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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l’un en anglès i l’altre en la llengua del document,  on  
a més s’esmenti les dades següents: les dades del lloc on s’ha fet l’estada i la durada del projecte. 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
El departament d'Economia i Organització d'Empreses, de la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de 
Barcelona, sempre ha mostrat una preocupació perquè els alumnes siguin capaços d'entendre i, sobretot, de veure 
aplicables a la vida laboral els conceptes de les diverses assignatures de la nostra àrea -organització i direcció 
d'empreses-. Donada la falta d'experiència laboral que tenen, sovint entenen els conceptes d'una manera superficial i 
teòrica ja que els queden una mica lluny de la seva vida diària. A més, la falta d'assistència, el baix rendiment acadèmic 
i la falta de motivació dels estudiants són temes habituals entre el col·lectiu de professors. 
Per tot això sorgeix la necessitat de millorar el rendiment dels estudiants, en el marc de l'Espai d'Educació Europeu 
Superior, amb una metodologia docent generalizable a la resta d'assignatures que aconsegueixi motivar-les tant per 
estudiar com per assistir a classe. La finalitat principal del projecte és millorar el rendiment acadèmic dels estudiants 
mitjançant una metodologia docent basada en l'anàlisi de casos audiovisuals. En concret es volen arribar a aconseguir 
els objectius formatius fonamentals de l'àrea d'Organització d'Empreses així com també es pretén que els alumnes 
adquireixin capacitats desitjables per dur a terme les funcions administratives. La durada del projecte ha estat d'un any. 
Concretament des de novembre de 2007 a octubre de 2008. 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
From the department of Economy and Organization of Companies, of the Faculty of Economics 
and Enterprises(UB) always it has worried us that our pupils are capable of dealing and, 
especially, of seeing applicable to the labour life the concepts of the diverse subjects of our 
area - organization and direction(address) of companies-. Given the lack of labour experience 
that they have, often they understand the concepts of a superficial and theoretical way since 
they still have them a little far from his daily life. In addition, the lack of assistance, the low 
academic performance and the lack of motivation of the students are habitual topics between 
the group of teachers.   For all that there arises the need to improve the performance of the 
students, in the frame of the European Top Space of Education, with an educational that can 
be generalized methodology to the rest of subjects that it them manages to motivate so much 
to study like to be present at class. The principal purpose of the project is to improve the 
academic performance of the students by means of an educational methodology based on the 
analysis of audio-visual cases.  In I make concrete there want to manage to be obtained the 
formative fundamental aims of the area of Organization of Companies as well as also there is 
claimed that the pupils acquire desirable aptitudes to carry out the administrative 
functions.The duration of the project has been from a year. From November of 2007 to October 
of 2008. 
 
 
 

 
 



 
 

 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació- 
      

 
 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
S’adjunta la memòria del treball en format paper amb una còpia en format CD. 
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1. INTRODUCCIÓ

El  31 de maig de 2007, l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i  de Recerca (AGAUR) ens va 

concedir un ajut amb un import total  de 7000,00€ per tal  d’elaborar el projecte Renovar la 

il·lusió de l’estudiant universitari  amb els seus estudis: Desenvolupament d’una metodologia 

que incrementi l’èxit mitjançant la implicació i el raonament(RIE).

Des del departament d’Economia i Organització d’Empreses de la Facultat de Ciències 

Econòmiques i  Empresarials sempre ens ha preocupat que els nostres alumnes siguin capaços 

d’entendre i, sobretot, de veure aplicables a la vida laboral  els conceptes de les diverses 

assignatures de la nostra àrea –organització i  direcció d’empreses-. Donada la falta 

d’experiència laboral  que tenen, conceptes com organització, poder, jerarquia, motivació, presa 

de decisions, comunicació, conflictes, entre d’altres, sovint són entesos de manera superficial i 

teòrica ja que els queden una mica lluny de la seva vida diària. És a dir, consideren la teoria de 

les classes com una realitat diferent i abstracta de la seva vida professional. A més, la manca 

d’assistència, el baix rendiment acadèmic i  la falta de motivació dels estudiants són temes de 

preocupació habituals entre el col·lectiu de professors.

Cal  destacar que els membres que incorporen aquest equip de treball, formen part del  grup 

d’innovació docent que ha estat consolidat per la Universitat de Barcelona durant el periode en 

el que s’ha estat treballant amb aquest projecte1. 

La finalitat del  projecte s’ha centrat en millorar el rendiment acadèmic  dels estudiants 

mitjançant una metodologia docent basada en l’anàlisi  dels casos audiovisuals. Cal  dir que 

Renovar la il·lusió de l’estudiant universitari amb els seus estudis. Desenvolupament d’una metodologia que incrementi 
l’èxit mitjançant la implicació i el raonament (RIE)

2

1 Grup consolidat d’innovació docent en Organització d’Empreses (GIDOE) [2008/GIDC-UB/47]



aquest projecte està en línia amb els principals objectius de la política docent de la UB (juny 

2006) i amb els descriptors de Dublín.

En concret, es volien arribar a aconseguir els objectius formatius fonamentals que s’han definit 

per l’àrea d’Organització d’Empreses: aprendre a detectar i  a resoldre problemes de gestió, 

aprendre a independitzar-se en l’aprenentatge i, en tercer lloc, aprendre a intercanviar idees, 

discutir solucions i col·laborar amb els altres. També s’ha pretès que els alumnes adquireixin 

quatre grups de capacitats desitjables per dur a terme funcions administratives:

- Base de coneixements.

- Característiques personals (expressió dialèctica i comunicació).

- Certes habilitats de lideratge i direcció.

- Capacitat avaluativa (coneguda com “judici crític”).

Per tots aquests motius, va sorgir la necessitat de realitzar aquest projecte, per tal  de millorar el 

rendiment dels estudiants, en el marc de l’Espai d’Educació Europeu Superior, amb una 

metodologia docent generalitzable a la resta d’assignatures, que aconsegueixi motivar-los tant 

per estudiar com per assisitir a classe. 

L’objectiu d’aquesta memòria és presentar l’experiència dels integrants del projecte i els 

resultats relatius de la utilització de la metodologia docent dissenyada que hem denominat RIE.

En primer lloc presentem els membres del grup que ha treballat en aquest projecte, així com 

els objectius i la metodologia emprada. Seguidament s’inclouen els resultats i les conclusions, 

detallant els estudis i assignatures on s’ha dut a terme la metodologia, els informes individuals 

que han hagut de presentar cadascun dels membres del grup i les conclusions globals de la 

seva realització i aplicació. Finalment, presentem les comunicacions i publicacions realitzades 

en relació amb la presentació i les conclusions extretes dels resultats del RIE.

2. AUTORS:

Professor responsable: Dr. Xavier Mª Triadó Ivern

Professors membres:    Dra. Pilar Aparicio Chueca

Prof. Cor Mª Espluga Sellarés

Prof. Eva Gallardo Gallardo

Prof. Natalia Jaría Chacón

Becària:   Srta. Amal Elasri Ejjaberi

Renovar la il·lusió de l’estudiant universitari amb els seus estudis. Desenvolupament d’una metodologia que incrementi 
l’èxit mitjançant la implicació i el raonament (RIE)

3



3. OBJECTIUS

L’objectiu principal d’aquesta metodologia ha estat el de millorar els processos d’atenció, 

retenció, reproducció motora i  de reforç  dels estudiants universitaris. Degut a les experiències 

positives prèvies en aquesta línia de treball  del departament, que han demostrat un fort 

increment d’interès i de satisfacció dels estudiants de les assignatures que formen part del pla 

pilot, aquesta metodologia podria ajudar a reduïr les taxes d’abandonament i  també a millorar 

les d’èxit, a l’hora de superar una assignatura.

Altres objectius del projecte han estat:

· Planificació i implantació de noves metodologies docents, centrades en el 

desenvolupament de l’aprenentatge autònom dels estudiants per a millorar la seva 

incentivació per aprendre els conceptes d’una matèria.

· Aconseguir una assistència regular i massiva a classe.

· Anàlisi en el funcionament de la nova metodologia, de manera que ens permeti 

extreure conclusions docents, generalitzables, de noves metodologies de motivació 

per millorar el rendiment i la satisfacció dels estudiants. Se suposa, que com a 

conseqüència, augmentarà l’assistència a classe i la taxa d’abandonament dels 

estudis.

· La millora del sistema d’avaluació dels alumnes. Que permet l’avaluació contínua, 

fins i tot en grups nombrosos, i d’una altra permet establir avaluacions interpars 

entre els diferents grups que s’hagin format, de manera que s’exercita el seu judici 

crític i es reforcen els seus coneixements mitjançant el raonament avaluatiu.

· Donar la màxima difusió als resultats del projecte, tant pels canals estaberts en la 

pròpia convocatoria, com a través dels congressos de docència i les xarxes 

nacionals i internacionals d’innovació de docència.

A més, es pretenia desenvolupar cinc competències:

1- Aprendre a detectar problemes relacionats amb la matèria de treball  a l’aula, mitjançant 

l’ús de casos audiovisuals, preferentment.

2- Desenvolupar l’aprenentatge autònom i crític  de l’estudiant, ja que seran ells els que 

han d’identificar el problema.

3- La capacitat d’analitzar i  de proposar vies de solució als problemes identificats, aplicant 

tots els coneixements fins al moment.

4- Desenvolupar habilitats de comunicació i d’expressió.

5- Desenvolupar aptituds i habilitats pel treball en equip.

Respecte el grau d’assoliment que ha aconseguit la implantació d’aquesta metodologia envers 
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els objectius fixats en un primer moment, cal  destacar, que a simple vista s’han aconseguit, 

sinó tots, la gran majoria d’ells. En l’aplicació pràctica dins de l’aula, i  a través de l’avaluació i el 

resultat de les enquestes, els alumnes han demostrat que a través de la utilització del mètode 

RIE, han estat capaços d’assolir un millor procés d’aprenentatge, aconseguint la satisfacció per 

gran part de la mostra.

En relació a la “planificació i la implantació de noves metodologies docents”, primer subobjectiu 

que ens varem fixar, cal dir que cada professor membre, ha centrat la seva docència en 

aconseguir un aprenentatge autònom dels estudiants per tal de millorar la seva incentivació per 

aprendre els conceptes de la matèria, a través del seguiment d’un guió pre-establert i amb un 

enfoc directe cap al benefici de l’estudiant.

En segon lloc, es pretenia una assistència regular i massiva a classe, que s’ha aconseguit amb 

èxit i  que en alguns casos s’ha arribat al 100% de participació. Aquest èxit ha estat possible 

degut a la implantació de cada cas a través del  sistema d’avaluació continuada, i a la vegada a 

través de la utilització de casos visuals que han fomentat la participació de l’alumnat en les 

tasques proposades.

A través de l’anàlisi en el funcionament de la nova metodologia, i  continuant amb el subobjectiu 

anterior, s’ha establert un sistema d’avaluació d’aquesta metodologia. El sistema ha estat 

l’enquesta que ha permès observar en quin grau s’ha assolit els objectius establerts i fins a quin 

punt els estudiants han estat d’acord en la seva aplicació.

Aquest sistema també ha aconseguit extreure conclusions docents de noves metodologies de 

motivació per a millorar el rendiment i la satisfacció dels estudiants, que com a conseqüència 

ha suposat l’augment de l’assistència a classe per part dels alumnes, i  a la vegada, la 

introducció en un estudi sobre la taxa d’abandonament dels estudis dels alumnes de la Facultat 

de Ciències Econòmiques i  Empresarials (Comissió Delegada de la Junta de Facultat per 

l’estudi de les causes de l’absentisme de l’estudiant universitari a la Facultat de Ciències 

Econòmiques i Empresarials).

Pel que fa al sistema d’avaluació dels alumnes s’ha aconseguit millorar de manera notable les 

notes finals de la majoria d’ells. Aquesta notable millora es veurà reflactida a l’apartat de les 

conclusions del present projecte.

