el document de compromisos 
inicials mentor-novell, s’acorda treballar per a minimitzar, en la 
mesura del possible, l’efecte de l’estada a l’estranger sobre el 
desenvolupament del màster, en el cas que la beca es concedeixi 
definitivament. En tot cas, la possible estada es valora molt 
positivament per a la formació en recerca i per a la realització de la 
tesi doctoral, i, conseqüentment, es prioritzarà la seva realització. 
 
 

Temes per a la 
propera reunió: 
 
 
 
 
 
 

(1) Informació del professor novell sobre els tallers realitzats al 
màster en les properes setmanes i comentaris sobre la Carpeta 
Docent. 

(2) Preparació de l’activitat docent presencial que el professor novell 
haurà de realitzar a mitjans de desembre: micro-teaching. 
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Màster en Docència Universitària per a 

professorat novell 

Mentoria: Seguiment de les reunions 

Bienni 2011-2013 

 

 

 

Seguiment de les reunions entre el professorat mentor i novell 

 
 
 
Data: 9 de desembre de 2011 
Lloc: Despatx del mentor (418-A, Facultat de Química) 
Durada: 45 min 
 
Persones 
participants: 

 
Abel Carreras Conill (estudiant del màster de professor novell) 
Miquel Llunell Marí (mentor) 

 
Temes tractats: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) Informació del professor novell sobre els tallers realitzats al 
màster en les darreres setmanes (Planificació de la docència: perfil 
professional i competències) i comentaris sobre la Carpeta Docent. 

(2) Preparació de l’activitat docent presencial que el professor novell 
haurà de realitzar el proper 15 de desembre davant dels seus 
professors i companys: micro-teaching. Discussió sobre l’adequació 
del tema escollit i sobre el format de la presentació oral. 
 
 

Acords: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Modificació d’algun dels aspectes inicialment proposats pel 
professor novell per a la presentació, per acceptació d’algunes 
correccions i/o consells per part del mentor. 

(2) Avançar la propera reunió al dia 16 de desembre per a fer una 
valoració del desenvolupament del micro-teaching. 
 
 

Temes per a la 
propera reunió: 
 
 
 
 
 
 

(1) Valoració i impressions personals del professor novell del micro-
teaching. 
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Màster en Docència Universitària per a 

professorat novell 

Mentoria: Seguiment de les reunions 

Bienni 2011-2013 

 

 

 

Seguiment de les reunions entre el professorat mentor i novell 

 
 
 
Data: 16 de desembre de 2011 
Lloc: Despatx del mentor (418-A, Facultat de Química) 
Durada: 40 min 
 
Persones 
participants: 

 
Abel Carreras Conill (estudiant del màster de professor novell) 
Miquel Llunell Marí (mentor) 

 
Temes tractats: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) Comentaris sobre la Carpeta Docent. No hi ha hagut nous tallers 
des de la darrera reunió. 

(2) Valoració i impressions personals del professor novell del micro-
teaching, realitzat davant professor i companys el dia anterior. 

(3) Informació al mentor dels continguts de la sessió informativa del 
dia 13 de desembre (La Universitat: una institució de la societat), a 
la qual el mentor no va poder assistir. 
 
 

Acords: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Fer una segona part de la valoració del la presentació (micro-
teaching) realitzada pel professor novell, aquest cop des del punt de 
vista del mentor, una vegada l’ICE remeti la còpia del video que n’ha 
fet. 

(2) Retrassar la propera reunió, inicialment prevista pel dia 13 de 
gener, donat que els calendari dels tallers del màster té un parèntesi 
fins el dia 12 d’aquell mes. 
 
 

Temes per a la 
propera reunió: 
 
 
 
 
 
 

(1) Informació del professor novell sobre els tallers realitzats al 
màster en les properes setmanes i comentaris sobre la Carpeta 
Docent. 

(2) Preparació de l’assignatura que impartirà enguany el professor 
novell al Grau de Química, a partir de mitjans de febrer. 
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Màster en Docència Universitària per a 

professorat novell 

Mentoria: Seguiment de les reunions 

Bienni 2011-2013 

 

 

 

Seguiment de les reunions entre el professorat mentor i novell 

 
 
 
Data: 20 de gener de 2012 
Lloc: Despatx del mentor (418-A, Facultat de Química) 
Durada: 45 min 
 
Persones 
participants: 

 
Abel Carreras Conill (estudiant del màster de professor novell) 
Miquel Llunell Marí (mentor) 

 
Temes tractats: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) Informació del professor novell sobre els tallers realitzats al 
màster en les darreres setmanes (Estratègies de treball a l’aula 
universitària) i comentaris sobre la Carpeta Docent. 

(2) Preparació de l’assignatura teòrico-pràctica de Recursos 
Informàtics del Grau de Química que impartirà el professor novell a 
partir del proper 13 febrer. Les propostes del professor novell, 
l’utilització de les eines desenvolupades als taller del màster en el 
cas concret i els consells i l’experiència del mentor que ha impartit 
l’assignatura durant diversos cursos. 
 
 

Acords: 
 
 
 
 
 
 

(1) Establiment dels criteris docents (material, avaluació, exposició, 
relació teoria-pràctica...) amb què el professor novell plantejarà 
l’assignatura de Recursos Informàtics. 

(2) Fer una segona reunió sobre el plantejament general i concret de 
l’assignatura abans de l’inici de les classes. 
 
 

Temes per a la 
propera reunió: 
 
 
 
 
 
 

(1) Informació del professor novell sobre els tallers realitzats al 
màster en les properes setmanes i comentaris sobre la Carpeta 
Docent. 

(2) Concreció del plantejament docent de l’assignatura que ha 
d’impartir el professor novell i solució dels possibles problemes de 
calendari per l’assistència a un congrés de recerca la mateixa 
setmana d’inici del curs. 
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Màster en Docència Universitària per a 

professorat novell 

Mentoria: Seguiment de les reunions 

Bienni 2011-2013 

 

 

 

Seguiment de les reunions entre el professorat mentor i novell 

 
 
 
Data: 6 de febrer de 2012 
Lloc: Despatx del mentor (418-A, Facultat de Química) 
Durada: 35 min 
 
Persones 
participants: 

 
Abel Carreras Conill (estudiant del màster de professor novell) 
Miquel Llunell Marí (mentor) 

 
Temes tractats: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) Informació del professor novell sobre els tallers realitzats al 
màster en les darreres setmanes (Estratègies de treball a l’aula; 
Materials i eines docents) i comentaris sobre la Carpeta Docent. 

