
Realització de vídeos de matemàtiques pel seu ús al Campus Atenea 

Seguint la filosofia de l’EEES pretenem crear uns materials en format vídeo enfocats a facilitar el treball de l’estudiant i a millorar el seu procés d’aprenentatge. La nostra feina ha estat generar exercicis per plantejar als nostres estudiants en el Campus Atenea i 
que una vegada pensats i resolts per aquests se’ls proporciona la resolució en format vídeo (junt amb la resolució en PDF). La resolució de l’exercici en un format vídeo fa que sigui molt més propera a aquests estudiants que estan immersos de ben petits en els 
formats que proporcionen la TV i les TIC en general. La utilització d’aquest material és molt diversa: com a eina a un curs que s’està fent, com a eina d’autoaprenentatge, com a eina de refresc en assignatures que utilitzen aquests conceptes, etc. Per tant aquest 
usos poden tenir molt bon paper a l’atenció a la progressió dels estudiants mitjançant el suport d’aquestes metodologies actives. 

Vídeos d’Àlgebra 

 estudi diagonalització              prod. escalar (base ortog. i proj.)       prod. escalar (paràmetres)              canvi de base aplic. lineal 

Vídeos d’Equacions Diferencials 

  edo lineal 1r. ordre         separació variables v.i.         sist.lin.matriu diagonalitz. (R)      sist.lin.matriu diagonalitz. (C)       sist.lin.matriu no diagonalitz.        exercici transf. Laplace          exercici sistema edo per transf. Laplace  

Resolució circuit RL per transf. Laplace         Resolució circuit RC per transf. Laplace (sistema per malles) 

•Hem utilitzat el Campus Atenea per proposar als estudiants l’ús de vídeos amb exercicis resolts tipus de les assignatures d’ Equacions Diferencials, Àlgebra Lineal de pla 92 i també de l’assignatura de graus Àlgebra lineal i equacions diferencials de l’ETSETB  
•Hem volgut copsar el grau de satisfacció en l’ús d’aquests vídeos mitjançant una enquesta realitzada en el Campus Atenea, fent servir l’eina qüestionari del campus 
•La satisfacció dels estudiants que han utilitzat els vídeos és molt alta, apuntant: claredat del format en vídeo, caldrien més vídeos (i amb més explicacions!!!), són útils  
•Els punts febles que els estudiants assenyalen són demandade més vídeos i també de més diversitat (més detalls o exercicis més avançats) 
•Els estudiants que no els han utilitzat apunten com a raó més general que no han tingut curiositat per mirar-los. 
•Hem obtingut el recolzament dels professors del nostre departament que els han utilitzar. Resta pendent una enquesta per enregistrar aquests resultats. 
•Seguim treballant per millorar aquesta eina i incorporar  més assignatures. 
 

 

Aquest treball ha comptat amb un Ajut  a la millora i innovació docent de l’ICE – UPC. 2010.  

Avaluació del projecte 

Els resultats són avaluats amb una enquesta de satisfacció entre els estudiants. Com encara no tenim material complet per una assignatura, l’enquesta s’ha realitzat sobre un petit grup pilot (per tant mostra poc significativa). 
L’enquesta discrimina entre quins van usar aquest recurs i quins no i continua preguntant el grau de satisfacció tant per continguts com per format.  
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Germán Sáez (german@ma4.upc.edu) 
 

Els vídeos 
Els vídeos que ens hem plantejat fer són sobre exercicis senzills però claus en la matèria de les nostres assignatures. Això ha estat així per dues raons: per una banda per tenir una eina que completi els materials principals del tema escollit i per una altra banda 
aquests vídeos han de ser simples ja que han de ser generats amb uns mitjans no professionals. Dintre de les opcions amb les quals s’han creat vídeos de matemàtiques fins ara (gravació d’una classe clàssica amb el professor en primer terme, gravació d’una 
explicació escrita amb una tauleta digitalitzadora o amb un bloc amb bolígraf gravador, PPT seqüenciat i gravat,  animació generada amb software en la qual un avatar explica ) nosaltres hem optat per realitzar vídeos animats amb una resolució feta en LATEX (ja 
que els materials generats han de ser compatibles amb els formats utilitzats a les assignatures de matemàtiques). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vegada seleccionats els exercicis (per la importància dintre de l’assignatura) s’ha realitzat la resolució completa en LATEX amb l’ajut d’un programa que no s’ha de fer el procés de compilació i generació de DVI típic del software associat a LATEX. A 
continuació es detalla la seqüenciació que es pensa fer amb l’explicació que es pensa fer (cal que la veu no correspongui exactament a la lectura del text de l’exercici). Aquestes dues primeres parts conformen el guió del vídeo a realitzar. A continuació es fa la 
gravació de la imatge amb un capturador de pantalla (Camtasia) seguint la planificació del guió i deixant tots els espais convenients per la veu en off. El darrer pas consisteix en la gravació de la veu en off amb el mateix programa en concordança amb la imatge. 
El vídeo es complementa amb una caràtula final d’autoria i de llicència Creative Commons.  
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Vídeos d’aplicacions a resolucions de circuits 
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Indica dos aspectos positivos de estos vídeos (pregunta de resposta oberta) 
 La explicación; son muy claros; la explicación es clara y concisa; se pueden entender muy rápido; muy 

bien explicados y fáciles de entender; simplicidad; se entienden bastante bien (7) 
 Formato; están narrados; te lo enseñan paso a paso; son fáciles de ver e interpretar  (4) 
 Pesan muy poco y el formato con cualquier reproductor se puede ver 
 Ayuda mucho a la hora de hacer ejercicios poder tener un ejemplo delante, y más si está explicado 

paso a paso como es el caso 
 Útil para el seguimiento de la asignatura 
 Útil para repasar temas anteriores 

Indica dos aspectos negativos de estos vídeos (pregunta de resposta oberta) 
 Se deberían mostrar los cálculos; algunos pasos intermedios harían falta; en algunos pasos iría bien que 

se dijera el porqué; se salta algún que otro paso (4) 
 Ninguno aspecto negativo; de los que he visto me gusta todo :] ; en cuanto a los vídeos no veo aspectos 

negativos, al contrario deberían haber más (3)  
 Son ejercicios algo fáciles; ejemplos muy sencillos (2)  
 Pocos vídeos  
 Ahora mismo no se me ocurre ninguno pero, obviamente, un video no resulta ser interactivo... 

MÉS... 
-producte escalar: base ortogonal, projecció i comp. ortog. a R_3[x] 
-producte escalar: ortogonal a un subespai a C^3 
-diagonalització per blocs d’un endomorfisme 
-classificació endomorfisme entre espais vect. de matrius 

 

Perfil acadèmic estudiants 

NO 
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¿De qué temas crees que faltan ejercicios? (pregunta de resposta oberta) 
-De estabilidad; del tema de estabilidad principalmente, para entender los diagramas de fases y su orientación; el proceso para llegar al diagrama sería de mucha ayuda (5)  
-Del tema de Laplace (3) 
-Debería haber también videos de ejercicios más difíciles (algunos son muy básicos); faltan ejercicios de ejemplos más complicados y completos, sólo hay videos de ejercicios simples.(2) 
-Trigonometría 
-Potser d'exercicis complexos, que sempre son aquells als que no es para atenció per part del professor però, d'altra banda, apareixen en els examens (no  sempre és així, però moltíssimes vegades sí) 
-tema 3 y tema 4 
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Conclusions 


	Número de diapositiva 1