Finalment, la seva difusió ha près la màxima importància a través de diferents congressos de 

docència, com són la 14èna edició del Congrés EDiNEB, celebrat a Viena (Àustria) o el  V 
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Congrés de Docència Universitària i Innovació (CIDUI) celebrat a Lleida2. A més, també s’ha 

publicat a metodologia RIE en revistes de caràcter docent, i com s’esmenta més endavant es té 

previst publicar els resultats del projecte junt amb els d’un altre realitzat pel mateix grup i  de 

caire similar, als Quaderns de Docència Universitària, que publica l’Institut de Ciències de 

l’Educació de la UB, en el que durant el V Foro de Donosti, es va accepar l’esborrany del 

mateix.

4. APLICACIÓ: RESULTATS I CONCLUSIONS

Metodologia:

Per tal de situar al lector, iniciem aquest apartat amb una explicació de la metodologia que s’ha 

seguit en la realització del Projecte RIE, dissenyat pels membres del grup, en l’elaboració de la 

sol·licitud. 

En la creació d’aquesta metodologia s’ha seguit la pauta d’un altre dels projectes que porta a 

terme el grup de treball  i que està relacionat amb aquest, sota el títol “Creació d’un protocol 

metodològic per a la posada en funcionament d’experiències de casos audiovisuals a l’entorn 

del Campus Virtual UB”.

Els principals objectius es centren en crear una metodologia interactiva amb l’alumne, utilitzant 

la plataforma digital del Campus Virtual UB, així com en elaborar un protocol general i bàsic 

d’actuació per a casos visuals en l’entorn de la mateixa plataforma.

Degut a que gran part del present projecte es centra la utilització de casos visuals, s’ha creat 

una pauta senzilla i  comprensible per a que cadascú aconseguís plasmar-ho adequadament en 

la posada en pràctica amb els estudiant. Aquesta metodologia està composta de quatre fases:

 FASE 1: CREACIÓ DE GRUPS

  A l’inici  del semestre s’ha dividit la classe en grups d’alumnes no superior a sis, 

sota condició que s’havien de mantenir fins a final de curs. Aquesta fase el que ha pretès ha 

estat crear coneixements personals entre els alumnes, que són indispensables perquè pugui 

aparèixer un canvi d’idees entre els alumnes.

 FASE 2: TREBALL D’UN PROBLEMA REAL

  Després d’haver explicat el tema teòric corresponent, s’ha exposat cada cas, 
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per tal que els alumnes apliquin els coneixements teòrics per resoldre’l. La intenció és que els 

estudiants es posin en el  lloc del directiu per buscar una solució al problema. Un cop exposat i 

visualitzat el problema, tots els grups l’han de treballar, però solament un d’ells ha estat el 

responsable d’aprofundir i fer l’informe amb les solucions que ha cregut adequades. En el  cas 

dels casos visuals, el grup s’ha quedat una còpia i  a més se li ha facilitat material  d’ajuda, que 

també ha estat a disposició de la resta de la classe mitjançant l’espai moodle. A partir d’aquí, el 

professor corresponent ha fixat una data d’entrega per entregar els resultats finals del cas, no 

diferint-la més de deu dies. 

Aquesta segona fase ha pretès vincular els coneixements teòrics amb els problemes reals, de 

manera que es descobrís la utilitat d’una tècnica, d’una anàlisi, d’una teoria, entre d’altres. I  a 

la vegada que fossin capaços  d’explicar els problemes d’acord amb els coneixements rebuts, a 

més de desenvolupar les habilitats de treball en grup.

 FASE 3: DISCUSSIÓ I INTERCANVI DE POSSIBLES SOLUCIONS

  El  grup responsable de realitzar l’informe ha hagut de fer la defensa i  el 

lliurament del mateix a classe, exposant les seves conclusions. Així, la resta de grups de classe 

ha hagut de realitzar un contra-informe crític, destacant el  que han cregut adequat o no en la 

resposta del grup responsable. D’aquesta manera intentava aconseguir un clima de participació 

i implicació per part de tota la classe.

Després d’aquest procediment, el professor s’encarrega d’intercanviar els diferents informes 

entre els diferents grups per tal  que es poguéssin avaluar els uns als altres (avaluació 

entreiguals) i  finalment, el professor els recull per revisar-los i posar la nota final que és la 

corresponent a l’avaluació contínua de l’assignatura.

 FASE 4: FEED-BACK

  Una vegada el professor ja ha revisat tots els contrainformes, es discuteix el 

cas i les solucions presentades. També s’ha ofert per a comentar la solució de l’avaluació 

realitzada, durant les hores de tutoria. 

Aquesta última fase ha pretès ser una via d’intercanvi  de coneixements del grup amb el 

professor, conèixer el grau de motivació dels alumnes i prendre el pols del grup en general.

Àmbit de treball:

En aquest projecte s’han implicat quatre ensenyaments: la llicenciatura en Documentació, la  

llicenciatura en Administració i  Direcció d’Empreses i el  títols propis d’Estudis Immobiliaris i de 

la Construcció i Graduat Tributari  i Comptable. La primera s’imparteix a la Facultat de 

Biblioteconomia i Documentació, mentre que els altres tres estudis ho han a la Facultat de 
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Ciències Econòmiques i Empresarials.

Cal  esmentar, com ja s’ha comentat abans, que tot i treballar amb estudiants de facultats 

diferents, el projecte s’ha dut a terme amb el  professorat del Departament d’Economia i 

Organització d’Empreses, i en les assignatures del seu àmbit pròpiament.

Acords del grup de treball:

Després de diverses reunions3  amb el grup de treball per tal  de posar en marxa el  projecte que 

es detalla en aquest informe, es va arribar a diversos acords que van aconseguir 

homogeneitzar tots els passos a realitzar. Així s’arribava a aconseguir que la metodologia no 

diferís del  projecte inicial  presentat i també, que cadascú aportés les seves idees per tal 

d’enriquir la dels demés.

En primer lloc, i  durant les primeres trobades que es van realitzar, es van acordar les 

assignatures que quedarien incloses dins del projecte, tal i com s’ha detallat en el punt anterior. 

A més, es va acordar que puntuarien tant els casos escrits com els visuals

Per a que els alumnes poguéssin valorar la implantació de la metodologia a l’aula i  així poder 

obtenir la opinió dels estudiants envers la seva utilització, es va realitzar una enquesta base per 

passar-la a tots els estudiants de les assignatures on s’havia implementat el projecte.

En un primer moment es va acordar realitzar-la en format paper, però actualment, la Universitat 

de Barcelona treballa amb una eina informàtica que ha permès un avanç en la docència 

universitària i permet el  contacte directe entre l’alumne i  el professor, a més d’una interconexió 

entre els mateixos alumnes. Així, es va creure oportú poder fer-ne ús i es van introduïr en el 

Campus Virtual de l’assignatura Teoria i Sistemes d’Organització, de la Llicenciatura de 

Documentació, ensenyament pilot ECTS. Concretament es va treballar amb un programa de 

creació d’enquestes on line, anomenat Survey Monkey.

L’avantatge de treballar mitjançant el Campus Virtual  ha permès mantenir el contacte amb els 

estudiants després d’acabar l’assignatura. Davant d’aquesta oportunitat, en el mateix 

ensenyament en el que es va realitzar l’enquesta a través del Survey Monkey, es va realitzar 

una enquesta “post-assignatura”, tal  i com se la va anomenar. Els resultats es podran 

comprovar en l’informe corresponent, però cal avançar que hi va haver una gran participació 

per part dels alumnes de l’assignatura Teoria i  Sistemes d’Organització tot i haver finalitzat el 
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semestre. Aquest fet mostra un clar avantatge de l’us d’aquest tipus d’eines.

En l’Annex 2, s’adjunten les plantilles de les enquestes, tant la que es va portar a terme en 

format paper com la de format virtual. Com s’observa i s’esmenta, en total  es van utilitzar tres 

enquestes. La primera en format SurveyMonkey, la segona que és la pròpia del  projecte RIE, i 

l’última la que es va utilitzar al projecte DPOXAU.

Informes per assignatura:

Per tal  de facilitar la cohesió entre el grup de treball a l’hora d’extreure els resultats del  projecte, 

es va acordar la realització d’un informe amb un format homogèni detallant la metodologia 

emprada al final de l’assignatura, en el que es pretén donar-la a conèixer a través de l’aplicació 

de cada professor dins de l’aula i  així arribar a aconseguir un model comparable a l’hora 

d’extreure les dades i arribar a definir conclusions.

En cadascun d’aquests informes4  es detalla el  nombre d’estudiants que hi ha participat, els 

casos treballats, tant escrits com visuals, seguit de l’anàlisi  dels resultats de l’enquesta i de 

l’avaluació final.

Per posar-ho en coneixement del  lector, i en utilitzar dos formats d’enquestes diferents, una en 

format paper i l’altre via Campus Virtual, els informes poden variar en algun aspecte, ja que es 

detecta que l’ús d’aquests dos formats no es complementen de la mateixa manera.

L’esquema que s’ha seguit en l’elaboració dels informes ha estat:

· Presentació de l’assignatura on s’aplica la nova metodologia.

· Nivell de participació dels estudiants en el projecte.

· Presentació dels diferents casos duts a terme durant tota l’assignatura.

· Anàlisi dels resultats de l’enquesta sobre la nova metodologia.

· Conclusions.

En el  següent quadre (Quadre 1) es detalla la relació de l’informe amb el professor 

corresponent i l’assignatura en la que va usar el projecte RIE. A l’annex 3 es pot trobar el 

desglòs de cadascun dels informes realitzats.
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Quadre 1: Relació d’informes i professors 

NºINFORME PROFESSOR ASSIGNATURA
1 Xavier Ma.Triadó Teoria i Sistemes d’Organització
2 Pilar Aparicio Administració Empresarial
3 Eva Gallardo Organització d’Empreses I
4 Pilar Aparicio Economia de l’Empresa II (Grup B4)
5 Natalia Jaría Economia de l’Empresa II (Grup B3)

Font: El·laboració pròpia

Resultats finals:

A partir dels resultats anteriors, i per tal de fer més fàcilment comprensible els resultats finals 

del projecte RIE s’han homogeneïtzat les dades, de manera que en les següents pàgines es 

poden trobar el seguit de conclusions arrel dels resultats individuals dels membres del grup.

a) Presentació de les assignatures on s’aplica la nova metodologia:

Durant el primer semestre del curs 2007-08, s’ha posat en pràctica la metodologia docent que 

es presenta en el “projecte RIE” en tres assignatures de tres ensenyaments diferents.

La primera assignatura porta per nom “Teoria i  Sistemes d’Organització”. Es tracta d’una 

assignatura obligatòria de segon cicle de la Llicenciatura en documentació (el  codi GIGA és 

652000) on s’ha impartit docència a dos grups, un de matí i l’altre de tarda. Tots els alumnes 

han realitzat una Diplomatura o Llicenciatura prèvia, donat que els estudis de Documentació 

són sols de segon cicle.

La segona assignatura és “Organització d’Empreses I”. Es tracta d’una assignatura obligatòria, 

de primer curs i de 6 crèdits, dels títols propis Estudis Immobiliaris i de la Construcció i  Graduat 

Tributari  i Comptable. Aquest curs, 2007-08, degut a una reestructuració d’aquests dos títols 

aquesta assignatura ha estat fusionada en un sol grup d’estudiants. Val a dir que es tracta 

d’una assignatura amb docència compartida en un 50%. En aquest estudi només es farà 

referència a les activitats fetes per la professora membre del grup ja que l’altra no està 

vinculada al projecte RIE.

L’última assignatura que va presentar el projecte RIE al primer semestre és “Administració 

Empresarial”. Es tracta d’una assignatura optativa de primer cicle de la Llicenciatura 

d’Administració i Direcció d’Empreses (el codi GIGA es 221038) i únicament s’ha impartit amb 

aquesta metodología el grup de matí (ja que el professor que impartia el grup de tarda no forma 

part del projecte).
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Per altra banda, durant el segon semestre del mateix curs 2007-08, la metodologia docent del 

projecte RIE, s’ha posat en pràctica en una assignatura, però en dos grups diferents.

Aquesta és la que porta per nom “Economia de l’Empresa II”. Es tracta d’una assignatura 

obligatòria de primer cicle de la Llicenciatura d’Administració i  Direcció d’Empreses (el codi 

GIGA és 221011) i únicament s’ha impartit amb aquesta metodologia dos grups de matí, 

concretament els grups B3 i  B4 (ja que la resta de professorat que impartia als diferents grups 

no formen part del projecte).