(2) Concreció del plantejament docent de l’assignatura de Recursos 
Informàtics que ha d’impartir el professor novell a partir de la 
propera setmana. 

(3) L’assistència a un congrés de recerca no permetrà al professor 
novell impartir la classe del dia 15 de febrer. 
 
 

Acords: 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Modificació d’alguns aspestes docents de l’assignatura. Proposta 
de material docent (formulari) complementari a l’habitual de 
l’assignatura com a eina per a l’aprenentatge. 

(2) El mentor impartirà la classe del dia 15, per tal que el 
desenvolupament de l’assignatura sigui coherent amb els criteris 
docents acordats. Un aspecte positiu d’aquesta substitució serà que 
el mentor podrà conèixer en primera persona a l’alumnat del grup-
classe del professor novell. 
 
 

Temes per a la 
propera reunió: 
 
 
 
 
 
 

(1) Informació del professor novell sobre els tallers realitzats al 
màster en les properes setmanes i comentaris sobre la Carpeta 
Docent. 

(2) Primeres valoracions i impressions de la tasca docent realitzada 
en l’assignatura de Recursos Informàtics. 
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Màster en Docència Universitària per a 

professorat novell 

Mentoria: Seguiment de les reunions 

Bienni 2011-2013 

 

 

 

Seguiment de les reunions entre el professorat mentor i novell 

 
 
 
Data: 23 de febrer de 2012 
Lloc: Despatx del mentor (418-A, Facultat de Química) 
Durada: 30 min 
 
Persones 
participants: 

 
Abel Carreras Conill (estudiant del màster de professor novell) 
Miquel Llunell Marí (mentor) 

 
Temes tractats: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) Informació del professor novell sobre els tallers realitzats al 
màster en les darreres setmanes (Materials i eines docents) i 
comentaris sobre la Carpeta Docent. 

(2) Valoracions de la incipient tasca docent realitzada en 
l’assignatura de Recursos Informàtics i discussió de les futures 
estratègies. 

(3) Afectació de la vaga convocada del sistema educatiu convocada 
pel proper 29 de febrer. 
 
 

Acords: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Nou disseny de les sessions docents amb la inclusió de un repàs i 
un resum en la part de teoria. 

(2) Preparació d’un treball no presencial per al dia de la vaga, amb 
l’opció d’assistir a l’aula per a realitzar-lo amb la supervisió del 
professor, per aquells alumnes que no en facin, de vaga. 
 
 

Temes per a la 
propera reunió: 
 
 
 
 
 
 

(1) Informació del professor novell sobre els tallers realitzats al 
màster en les properes setmanes i comentaris sobre la Carpeta 
Docent. 

(2) Valoració de les conseqüències docents de la vaga. 

(3) Proposta de prova parcial de l’assignatura. 
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Màster en Docència Universitària per a 

professorat novell 

Mentoria: Seguiment de les reunions 

Bienni 2011-2013 

 

 

 

Seguiment de les reunions entre el professorat mentor i novell 

 
 
 
Data: 2 de març de 2012 
Lloc: Despatx del mentor (418-A, Facultat de Química) 
Durada: 25 min 
 
Persones 
participants: 

 
Abel Carreras Conill (estudiant del màster de professor novell) 
Miquel Llunell Marí (mentor) 

 
Temes tractats: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) Informació del professor novell sobre els tallers realitzats al 
màster en les darreres setmanes (Avaluació dels aprenentatges) i 
comentaris sobre la Carpeta Docent. 

(2) Valoració de les conseqüències docents de la vaga. 

(3) Prova parcial de l’assignatura de Recursos Informàtics, en la 
qual, a diferència de la prova escrita final, cada professor de 
l’assignatura pot escollir el format i el temari. 
 
 

Acords: 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Donat el bon resultat de l’experiència, s’acorda que en possibles 
futures convocatòries de vaga (o similars) s’adoptarà una fórmula 
semblant de treball no presencial amb opció de treball a l’aula. 

(2) Vist-i-plau del mentor a la proposta de prova parcial que fa el 
professor novell. 
 
 

Temes per a la 
propera reunió: 
 
 
 
 
 
 

(1) Informació del professor novell sobre els tallers realitzats al 
màster en les properes setmanes i comentaris sobre la Carpeta 
Docent. 

(2) Seguiment del desenvolupament de la tasca docent. 
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Màster en Docència Universitària per a 

professorat novell 

Mentoria: Seguiment de les reunions 

Bienni 2011-2013 

 

 

 

Seguiment de les reunions entre el professorat mentor i novell 

 
 
 
Data: 16 de març de 2012 
Lloc: Despatx del mentor (418-A, Facultat de Química) 
Durada: 30 min 
 
Persones 
participants: 

 
Abel Carreras Conill (estudiant del màster de professor novell) 
Miquel Llunell Marí (mentor) 

 
Temes tractats: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) Informació del professor novell sobre els tallers realitzats al 
màster en les darreres setmanes (Avaluació dels aprenentatges) i 
comentaris sobre la Carpeta Docent. 

(2) Seguiment del desenvolupament de la tasca docent. Anàlisi dels 
primers resultats objectivables de l’aprenentatge de l’alumnat. 

(3) Afectació de la estada a pre-doctoral a l’estranger del professor 
novell, després de la concessió definitiva de la beca sol·licitada. Les 
dates de l’estada (entre maig i juliol de 2012), corresponen a l’acord 
amb el centre estranger en el qual es farà. 
 
 

Acords: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Establir un tractament docent diferenciat de l’alumnat, en funció 
dels resultats obtinguts en l’avaluació continuada. 

(2) S’acorda treballar per a minimitzar l’efecte de l’estada a 
l’estranger sobre el màster, partint, però, del fet que s’ha prioritzat 
la seva realització per la seva importància en el desenvolupament de 
la tesi doctoral. 

