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Resum 
Es tracta de descriure la implantació d’un mètode sistemàtic a l’assignatura troncal 

Circuits i Sistemes Digitals (CSD), que ha de desenvolupar objectius específics 

(sistemes electrònics digitals i microcontroladors) i genèrics (treball en grup, anglès, 

aprenentatge autònom, gestió de projectes, etc.). El mètode promou l’aprenentatge 

actiu centrat en els estudiants tal com és preceptiu a l’espai europeu d'educació 

superior (EEES) i se sustenta en la utilització continuada de l’aprenentatge basat en 

problemes (PBL) per organitzar els projectes que s’executaran en grups cooperatius 

base. L’avaluació contínua a partir de la preparació d’un portafoli o dossier 

electrònic fa innecessari l’ús dels exàmens clàssics, al mateix temps que facilita 

evidències i reflexions de què és el que van aprenent. El professorat i els mateixos 

estudiants realitzen una retroacció continuada formativa. La recollida d’informació 

sobre el procés docent a partir de qüestionaris permet l’establiment d’un procés de 

millora contínua en quadrimestres successius.  
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Presentació 

Situació de partida  

La situació de partida que es volia millorar amb aquesta bona pràctica va ser el baix 

rendiment acadèmic assolit pels estudiants quan s’impartia el contingut a través del 

mètode tradicional basat en exàmens i classes magistrals.  

 

A més, amb la posada en marxa de plans d’estudis nous, va ser necessari impartir 

continguts i competències genèriques de forma integrada. Segons el nostre punt de 

vista, es tracta d’un nou repte de gran dificultat al qual la universitat no ha donat la 

importància que es mereix ni els recursos que requereix. Aquest és un repte 

ineludible que els docents han d’afrontar amb molta il·lusió i que requerirà, per raó 

que es tracta ben bé d’un nou paradigma per enfocar la docència universitària, 

l’estudi de bibliografia inicial, la planificació d’experiències docents, el 

desenvolupament de les experiències i l’anàlisi de resultats per insistir-hi una 

vegada més en cursos successius. Es tractarà de posar en marxa processos de 

recerca en docència amb metodologies pròpies, com ara la investigació-acció.  

Identificació d’un 
problema 

(personal o de 
l’organització)

Dur a terme 
una acció o 
intervenció 

Reflexionar i 
aprendre a partir de 

l’experiència de 
l’acció

Desenvolupar noves 
perspectives 
reformulant el 

problema

 

Figura 1 El cicle d’investigació-acció que ens permet muntar un mètode sistemàtic per 
impartir docència. 

L’assignatura CSD té fins a 6 competències genèriques. Les innovacions docents 

proposades van ser acceptades per la comissió acadèmica de l’Escola i en diversos 

quadrimestres i amb la reflexió necessària es va anar perfilant i establint un mètode 

docent sistemàtic que permetia adaptar-se als requeriments de l’EEES, mentre els 

estudiants aprenien els continguts i practicaven competències genèriques.  
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La nostra docència posa l’èmfasi en què fa l’estudiantat i amb quina qualitat ho fa; 

diríem que, segons Biggs, és una docència de tercer nivell [2]. El professorat actua 

com un ajudant, com un guia que està tota l’estona donant suport a l’aprenentatge. 

Es reconeix que l’aprenentatge sols és efectiu —significatiu— si s’aconsegueix fer 

participar activament l’estudiantat en les activitats i que la missió del professorat, 

amb l’ajuda de força habilitats, materials i eines, és crear un cercle d’activitats a 

través de les quals l’estudiant motivat no pugui escapar-se’n sense haver après.  

Aquest tercer nivell considera el concepte d’alineament constructiu entre objectius, 

mètodes i resultats, tal com s’observa a la figura 2. Les activitats del curs i la forma 

en què s’avaluaran han estat específicament dissenyades per assolir els objectius, els 

quals han estat redactats pensant què es pretén que aprenguin els estudiants tant 

pel que fa a continguts com pel que fa a competències genèriques una vegada 

superat el curs. En aquest sentit la posició i la tasca del professorat queda 

desplaçada, ja no és tant important com explica els continguts o si explica tot el 

temari, o si ho fa bé a l’aula, sinó quin és el nivell de qualitat dels treballs que fan els 

estudiants.  

 

Figura 2 Concepte d’alineament constructiu entre els objectius, les activitats i els sistemes 
d’avaluació, necessari per desenvolupar docència de 3r nivell.  