En el següent quadre queden reflexades les assignatures esmentades amb els seus 

corresponents estudis i professors (Taula 1).

Taula 1: Assignatures on s’ha elaborat el projecte RIE

Estudis Assignatura Professor

Documentació Teoria i Sistemes d’Organització Xavier M.Triadó

Administració i Direcció d’Empreses

Administració Empresarial Pilar Aparicio

Economia de l’Empresa II
Pilar Aparicio

Natalia Jaría

Estudis Immobiliaris i de la 

Construcció Organització d’Empreses I Eva Gallardo

Graduat Tributari i Comptable

Font: El·laboració pròpia

b) Nivell de participació dels estudiants en el projecte:

A principi del semestre, i  durant la presentació de l’assignatura, cada professor s’encarregava 

d’informar als estudiants que podien escollir entre acollir-se a l’avaluació única, o bé cursar 

l’assignatura mitjançant l’avaluació continuada. Aquells alumnes que decidissin seguir 

l’avaluació continuada eren els que treballarien la metodologia presentada en aquesta 

memòria.

A continuació es presenta, en forma de resum, la relació d’alumnes matriculats a cada 

assignatura, així com el nombre d’alumnes que s’ha acollit tant a l’avaluació única com a la 

continuada (Taula 2):
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Taula 2: Població d’alumnes

Alumnes 

matriculats

Avaluació 

única

Avaluació 

continuada
Teoria i Sistemes 

d’Organització
80 11 69

Administració 

Empresarial 76 24 52

Economia de 

l’Empresa II (B4) 122 20 102

Economia de 

l’Empresa II (B3) 140 37 103

Organització 

d’Empreses I
45 20 25

TOTAL 463 112 351
PERCENTATGE 100% 24,2% 75,8%

Font: El·laboració pròpia

Com es pot observar a partir del quadre anterior, els alumnes que es van acollir a l’avaluació 

continuada són un total  de 75,8%, un nombre considerablement elevat que verifica els resultats 

que s’obtenen de l’aplicació de la present metodologia.

Seguint amb la participació dels estudiants en la nova metodologia i tenint en compte que el 

segon objectiu del  projecte RIE és “Aconseguir una assitència regular i massiva a classe” s’ha 

volgut estudiar aquest concepte de manera detallada.

Per analitzar si  aquest objectiu ha estat assolit o no, la única manera que hi ha és passant la 

llista a classe, però s’ha considerat que l’assistència ha de venir perquè l’estudiant tingui 

motivació per aprendre a la classe i  no perquè és part de la seva qualificació. Per aquest motiu, 

s’ha cregut, que una possible quantificació per mesurar l’assistència regular i massiva dels 

estudiants és a través de les respostes als diferents casos.

A continuació es detallen el  nombre de persones que ha treballat cada cas, a través de 

l’avaluació continuada. Cal esmentar que no totes les assignatures han treballat el mateix 

nombre de casos, ja que això depenia de la planificació que decidís cada professor. La següent 

taula (Taula 3) tant sols pretén recollir el nombre de persones que van treballar cada cas, i per 

tant no coinicideixen l’ordre dels casos per totes les assignatures.

Renovar la il·lusió de l’estudiant universitari amb els seus estudis. Desenvolupament d’una metodologia que incrementi 
l’èxit mitjançant la implicació i el raonament (RIE)

12



                     Taula 3: Nombre de persones que ha treballat cada cas

Teoria i 

sistemes 

d’Organització

Administració 

Empresarial
Organització 

d’Empreses I

Economia 

de 

l’Empresa 

II (B4)

Economia 

de 

l’Empresa II 

(B3)
Cas 1 68 56 28 102 103
Cas 2 55 50 23 101 103
Cas 3 57 55 -- 100 91
Cas 4 59 48 -- 100 83
Cas 5 59 -- -- -- --
Cas 6 54 -- -- -- --
Cas 7 49 -- -- -- --

TOTAL 

MATRICULATS
80 76 45 122 140

PERCENTATGE 

PARTICIPACIÓ

(Màxim)

85% 70% 62,2% 83,6% 73,57%

  Font: El·laboració pròpia

D’aquesta taula es pot extreure que la participació en cada cas ha estat mantinguda, sobretot 

en l’assignatura d’Economia de l’Empresa II, que supera el 80% de participació, és a dir, un 

elevat percentatge dels estudiants matriculats i  que han optat per l’opció d’avaluació continuada 

han participat en cada cas.

Per tant, podem afirmar que s’ha complert el segon objectiu del projecte “Aconseguir  una 

assistència regular  i massiva a classe”. Regular, perquè no hi ha diferències substancials entre 

la participació  en cada cas i  massiva perquè ens trobem en una mitjana de 74,87% dels 

estudiants.

c) Presentació dels diferents casos duts a terme durant tota l’assignatura:

Durant el curs s’ha el·laborat diferents casos, tant visuals com escrits a cadascuna de les 

assignatures que han incorporat el projecte, com ja s’ha fet menció anteriorment.

A continuació es detallen les característiques principals de cada cas, separades per 

assignatures:
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i) Teoria i Sistemes d’Organització:

Taula 4: Principals característiques dels casos visuals:

Cas 1: “Sector 

llibreter”

Cas 2: “Henry 

Brubaker”
Cas 3: “Dr. Holland”

Individual o en 

grup
Grupal Grupal Grupal

Temàtica
Didagnòstic de 

l’Entorn
Canvi estructural

Motivació del 

treballador

Tipologia
Numèrica-

Quantitativa

Teórica- 

Qualitativa
Teórica- Qualitativa

Dies
1 i 2 d’octubre de 

2007

12 -16 de 

novembre de 

2007

12 i 13  de desembre 

de 2007

Qualificació 

mitjana
6,8 7,2 7

Avaluació
La suma dels resultats de tota l’avaluació continua per casos 

(escrits i visuals) puntua un 40% de la nota final
Percentatge de 

participació

100% (matí)

100% (tarda)

85%

87%

93%

85%

   Font: El·laboració pròpia

Taula 5: Principals característiques dels casos escrits:

Cas 1, “Marta 

Casas”

Cas 2, “Acme i 

Omega”

Cas 3, “Cost 

Benefici”

Cas 4, “Hoteles-

Golf”
Individual o en 

grup
Individual Grupal Individual Grupal

Temàtica
Habilitats 

administratives

Diseny 

estructural
Anàlis de costos

Estructura 

organitzativa

Tipologia Teórica- Qualitativa
Teórica- 

Qualitativa

Numèrica-

Quantitativa- 

Qualitativa

Teórica- 

Qualitativa

Dies
26 i 27  de 

setembre de 2007

5 i 6 de 

novembre de 

2007

24 i 25 d’ octubre de 

2007

7 i 8 de novembre 

de 2007

Qualificació 

mitjana

Puntuaven com 

aportacions a 

classe

8 6,9 7,4

Avaluació
La suma dels resultats de tota l’avaluació continua per casos (escrits i 

visuals) puntua un 40% de la nota final
Percentatge de 

participació

96% (matí)

88% (tarda)

84%

85%

81%

73%

97%

88%

Font: El·laboració pròpia
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ii) Administració Empresarial:

Taula 6: Principals característiques de cada cas:

Cas 1, “Árboles 

de decisión”

Cas 2, “Pert i 

Pert-cost”

Cas 3, “Cortefiel” Cas 4, “Hoteles-

Golf”
Individual o en 

grup

Individual Individual Grupal Grupal

Temàtica Presa de decisió Planificació Didagnòstic de 

l’Entorn

Estructura 

organitzativa
Tipologia Numèrica-

Quantitativa

Numèrica-

Quantitativa

Teórica- Qualitativa Teórica- 

Qualitativa
Dies 6 de novembre del 

2007

3 de desembre 

del 2007

20 de novembre del 

2007

11 de desembre 

del 2007
Q u a l i f i c a c i ó 

mitjana

7,74 7,77 7 7,82

Avaluació La suma dels resultats de cada cas, representa un 25% de la nota final de 

l’assignatura
Percentatge de 

participació

82,76% 94,83% 86,21% 96,55%

Font: El.laboració pròpia

iii) Organització d’Empreses I:

Taula 7: Principals característiques de cada cas

Cas 1:

“Presa de decisions i 

PERT”

Cas 2:

“Titanes. Hicieron 

historia”
Resolució Individual En grup
Temàtica Presa de decisió i 

Planificació
Lideratge

Tipologia Quantitativa Qualitativa
D a t a d e 

realització 

29 de novembre de 

2007

13 de desembre de 2007

Qual i f icació 

mitja
7,86 _

Avaluació Representa un terç del 

25% de la nota final de 

l’assignatura

No té una qualificació 

numèrica però es tindria 

en compte en cas de 

dubte
Percentatge 

de 

participació

62% 51%

Font: Elaboració pròpia
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iv) Economia de l’Empresa II (B4):

Taula 8: Principals característiques de cada cas:

Cas 1: “Entrega 

de Finances”

Cas 2: “Examen 

parcial”

Cas 3: “Entrega de 

Producció”

Cas 4: “Cas 

visual”
Individual o 

en grup
Individual Individual Individual Individual i Grupal

Temàtica Anàlisi de la 

situació i 

identificació de 

problemes

Adquisició-

verificació 

coneixements

Diagnòstic i 

planificació activitat 

productiva

Aplicació i relació 

conceptes teòrics

Tipologia Numèrica-

Quantitativa
Teòrica i Numèrica

Numèrica-

Quantitativa
Teòrica- Qualitativa

Dies 12 de març del 

2008
9 d’abril del 2008 7 de maig del 2008

20-23 de maig del 

2008
Qualificació 

mitjana dels 

alumnes

9,02 3,95 8,72 8,26

Avaluació La suma dels resultats de cada cas, representa un 25% de la nota final de 

l’assignatura
Percentatge 

de 

participació

100% 99% 98% 98%

Font: Elaboració pròpia

v) Economia de l’Empresa II (B3):

Taula 9: Principals característiques de cada cas:

Cas 1: “Entrega 

de Finances”

Cas 2: “Examen 

parcial”

Cas 3: “Entrega 

de Producció”

Cas 4: “Cas visual”

Individual o 

en grup
Individual Individual Individual Individual i Grupal

Temàtica Anàlisi de la 

situació i 

identificació de 

problemes

Adquisició-

verificació 

coneixements

Diagnòstic i 

planificació 

activitat productiva

Aplicació i relació 

conceptes teòrics

Tipologia Numèrica-

Quantitativa
Teòrica i Numèrica

Numèrica-

Quantitativa
Teòrica- Qualitativa

Dies 12 de març del 

2008
9 d’abril del 2008

7 de maig del 

2008
20-23 de maig del 2008
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Qualificació 

mitjana dels 

alumnes

6,65 3,88 8,18 8,30

Avaluació La suma dels resultats de cada cas, representa un 25% de la nota final de 

l’assignatura
Percentatge 

de 

participació

100% 100% 88,35% 80,58%

Font: El·laboració pròpia

j) Anàlisi del resultat de l’enquesta sobre la nova metodologia:

Una vegada desenvolupada la metodologia durant el  curs, es va passar l’enquesta per tal 

d’analitzar l’objectiu número tres del projecte: “Analitzar el funcionament de la nova 

metodologia”.

Com s’ha esmentat anteriorment, i fruit de les reunions que el  grup ha anat realitzant al llarg del 

seu desenvolupament, en alguna assignatura es va optar per utilitzar la plataforma Survey 

Monkey, a través del Campus Virtual. Les altres es van acollir al sistema més tradicional, i  es 

van passar a classe en format paper. Excepcionalment, i  només en una de les assignatures 

(Organització d’Empreses I), es va passar l’enquesta de la metodologia DPOXAU5  que es pot 

considerar l’antecedent de la RIE. A la següent taula, es veuen reflexades la mitjana dels 

resultats obtinguts classificats per assignatures.

  Taula 10: Valoració de l’alumnat sobre la metodologia emprada I

Teor. 

Sist.Org

.

Admin. 

Emp.

Eco. 

Emp.II 

(B4)

Eco. 