(3) El professor novell n’informarà del professorat de l’ICE, per tal 
que es pugui acordar quines activitats complementàries caldrà fer 
per compensar la no presencialitat durant aquests mesos. 
 
 

Temes per a la 
propera reunió: 
 
 
 
 

(1) Informació del professor novell sobre els tallers realitzats al 
màster en les properes setmanes i comentaris sobre la Carpeta 
Docent. 

(2) Valoració final de la tasca docent presencial d’enguany. 
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Màster en Docència Universitària per a 

professorat novell 

Mentoria: Seguiment de les reunions 

Bienni 2011-2013 

 

 

 

Seguiment de les reunions entre el professorat mentor i novell 

 
 
 
Data: 30 de març de 2012 
Lloc: Despatx del mentor (418-A, Facultat de Química) 
Durada: 30 min 
 
Persones 
participants: 

 
Abel Carreras Conill (estudiant del màster de professor novell) 
Miquel Llunell Marí (mentor) 

 
Temes tractats: 
 
 
 
 
 
 

 
(1) Informació del professor novell sobre els tallers realitzats al 
màster en les darreres setmanes (Docència funcional) i comentaris 
sobre la Carpeta Docent. 

(2) Valoració final de la tasca docent presencial d’enguany. 

(3) Tasques substitutives de les classes presencials del màster 
durant l’estada a l’estranger del professor novell. 
 
 

Acords: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Es valora positivament el conjunt de la tasca docent presencial 
de l’assignatura de Recursos Informàtics, i s’estableixen tot un 
seguit de punts en els que caldrà treballar de cara al proper curs. 

(2) El professor novell es compromet en ferm en la realització de les 
tasques substitutives a fi que l’estada a l’estranger suposi la menor 
afectació possible sobre el desenvolupament i aprofitament del 
màster. 

(3) S’acorda endarrerir la propera reunió per poder-hi tractar la 
correcció de la prova final de l’assignatura del proper 11 d’abril. 
 

Temes per a la 
propera reunió: 
 
 
 
 
 
 

(1) Informació del professor novell sobre els tallers realitzats al 
màster en les properes setmanes i comentaris sobre la Carpeta 
Docent. 

(2) Correcció de la prova final escrita i informació que se’n deriva 
sobre la tasca docent realitzada. 
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Màster en Docència Universitària per a 

professorat novell 

Mentoria: Seguiment de les reunions 

Bienni 2011-2013 

 

 

 

Seguiment de les reunions entre el professorat mentor i novell 

 
 
 
Data: 20 d’abril de 2012 
Lloc: Despatx del mentor (418-A, Facultat de Química) 
Durada: 40 min 
 
Persones 
participants: 

 
Abel Carreras Conill (estudiant del màster de professor novell) 
Miquel Llunell Marí (mentor) 

 
Temes tractats: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) Informació del professor novell sobre els tallers realitzats al 
màster en les darreres setmanes (Suport i tutorització acadèmica) i 
comentaris sobre la Carpeta Docent. 

(2) Correcció de la prova final escrita i informació que se’n deriva 
sobre la tasca docent realitzada. 

(3) Valoració del la presentació (micro-teaching) realitzada pel 
professor novell, després que el mentorha visualitzat el video enviat 
per l’IC. 

(4) Nou plantejament de la relació mentor-novell durant l’estada a 
l’estranger. 
 
 

Acords: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Els fluixos resultats obtinguts per l’alumnat en la prova escrita, 
no permeten fer un valoració del tot positiva, però, la millora 
substancial del grup que apareixia com a més endarrerit a les proves 
parcials, després del treball docent de reforç personalitzat sobre 
conceptes fonamentals, si que permet percebre que l’alumnat 
respon positivament a la tasca addicional del professor novell. 

(2) Donat que el mentor ja ha assistit a algunes classes del 
professor novell abans de visionar el video, els comentaris i 
conclusions no són essencialment diferents dels fets anteriorment. 

(3) S’acorda mantenir reunions virtuals de forma més espaiada que 
les presencials fetes fins ara. 
 
 

Temes per a la 
propera reunió: 
 

(1) Desenvolupament de les tasques substitutives dels tallers 
presencials del màster. 
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Màster en Docència Universitària per a 

professorat novell 

Mentoria: Seguiment de les reunions 

Bienni 2011-2013 

 

 

 

Seguiment de les reunions entre el professorat mentor i novell 

 
 
 
Data: 9 de maig de 2012 
Lloc: Via e-mail (Barcelona - Los Angeles) 
Durada: --- 
 
Persones 
participants: 

 
Abel Carreras Conill (estudiant del màster de professor novell) 
Miquel Llunell Marí (mentor) 

 
Temes tractats: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) Informació del professor novell sobre els tallers realitzats al 
màster en les darreres setmanes (Tutorització Acadèmica) i 
comentaris sobre la Carpeta Docent. 

(2) Desenvolupament de les tasques substitutives dels tallers 
presencials del màster. 
 
 

Acords: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) El professor novell es posarà en contacte via e-mail amb els 
professors del màster amb qui encara no hagi establert quines 
activitats compensatòries caldrà que dugui a terme per a ser avaluat 
dels tallers als que no podrà assistir. 
 
 

Temes per a la 
propera reunió: 
 
 
 
 
 
 

(1) Informació del professor novell sobre les activitats 
compensatòries de cada taller. 

(2) Comentaris sobre aquestes activitats i sobre la Carpeta Docent. 
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Màster en Docència Universitària per a 

professorat novell 

Mentoria: Seguiment de les reunions 

Bienni 2011-2013 

 

 

 

Seguiment de les reunions entre el professorat mentor i novell 

 
 
 
Data: 18 de maig de 2012 
Lloc: Via e-mail (Barcelona - Los Angeles) 
Durada: --- 
 
Persones 
participants: 

 
Abel Carreras Conill (estudiant del màster de professor novell) 
Miquel Llunell Marí (mentor) 

 
Temes tractats: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) Negativa d’alguns professors del màster a facilitar el 
desenvolupament del tallers de forma no presencial, per tal de poder 
compaginar el màster de caràcter docent amb l’estada de recerca a 
l’estranger. El professor novell haurà de fer els tallers el curs vinent, 
de forma addicional als tallers propis del segon curs del màster i 
coincidint amb el seu darrer any de la tesi doctoral. 