Una vegada implantats els nous plans d’estudis i des de la perspectiva que ja donen 

un nombre de quadrimestres cursats, podem dir que la nostra experiència continua 

sent original des de molts punts de vista, en comparació a la manera com han 

conduït el procés d’adaptació a l’EEES altres matèries similars, a les quals potser és 

difícil observar novetats metodològiques respecte dels plans d’estudis anteriors, tot i 

que, segons la nostra opinió, els objectius proposats actualment són molt més 
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dissenyades per complir 
els objectius 
d’aprenentatge 

Resultats previstos 
de l’aprenentatge 
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dissenyats per avaluar els 
objectius d’aprenentatge 
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ambiciosos en el sentit que exigeixen actuacions docents molt diferents de les 

tradicionals per part de la majoria dels docents. I és així especialment en els estudis 

de grau, en els quals l’aprenentatge de competències genèriques és fonamental per 

assegurar la qualitat de la formació dels titulats i titulades.  

 

La nostra pràctica permet visualitzar clarament nous enfocaments i pràctiques 

alternatives a les que s’usen habitualment en els cinc aspectes mostrats a la figura 3: 

(1) objectius d’aprenentatge i competències; (2) activitats i temps d’estudi, (3) 

metodologies actives; (4) avaluació continuada de l’aprenentatge, i (5) avaluació del 

procés docent. Les experiències s’han disseminat en seminaris, congressos i revistes, 

i són també objecte d’interès en els cursos de formació de professorat impulsats per 

l’Institut de Ciències de l'Educació (ICE) de la UPC.  

 

Figura 3 Model sistemàtic en cinc punts proposat per a l’adaptació a l’EEES de 
l’assignatura CSD de tecnologia electrònica. 

L’estudiantat s’inicia en l’experiència de CSD amb una certa dificultat pel canvi 

conceptual i de metodologies que li representa enfront d’altres matèries, així com 

per l’ús de l’anglès per aprendre continguts. Però les opinions rebudes any rere any 

ens són favorables i ens permeten assegurar que l’assignatura ha permès aprendre 
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els continguts específics al mateix temps que ha contribuït al desenvolupament de 

les competències genèriques.  

En el context de la titulació, l’assignatura CSD forma part del grup escollit 

d’assignatures dins dels vuit quadrimestres del grau, en les quals l’Escola 

d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC) ha posat 

èmfasi en el desenvolupament de competències genèriques. Es proposa a 

l’estudiantat un mètode d’aprenentatge molt més proper al que es trobaran els 

estudiants més endavant en l’empresa que no pas a una assignatura universitària 

tradicional. L’èmfasi recau absolutament en el treball constant de l’estudiant i en la 

qualitat d’aquest treball, més que no pas en què és capaç de memoritzar d’uns 

continguts determinats.  

Per això, pel que fa al rendiment acadèmic, els resultats depenen molt de la 

tipologia i la motivació del estudiants que es matriculen cada curs, i no sempre són 

els que caldria esperar d’una preparació sistemàtica i detallada de la pràctica docent 

com la que els proposem a l’inici de curs, o d’una intervenció constant a tall de 

retroacció per facilitar-los la reflexió i el replantejament de mètodes d’estudi 

erronis. 

Hem de dir que l’abast d’aquesta experiència s’explica molt millor a través de la 

impartició de seminaris específics al professorat que hi té interès, ja que un article 

com aquest hauria de ser necessàriament molt extens per poder-hi encabir tots els 

aspectes i l’anàlisi dels resultats generats. Així mateix, en resultaria una repetició del 

que ja s’ha llistat a la bibliografia o del que es pot consultar directament en obert al 

dossier del curs. En aquestes pàgines sols s’indiquen les línies generals de 

l’experiència, de manera que es remet els docents interessats a la bibliografia i a 

contactar amb els autors per a més aclariments si ho consideren necessari. La 

discussió de la “bona pràctica” amb el professorat interessat a partir de la 

confrontació de punts de vista i considerant els diversos enfocaments proposats per 

les experiències en docència dels assistents, és sens dubte la millor manera de 

disseminar aquestes pràctiques. 
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La nostra experiència en aquesta àrea de la innovació docent ens ha permès veure 

que la presentació d’aquesta assignatura amb els seus procediments i eines, 

continua sent d’interès per al professorat universitari. D’alguna manera significa 

que, majoritàriament, encara es treballa tant a la UPC com en altres universitats en 

entorns docents més aviat de tipus tradicional o, d’altra banda, que els professors 

que ja treballen usant metodologies actives i desplegant competències genèriques 

tenen interès a veure alternatives a la pròpia posada a punt de les assignatures.  