Emp.II 

(B3)

Mitjana 

total

1. Millorar la meva capacitat d'anàlisi i síntesi 6,57 6,125 7,51 6,46 6,67
2. Millorar la meva capacitat crítica i 

d'avaluació 
6,18 6 7,51 6,70 6,60

3. Millorar la meva habilitat per analitzar i 

buscar informació de provinent de fonts 

diverses (recerca d’informació i 

d’investigació)

5,78 6 7,53 6,07 6,35

4. Millorar la meva capacitat per prendre 

decisions 
6,37 6,875 7,39 5,98 6,65
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5. Millorar la meva capacitat per treballar en 

equip 
6,57 7,625 7,87 6,75 7,20

6. Aplicar coneixements a la pràctica 7,55 7,25 8,17 7,42 7,60
7. Millorar el meu estudi per la comprensió 

dels conceptes de l'assignatura 
6,98 6,75 7,93 6,99 7,16

8. Estar més motivat/da per assistir a les 

classes de l'assignatura 
6,8 6,25 7,87 6,51 6,86

9. Estar més motivat per continuar estudiant 

la carrera 
6,18 6 7,94 6,21 6,58

10. El fet de saber quan es farien els casos 

m'ha permès revisar els conceptes explicats 

a classe per venir més preparat

6,27 7,75 7,58 5,52 6,78

11. Els casos utilitzats m'han servit per veure 

l'aplicabilitat dels conceptes teòrics explicats 

a classe

7,49 7,625 8,07 7,22 7,60

12. La metodologia emprada m'ha ajudat a 

estudiar i/o profunditzar en el tema
6,78 6,875 7,83 6,30 6,95

13. Estaria bé fer més activitats com aquesta 

en altres assignatures de la carrera 
7,41 6,5 8,63 7,63 7,54

14. La correcció del treball que has hagut de 

retornar t'ha ajudat a assolir millor els 

conceptes

6,59 7 -- -- 6,80

15. M'ha ajudat a adonar-me d'aspectes que 

el meu grup no havia detectat
6,41 6,375 -- -- 6,39

Font: El·laboració pròpia

Les puntuacions són bones, i a primera vista sembla que la metodologia ha agradat als 

alumnes. 

La mitjana de tots els ítems preguntats és de 6,92 tenint per sobre la mitjana els següents 

ítems: 5, 6, 7, 11 i 13

· Millora la meva capacitat per treballar en equip.

· Aplicar coneixements a la pràctica.

· Millorar el meu estudi per la comprensió dels conceptes de l’assignatura.

· Els casos utilitzats m’han servit per veure l’aplicabilitat dels conceptes teòrics explicats 

a classe.

· La metodologia emprada m’ha ajudat a estudiar i/o profunditzar en el tema.

· Estaria bé fer més activitats com aquesta  en altres assignatures de la carrera.

El  primer es tracta d’un ítem relacionat amb la capacitat de treballar en equip. Actualment, ja no 

hi  ha cap dubte del valor primordial que les empreses donen en la capacitat dels seus 

treballadors de treballar en equip i aquesta preocupació és recollida dins d’aquesta 
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metodologia, més del 50% dels casos realitzats han estat de manera grupal.

La conclusió que es pot extreure del segon ítem, del tercer i del quart ítem, és que la 

metodologia ha ajudat als estudiants a millorar l’aplicació dels coneixements teòrics que 

s’expliquen a classe a la pràctica real, que fan que es millori la comprensió dels conceptes de 

l’assignatura, per tant, la metodologia apropa la teoria de les classes amb la pràctica i 

augmenta la comprensió dels conceptes teòrics i  els permet veure l’aplicabilitat dels conceptes 

teòrics explicats a classe.

La percepció dels dos últims ítems que s’analitzen “La metodologia emprada m’ha ajudat a 

estudiar i/o profunditzar en el tema” i “Estaria bé fer més activitats com aquesta en altres 

assignatures de la carrera”, manifesten l’efecte positiu que té la metodologia en l’aprenentatge 

dels alumnes. Demostra amb una puntuació notable, la satisfacció dels estudiants amb la 

metodologia creada en el projecte.

A continuació es detallen els resultats de l’enquesta que va utlitzar la corresponent a la 

metodologia DPOXAU:

Taula 11:Valoració de l’alumnat sobre la metodologia emprada II

Font:El·laboració pròpia
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Mitjana
Les classes teòriques t’han ajudat a identificar el problema 4,04
Al proposar una solució és on més apliques les explicacions 

fetes a classe
3,74

El cas utilitzat m’ha servit per veure l’aplicabilitat dels 

conceptes teòrics explicats a classe
4,17

El cas t'ha ajudat a millorar els aprenentatges dels conceptes 

clau relacionats
4,13

El fet de saber quan es faria el cas, m’ha permès revisar els 

conceptes explicats a classe per venir més preparat
3,48

La metodologia emprada m’ha ajudat a estudiar i/o profunditzar 

en el tema
3,78

Ha estat adequat l’ús d’aquesta metodologia en l’assignatura 4,17
Estaria bé fer més activitats com aquesta en altres 

assignatures de la llicenciatura
4,65

Millorar la meva capacitat d'anàlisi i síntesi 4,09
Millorar la meva capacitat crítica i d’avaluació 4,26
Millorar la meva capacitat per prendre decisions 3,70
Millorar la meva capacitat per detectar problemes 4,13
Comprendre la importància de la detecció dels problemes 4,30
Millorar la meva capacitat per treballar en equip 4,30
Comprendre millor els conceptes de l’assignatura 4,17
Aplicar els coneixements a la pràctica 4,30



La mitjana total  d’aquests ítems és de 4,096. Per tant es posarà especial atenció a tots aquells 

que estiguin sobre aquesta mitjana. Segons els estudiants, aquesta metodologia els ha ajudat a 

veure l’aplicabilitat dels conceptes teòrics explicats a classe i  a millorar l’aprenentatge dels 

conceptes clau relacionats. Tot i que la puntuació pot semblar baixa, s’han d’observar aquests 

resultats des del premisa estudiant-treballador. A més, es podria afegir que estan satisfets amb 

la metodologia ja no només la troben adient per aquesta assignatura sinó que volen exportar-la 

a d’altres.

Pel que fa a les puntuacions dels ítems que feien referència a la seva percepció d’utilitat 

d’haver participat en aquesta metodologia, aquest grup són els compostos pels vuit últims 

ítems de la taula.

En aquest cas, la mitjana de les puntuacions ha estat 4,16 però gairebé tots els ítems superen 

la nota de 4 (sobre 7). En general, es pot dir que es considera l’ús d’aquesta metodologia com 

a apropiada, ja que els ha ajudat a: millorar la seva capacitat crítica i  d’avaluació, comprendre 

la importànica de detectar problemes, millorar la seva capacitat per treballar en equip, 

comprendre tots els conceptes de l’assignatura i aplicar els coneixements a la pràctica. Tots ells 

objectius marcats pel present projecte.

Alguns dels comentaris que van aportar els alumnes en les enquestes queden reflexades en la 

següent llista.

 El  Moodle és una molt bona eina per seguir l’assignatura, tant pel que fa  a organització 

com a la comoditat de trobar informació que es necessita. Permet un coneixement 

progressiu i fer els exercicis en el lloc i el moment que un tria. (9 comentaris)

 No hi ha gaire temps per contestar, aniria bé un termini d’entrega amb més marge de 

temps. (5 comentaris)

 En alguns casos no han quedat clares les dates d’entrega. (2 comentaris)

 Inconvenient de no poder assistir a tots els casos realitzats a classe ha fet que alguns 

alumnes perdéssin la nota. Recomanen que es pugui entregar de manera individual. (2 

comentaris).

k) Presentació de l’enquesta post-assignatura:

Dos mesos després d’acabar l’assignatura Teoria i  Sistemes d’Organització, i  amb l’objectiu de 

poder observar com ha influit la metodologia del  “Projecte RIE” en els estudiants una vegada 

han tingut coneixement de les notes finals, s’ha realitzat una nova enquesta als alumnes, 
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6 Aquesta puntuació és sobre 7.



també en format electrònic a través de la plataforma Survey Monkey. Aquesta ha quedat 

plasmada sota el  nom “Enquesta post-assignatura”. A més, s’ha volgut conèixer quin ha estat el 

grau d’acceptació i, per tant, l’èxit de la metodologia.

En primer lloc  cal  esmentar que el resultat de la mostra és consistent amb la primera enquesta 

que es va realitzar al final  de l’assignatura i, per tant, els resultats corresponen a la mateixa 

població (no ha quedat sesgada i els resultats són comparables). 

Els quadres adjunts descriuen les dues mostres (1ª: enquesta inicial, 2ª: enquesta post-

assignatura):

 Quadre 2: Distribució per gènere

Freqüències Percentatge
1ª 2ª 1ª 2ª

Dona 37 21 75,5 70,0
Home 12 9 24,5 30,0
Total 49 30 100 100

Font. El·laboració pròpia

Quadre 3: Distribució per grups

Freqüències Percentatge
1ª 2ª 1ª 2ª

Matí 27 16 55,1 53,3
Tarda 22 14 44,9 46,7
Total 49 30 100 100

Font. El·laboració pròpia

Quadre 4: Treballes?

Freqüències Percentatge
1ª 2ª 1ª 2ª

Sí 45 26 91,8 86,7
No 4 4 8,2 13,3

Total 49 30 100 100

Font. El·laboració pròpia

Quadre 5: Treballes d’alguna cosa relacionada amb els teus estudis?

Freqüències Percentatge
1ª 2ª 1ª 2ª

Sí 33 23 67,3 79,3
No 16 6 32,7 20,7

Total 49 30 100 100

Font. El·laboració pròpia
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Observant totes les dades, es pot dir que els estudiants que han respòs l’enquesta post-

assignatura, han contestat que treballen en temes relacionats amb els seus estudis (un 79,3% 

respecte un 37,3% en la primera enquesta). Aquest fet indica com, a partir de la utilització de la 

metodolgia, han pogut utilitzar d’una forma més eficient els conceptes traballats a classe amb 

els coneixements adquirits en l’àmbit labora

Valoració de les capacitats adquirides amb l’ús d’aquesta metodologia:

Pel que fa a la valoració de les capacitats adquirides amb l’ús de la metodologia del “Projecte 

RIE”, han quedat reflactides les mateixes preguntes tant en la primera enquesta com en la que 

es va realitzar un cop acabada l’assignatura. 

Sobre les preguntes que s’han realitzat la puntuació ha estat:

Taula 12: Comparació de les enquestes

Mitjana Std. Deviation

1º 2º 1º 2º

1. Millora la meva capacitat d'anàlisi i síntesi 6,57 6,21 1,307 2,059

2. Millora la meva capacitat crítica i d'avaluació 6,18 5,76 2,744 2,149

3. Millora la meva habilitat per analitzar i buscar informació de 

fonts diverses
5,78 6,17 1,992 1,872

4. Millora la meva capacitat per prendre decisions 6,37 6,14 1,74 1,747

5. Millora la meva capacitat per treballar en equip 6,57 7 1,814 2,035

6. Aplicar coneixements a la pràctica 7,55 7,48 = 1,276 1,957

Font: El·laboració pròpia

En aquesta taula es poden observar com les diferències són poc significatives entre uns 

resultats i uns altres, i  per tant, tot i  que alguns valors disminueixen en mitjana, no comporten 

una variació important a comentar ja que es demostra que dos mesos després d’haver acabat 

l’assignatura segueixen recordant la metodologia emprada i la segueixen valorant positivament.

Valoracions sobre l’ús dels casos en l’avaluació continuada i el Campus Virtual com a 

eina d’aprenentatge:

A més de la comparació entre les dues enquestes, per poder observar el  comportament dels 

alumnes a partir de les mateixes variables, s’han fet 5 preguntes noves, en les que es pretén 

obtenir la valoració de l’ús dels casos en l’avaluació continuada i en el Campus Virtual com a 

eina d’aprenentatge. 

S’ha de destacar que la valoració, com en els altres casos, ha estat molt positiva, remarcant 

que amb aquesta metodologia l’alumne s’ha sentit més motivat que amb el sistema docent 
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tradicional, amb una mitja de 8,03 i  una desviació típica de 1,636, tal i  com es pot veure en el 

següent quadre. Seguint amb els notables resultats que ha obtingut la metodologia, els 

alumnes creuen molt positiu l’ús del  Campus Virtual com a eina per a seguir l’assignatura (amb 

una mitja de 7,72), així com que recomanarien la metodologia a d’altres assignatures que estan 

realitzant en els seus estudis. 

