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RESUM 
El canvi de model educatiu que implica la integració del sistema universitari 
espanyol en l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) implica centrar la 
docència en l’aprenentatge de l’alumnat. Per tant, com que una part important 
en aquest aprenentatge és el treball i l’esforç de l’alumnat, hem desenvolupat 
metodologies actives per afavorir-lo. 
En aquest treball presentem unes quantes accions amb l'objectiu de fer un 
seguiment del treball autònom del nostre alumnat i la repercussió que té en 
l’avaluació final de les nostres assignatures. La novetat es troba en l’obligació 
de dur a terme tutories presencials en què es revisa el treball fet, resolució de 
dubtes, plantejament de preguntes generals i la seua valoració qualitativa. El 
campus virtual de la Universitat d’Alacant (CVUA) també serà un instrument 
clau per a aconseguir que el treball autònom puga fer-se de forma flexible i 
amb els materials necesaris de suport. 
Cal destacar que la participació en les activitats és voluntària per a tot 
l’alumnat. 

 
Paraules clau: resolució de problemes, treball no presencial, campus virtual 

 
 
 
 

1. MARC TEÒRIC I OBJECTIUS 
La clau per a aconseguir un seguiment individualitzat de l’alumnat és que el nombre 

de participants no siga superior a trenta persones. Això ha sigut possible en les sessions 
de problemes i en les pràctiques del laboratori de Física (Rodes i al.: 2005). Això no és 
tan senzill en els grups de teoria, però la baixa participació de l’alumnat ha permés 
aprofitar aquesta circumstància per a plantejar-nos la possibilitat d’ampliar les accions 
cap a l’aprenentatge autònom de l’alumnat sense restriccions. Hem aprofitat un grup 
reduït de teoria per a començar a avaluar aquesta experiència durant el primer 
quadrimestre i un altre de més nombrós durant el segon. Les dificultats que l’alumnat ha 
mostrat en l’aprenentatge de la física ens han fet reflexionar en la nostra tasca docent 
per tal d’utilitzar noves metodologies i eines com a complement del procés 
d’ensenyament i aprenentatge [Rodes i al. (2002), Durá i al. (2003) i Moreno i al. 
(2004)]. 

Si un dels objectius del procés de convergència es avaluar l’esforç de l’alumnat, 
hem estimat convenient buscar fórmules alternatives d’avaluació de les nostres 
matèries. Considerem que un examen final és poc representatiu, en general, del treball i 
de l’esforç fet per l’alumnat. Per tant, hem decidit tractar de provocar el treball continu 
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mitjançant la resolució de problemes i l’elaboració d’un informe de tasques fetes, i 
revisar-los periòdicament en tutories presencials obligatòries. 

Entre els objectius que tractem d’aconseguir podem enumerar els següents: 
• Que l’alumnat aprenga a treballar de forma autònoma. 
• Que l’alumnat aprenga a comunicar allò que sap. 
• Que l’alumnat aprenga a utilitzar algunes eines informàtiques. 
• Introduir l’avaluació contínua com a complement de l’examen final. 
• Obtenir informació addicional per a poder desenvolupar les guies didàctiques. 
L’EEES implica canviar la lliçó magistral per un altre model educatiu centrat en 

l’aprenentatge de l’alumnat. Això vol dir que les hores de docència directa es reduiran i 
s’hauran d’emprar en altres activitats que haurà de desenvolupar l’alumnat. El 
professorat, per tant, haurà d’utilitzar part de la càrrega docent que té per a dirigir, 
coordinar, organitzar i supervisar totes les activitats de l’alumnat. 

En aquest sentit, el CVUA se’ns presenta com una eina molt important, que s’ha 
aprofitat per a dissenyar i oferir diferents tipus de materials, per exemple, tests 
d’aprenenatge autònom, exàmens resolts, resums teòrics, dubtes freqüents, etc. 
L’augment de les opcions ens permet revisar la idoneïtat dels materials i la seua 
adaptació a les noves possibilitats. 