 
 
 

Acords: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) El mentor i el professor novell acorden mostrar la seva 
discomformitat amb aquesta situació i demanar a l’organització del 
màster una major política de compatibilitat amb altres activitats 
desenvolupades en el si de la mateixa Universitat de Barcelona. 
Especialment, tenint en compte que el perfil dels masterands és molt 
sovint el de un doctorand de recerca. 
 
 

Temes per a la 
propera reunió: 
 
 
 
 
 
 

(1) Informació del professor novell sobre les activitats 
compensatòries d’aquells tallers on sigui possible dur-les a terme. 

(2) Comentaris sobre aquestes activitats i sobre la Carpeta Docent. 
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Màster en Docència Universitària per a 

professorat novell 

Mentoria: Seguiment de les reunions 

Bienni 2011-2013 

 

 

 

Seguiment de les reunions entre el professorat mentor i novell 

 
 
 
Data: 15 de juny de 2012 
Lloc: Via e-mail (Barcelona - Los Angeles) 
Durada: --- 
 
Persones 
participants: 

 
Abel Carreras Conill (estudiant del màster de professor novell) 
Miquel Llunell Marí (mentor) 

 
Temes tractats: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) Informació del professor novell sobre els tallers realitzats al 
màster en les darreres setmanes (Recursos Documentals) i 
comentaris sobre la Carpeta Docent. 

(2) Desenvolupament de les tasques substitutives dels tallers 
presencials del màster. 

(3) El professor novell informa d’un nou taller en el qual no hi ha 
hagut possibilitat de fer activitats compensatòries i que, per tant, 
caldrà fer-lo el curs vinent. 
 

Acords: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) S’insisteix en l’acord de fer arribar a l’organització del màster la 
necessitat de oferir activitats no presencials compensatòries per 
compaginar docència i recerca, ja que, donada la naturalesa del 
programa dels tallers i l’abundant bibliografia sobre els mateixos, es 
creu que existeix la possibilitat d’oferir-les en casos justificats. 

(2) El professor novell es compromet a treballar a fons els tallers en 
què se li han proposat activitats no presencials, per donar major 
força a l’acord anterior. 
 

Temes per a la 
propera reunió: 
 
 
 
 
 
 

(1) Informació del professor novell sobre les activitats 
compensatòries de cada taller. 

(2) Comentaris sobre aquestes activitats i sobre la Carpeta Docent. 
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Màster en Docència Universitària per a 

professorat novell 

Mentoria: Seguiment de les reunions 

Bienni 2011-2013 

 

 

 

Seguiment de les reunions entre el professorat mentor i novell 

 
 
 
Data: 15 de juliol de 2012 
Lloc: Via e-mail (Barcelona - Los Angeles) 
Durada: --- 
 
Persones 
participants: 

 
Abel Carreras Conill (estudiant del màster de professor novell) 
Miquel Llunell Marí (mentor) 

 
Temes tractats: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) Informació del professor novell sobre els tallers realitzats al 
màster en les darreres setmanes (Gestió de l’estrés) i comentaris 
sobre la Carpeta Docent. 

(2) Desenvolupament de les tasques substitutives dels tallers 
presencials del màster (comentari de dos articles). 
 
 

Acords: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Deixar la propera reunió per a quan el professor novell hagi 
tornat de la seva estada de recerca als Estats Units per poder tornar 
al format presencial habitual. 
 
 

Temes per a la 
propera reunió: 
 
 
 
 
 
 

(1) Discusió sobre la segona part de la Carpeta Docent sobre el pla 
docent de l’assignatura. 
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Màster en Docència Universitària per a 

professorat novell 

Mentoria: Seguiment de les reunions 

Bienni 2011-2013 

 

 

 

Seguiment de les reunions entre el professorat mentor i novell 

 
 
 
Data: 8 d’agost de 2012 
Lloc: Via e-mail (Sabadell - Berga) [Facultat tancada] 
Durada: --- 
 
Persones 
participants: 

 
Abel Carreras Conill (estudiant del màster de professor novell) 
Miquel Llunell Marí (mentor) 

 
Temes tractats: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) Discusió sobre la segona part de la Carpeta Docent sobre el pla 
docent de l’assignatura de Recursos Informàtics. El professor novell 
comenta els seus dubtes i el mentor aporta el seu parer, fruit d’una 
àmplia experiència en aquesta assignatura. 
 
 

Acords: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) El professor novell inclourà els canvis en el pla docent i acabarà 
de fer la Carpeta Docent durant el mes d’agost per tal de tenir 
temps de fer les darreres revisions al setembre abans que s’hagi 
d’entregar. 
 
 

Temes per a la 
propera reunió: 
 
 
 
 
 
 

(1) Discusió final sobre el conjunt de la Carpeta Docent. 
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Màster en Docència Universitària per a 

professorat novell 

Mentoria: Seguiment de les reunions 

Bienni 2011-2013 

 

 

 

Seguiment de les reunions entre el professorat mentor i novell 

 
 
 
Data: 14 de setembre de 2012 
Lloc: Despatx del mentor (418-A, Facultat de Química) 
Durada: 45 min 
 
Persones 
participants: 

 
Abel Carreras Conill (estudiant del màster de professor novell) 
Miquel Llunell Marí (mentor) 

 
Temes tractats: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) Discusió sobre la Carpeta Docent en el seu conjunt. Suggeriment 
dels darrers canvis en el contingut i en la forma. 

(2) En el tema concret del pla docent sorgeixen alguns dubtes sobre 
incloure o no propostes de difícil aplicabilitat en el marc d’una 
assignatura amb molts grups i professors estretament coordinats. 
Per part dels professors del Màster no es rep una resposta clara. 

(3) Una primera discusió sobre la rúbrica per avaluar la Carpeta 
Docent. 
 
 

Acords: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) El professor novell inclourà els canvis consensuats en la Carpeta 
Docent. 

(2) El mentor comentarà a la persona de contacte de la Comissió de 
Seguiment del Màster els dubtes sobre el pla docent. 
 