 

Planificació de la bona pràctica i descripció de les 
activitats que s’han dut a terme 

L’organització de l’assignatura, amb les seves diverses vessants, es pot consultar i 

seguir al dossier http://digsys.upc.es, el qual també és un repositori històric de 

materials docents des del curs 02/03 d’assignatures que s’han treballat amb 

paràmetres similars. 

 

El nostre plantejament a l’hora de dissenyar la bona pràctica que proposem és que 

s’aconsegueixi: (1) treballar de forma integrada tant el contingut com les 

competències genèriques associades seguint el mètode representat a la figura 3 i (2) 

que sigui fàcil d’implementar, repetible cada quadrimestre i fàcil d’adoptar per a 

qualsevol professor o professora que imparteixi la matèria.  

 

1) Objectius 

Cal escriure els objectius d’aprenentatge seguint aquesta premissa d’integració de 

continguts específics i competències i des del punt de vista del que ha d’aprendre 

l’estudiant en realitzar el nostre curs. Una gran part dels objectius són de segon i 

tercer nivells (c0mprensió i aplicació), cosa que converteix l’assignatura en un curs 

eminentment pràctic en què es dissenyen i verifiquen projectes, és a dir, s’aprèn 

fent. Aquest projectes apunten o estan dirigits al desplegament dels nivells de 

coneixement més alts de la taxonomia [3], com es mostra a la figura 4.  

http://digsys.upc.es/
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6) Avaluació

5) Sintesi

4) Anàlisi

3) Aplicació

2) Comprensió

1) Adquisició de 
coneixements

3) Aplicació

2) Comprensió

1) Adquisició de 
coneixements

• Classes expositives
• Autoaprenentatge (materials 
multimèdia, llibres, vídeos, etc.)

• Classes de problemes i laboratori 
guiades

• Projectes individuals o en grup 
amb seguiment personalitzat del 
professor

 

a)                       b) 

Figura 4 a) Taxonomia de Bloom; b) taxonomia simplificada que s’ha usat per classificar 
els objectius d’aprenentatge. S’hi inclouen també alguns exemples d’activitats docents 
adequades per assolir els nivells simplificats. 

2) Activitats i temps d’estudi  

A partir dels objectius es despleguen les activitats a l’aula i fora de classe que 

permetin assolir-los, de forma que es compromet tot el temps d’estudi de 

l’estudiant, que és de 6 ECTS. El PBL [4], amb la definició del concepte “problema” 

explicitada a la figura 5 a partir de [5], és la base per al disseny de les activitats i dur 

el ritme del curs. Els exercicis proposats tenen un format similar que inclou: dades 

del grup, resum (abstract), taula de continguts, compromís d’haver realitzat un 

treball honest, signatura, enunciat, solució proposada, autoavaluació, pla de treball, 

taula de correlació amb continguts teòrics, autoavaluació, temps emprat en la 

realització, qüestions, dubtes, comentaris i reflexions.  

 

Pel que fa a la conducció del curs, el professorat usa el dossier de l’assignatura, és a 

dir, el web del curs en obert amb llicència Creative Commons en què aconseguim fer 

visible la docència [6]. Aquest dossier electrònic disposa d’una agenda per anar 

marcant el ritme d’execució i lliurament d’activitats. Així mateix, com si es tractés 

d’una extensió de la intranet Atenea, s’hi poden descarregar els exercicis, materials, 

exemples, programaris i tot el que sigui necessari per realitzar els exercicis. Les 

fases d’execució dels projectes, per tal de facilitar l’estudi, estan enllaçades als llocs 
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de consulta mitjançant l’hipertext, que aporta dinamisme i exemplifica la forma 

d’accedir a la informació i analitzar-la.   

 

Figura 5 Un mapa conceptual per descriure el concepte “problema” que emprem com a 
base per a la preparació de les activitats. 

 

Figura 6 Versió actual de la pàgina principal del web de sistemes digitals que actua com a 
dossier electrònic de l’assignatura.  

Problema

SOLUCIÓ

dóna una

ESTRATÈGIA

aplicada al

Anàlisi i 
raonament aplicat al

per seleccionar i 
avaluar

per avaluar 

Tasques comuns 
(“exercicis”)

pot incloure

Regles, algorismes

inclou

inclou

ESTUDIANT

usa

Memòria

Coneixements
Conceptes 
(la matèria)de

es basa en la

inclou

No es pot obtenir a 
partir de la

Procediments

de



 

    
 

10 

L’altre punt clau dels problemes és el mètode de resolució que es proposa, el qual 

obliga els estudiants a fer un treball de qualitat atenent les indicacions facilitades a 

les plantilles. Essencialment, la majoria dels projectes es dissenyen seguint el 

procés: (1) especificacions, (2) plantejament, (3) desenvolupament i (4) simulació, 

test, muntatges i mesures. Es tracta d’una mena d’estandardització de procediments 

tal com la trobarien en una empresa d’enginyeria que aplica una vegada i una altra 

el seu saber fer. 