 
2. MÈTODE I PROCÉS D’INVESTIGACIÓ 

Les metodologies actives tracten d’aconseguir que l’alumnat adquirisca, a més dels 
continguts propis de la matèria, altres capacitats i habilitats que seria molt complicat 
d’aconseguir amb la classe magistral. 

El CVUA permet la planificació de les tasques de l’aprenentatge autònom que s’han 
de desenvolupar i la formació del grup de treball amb l’alumnat participant. 

La nostra estratègia ha consistit en la resolució de problemes per part de l’alumnat i 
en el seguiment individualitzat del seu treball a través de tutories personalitzades. 
Aquesta interacció ha permès que les classes teòriques siguen més actives amb una alta 
participació de l’alumnat. 

Amb la proposta de l’aprenentatge de la física basat en la resolució de problemes, 
volem augmentar la motivació d’aprendre'n i aplicar-la a situacions familiars per a 
l’alumnat. Amb la utilització del CVUA com a suport a la docència presencial i no 
presencial, volem promoure la formació tecnològica de l’alumnat i el seu ús per a 
l'aprenentatge autònom. 
 
2.1 ARQUITECTURA TÈCNICA 

Hem aprofitat un grup de teoria de Fonaments Físics de l’Arquitectura Tècnica 
(FFAT) amb un nombre d’estudiants reduït (no superior a trenta). S’ha oferit l’opció 
d’un contracte acadèmic voluntari amb les condicions següents: 

• Compromís de treballar un màxim de dues hores setmanals. 
• El valor per a l’avaluació final és del 20%. 
• S’avaluarà el treball fet (memòria, resums teòrics, problemes resolts, dubtes, 

conceptes, etc), les respostes a les qüestions plantejades durant la revisió dels 
treballs, l’ús del CVUA i l’elaboració en grup d’un tema específic del programa. 

Aquesta metodologia docent pretén de l’alumnat: 
• Promoure la seua responsabilitat en l’aprenentatge. 
• Promoure la capacitat d’aplicar els conceptes a la resolució de problemes, tant 

els propis dels continguts de la matèria com els pròxims al seu entorn 
professional. 

• Promoure l’ús d’eines informàtiques. 
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• Desenvolupar les relacions interpersonals per a treballar en grup. 
Per tal de fer un seguiment del contracte acadèmic, s’han programat entrevistes 

personals cada tres setmanes, en què s’avaluava el treball fet. Cada estudiant rep una 
valoració del treball fet i informació dirigida a orientar el treball següent. 

A fi de conèixer l’opinió de l’alumnat, s’ha passat una enquesta a la finalització 
d’aquesta experiència. La informació obtinguda ens ajudarà a corregir les deficiències 
detectades per l’alumnat i a millorar l’organització del treball autònom. 
 
2.2 ARQUITECTURA SUPERIOR 

L’estratègia dissenyada permet introduir el concepte de treball autònom i la 
implicació que té de l’assignatura de Fonaments Físics II (FF2) respecte de l’avaluació 
final. En aquest cas, els grups són de vuitanta estudiants aproximadament, als quals s’ha 
oferit l’opció de desenvolupar un treball autònom avaluable i voluntari. La diferència 
sobre el cas anterior és que la quantitat d’estudiants és important, prop de cinquanta, i el 
seguiment individualitzat resulta més difícil de dur a la pràctica. No obstant això, hem 
preferit desenvolupar l’experiència docent amb les condicions següents: 

• Compromís de lliurar els problemes proposats. 
• El pes per a l’avaluació final és del 30%. 
• Realització de tres proves individuals amb tot el material que vulguen dur. 
• Ús de l’opció «grup de treball» del CVUA per a rebre la informació i lliurar els 

exercicis. 
 
Pretenem aconseguir els mateixos objectius expressats en l’apartat previ. Encara que 

la dinàmica s'assembla, el procés que durem a terme es pot resumir de la manera 
següent: 

• Realització i seguiment de les tasques dedicades a preparar les proves objectives. 
• Lliurament en els terminis indicats d’exercicis proposats dins del grup de treball. 
• Realització de les tres proves programades. 
 