Taula 13: Valoració de l’ús del Campus Virtual en l’ús dels casos 

Media Desv.tip

1. Has estat més motivat/da que amb el sistema docent tradicional?
8,0345 1,63626

2. Penses que l’ús del Campus Virtual (Moodle) ha estat una eina positiva a 

l’hora de seguir l’assignatura?

7,7241 1,72992

3. Recomanaries l’ús d’aquesta metodologia a assignatures que fas aquest 

semestre?

7,5517 2,62660

4. L’estudi s’ha fet més amè, degut a que ja havia assolit els conceptes de 

cada tema i m’ha estat més fàcil preparar l’examen final

7,0690 2,25089

5. Ha estat un bon sistema per millorar la meva dedicació a l’estudi de 

l’assignatura

6,8966 2,12712

Font: El·laboració pròpia

Finalment, per tal de poder avaluar la metodologia en funció dels resultats obtinguts pels 

alumnes, se’ls va demanar que a l’enquesta post-assignatua, reflexessin la nota que esperaven 

obtenir i la que realment han obtingut.

 Pel  que fa als alumnes que han respòs l’enquesta, un 46,7% ha obtingut una qualificació de 

notable, un percentatge una mica superior del que realment s’esperaven. En relació amb el 

nombre d’aprovats, més d’un 50% esperava aprovar, mentre que tant sols ho han fet un 30% 

dels enquestats. Aquest descens pot estar relacionat amb un increment del nombre 

d’excel·lents (d’un 3,3% esperat a un 10% obtingut) o bé al  nombre de suspensos que ha 

resultat ser un 3,3% de la nota obtinguda de la mostra d’alumnes enquestats.

Comentaris de l’enquesta post-assignatura:

En l’enquesta realitzada dos mesos després d’acabar l’assignatura també s’ha donat l’opció als 

enquestats, d’aportar comentaris sobre la metodologia utilizada.

El grup de comentaris recollit queda reflexat en la següent llista:

· La metodologia emprada ha estat important per fer més engrescadora l’assistència 

i el seguiment de l’assignatura (2 comentaris).

· Un dels factors més importants en l’èxit de la implementació de l’assignatura ha 

estat la motivació del professor (3 comentaris).
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· Ha estat una de les assignatures de les que més s’ha après. (1 comentari).

· El  fet de no conèixer el Moodle i el sistema de plaços ha perjudicat i s’ha arribat 

una mica tard en l’entrega dels exercicis o bé no s’ha sabut penjar-los correctament 

(2 comentaris).

· El  Moodle és una bona eina d’aprenentatge perquè facilita la tasca dels alumnes 

amb problemes a l’hora de seguir l’assignatura ( 1 comentari).

l) Conclusions finals:

Els resultats de les enquestes emprades per avaluar la metodologia del Projecte RIE, indiquen 

que compleixen els objectius principals i  els subobjectius del projecte. Ha millorat processos 

d’atenció, retenció, reproducció motora i de reforç dels estudiants universitaris. 

 A la vegada, que significa un fort increment d’interès, manteniment d’un elevat nivell 

d’assistència i de satisfacció dels estudiants. Per tant, és una forma indirecta de reduïr les 

taxes d’abandonament i, també, de millorar  les taxes d’èxit (superació de les assignatures).

Pel que fa al  quart subobjectiu del projecte “millora del  sistema d’avaluació dels alumnes”, la 

metodologia creada ha permès, d’una banda, la utilització de l’avaluació contínua, fins i  tot en 

grups nombrosos, i d’una altra permet establir avaluacions “interpares” entre els diferents grups 

que s’hagin format, de manera que s’exercita el seu judici crític  i  es reforcen els seus 

coneixements mitjançant el raonament avaluatiu.

Respecte als resultats finals de l’assignatura, en primera convocatòria, les dades que s’han 

obtingut són les següents:

Taula 14: Resultats finals de cada assignatura

Teoria i 

Sistemes 

d’Organització

Administració 

Empresarial

Economia de 

l’Empresa II 

(B4)

Economia de 

l’Empresa II (B3)

Organització 

d’Empreses I

2007-082006-07 2007-082006-07 2007-08 2006-07 2007-08 2006-07 2007-08 2006-07
Excel·lent 8% 3% 3,08% 5,13% 0% - 1,64% 2,7% 6,67% 2,56%
Notable 29% 5% 32,3% 26,1% 8,57% - 19,6% 11,7% 20,00% 25,64%
Aprovat 23% 26% 24,6% 36,9% 32,86% - 48,3% 53,1% 33,33% 20,51%
Suspens 8% 10% 26,1% 19,4% 30,71% - 12,2% 19,3% 13,33% 20,51%
No presentat 34% 56% 13,8% 12,3% 27,86% - 18,04% 13,1% 26,67% -

Font: El·laboració pròpia
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Com es por observar en la taula anterior els percentatges del curs 2007-08 són bastant 

acceptables.

En el  cas de l’assignatura Teoria i Sistemes d’Organització, de la llicenciatura en documentació, 

i tal i com es pot observar en els resultats, hi ha un problema de no presentar-se a l’examen. 

Molts dels alumnes d’aquests estudis els comaginen amb la feina i és habitual  que es presentin 

a oposicions mentre estan matriculats. De tota manera, la taxa de no presentats baixa 

considerablement d’un curs a un altre, com el percentatge de suspensos que també disminueix 

en dos punts percentuals. Pel costat contrari, les altres taxes milloren de forma considerable.

Respecte a l’assignatura Administració Empresarial, els resultats indiquen que les diferències 

entre altres anys són molt semblants però s’ha d’enfatitzar que és una assignatura en la que el 

curs 2006-07 ja s’havia aplicat l’avaluació continuada amb casos no visuals però sí escrits i és 

per això que els resultats són tant similars. Els mateixos resultats són els que sorgeixen de 

l’assignatura d’Economia de l’Empresa del grup B4, ja que també es va implantar l’avaluació 

continuada el curs anterior.

Finalment, cal esmentar, que tots els objectius que ha establert aquest projecte, i  que s’han 

arribat a aconseguir gairebé en la seva totalitat, el Projecte “RIE” ha aconseguit desenvolupar 

cinc competències que es varen posar com a objectiu:

i. Aprendre a detectar problemes relacionats amb la matèria de treball en l'aula 

mitjançant l'ús de casos, audiovisuals preferentment.

ii. Desenvolupament de l'aprenentatge autònom i crític de l'estudiant. 

iii. Millorar la capacitat d'analitzar i  de proposar vies de solució als problemes 

identificats, aplicant tots els coneixements fins el moment.

iv. Desenvolupament d'habilitats de comunicació i d'expressió. 

v. Desenvolupament d'aptituds i d'habilitats pel treball en equip. 

5. DIFUSIÓ DEL PROJECTE RIE:

Comunicacions en congressos:

Davant la importància de fer difusió de la metodologia emprada en el  present projecte, es va 

acordar, en les diferents reunions la possibilitat de realitzar una comunicació en un congrés que 

tingués com a tema principal l’àmbit docent.
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Analitzant els possibles congressos existents sobre aquest tema, es va decidir difondre’l en 

primer lloc, a l’INTED2008, International Technology, Education and Development Conference, 

organitzat a València, del dia 3 al 5 de març de 2008.

A la vegada, un altre dels congressos en el que va semblar interessant participar-hi  en l’àmbit 

docent va ser al  V Congrés Internacional de Docència Universitària i  Innovació (CIDUI), 

realitzat a la ciutat de Lleida, del dia 2 al 4 de juliol de 2008.

Publicacions:

Una altra de les difusions que se li  ha donat al projecte “Renovar la il·lusió de l’estudiant 

universitari amb els seus estudis: Desenvolupament d’una metodologia que incrementi l’èxit 

mitjançant la implicació i el raonament” (RIE), és la publicació de dos articles en revistes 

d’àmbit docent.

El primer es va publicar a la Revista de Innovación Educativa, concretament al número 18.

El  segon sorgeix de la comunicació presentada al  congrés INTED2008 celebrat a València, 

entre el 3 i el 5 de març de 2008.

A més d’aquests dos articles publicats en revistes, s’està desenvolupant un llibre on s’inclouen 

les conclusions del  projecte RIE junt amb les d’un altre projecte titulat: “Creació d’un protocol 

metodologic per la posada en funcionament d’experiències de casos audiovisuals a l’entorn del 

Campus Virtual  de la Universitat de Barcelona” (PID 2007). Es preveu que es publicarà en els 

Quaderns de Docència Universitària (QDU) que edita l’Institut de Ciències de l’Educació de la 

UB.

La publicació, que elaboraran els membres del grup, tindrà la següent estructura, dividida per 

capítols:

CAPÍTOL TÍTOL

1. L’origen dels casos visuals i la seva efectivitat.

2.
Incorporació dels casos visuals en la plataforma Campus Virtual 

(Moodle).

2.1. Canvis docents.

2.2. Metodologia d’adaptació

3. Recomanacions en l’ús de la metodologia dels casos visuals. 

Anàlisi de les enquestes.
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3.1. Punts forts i punts febles.

3.2. Repecussions de l’avaluació contínua.
4. Estratègies en l’ús dels casos visuals en la plataforma del Campus 

Virtual.
5. Exemple d’un cas visual

6. Bibliografia
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ACTA PRIMERA REUNIÓ DEL RIE 22 de novembre de 2007

Assistents:

· Xavier Triadó

· Pilar Aparicio

· Eva Gallardo

· Natalia Jaría

· Amal Elasri

Excusa asistencia:

· Cor Maria Espluga

TEMES A TRACTAR:

- Finalitat del projecte RIE

- Assignatures on s’impartirà la metodologia del projecte

- Número de casos i ponderació en la nota final

- Calendari

- Estructura de l’enquesta.

La reunió comença a les 14.30 hores i es posa fi de la mateixa a les 15.15 hores havent debatit 

sobre diferents temes anteriorment exposats.

Prèviament s’havia comunicat als assistents a través del correu electrònic els punts més 

importants, que cadascú havia de preparar per poder mantener una fluïdesa a l’hora de parlar 

sobre els punts concrets.

Concretament es demanava que es penséssin el nombre de casos i  el  temps que es dedicaria 

a cadascun d’ells i la ponderació en l’avaluació final dels casos esmentats anteriorment. 

Finalment s’havia de veure quines serien les assignatures que finalment formarien part del 

projecte.

Iniciada la reunió es llegeix en primer lloc la finalitat del projecte. Seguidament, el pla de treball 

a desenvolupar posant especial atenció en el calendari. S’observa que el temps és l’adequat 

ja que el disseny i la planificació metodològica per part del  professorat hauria de ser durant els 

mesos de gener i  febrer. És a dir, el periode en el que s’hauria de portar a terme és durant el 

segon semestre del curs 2007-2008.
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 Tenint en compte aquest fet, Xavier Triadó argumenta que es podrien integrar els casos 

realitzats en assignatures que es porten a terme exclusivament durant el primer semestre per 

tal de poder disposar de més informació. Tots els presents hi  estan d’acord i  és per això que 

s’acorden les assignatures que formaran part del projecte. Durant el primer semestre 

s’inclouen:

- Administració Empresarial

- Teoria i Sistemes d’Organització

- Informació i Documentació Administrativa II

- Organització d’Empreses I

I pel segon semestre:

 - Economia de l’Empresa II

 - Creació d’Empreses

 - Gestió Pública

Queda exclosa l’assignatura d’Economia de l’Empresa I, que quedava reflexada en la 

planificació del  projecte, ja que cap membre que forma part del  projecte és professor d’aquesta 

assignatura.

No obstant això, s’intentarà recollir les notes dels alumnes que l’imparteixin per tal  de fer un 

seguiment durant el segon semestre, una vegada aplicada la metodologia del  projecte RIE, 

dels mateixos alumnes.