 

3) Metodologia activa  

L’aprenentatge cooperatiu (CL) [7], amb grups base preferentment de 3 estudiants 

que romanen junts tot el curs, és la metodologia docent a través de la qual es 

vehicula la resolució dels problemes plantejats. Aquesta tècnica ha estat molt 

assajada pels autors durant anys i se n’ha verificat sobradament l’eficàcia pel que fa 

a promoure la implicació dels estudiants des de les primeres setmanes. Es tracta 

també d’una tècnica molt coneguda i habitual en els cursos de formació de 

professorat perquè facilita de seguida als participants una visió de com es poden 

realitzar activitats a l’aula i fora d’una manera alternativa a la tradicional basada en 

classes expositives. Sense voler estendre’ns gaire més, simplement podem observar 

a la figura 7, segons els mateixos autors de referència [7], com, efectivament, si ets 

capaç de muntar grups cooperatius operatius pots arribar a assolir un rendiment 

acadèmic millor que no pas treballant de forma individualitzada o competitiva. Tot i 

que cal insistir-hi, que és una tasca certament molt difícil, especialment en els 

estudis de grau. Treballar amb efectivitat en grup requereix per als estudiants el 

desplegament de força competències genèriques, moltes de les quals tot just 

comencen a posar-les en pràctica.  

 

4) Avaluació de l’aprenentatge 

L’avaluació del que aprenen els estudiants és contínua. Es realitza una retroacció 

immediata d’una gran part dels treballs realitzats amb possibilitat de millora de les 

qualificacions obtingudes. Es tracta d’una avaluació formativa que els permet 

reconsiderar com han fet els exercicis i els indica què els manca per fer-los 

correctament seguint els estàndards de l’assignatura, un tema complex en què s’han 
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analitzat amb atenció la majoria dels nous conceptes que cal emprar per assegurar 

una docència de qualitat lluny dels exàmens tradicionals. La figura 8 explica a través 

d’un mapa les implicacions que s’associen a l’avaluació d’aprenentatges.  

 

Figura 7 Rendiment en funció de la mena de grups que s’organitzen.  

 
Figura 8 Mapa conceptual sobre les dimensions associades a l’avaluació en el context 
acadèmic propi d’aquesta experiència.  
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L’avaluació també és sumatòria en el sentit que tots els treballs compten segons un 

percentatge per a la nota final (vegeu la figura 9).  

 

Figura 9 Esquema d’avaluació continua de CSD en què tot el treball realitzat es pot millorar i és 
sumatori per a la qualificació final.  

Pel que fa a la gestió de lliuraments, cadascun dels grups cooperatius obre i manté 

un dossier electrònic d’aprenentatge (e-portafoli) a Google Sites, al qual s’accedeix 

directament a través d’un enllaç a l’agenda. El dossier conté, seguint una plantilla 

que facilita la cerca d’informació, els professors, els treballs, els tests i els projectes 

realitzats, així com la reflexió i els punts de vista sobre l’assignatura i com van 

aprenent. Es recomana que aquest portafoli sigui obert, per tal que tota la classe (o 

qui vulgui d’arreu) vegi el progrés i el nivell dels treballs del curs.  

 

5) Reflexió sobre el procés docent  

L’observació i l’anàlisi necessàries del curs i la reflexió consegüent dels docents es 

realitza a partir de la recollida d’enquestes tipus SEEQ (Students Evaluations of 

Educational Quality), valoracions puntuals d’incidències crítiques, enquestes de la 

UPC i, sobretot, a més de recollir què en pensen els estudiants, ens és fonamental la 

retroacció i discussió contínua entre els professors implicats. D’aquesta manera, es 

detecten els errors i es proposen les noves iniciatives de millora per al proper 

quadrimestre. Els resultats de les enquestes també són públics en el dossier de 

l’assignatura amb la intenció de facilitar la transparència.  
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La metodologia descrita és duta a terme en tots els grups de classe i per tots els 

professors de l’assignatura. És a dir, si arriba un professor nou a l’assignatura, 

aquest s’ha d’adaptar i ha d’impartir docència, no sota els propis criteris, sinó 

d’acord amb l’organització prefixada de l’assignatura, fent servir els materials 

recomanats. La retroacció i les aportacions del professorat van encaminades a 

millorar el procés docent en marxa, de manera que cada quadrimestre ens acostem 

més a l’assignatura ideal, en què s’arriba a la coherència i a l’alineament constructiu 

descrit a la figura 2, a partir d’afinar els procediments de cadascun dels cinc apartats 

implicats del mètode sistemàtic. Ben bé parlem d’instal·lar un cicle de qualitat a 

l’aula [8]. 