Només hi ha tres estudiants que no disposen d’accés a la xarxa, als quals facilitarem 

les activitats del CVUA en paper; la resta té accés a Internet. 
 

3. RESULTATS I CONCLUSIONS 
En aquest treball presentem uns quants resultats parcials obtinguts i els discutim 

segons la titulació cursada. En el primer apartat analitzarem la resposta de l’alumnat 
d’Arquitectura Tècnica i en el segon, el d’Arquitectura Superior. 
 
3.1 ARQUITECTURA TÈCNICA 

El contracte acadèmic fou signat inicialment per catorze estudiants. En començar la 
primera tutoria obligatòria per a la revisió del treball fet, en quedaren només vuit. És a 
dir, que el 43% ha renunciat a participar en una opció voluntària en la qual, 
rigorosament, ja haurien suspès FFAT, d’acord amb les condicions d’avaluació 
publicades. 



 - 4 - 

L’absentisme d’aquest alumnat és una característica inherent, com ja ha quedat 
demostrat en estudis anteriors (es poden consultar en la bibliografia els articles publicats 
per la xarxa d’investigació). 

 
Encara que el nombre d’estudiants no és estadísticament rellevant, les figures 1 i 2 

representen els resultats obtinguts en el primer parcial de FFAT. 
 

Respecte de l’alumnat que ha participat en l’acció del treball autònom tutoritzat, 
podem fer-ne una discussió individual, ja que les entrevistes individuals aporten 
suficient informació directa: 

• Qui ha decidit no continuar en aquest programa, tampoc s’ha presentat a 
l’examen parcial. 

• Qui ha fet el seguiment i el treball, també ha fet l’examen parcial. 
• El rendiment ha sigut inferior a l’esperat, però han reconegut que s’ha degut més 

a errors propis que no a la falta de comprensió de la matèria. 
• La participació en les classes de teoria ha sigut activa i s’ha treballat de manera 

regular durant tot el quadrimestre. 
• Han aprofitat els recursos del CVUA per a preparar l’assignatura. 
 
 

compensable
38%

aprovat
25% suspès

37%

Figura 1. Resultats obtinguts per l’alumnat participant en l’aprenentatge autònom 
en el primer parcial de FFAT. 

no presentat
46%

compensable
11%

aprovat
11%

suspès
32%

Figura 2: Resultats obtinguts per l’alumnat no participant en l’aprenentatge 
autònom en el primer parcial de FFAT. 
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La planificació de les sessions de seguiment acadèmic ha fet que l’alumnat 
aconseguisca un important grau de responsabilitat i una certa autonomia en 
l’aprenentatge. A més a més, les entrevistes personals han servit per a donar suport en 
l’aprenentatge, adquirir nous recursos, obtenir consells acadèmics, conèixer altres 
actituds per a desenvolupar la professió i, en general, conèixer les sensacions de 
l’alumnat sobre el procés d’ensenyament i aprenentatge. 

 
Podem presentar un estudi quantitatiu de les respostes donades per l’alumnat a 

l’enquesta de valoració del temps i l’esforç d’aprenentatge. Com a informació s’els ha 
indicat la quantitat d’hores de classe presencial durant el primer quadrimestre. El 
nombre d’estudiants presentats a l’examen del primer quadrimestre de FFAT que ha 
contestat les preguntes plantejades és de 173, encara que no han omplit totes les 
preguntes en alguns casos puntuals. 

La figura 3 ens indica que la major part de l’alumnat que es presenta al parcial 
també assisteix habitualment a les classes presencials, prop del 70% d’assistència. 
També podem dir que l’alumnat que ha fet més d’una vegada aquesta assignatura 
assisteix encara que amb menys regularitat, atenent al percentatge d’estudiants que no 
ha anat a cap de les classes presencials. 