Per tal de poder aprofitar els casos realitzats en les assignatures del primer semestre s’acorda 

que es valoraran tant els casos escrits com els visuals, i que una vegada realitzats es puguin 

contrastar els uns amb els altres a través de les enquestes que es realitzaran.

Per tant, el nombre de casos a realitzar va a càrrec de cada professor i la ponderació en la nota 

final formarà part de l’avaluació continuada. A més s’acorda la possibilitat de retornar el treball 

als alumnes i que aquests el  corretgeixin en funció d’allò en el que s’han equivocat. D’aquesta 

manera l’assoliment dels objectius de cada cas seran més complerts.

Amb tot, es procedeix a sintetitzar els objectius a seguir que hauran de ser valorats en 

l’enquesta final que es passarà als alumnes. Aquesta enquesta haurà de ser realitzada el més 

aviat possible per tal de poder-se utilitzar en les assignatures del primer semestre. A més 

queden esmentades totes les preguntes que s’inclouran a partir de l’apartat “Avaluació de 

resultats” de la sol·licitut del projecte i d’altres enquestes realitzades pels mateixos professors 

en altres investigacions realitzades anteriorment.

Així mateix, per tal de donar la màxima difusió als resultats del projecte es creu convenient la 

seva publicació al CIDUI.
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Finalment, es creu d’elevada importància que cada professor realitzi  un informe de seguiment 

de tots els casos. Es realitzarà a partir dels casos desenvolupats en el  passat i projectant la 

seva intenció en els futurs. Es posa com a data límit el 8 de gener de 2008.

ACTA SEGONA REUNIÓ DEL RIE 22 de gener de 2008

Assistents: Xavier Triadó, Pilar Aparicio, Eva Gallardo, Natalia Jaría, Amal Elasri

Excusa asistencia: Cor Maria Espluga

Ordre del dia:

1) Lectura dels informes realitzats pels professors

2) Aprobació del nou model d’enquesta

3) Nous casos a passar per les assignatures del segon semestre:

- Economia de l’empresa 2

- Creació d’empreses

- Gestió Pública

4) Recollir notes dels alumnes d’Economia de l’Empresa 1 i fer un seguiment dels 

mateixos alumnes durant el segon semestre.

5) Difusió del projecte al CIDUI

Acta

La reunió comença a les 12 hores i es posa fi de la mateixa a les 13.15 hores havent debatut 

sobre diferents temes de l’ordre del dia.

S’inicia la reunió amb la presentació dels informes de seguiment realitzats pels diferents 

membres del grup referents a cada assignatura. 

·S’acorda la realització d’un únic format per tal de presentar les dades de forma homogènia 

de tots els informes.

·S’acorda que haurà d’estar escrit en català, amb un llenguatge impersonal i  en format 

Word, amb tipus de lletra times new roman 12 punts.
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L’esquema que haurà de seguir l’informe és:

PRESENTACIÓ DE L’ASSIGNATURA

DESENVOLUPAMENT DELS CASOS 

DADES BUIDATGE ENQUESTA 

V A L O R A C I Ó F I N A L R E S P E C T E 

L’ASSOLIMENT D’OBJECTIUS

La data límit de l’entrega dels informes de les assignatures del primer semestre serà el 

dia 5 de febrer de 2008.

Un dels objectius de la primera reunió era l’elaboració de l’enquesta a passar als alumnes 

després dels casos visuals. Aquesta es va elaborar i es va passar a tots els membres del  grup 

per tal que poguéssin fer una valoració de la mateixa i així poder validar-la. D’aquesta, Eva 

Gallardo, va recomanar una reordenació de preguntes i finalment a la reunió d’avui s’ha 

proposat una enquesta final que és la que s’adjunta com annex d’aquesta acta. A més es 

proposa que es passi una única vegada al final de l’assignatura.

També es parla sobre el seu format, es creu convenient utilitzar el Moodle, a través del  servei 

Survey Monkey, ja que permet fer el  buidatge d’una manera més còmoda com han comprovat 

Xavier Triadó i  Pilar Aparicio després d’utilitzar-lo. Com, el  més important és obtenir les dades, 

s’acorda que també seran vàlides totes aquelles enquestes que es realitzin en format paper.

El  següent punt a tractar són les assignatures que desenvoluparan la metodologia durant el 

segon semestre:
o Economia de l’Empresa II (Llicenciatura Administració i Direcció 

d’Empreses)
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o Creació d’Empreses (Lliure Elecció per tota la Universitat)

o Gestió Pública I ( Llicenciatura Gestió i Administració Pública)

En aquestes s’hauran de planificar els casos  que es realitzaran a classe, i  s’acorda fer-ne tres 

casos visuals i tres casos escrits. A més, com es va tractar en la primera reunió seria bò 

aprofitar les notes dels alumnes d’altres assignatures per tal de comparar-les amb aquestes i 

poder observar si l’aplicació de la metodologia ha aportat bons resultats.

Es proposa recollir les qualificacions de l’assignatura d’Economia de l’Empresa I, realitzada en 

el  primer semestre i  es compararan amb les d’Economia de l’Empresa II, que emprarà la 

metodologia.

Degut a que les altres assignatures no tenen cap d’antecedent en el primer semestre es creu 

oportú obtenir les mitges dels anys tres últims anys i  comparar-la amb l’actual. D’aquesta 

manera es podrà valorar aquests resultats en l’informe de valoració.

Es proposa realitzar una enquesta que podriem anomenar “post assignatura”, per recollir 

informació sobre l’opinió del alumnes, després d’un temps i  amb les qualificacions de cada 

estudiant, per mesurar la “millora del  sistema d’avaluació dels alumnes”. Aquesta es farà via 

Moodle, després de posar les notes finals. Aquesta és la via més adequada, ja que és la única 

que permet un contacte amb els alumnes després d’haver acabat l’assignatura. Xavier Triadó 

comenta que es realitzarà una proposta i es passarà a tots els membres per tal  que puguin 

donar el vist i plau.

Finalment, es tracta el  tema de la difusió del projecte. Es proposa fer una comunicació en 

el congrés CIDUI. Na Pilar Aparicio comenta que mirarà el  temini de presentació i  farà arribar a 

tots els membres una proposta de resum per presentar-lo. 
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ANNEX 2: ENQUESTES
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a) Enquesta Survey Monkey:
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17/10/08 13:03[SURVEY PREVIEW MODE] Enquesta sobre metodologia docent

Página 1 de 1http://www.surveymonkey.com/s.aspx?PREVIEW_MODE=DO_NOT_USE…LLECTION&sm=9WIZPYLQCsBa1hWz0h5Iufo9jF5TgBcqGr0zpm6y4eA%3d

Enquesta sobre metodologia docent Sortir de l'enquesta >>

1. Enquesta sobre l'opinió dels casos visuals com a eina d'aprenentatge

 

 

 20% 

El propòsit d’aquest qüestionari és ajudar-nos a avaluar la metodologia docent
que hem emprat pel vostre aprenentatge.

Completar aquesta enquesta no et portarà més de cinc minuts. No hi ha respostes
'correctes' o 'equivocades', ens interessa sols la teva opinió.

Gràcies per la teva col·laboració. Ja pots començar.

Les teves respostes seran tractades amb alt grau de confidencialitat i no afectaran
la teva avaluació.

   Següent >>
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Página 1 de 1http://www.surveymonkey.com/s.aspx?sm=ylUlhMmVrB6IIEeEtMFdR…rUh1Fdnp8%2fOW65%2bQhHnFw%2bM5VE8DiSY5YekjcxI1zrkGdmtI2g%3d

Enquesta sobre metodologia docent Sortir de l'enquesta >>

2. Identificació de la persona que respon

*

*

*

*

 

 

 40% 

La enquesta és anònima, però necessitem fer-te algunes preguntes per poder
identificar a quin grup d'alumnes pertanys.

1. Identificació: Grup de classe

2. Gènere

3. Pots indicar la teva edat actual, si et plau?

4. Treballes?

5. Treballes d’alguna cosa relacionada amb els teus estudis?

<< Anterior    Següent >>

Matí

Tarda

Dona

Home

Si

No

Si

No



17/10/08 13:04[SURVEY PREVIEW MODE] Enquesta sobre metodologia docent

Página 1 de 1http://www.surveymonkey.com/s.aspx?sm=ylUlhMmVrB6IIEeEtMFdR48M…ZXBrUh1Fdnp8%2fOW65%2bQhHnFw%2bM5VE8DiSY5YekjcxI1zrkGdmtI2g%3d

Enquesta sobre metodologia docent Sortir de l'enquesta >>

3. Primer bloc de preguntes 1/3

*

 

 

 60% 

Trobaràs 9 preguntes que has de valorar de 1 (gens) a 10 (molt) sobre com t'ha
ajudat la metodologia dels casos visuals a entendre i/o treballar l'assigantura de
TSO

1. Realitzar aquesta activitat m’ha servit per

 1 (Res) 2 3 4 5 6 7 8 9
10

(Molt)
Millorar la meva
capacitat d’anàlisi i
síntesi
Millorar la meva
capacitat crítica i
d’avaluació
Millorar la meva
habilitat per
analitzar i buscar
informació
provinent de fonts
diverses (recerca
d’informació i
d’investigació)
Millorar la meva
capacitat per
prendre decisions
Millorar la meva
capacitat per
treballar en equip
Aplicar
coneixements a la
pràctica
Millorar el meu
estudi per la
comprensió dels
conceptes de
l’assignatura
Estar més
motivat/da per
assistir a les
classes de
l’assignatura
Estar més motivat
per continuar
estudiant la
carrera

<< Anterior    Següent >>
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Enquesta sobre metodologia docent Sortir de l'enquesta >>

4. Segon bloc de preguntes (2/3)

*

 

 

 80% 

Ara et demanem la teva opinió sobre els casos visuals que hem treballat.

1. Valora el teu grau d’acord amb les següents afirmacions:

 1 (Res) 2 3 4 5 6 7 8 9
10

(Molt)
El fet de saber
quan es farien els
casos m’ha
permès revisar els
conceptes
explicats a classe
per venir més
preparat
Els casos utilitzats
m’han servit per
veure l’aplicabilitat
dels conceptes
teòrics explicats a
classe
La metodologia
emprada m’ha
ajudat a estudiar
i/o profunditzar en
el tema
Estaria bé fer més
activitats com
aquesta en altres
assignatures de la
carrera
La correcció del
treball que has
hagut de retornar
t’ha ajudat a
assolir millor els
conceptes

<< Anterior    Següent >>
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Enquesta sobre metodologia docent Sortir de l'enquesta >>

5. Preguntes finals

*

*

 

 

 100% 

Ja estem acabant. Ara et volia fer unes preguntes sobre el darrer cas d'en
Brubaker.

MOLTES GRÀCIES!

1. El fet d’haver participat en la correcció de la resposta d’un altre grup i de raonar el
judici crític...

 1 (Res) 2 3 4 5 6 7 8 9
10

(Molt)
... m’ha ajudat a
adonar-me
d’aspectes que el
meu grup no havia
detectat?

2. T'han ajudat mes el casos amb trosos de pelicules o els casos escrits (com el de marta
cases o els d'estructura organitzativa)?

3. Penses que està bé l'us del campus virtual (Moodle) per veure els casos de forma
individual i poder contestar amb temps?

<< Anterior    Fet >>

Els casos visuals

Els casos escrits

Per igual

Si

No

No sé

comentaris



17/10/08 9:25[SURVEY PREVIEW MODE] Enquesta final metodologia docent
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Enquesta final metodologia docent Sortir de l'enquesta >>

1. Enquesta sobre l'opinió dels casos visuals com a eina d'aprenentatge

 

 

Hola de nou, i gràcies pel teu interés en contestar aquesta enquesta!

El propòsit d’aquest qüestionari és ajudar-nos a avaluar, un cop acabada
l'assignatura, si la metodologia docent que hem emprat pel vostre aprenentatge
ha estat favorable i en quins punts ho ha estat més i en quins menys.

Completar aquesta enquesta no et portarà més de tres minuts. No hi ha respostes
'correctes' o 'equivocades', ens interessa sols la teva opinió.

Gràcies per la teva col·laboració. 

Les teves respostes seran tractades amb total confidencialitat.