 

Temes per a la 
propera reunió: 
 
 
 
 
 
 

(1) Reunió prèvia a la avaluació de la Carpeta Docent per part del 
mentor. 
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Màster en Docència Universitària per a 

professorat novell 

Mentoria: Seguiment de les reunions 

Bienni 2011-2013 

 

 

 

Seguiment de les reunions entre el professorat mentor i novell 

 
 
 
Data: 20 de setembre de 2012 
Lloc: Despatx del mentor (418-A, Facultat de Química) 
Durada: 15 min 
 
Persones 
participants: 

 
Abel Carreras Conill (estudiant del màster de professor novell) 
Miquel Llunell Marí (mentor) 

 
Temes tractats: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) Discusió sobre la rúbrica per a l’avaluació de la Carpeta Docent 
per part del mentor. 

(2) En alguns punts concrets es discuteix si la rúbrica s’ajusta al que 
el mentor creu que caldria valorar de certs aspectes de la Carpeta 
Docent. 
 
 

Acords: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) El professor novell entregarà electrònicament la Carpeta Docent 
dins del termini establert (21 de setembre) i el mentor farà el 
mateix amb la seva avaluació. 

(2) Comentar a la Comissió de Seguiment que en certs aspectes la 
rúbrica d’avaluació de la Carpeta Docent és una mica massa estricte 
en termes quantitatius i potser caldria que fos més qualitativa. 
 
 

Temes per a la 
propera reunió: 
 
 
 
 
 
 

(1) Inici del segon curs del màster. 
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Màster en Docència Universitària per a 

professorat novell 

Mentoria: Seguiment de les reunions 

Bienni 2011-2013 

 

 

 

Seguiment de les reunions entre el professorat mentor i novell 

 
 
 
Data: 27 de setembre de 2012 
Lloc: Despatx del mentor (418-A, Facultat de Química) 
Durada: 10 min 
 
Persones 
participants: 

 
Abel Carreras Conill (estudiant del màster de professor novell) 
Miquel Llunell Marí (mentor) 

 
Temes tractats: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) El professor novell informa de la presentació del segon curs del 
màster a la que el mentor no va poder assistir. 

(2) Donat que enguany no s’ofertarà el primer curs del Màster en 
Docència Universitària per a Professorat Novell, l’alternativa que es 
proposa per a recuperar els tallers que el curs anterior no van oferir 
activitats compensatòries no presencials és assistir a alguns cursos 
de l’ICE, amb durades i horaris diferents als del màsters. Això 
complicarà molt el seguiment al professor novell en el seu darrer 
any de doctorat. 
 
 

Acords: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Encara que s’entenen les causes de força major que han portat a 
no ofertar enguany els tallers del primer curs del màster que ha de 
fer el professor novell, es comunicarà a la Comissió de Seguiment 
que aquesta decisió perjudicarà clarament als masterands. 

(2) Restablir la periodicitat de les reunions en funció del ritme dels 
tallers realitzats, tal com es va fer durant el curs passat. 
 
 

Temes per a la 
propera reunió: 
 
 
 
 
 
 

(1) Informació del professor novell sobre els tallers realitzats al 
màster en les properes setmanes i comentaris sobre la Carpeta 
Docent. 
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Màster en Docència Universitària per a 

professorat novell 

Mentoria: Seguiment de les reunions 

Bienni 2011-2013 

 

 

 

Seguiment de les reunions entre el professorat mentor i novell 

 
 
 
Data: 22 d’octubre de 2012 
Lloc: Despatx del mentor (418-A, Facultat de Química) 
Durada: 20 min 
 
Persones 
participants: 

 
Abel Carreras Conill (estudiant del màster de professor novell) 
Miquel Llunell Marí (mentor) 

 
Temes tractats: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) Anul·lació del taller del dia 4 d’octubre que es va realitzar el dia 
18 del mateix mes. Ha estat el motiu de cancel·lar la reunió mentor-
novell inicialment previta pel dia 9. 

(2) Informació del professor novell sobre els tallers realitzats al 
màster en les darreres setmanes (Observació de la pràctica docent) i 
comentaris sobre la Carpeta Docent. 

(3) Al taller també hi podien assistir els mentors, però, per motius 
docents, el mentor no hi va poder anar. El professor novell li facilita 
la documentació referent a l’observació de la pràctica docent, que 
caldrà que utilitzi per a avaluar, en el seu moment, la tasca docent 
del professor novell durant el present curs. 
 
 

Acords: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) A partir dels aspectes desenvolupats en el taller d’obsercació de 
la pràctica docent, el mentor prepararà una avaluació de la docència 
del curs passat per a que el professor novell tingui la present durant 
la preparació de l’activitat docent per al proper semestre. 

(2) S’acorda espaiar més les reunions mentor-novell durant aquest 
primer semestre, en funció del calendari dels tallers, que consten 
tots de dues o tres sessions. 
 
 

Temes per a la 
propera reunió: 
 
 
 
 
 
 

(1) Informació del professor novell sobre els tallers realitzats al 
màster en les properes setmanes i comentaris sobre la Carpeta 
Docent. 

(2) Anàlisi i discussió de l’avaluació de la docència del curs passat. 
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Màster en Docència Universitària per a 

professorat novell 

Mentoria: Seguiment de les reunions 

Bienni 2011-2013 

 

 

 

Seguiment de les reunions entre el professorat mentor i novell 

 
 
 
Data: 12 de novembre de 2012 
Lloc: Despatx del professor novell (442, Facultat de Química) 
Durada: 35 min 
 
Persones 
participants: 

 
Abel Carreras Conill (estudiant del màster de professor novell) 
Miquel Llunell Marí (mentor) 

 
Temes tractats: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) Informació del professor novell sobre els tallers realitzats al 
màster en les darreres setmanes (Anàlisi i exposició de la carpeta 
docent) i comentaris sobre la Carpeta Docent. 

(2) El professor novell informa que per a complementar el màster 
hauran de fer crèdits optatius mitjançant altres cursos de l’ICE. 

(3) Anàlisi i discussió de l’avaluació de la docència del curs passat. 
Es detecten els punts forts i febles de l’activitat docent del professor 
novell.  
 