Per avaluar la percepció de l’esforç d’aprenentatge que té l’alumnat, la figura 4 ens 
mostra el nombre d’hores que han dedicat fora de l’aula per tal d’aprendre els 
continguts dels FFAT. Al primer quadrimetre s’han fet 57 hores de classe presencial i 
només un 3,6% dedica més del doble de temps fora de l’aula. Una part important de 
l’alumnat fa menys hores fora de l’aula, prop del 71%. 

El llibre blanc del títol de grau d’Enginyeria d’edificació estableix 1,5 hores de 
treball individual per cada hora presencial. Això vol dir que una estimació per al temps 
que s’hauria de dedicar fora de l’aula és de 85 hores. Per tant, prop del 90% de 
l’alumnat fa menys temps de l’estimat i ens acosta a l’objectiu dels ECTS. 

 
 

Pregunta 1.¿A quantes classes has assistit?

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0% Menys del 50% Al voltant del
50%

Més del 50% Quasi el 100%

Figura 3: Respostes indicant l’assistència de l’alumnat a les classes presencials. 
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Altres conclusions que podem extraure d’acord amb les respostes donades són: 
• Les tutories són testimonials, vora un 80% no n’ha utilitzat cap. 
• Els materials del CVUA tenen una bona acceptació, però el material bibliogràfic 

es consulta poc. 
• Un 45% de l’alumnat té clar que no dedica el temps suficient. 
• Un 32% considera FFAT més difícil que la resta d’assignatures, mentre que la 

meitat pensa que dedica més o molt més temps que a altres assignatures de 
primer curs. 

• Un 23% es troba matriculat en més assignatures que les corresponents a un curs 
complet. 

• Un 60% es troba matriculat només en assignatures de primer curs. 
La relació entre respostes requereix una anàlisi més detallada en un estudi posterior. 

En general, l’alumnat no indica suggeriments i comentaris respecte al procés 
d’ensenyament-aprenentatge desenvolupat. Quan s’en fan, es limiten a dir els clàssics 
“m’ha agradat l’experiència”, “el professorat és dolent”, “s’haurien de fer més 
problemes”, “part dels continguts són innecessaris” etc., però no proposen accions 
específiques per a poder prendre decisions que milloren el seu aprenentatge. 

 
3.2 ARQUITECTURA SUPERIOR 

Com que FF2 és una assignatura que pertany al segon quadrimestre, els únics 
resultats que podem extraure són: 

• La participació inicial és del 61,5% del grup. 
• El lliurament del primer exercici proposat fou del 91,7%, mentre que per al 

segon exercici proposat arribà al 85,4% (tots dos no presencials). 
• El primer treball presencial tingué el 89,6% de participació (els resultats es 

mostren en la figura 5). 
• Fins ara les baixes són puntuals i la major part de l’alumnat s’ha adaptat a 

aquesta forma d’aprenentatge. 
 
 
 

Pregunta 2. ¿Quantes hores has dedicat fora de l'aula?

0%
2%
4%
6%
8%

10%
12%
14%
16%
18%
20%

[10-19] [20-29] [30-39] [40-49] [50-59] [60-69] [70-79] [80-89] [90-99] [100-110] [111-220]

Figura 4: Temps no presencial que dedica l’alumnat a FFAT.
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La resta de resultats només podran analitzar-se quan finalitze el curs, així com 

l’opinió de l’alumnat participant en aquesta experiència. 
L’organització de les activitats permet el treball autònom de l’alumnat que hi 

participa i la responsabilitat de lliurar els treballs programats en el temps establit. 
L’opció de treball en grup en el CVUA fomenta la programació individual de 

l’alumnat i la distribució del temps per tal de complir les responsabilitats adquirides en 
aquesta metodologia. D’aquesta manera, l’aprenentatge es fa més flexible i cada 
estudiant decideix quan i com adquirirà les competències i destreses. 

 
Agraïments. Volem agrair el suport de l’ICE de la Universitat d’Alacant i del 

Vicerectorat de Qualitat i Harmonització Europea en el marc del programa Xarxes 
d’investigació en docència universitària i el del Vicerectorat de Tecnologia i Innovació 
Educativa en el marc del programa Utilització del Campus Virtual com a eina 
d’innovació educativa. 
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