 20% 

   Següent >>
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Enquesta final metodologia docent Sortir de l'enquesta >>

2. Identificació de la persona que respon

*

*

*

*

*

*

 

 

La enquesta és anònima, però necessitem fer-te algunes preguntes per poder
identificar a quin grup d'alumnes pertanys.

1. Identificació: Grup de classe

2. Gènere

3. Pots indicar la teva edat actual, si et plau?

4. Treballes?

5. Treballes d’alguna cosa relacionada amb els teus estudis?

6. Nota final de l'assignatura

7. Nota esperada

 40% 

<< Anterior    Següent >>

Matí

Tarda

Dona

Home

Si

No

Si

No
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3. Primer bloc de preguntes 1/3

*

 

 

Trobaràs 7 preguntes que has de valorar de 1 (gens) a 10 (molt) sobre com t'ha
ajudat la metodologia dels casos visuals a entendre i/o treballar l'assigantura de
TSO.

8. Una vegada finalitzada l'assignatura, pel que fa a les capacitats que has adquirit amb
l'ús d'aquesta metodologia...

 1 (Res) 2 3 4 5 6 7 8 9
10

(Molt)
Penso que he
millorat la meva
capacitat d’anàlisi i
síntesi
Penso que he
millorat la meva
capacitat crítica i
d’avaluació
Penso que he
millorat la meva
habilitat per
analitzar i buscar
informació
provinent de fonts
diverses (recerca
d’informació i
d’investigació)
Penso que he
millorat la meva
capacitat per
prendre decisions
Penso que he
millorat la meva
capacitat per
treballar en equip
Penso que he
aplicat
coneixements a la
pràctica
Penso que he
millorat el meu
estudi per la
comprensió dels
conceptes de
l’assignatura

 60% 

<< Anterior    Següent >>
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4. Segon bloc de preguntes (2/3)

*

 

 

Ara et demanem la teva opinió sobre l'ús dels casos en l'avaluació continuada

9. Valora el teu grau d’acord amb les següents afirmacions:

 1 (Res) 2 3 4 5 6 7 8 9
10

(Molt)
Ha estat un bon
sistema per
millorar la meva
dedicació a l'estudi
de l'assignatura
L'estudi s'ha fet
més amè, degut a
que ja havia
assolit els
conceptes de cada
tema i m'ha estat
més fàcil preparar
l'examen final
Recomanaries l'ús
de la metodologia
a assignatures que
fas aquest
semestre?

 80% 

<< Anterior    Següent >>
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5. Preguntes finals

 

 

Ja estem acabant. 

Les següents preguntes fan referència a l'ús del Campus Virtual com a eina
d'aprenentatge:

MOLTES GRÀCIES!

10. Valora el teu grau d’acord amb les següents afirmacions:

 1 (Res) 2 3 4 5 6 7 8 9
10

(Molt)
Penses que l'ús
del Campus Virtual
(Moodle) ha estat
una eina positiva a
l'hora de seguir
l'assignatura?
Has estat més
motivat/da que
amb el sistema
docent tradicional?
Has intervingut als
fòrums
independentment
de si això té
repercussió en la
nota final de
l'assignatura?

 100% 

<< Anterior    Fet >>

Comentaris



b) Enquesta metodologia DPOXAU:

QÜESTIONARI PER AVALUAR LA METODOLOGIA DPOXAU

Informació sobre l’assignatura: 1. Curs: 2006-07     2. Semestre: 2on

3. Assignatura:

4. Grup:  Matí    Tarda 

 

Informació sobre l’alumna/e:

5. Sexe:   Home   Dona    6. Treballes?  Sí    No     7. Edat: _____  anys

8. Treballes en alguna cosa relacionada amb els teus estudis?  Sí    No

Informació sobre l’activitat: 
El fet d’haver participat en la correcció de la resposta d’un altre grup i de raonar el judici 

crític,...
...m’ha ajudat a adonar-me de aspectes que el meu grup no havíem detectat 1   2   3   4   5
...m’ha fet reflexionar sobre la teoria explicada a classe 1   2   3   4   5
...m’ha implicat més a l’assignatura 1   2   3   4   5

Valoració de la metodologia:
Valora el teu grau d’acord amb les següents afirmacions: -    +
- El cas utilitzat s’adiu amb el contingut de l’assignatura 1   2   3   4   5
- El cas utilitzat m’ha servit per aprendre a detectar un problema organitzatiu 1   2   3   4   5
- Es pot deduir clarament del cas treballat quin és el problema 1   2   3   4   5
- Les classes teòriques t’han ajudat a identificar el problema 1   2   3   4   5
- Al proposar una solució és on més apliques les explicacions fetes a classe 1   2   3   4   5
- El cas utilitzat m’ha servit per veure l’aplicabilitat dels conceptes teòrics 

explicats a classe

1   2   3   4   5

- El cas t'ha ajudat a millorar els aprenentatges dels conceptes clau 

relacionats

1   2   3   4   5

- El fet de saber quan es faria el cas, m’ha permès revisar els conceptes 

explicats a classe per venir més preparat

1   2   3   4   5

- La metodologia emprada m’ha ajudat a estudiar i/o profunditzar en el tema 1   2   3   4   5
- Ha estat adequat l’ús d’aquesta metodologia en l’assignatura 1   2   3   4   5
- Estaria bé fer més activitats com aquesta en altres assignatures de la 

llicenciatura

1   2   3   4   5

49



        

Realitzar aquesta activitat m’ha servit per... -        +
1. Millorar la meva capacitat d'anàlisi i síntesi 1   2   3   4   5
2. Millorar la meva capacitat crítica i d’avaluació 1   2   3   4   5
3. Millorar la meva capacitat per prendre decisions 1   2   3   4   5
4. Millorar la meva capacitat per detectar problemes 1   2   3   4   5
5. Comprendre la importància de la detecció dels problemes 1   2   3   4   5
6. Millorar la meva capacitat per treballar en equip 1   2   3   4   5
7. Comprendre millor els conceptes de l’assignatura 1   2   3   4   5
8. Aplicar els coneixements a la pràctica 1   2   3   4   5
9. Augmentar el meu grau d’implicació a les classes de l’assignatura 1   2   3   4   5

Comentaris, suggeriments i observacions sobre l’activitat:

Gràcies per les teves opinions i valoracions

Renovar la il·lusió de l’estudiant universitari amb els seus estudis. Desenvolupament d’una metodologia que incrementi 
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c) Enquesta Projecte RIE:

Enquesta d’opinió de l’alumnat sobre la metodologia docent

Projecte RIE- Universitat de Barcelona

Informació sobre l’assignatura 

1. Curs: 2007-2008        2. Semestre:_____________ 3.Assignatura: ____________

4. Estudis:_____________  5. Grup:  Matí    Tarda            

Informació sobre l’estudiant 

 6. Sexe:   Home   Dona          

7. Treballes?  Sí   No     8. Edat: ________ anys  

9. Treballes d’alguna cosa relacionada amb els teus estudis?  Sí   No

Valoració de la metodologia

(1-totalment en desacord; 10-totalment d’acord)

Valora el teu grau d’acord amb les següents afirmacions: 

                    -                       +

10. El fet de saber quan es farien els casos m’ha permès revisar els conceptes 

explicats a classe per venir més preparat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11. Els casos utilitzats m’han servit per veure l’aplicabilitat dels conceptes teòrics 

explicats a classe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12. La metodologia emprada m’ha ajudat a estudiar i/o profunditzar en el tema

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13. Estaria bé fer més activitats com aquesta en altres assignatures de la carrera

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14. La correcció del treball que has hagut de retornar t’ha ajudat a assolir millor 

els conceptes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Renovar la il·lusió de l’estudiant universitari amb els seus estudis. Desenvolupament d’una metodologia que incrementi 
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Realitzar aquesta activitat m’ha servit per…

                   -    +

15.El fet d’haver participat en la correcció de la resposta d’un altre grup i de 

raonar el judici crític m’ha ajudat a adonar-me d’aspectes que el meu grup  no 

havia detectat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

16. Millorar la meva capacitat d’anàlisi i síntesi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

17. Millorar la meva capacitat crítica i d’avaluació 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

18. Millorar la meva habilitat per analitzar i buscar informació provinent de fonts 

diverses (recerca d’informació i d’investigació) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
19. Millorar la meva capacitat per prendre decisions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

20. Milorar la meva capacitat per treballar en equip 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

21. Aplicar coneixements a la pràctica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

22. Millorar el meu estudi per la comprensió dels conceptes de l’assignatura

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
23. Estar més motivat/da per assistir a les classes de l’assignatura 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

24. Estar més motivat per continuar estudiant la carrera 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        

Comentaris:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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ANNEX 3: INFORMES PER ASSIGNATURA

Renovar la il·lusió de l’estudiant universitari amb els seus estudis. Desenvolupament d’una metodologia que incrementi 
l’èxit mitjançant la implicació i el raonament (RIE)

53



"Renovar la il·lusió de l'estudiant universitari amb els 
seus estudis. Desenvolupament d'una metodologia que 
incrementi l'èxit mitjançant la implicació i el raonament 

(RIE)

Informe elaborat per Xavier M Triadó

Juny del 2008

Projecte financiat per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitàris i de Recerca 
(AGAUR) dins del Projecte per a la millora de la qualitat docent a les 

universitats de Catalunya – MQD 2007
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1. PRESENTACIÓ DE L’ASSIGNATURA ON S’APLICA LA NOVA METODOLOGIA

Durant el primer semestre del curs 2007-08, s’ha posat en pràctica la metodologia docent que 

es presenta en el “projecte RIE”, a l’assignatura que porta per nom Teoria i Sistemes 

d’Organització. 

Es tracta d’una assignatura obligatòria de segon cicle de la Llicenciatura en documentació (el 

codi GIGA es 652000) on s’han impartit docència a dos grups, un de matí i  l’altre de tarda. Tots 

els alumnes han realitzat una Diplomatura o Llicenciatura prèvia, donat que els estudis de 

Documentació són sols de segon cicle.

2. NIVELL DE PARTICIPACIÓ DELS ESTUDIANTS AL PROJECTE

La població d’alumnes de l’assignatura de Teoria i  Sistemes d’Organització de la Facultat de 

Biblioteconomía i Documentació és de 80 alumnes (37 del grup de matí i 43 del  grup de tarda). 

De la població total, cinc alumnes s’han acollit a l’avaluació única (2 del  grup de matí i 3 del 

grup de tarda), i per tant no venen a classe ni fan activitats d’avaluació continua. En el  moment 

de realitzar l’enquesta 11 alumnes s’havien despenjat de l’avaluació continua i  venien molt poc 

a les classes (4 del grup de matí i  7 del grup de tarda). En resum, la població d’alumnes que 

podien opinar és de 64 alumnes (31 del grup de matí i 33 del grup de tarda).

L’enquesta es va passar del 5 al 14 de desembre de 2007, a les acaballes de l’assignatura, en 

format electrònic emprant la plataforma SurveyMonkey. Es varen recollir 49 enquestes 

completes i vàlides (76,6% de la població) tal i com recull el quadre adjunt:

Distribució per grups

Frequències Percentatge
Valid mati 27 55,1
 tarda 22 44,9
 Total 49 100,0

Font: El·laboració pròpia
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La descripció de la mostra es recull en la taula 2: 75,5% de noies i l’edat mitjana és de 26,80 

anys. 

Distribució per edats

Edat (anys) Frequency Valid Percent
20 1 2
21 9 18,4
22 7 14,3
23 6 12,2
24 4 8,2
25 2 4,1
26 5 10,2
28 1 2
30 3 6,1
31 1 2
32 2 4,1
33 8 2
35 1 2
36 1 2
40 1 2
42 1 2
44 1 2
46 1 2
47 1 2

Total 49 100
Font: El·laboració pròpia

Distribució per sexes

Frequències Percentatge
Dones 37 75,5
Homes 12 24,5

Font: El·laboració pròpia

Agrupant els alumnes en dos franges d’edat, de 20 a 25 anys i de 26 a 47 anys, obtenim les 

dades que es resumeixen en la taula adjunta i que utilitzarem en anàlisis posteriors.