 

Acords: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) El professor novell es compromet a treballar per a millorar els 
punts més febles de la seva activitat docent; i el mentor prepararà 
un seguit de propostes en aquest sentit. 
 
 

Temes per a la 
propera reunió: 
 
 
 
 
 
 

(1) Informació del professor novell sobre els tallers realitzats al 
màster en les properes setmanes i comentaris sobre la Carpeta 
Docent. 

(2) Posada en comú de les propostes per a la millora de la docència. 
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Màster en Docència Universitària per a 

professorat novell 

Mentoria: Seguiment de les reunions 

Bienni 2011-2013 

 

 

 

Seguiment de les reunions entre el professorat mentor i novell 

 
 
 
Data: 17 de desembre de 2012 
Lloc: Despatx del mentor (418-A, Facultat de Química) 
Durada: 20 min 
 
Persones 
participants: 

 
Abel Carreras Conill (estudiant del màster de professor novell) 
Miquel Llunell Marí (mentor) 

 
Temes tractats: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) Informació del professor novell sobre els tallers realitzats al 
màster en les darreres setmanes (Disseny de projectes per a la 
millora i innovació docent i bones pràctiques; Política de Qualitat de 
la UB) i comentaris sobre la Carpeta Docent. 

(2) El professor novell informa que per ajustar el calendari, alterat a 
causa de l’incidència en el primer taller del curs, el primer dels dos 
tallers tractats es va reduir a dues sessions. 

(3) Posada en comú de les propostes per a la millora de la docència 
del professor novell. En la majoria dels aspectes tractats hi ha força 
coincidència. 
 
 

Acords: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) En aquells aspectes per a la millora docent en què no hi ha 
coincidència plena, s’acorda fer prevaldre el criteri del professor 
novell, ja que en cap cas el mentor hi mostra un total desacord. 

(2) A partir de la discussió amb el mentor, el professor novell es 
compromet a presentar una proposta definitiva per a l’assignatura 
de Recursos Informàtics. 
 
 
 

Temes per a la 
propera reunió: 
 
 
 
 
 
 

(1) Informació del professor novell sobre els tallers realitzats al 
màster en les properes setmanes i comentaris sobre la Carpeta 
Docent. 

(2) Vist-i-plau del mentor a la proposta definitiva programa de 
l’assignatura. 
 
 

 

 

 

 

 

! Annexos ! 157



 

 

Màster en Docència Universitària per a 

professorat novell 

Mentoria: Seguiment de les reunions 

Bienni 2011-2013 

 

 

 

Seguiment de les reunions entre el professorat mentor i novell 

 
 
 
Data: 14 de gener de 2013 
Lloc: Despatx del mentor (418-A, Facultat de Química) 
Durada: 30 min 
 
Persones 
participants: 

 
Abel Carreras Conill (estudiant del màster de professor novell) 
Miquel Llunell Marí (mentor) 

 
Temes tractats: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) El professor novell no ha pogut assistir al darrer taller realitzat al 
màster (La tutoria universitària i el PAT a la UB) per motius de salut. 
Informa que per a recuperar-lo ha de fer una recensió d’un text 
sobre materials guia per a la tutoria. 

(2) Per a un proper taller sobre la tutoria, el professor novell ha de 
recopilar informació sobre la tutoria i el PAT a la seva Facultat. El 
mentor, que és tutor del Grau de Química, li comenta alguns 
aspectes del seu funcionament. 

(3) Darrera discussió sobre el programa de l’assignatura de Recursos 
Informàtics que aplicarà el professor novell en el seu grup-classe. 
 
 

Acords: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) El mentor dóna el seu vist-i-plau al programa proposat pel 
professor novell sense modificacions. 

(2) S’acorda que el professor novell parli amb la Cap d’Estudis per 
acabar de tenir tota la informació sobre el PAT de la Facultat. 
 
 
 

Temes per a la 
propera reunió: 
 
 
 
 
 
 

(1) Informació del professor novell sobre els tallers realitzats al 
màster en les properes setmanes i comentaris sobre la Carpeta 
Docent. 
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Màster en Docència Universitària per a 

professorat novell 

Mentoria: Seguiment de les reunions 

Bienni 2011-2013 

 

 

 

Seguiment de les reunions entre el professorat mentor i novell 

 
 
 
Data: 28 de gener de 2013 
Lloc: Despatx del mentor (418-A, Facultat de Química) 
Durada: 25 min 
 
Persones 
participants: 

 
Abel Carreras Conill (estudiant del màster de professor novell) 
Miquel Llunell Marí (mentor) 

 
Temes tractats: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) Informació del professor novell sobre els tallers realitzats al 
màster en les darreres setmanes (Adquisició de competències 
transversals a la universitat; La propietat intel·lectual en l’àmbit de 
la docència i la recerca universitàries – 1ª part-) i comentaris sobre 
la Carpeta Docent. 

(2) El professor novell i el mentor comenten la problemàtica que 
recentment ha afectat a la Universitat de Barcelona en relació al 
tema de la propietat intel·lectual i com això ha condicionat l’ús 
d’eines com el Campus Virtual. 

(3) El professor novell informa que la segona part del taller sobre la 
propietat intel·lectual coincideix amb una reunió important del 
professorat de Recursos Informàtics. 
 
 

Acords: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) El mentor i el professor novell acorden que aquest assiteixi a la 
reunió de la seva assignatura, que començarà en pocs dies, i realitzi 
la tasca no presencial que estipuli el professor del taller. 

 
 
 
 

Temes per a la 
propera reunió: 
 
 
 
 
 
 

(1) Informació del professor novell sobre els tallers realitzats al 
màster en les properes setmanes i comentaris sobre la Carpeta 
Docent. 

(2) Comentar la reunió preparatòria del professorat de Recursos 
Informàtics. 
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Màster en Docència Universitària per a 

professorat novell 

Mentoria: Seguiment de les reunions 

Bienni 2011-2013 

 

 

 

Seguiment de les reunions entre el professorat mentor i novell 

 
 
 
Data: 8 de febrer de 2013 
Lloc: Despatx del mentor (418-A, Facultat de Química) 
Durada: 35 min 
 
Persones 
participants: 

 
Abel Carreras Conill (estudiant del màster de professor novell) 
Miquel Llunell Marí (mentor) 
Pere Alemany Cahner (co-professor del grup-classe) 

 
Temes tractats: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) El professor Pere Alemany, que farà d’ajudant del professor 
novell en l’assignatura de Recursos Informàtics, participa en la 
primera part de la reunió, en què es discuteixen els detalls del 
programa. 