 

Avaluació i resultats 
 
L’experiència, tal com s’ha comentat, ha estat àmpliament disseminada, de manera 

que són accessibles la majoria de treballs a text complet mitjançant aquest enllaç 

[9]. El rendiment acadèmic assolit en la majoria de cursos és millor que quan es 

plantejava l’organització de forma tradicional. Els alumnes aprenen competències 

genèriques, que poden “exportar” a altres assignatures i al projecte de fi de carrera, 

o bé usar-les en la seva futura vida professional.  

 

La majoria de programaris que s’empren per treballar els projectes són els 

estàndards industrials, tant pel que fa les eines genèriques d’ús de les TIC 

(Microsoft Office, Google Sites, Dropbox, etc.), com a les específiques de disseny de 

circuits digitals (Proteus, Xilinx, Lattice, Altera, Microchip, etc.). Evidentment, 

treballar en obert, amb visibilitat per a tothom, obliga el professorat a mantenir-se 

al dia en la seva àrea, ha d’usar cada any no pas programari acadèmic o sempre les 

mateixes versions velles, sinó que ha de descarregar les últimes instal·lacions 

disponibles als mateixos webs dels fabricants CAD-EDA (computer aided design - 

electronic design automation), una característica que ens imposem en la preparació 

dels problemes i projectes que, tenint en compte l’evolució vertiginosa de la 

tecnologia electrònica, requereix un gran esforç per part dels docents. Però, d’altra 

banda, provoca que l’assignatura tingui un aspecte professional, que, 

inevitablement, assegura l’interès i la motivació dels estudiants per la matèria. 
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Diguem que cursant la nostra assignatura sembla que ja hagin avançat al 

quadrimestre 2A els crèdits de pràctiques d’empresa que han de fer més endavant.  

Així mateix, per a cadascun dels punts del sistema s’han generat materials docents 

de lliure utilització i fàcilment adaptables pel professorat a altres matèries i 

contextos. Per exemple:  

 

 Com es preparen els objectius d’aprenentatge compatibles amb el marc de 

l’EEES. 

 Com es preparen les activitats PBL que permeten desenvolupar competències 

genèriques (treball en equip, gestió de projectes, tercera llengua, etc.).  

 Com es desenvolupen les rúbriques de qualitat per a la realització de treballs.  

 Com s’organitza l’aula de forma alternativa (en cooperació) per aconseguir 

que l’estudiant s’activi i es faci càrrec del paper predominant que té enfront 

del propi aprenentatge.  

 Com es preparen activitats ambiciones per promoure la col·laboració de tota 

la classe al mateix temps en la resolució d’un projecte comú. 

 Com s’aconsegueix a través de dossiers d’aprenentatge dels estudiants (e-

portafoli) que aquests ens mostrin què saben fer i com reflexionen sobre 

l’assoliment de la matèria i els seus estudis.  

 Com s’organitzen les activitats d’avaluació i autoavaluació formativa. Com 

s’organitza un esquema d’avaluació contínua distribuïda al llarg de tot el 

quadrimestre i que no requereixi exàmens finals clàssics. És a dir, com 

s’apropen els mètodes d’avaluació propis d’assignatures avançades o del 

treball de fi de grau a les assignatures troncals bàsiques.  

 Com s’obtenen dades dels estudiants i dels professors per aconseguir 

mantenir i millorar la qualitat docent per a properes edicions de 

l’assignatura.  

 Com s’organitzen els equips docents per coordinar les matèries amb 

efectivitat. 

 Com es facilita la coordinació horitzontal i vertical de les matèries i el 

desplegament de competències genèriques.  
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Plans de millora contínua  
La dinàmica de millora contínua està incorporada dintre de l’organització de 

l’assignatura, amb un element final referit a la reflexió sobre el procés docent, tal 

com s’ha explicat en els apartats anteriors. 

Agraïments 

Els autors volem agrair el suport rebut per part de la direcció de l’EETAC per 

executar les experiències proposades en aquest treball en el marc del pla d’estudis 

dels graus.  
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