(2) El professor novell informa de la tasca no presencial que haurà 
de fer, després de no poder assistir al segon taller sobre la propietat 
intel·lectual. 

(3) Informació del professor novell sobre els tallers realitzats al 
màster en les darreres setmanes (Anàlisi dels PAT de la UB) i 
comentaris sobre la Carpeta Docent.  
 
 

Acords: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) La propera reunió mentor-novell es farà abans del normal per 
poder discutir els treballs de l’assignatura de Recursos Informàtics 
(projectes de programació) que presentarà als alumnes el proper dia 
18 de febrer. 

 
 
 
 

Temes per a la 
propera reunió: 
 
 
 
 
 
 

(1) Informació del professor novell sobre els tallers realitzats al 
màster en les properes setmanes i comentaris sobre la Carpeta 
Docent. 

(2) Discustir els treballs (projectes) que es proposaran als alumnes. 

(3) Informació del professor novell sobre el desenvolupament de 
l’assignatura de Recursos Informàtics. 
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Màster en Docència Universitària per a 

professorat novell 

Mentoria: Seguiment de les reunions 

Bienni 2011-2013 

 

 

 

Seguiment de les reunions entre el professorat mentor i novell 

 
 
 
Data: 13 de febrer de 2013 
Lloc: Despatx del mentor (418-A, Facultat de Química) 
Durada: 20 min 
 
Persones 
participants: 

 
Abel Carreras Conill (estudiant del màster de professor novell) 
Miquel Llunell Marí (mentor) 

 
Temes tractats: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) El professor novell informa que, dins dels 3 crèdits optatius que 
ha de fer com a complements de formació, el professorat del màster 
li ha recomanat assistir a un taller de rúbriques de 2 crèdits. 
Discussió sobre a quin altre curs de l’ICE convé participar. 

(2) Comentaris sobre les tasques no presencials que el professor 
novell entregarà per als tallers sobre la tutoria i la propietat 
intel·lectual. 

(3) Discussió sobre els treballs pràctics de l’assignatura de Recursos 
Informàtics que es presentaran als alumnes la propera setmana. El 
punt de major desacord és el nivell de dificultat dels projectes de 
programació proposats pel professor novell. 
 
 

Acords: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) S’acorden algunes modificacions dels projectes de programació 
de l’assignatura, en especial, algunes referents al nivell de dificultat i 
a la propietat intel·lectual. 

(2) S’acorda que el professor novell participi en el taller de lideratge 
i comunicació a l’aula, donat que és un dels taller del primer curs en 
què no va poder participar. 
 
 
 

Temes per a la 
propera reunió: 
 
 
 
 
 
 

(1) Informació del professor novell sobre els tallers realitzats al 
màster en les properes setmanes i comentaris sobre la Carpeta 
Docent. 

(2) Informació del professor novell sobre el desenvolupament de 
l’assignatura de Recursos Informàtics. 
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Màster en Docència Universitària per a 

professorat novell 

Mentoria: Seguiment de les reunions 

Bienni 2011-2013 

 

 

 

Seguiment de les reunions entre el professorat mentor i novell 

 
 
 
Data: 25 de febrer de 2013 
Lloc: Despatx del professor novell (442, Facultat de Química) 
Durada: 20 min 
 
Persones 
participants: 

 
Abel Carreras Conill (estudiant del màster de professor novell) 
Miquel Llunell Marí (mentor) 

 
Temes tractats: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) Informació del professor novell sobre els complements de 
formació realitzats en les darreres setmanes (Taller de rúbriques) i 
comentaris sobre la Carpeta Docent. 

(2) Informació del professor novell sobre el desenvolupament de 
l’assignatura de Recursos Informàtics i l’aplicació de les eines 
docents apreses. Es comenta el nivell de l’alumnat i les especificitats 
de l’assignatura dins del Grau. 

 
 
 

Acords: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) S’acorda que l’observació in situ de la pràctica docent per part 
del mentor es farà el proper dia 6 de març. 

 
 
 
 

Temes per a la 
propera reunió: 
 
 
 
 
 
 

(1) Informació del professor novell sobre els tallers realitzats al 
màster en les properes setmanes i comentaris sobre la Carpeta 
Docent. 

(2) Informació del professor novell sobre el desenvolupament de 
l’assignatura de Recursos Informàtics. 
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Màster en Docència Universitària per a 

professorat novell 

Mentoria: Seguiment de les reunions 

Bienni 2011-2013 

 

 

 

Seguiment de les reunions entre el professorat mentor i novell 

 
 
 
Data: 11 de març de 2013 
Lloc: Despatx del mentor (418-A, Facultat de Química) 
Durada: 20 min 
 
Persones 
participants: 

 
Abel Carreras Conill (estudiant del màster de professor novell) 
Miquel Llunell Marí (mentor) 

 
Temes tractats: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) Informació del professor novell sobre els complements de 
formació realitzats en les darreres setmanes (Taller de rúbriques) i 
comentaris sobre la Carpeta Docent. 

(2) Informació del professor novell sobre el desenvolupament de 
l’assignatura de Recursos Informàtics i l’aplicació de les eines 
docents apreses. Es comenta l’evolució del projecte de programació i 
els diferents resultats de l’avaluació continuada. 

(3) Es comenten els punts forts i febles que el mentor ha detectat en 
l’observació de la pràctica docent. Es constata una clara millora del 
la pràctica docent del professor novell respecte a la del curs anterior. 

(4) El professor novell informa que una de les sessions del taller de 
lideratge coincideix amb una classe de la seva assignatura. 
 
 

Acords: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Donada la importància del taller de lideratge, s’acorda que el 
professor novell hi assisteixi. 

 
 
 

Temes per a la 
propera reunió: 
 
 
 
 
 
 

(1) Informació del professor novell sobre els tallers realitzats al 
màster en les properes setmanes i comentaris sobre la Carpeta 
Docent. 

(2) Informació del professor novell sobre el desenvolupament de 
l’assignatura de Recursos Informàtics. 
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Màster en Docència Universitària per a 

professorat novell 

Mentoria: Seguiment de les reunions 

Bienni 2011-2013 

 

 

 

Seguiment de les reunions entre el professorat mentor i novell 

 
 
 
Data: 25 de març de 2013 
Lloc: Despatx del mentor (418-A, Facultat de Química) 
Durada: 20 min 
 
Persones 
participants: 

 
Abel Carreras Conill (estudiant del màster de professor novell) 
Miquel Llunell Marí (mentor) 

 
Temes tractats: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) Informació del professor novell sobre els complements de 
formació realitzats en les darreres setmanes (Taller de lideratge i 
comunicació a l’aula) i comentaris sobre la Carpeta Docent. 

(2) Informació del professor novell sobre el desenvolupament les 
darreres classes i de la prova de síntesi de l’assignatura de Recursos 
Informàtics. Es comenta el fet que, tot i ser una assignatura 
compartida, el professor novell ha pogut participar en l’elaboració de 
la prova de síntesi. 

(3) El mentor valora la iniciativa docent del professor novell de 
realitzar una classe extra de reforç abans de la prova de síntesi. 
 
 

Acords: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Temes per a la 
propera reunió: 
 
 
 
 
 
 

(1) Informació del professor novell sobre l’elaboració de la Carpeta 
Docent. 

(2) Informació del professor novell sobre els resultats acadèmics de 
l’alumnat de l’assignatura de Recursos Informàtics. 
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Màster en Docència Universitària per a 

professorat novell 

Mentoria: Seguiment de les reunions 

Bienni 2011-2013 

 

 

 

Seguiment de les reunions entre el professorat mentor i novell 

 
 
 
Data: 8 d’abril de 2013 
Lloc: Despatx del mentor (418-A, Facultat de Química) 
Durada: 15 min 
 
Persones 
participants: 

 
Abel Carreras Conill (estudiant del màster de professor novell) 
Miquel Llunell Marí (mentor) 

 
Temes tractats: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) Informació del professor novell sobre els resultats acadèmics de 
l’alumnat de l’assignatura de Recursos Informàtics a la prova de 
síntesi. 

(2) Informació del professor novell sobre l’elaboració de la Carpeta 
Docent, en especial, els temes referents a la pràctica docent 
desenvolupada. 
 
 
 
 

Acords: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Donat que han finalitzat els tallers del màster i la pràctica docent 
del curs, s’acorda espaiar les reunions mentor-novell. 

 
 
 

Temes per a la 
propera reunió: 
 
 
 
 
 
 

(1) Informació del professor novell sobre l’elaboració de la Carpeta 
Docent. 

(2) Informació del professor novell sobre els projectes de 
programació de l’assignatura de Recursos Informàtics. 
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Màster en Docència Universitària per a 

professorat novell 

Mentoria: Seguiment de les reunions 

Bienni 2011-2013 

 

 

 

Seguiment de les reunions entre el professorat mentor i novell 

 
 
 
Data: 6 de maig de 2013 
Lloc: Despatx del mentor (418-A, Facultat de Química) 
Durada: 15 min 
 
Persones 
participants: 

 
Abel Carreras Conill (estudiant del màster de professor novell) 
Miquel Llunell Marí (mentor) 

 
Temes tractats: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) Informació del professor novell sobre la correcció dels projectes 
de programació de l’assignatura de Recursos Informàtics. Els 
resultats obtinguts indiquen, que malgrat la dificultat dels treballs, 
molts alumnes han assolit un bon nivell d’aprenentatge. Es valora 
positivament l’estratègia d’avaluació continuada. 

(2) Informació del professor novell sobre l’elaboració de la Carpeta 
Docent. 
 
 
 
 

Acords: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) S’estableixen un calendari amb terminis per a l’elaboració de la 
Carpeta Docent i s’acorda que, en la propera Comissió de Seguiment 
del Màster, es comfirmarà que la seva defensa oral es farà al juliol. 

 
 
 

Temes per a la 
propera reunió: 
 
 
 
 
 
 

(1) Informació del professor novell sobre l’elaboració de la Carpeta 
Docent. 
 
 

 

 

 

 

 

166! Carpeta docent



 

 

Màster en Docència Universitària per a 

professorat novell 

Mentoria: Seguiment de les reunions 

Bienni 2011-2013 

 

 

 

Seguiment de les reunions entre el professorat mentor i novell 

 
 
 
Data: 27 de maig de 2013 
Lloc: Despatx del mentor (418-A, Facultat de Química) 
Durada: 20 min 
 
Persones 
participants: 

 
Abel Carreras Conill (estudiant del màster de professor novell) 
Miquel Llunell Marí (mentor) 

 
Temes tractats: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) Informació del professor novell sobre l’elaboració de la Carpeta 
Docent i el compliment dels terminis establerts en la reunió anterior. 

(2) Balanç final conjunt de la pràctica docent i pla de futur per a la 
seva millora, en base a les observacions directes, les impressions del 
professor novell i els resultats obtinguts per l’alumnat. 
 
 
 
 

Acords: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) S’acorda fer la darrera reunió mentor-novell un cop acabada la 
Carpeta Docent i prèviament a l’avaluació que en farà el mentor 
mitjançant la rúbrica corresponent. 

 
 
 

Temes per a la 
propera reunió: 
 
 
 
 
 
 

(1) Entrega de la Carpeta Docent. 
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Seguiment de les reunions entre el professorat mentor i novell 

 
 
 
Data: 14 de juny de 2013 
Lloc: Despatx del mentor (418-A, Facultat de Química) 
Durada: 10 min 
 
Persones 
participants: 

 
Abel Carreras Conill (estudiant del màster de professor novell) 
Miquel Llunell Marí (mentor) 

 
Temes tractats: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) Informació del professor novell sobre la finalització de la Carpeta 
Docent. 
 
 
 
 

Acords: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Es donen per finalitzades les reunions mentor-novell i s’acorda 
incloure en la versió final de la Carpeta Docent el conjunt de les 
actes d’aquestes reunions. 

 
 
 

Temes per a la 
propera reunió: 
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