Edat per grups

Frequències Percentatge
Valid de 20 a 25 29 59,2
 de 26 a 47 20 40,8
 Total 49 100,0

Font: El·laboració pròpia
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Hi ha 45 alumnes que afirmen treballar, el  que suposa el 91,8% dels enquestats, i 33 ho fan 

amb temes relacionats amb els seus estudis (15 del grup de matí i 18 en el grup de tarda). 

3. CASOS TREBALLATS A CLASSE

Durant el curs s’han passat tres casos visuals i  quatre casos escrits, més diferents problemes 

que reforçen els casos escrits. S’han realitzat al  llarg de tot el curs repartit de manera 

homogènia i es convinaven els dos formats. 

Casos visuals:

Sector llibreter (tema 2)

Henry Brubaker (tema 4)

Dr. Holland (tema 6)

Casos Escrits:

Marta Casas (tema 1)

Hotels Golf (tema 3)

Acme i Omega (tema 3)

Cost-Benefici de la Biblioteca Pública de València (tema 4)

Taula 1: Participació en els diferents casos realitzats amb metodologia RIE

 

Nº persones que han treballat el cas

 
   

Visuals Grup Matí Grup tarda
Sector llibreter 31 37
Henry Brubaker 26 29
Dr. Holland 29 28
   
Escrits   
Marta Casas 30 29
Hotels Golf 30 29
Acme i Omega 26 28
Cost-Benefici de la Biblioteca 

Pública de València 25 24

Font: El·laboració pròpia
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D’aquesta taula es pot extreure que la participació en cada cas ha estat mantinguda, a més 

d’una participació elevada, un 91% pel grup de matí i un 89% pel grup de tarda.

En preguntar quin dels dos formats els ha estat de més ajuda, un 55,1% ha contestat els casos 

visuals, mentre que un 32,7% ho ha fet per igual, com es recull en la següent taula adjunta. 

Sembla que, si bé tots són d’utilitat, els casos vsiuals agraden i  serveixen emprant-los d’acord a 

la metodologia proposada.

Quins casos t'han ajudat més?

Frequències Percentatge
Valid casos visuals 27 55,1

casos escrits 6 12,2
per igual 16 32,7

Total 49 100,0

Font: El·laboració pròpia

El  format dels casos ha estat una part de l’innovació docent, i s’ha emprat tant el DVD en l’aula 

com en format QuickTime a l’abast de l’alumne en el Campus Virtual  de la Universitat de 

Barcelona amb la plataforma Moodle. En preguntar sobre si l’ús d’aquesta plataforma ha estat 

oportuna, la resposta és inequívoca: Sí.

Està bé l'ús del campus virtual per veure casos de forma individual i poder contestar 

  amb més temps?

Font: El·laboració pròpia
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Frequències Percentatge
Valid si 44 89,8
 no 4 8,2
 no sé 1 2,0
 Total 49 100,0



4. PRESENTACIÓ DELS DIFERENTS CASOS DUTS A TERME DURANT 

L’ASSIGNATURA

Durant el curs s’han el·laborat quatre casos escrits i  tres visuals, com ja s’ha comentat 

anteriorment. A més s’han realitzat diferents problemes al llarg de tot el  primer semestre del 

curs 07-08, que reforcen els casos escrits, de forma homogènia.

A la taula 2 es poden observar les principals característiques de cada cas:

Taula 2.1.: Principals característiques del casos visuals

Cas 1, “sector 

llibreter”

Cas 2, “Henry 

Brubaker”

Cas 3, “Dr. Holland”

Individual o en 

grup

Grupal Grupal Grupal

Temàtica Didagnòstic de 

l’Entorn

Canvi estructural Motivació del 

treballador
Tipologia Numèrica-

Quantitativa

Teòrica- 

Qualitativa

Teòrica- Qualitativa

Dies 1 i 2 d’octubre de 

2007

12 -16 de 

novembre de 

2007

12 i 13  de desembre 

de 2007

Q u a l i f i c a c i ó 

mitjana

6,8 7,2 7

Avaluació La suma dels resultats de tota l’avaluació continua per casos 

(escrits i visuals) puntua un 40% de la nota final
Percentatge de 

participació

100% (matí)

100% (tarda)

85%

87%

93%

85%

Font: El.laboració pròpia

Taula 2.2: Principals característiques desl casos escrits

Cas 1, “Marta 

Casas”

Cas 2, “Acme i 

Omega”

Cas 3, “Cost 

Benefici”

Cas 4, “Hoteles-

Golf”
Individual o en 

grup

Individual Grupal Individual Grupal

Temàtica Habilitats 

administratives

Diseny 

estructural

Anàlis de costos Estructura 

organitzativa
Tipologia Teórica- Qualitativa Teórica- 

Qualitativa

Numèrica-

Quantitativa- 

Qualitativa

Teórica- 

Qualitativa
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Dies 26 i 27  de 

setembre de 2007

5 i 6 de 

novembre de 

2007 

24 i 25 d’ octubre 

de 2007

7 i 8 de novembre 

de 2007

Q u a l i f i c a c i ó 

mitjana

Puntuaven com 

aportacions a 

classe 

8 6,9 7,4

Avaluació La suma dels resultats de tota l’avaluació continua per casos (escrits i 

visuals) puntua un 40% de la nota final
Percentatge de 

participació

96% (matí)

88% (tarda)

84%

85%

81%

73%

97%

88%
Font: El.laboració pròpia

5. ANÀLISI DELS RESULTATS DE L’ENQUESTA SOBRE LA NOVA METODOLOGIA:

Una vegada desnvolupada la metodologia durant el curs, es va passar l’eqnuesta per analitzar 

l’objectiu número tres del projecte: “ Analitzar el funcionament de la nova metodologia”.

Sobre les preguntes que hem realitzat les puntuacions han estat:

Mitjana Std. Deviation

1. Millora la meva capacitat d’anàlisi i síntesi
6,57 1,307

2. Millora la meva capacitat crítica i d’avaluació
6,18 2,744

3. Millora la meva habilitat per analitzar i buscar informació de fonts 

diverses 5,78 1,992

4. Millora la meva capacitat per prendre decisions
6,37 1,74

5. Millora la meva capacitat per treballar en equip
6,57 1,814

6. Aplicar coneixements a la pràctica
7,55 1,276

7. Millora el meu estudi  per la comprensió dels conceptes de 

l’assignatura 6,98 1,548

8. Estar més motivat/da per assistir a les classes de l’assignatura
6,8 2,309

9. Estar més motivat per continuar estudiant la carrera
6,18 2,138

10. El  fet de saber quan es farien els casos m’ha permès revisar els 

conceptes explicats a classe per venir més preparat 6,27 2,456
11. Els casos utilitzats m’han servit per veure l’aplicabilitat dels 

conceptes teòrics explicats a classe 7,49 1,609
12. La metodologia emprada m’ha ajudat a estudiar i/o profunditzar 

en el tema 6,78 1,874
13. Estaria bé fer més activitats com aquesta en altres assignatures 

de la carrera 7,41 2,111
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14. La correcció del treball  que has hagut de retornar t’ha ajudat a 

assolir millor els conceptes 6,59 2,01
15. M’ha ajudat a adonar-me d’aspectes que el meu grup no havia 

detectat 6,41 1,957

Font: El·laboració pròpia

Les puntuacions són bones y sembla que la metodología ha agradat als alumnes. S’han 

realitzat comparacions entre grups (matí i  tarda), per edat de l’alumne o per si treballen 

actualment, per tal d’intentar esbrinar si hi ha alguna diferècia que doni llum a l’estudi. 

Al  comparar entre grups, ens ha cridat l’atenció la diferència entre grups de les preguntes 2, 7, 

9, 13, 14 i  15, com es recullen en la taula adjunta. El  grup de tarda valora més alt aquests items 

i ens preguntem si  realment és una valoració més alta en si  mateixa o es podrien considerar 

iguals.

grup N Mean Std. Deviation

2 Millora la meva capacitat crítica i d'avaluació mati 27 5,3 3,279

tarda 22 7,27 1,279

7. Millora el meu estudi per la comprensió dels 

conceptes de l'assignatura
mati 27 6,7 1,728

tarda 22 7,32 1,249

9. Estar més motivat/da per assistir a les 

classes de l'assignatura
mati 27 6,22 2,651

tarda 22 7,5 1,596

13. Estaria bé fer més activitats com aquesta 

en altres assignatures de la carrera
mati 27 7,04 2,328

tarda 22 7,86 1,754

14. La correcció del treball que has hagut de 

retornar t'ha ajudat a assolir millor els 

conceptes

mati 27 6,22 2,391

tarda 22 7,05 1,327

15. M'ha ajudat a adonar-me d'aspectes que el  

meu grup no havia detectat
mati 27 5,89 2,293

tarda 22 7,05 1,214

Font: El·laboració pròpia
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Realitzant un constrast de mitjanes el resultat mostra que per les peguntes 2, 9, 14 i 15 hi ha 

una diferència significativa entre els grups i, en tots ells, el grup de tarda valora més 

positvament aquest aspecte que els alumnes en el grup de matí.

Independent Samples Test

 
 Levene's Test for Equality of 

Variances

t-test for 

Equality of 

Means
Sig. t df

2. Millora la meva capacitat crítica i 

d'avaluació

Equal variances 

assumed
0 -2,662 47

7. Millora el meu estudi per la 

comprensió dels conceptes de 

l'assignatura

Equal variances 

assumed
0,246 -1,396 47

9. Estar més motivat per continuar 

estudiant la carrera

Equal variances 

assumed
0,012 -1,928 47

14. La correcció del treball que has 

hagut de retornar t'ha ajudat a assolir 

millor els conceptes

Equal variances 

assumed
0,003 -1,442 47

15. M'ha ajudat a adonar-me 

d'aspectes que el meu grup no havia 

detectat

Equal variances 

assumed
0,041 -2,132 47

Quan el mateix anàlisi  el fem per edats (dividits en dos grups de 20 a 25 anys el primer; i  de 26 

a 47 el segon) les variables que resulten significatives són: la 9, la 10, la 12 i 15. 

Independent Samples Test  

Sig. t df

9. Estar més motivat per continuar 

estudiant la carrera

Equal variances 

assumed
0,002 -1,276 47

10. El fet de saber quan es farien els 

casos m'ha permès revisar els 

conceptes explicats a classe per venir 

més preparat

Equal variances 

assumed
0,001 -1,523 47

12. La metodologia emprada m'ha 

ajudat a estudiar i/o profunditzar en el 

tema

Equal variances 

assumed
0,028 0,078 47
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15. M'ha ajudat a adonar-me 

d'aspectes que el meu grup no havia 

detectat

Equal variances 

assumed
0,017 -1,168 47

Sembla que en la majoria d’aspectes el  dos grups pensen que la metodologia és correcta, però 

pels alumnes de tarda i/o amb més edat alguns aspectes els valoren més positivament que els 

més joves o menys edat. Potser hi ha un factor d’experiència que els ajuda a veure una mica 

més enllà que al alumnes que no la tenen o son més joves.

En l’enquesta també hem deixat un espai  per fer comentaris oberts. En total  s’han fet 21 

comentaris en les 53 enquestes. S’ha seleccionat els comentaris en funció del  tema comú que 

ha expressat cada enquestat.  En concret, s’han separat en cinc punts, realitzant un analisi 

concret en cada un, observem com la gran majoria creu que el Moodle i  la metodologia 

emprada és una avantatge a l’hora de cursar i seguir l’assignatura.

Seguidament, es desenvolupen el grup de comentaris:

 El  Moodle és una molt bona eina per seguir l’assignatura, tant pel que fa  a organització 

com a la comoditat de trobar informació que es necessita. Permet un coneixement 

progressiu i fer els exercicis en el lloc i el moment que un tria. (9 comentaris)

 No hi ha gaire temps per contestar, aniria bé un termini d’entrega amb més marge de 

temps. (5 comentaris)

 En alguns casos no han quedat clares les dates d’entrega. (2 comentaris)

 Inconvenient de no poder assistir a tots els casos realitzats a classe ha fet que alguns 

alumnes perdéssin la nota. Recomanen que es pugui entregar de manera individual. (2 

comentaris).

6. PRESENTACIÓ DE L’ENQUESTA POST-ASSIGNATURA:

Dos mesos després d’acabar l’assignatura Teoria i  Sistemes d’Organització, i  amb l’objectiu de 

poder observar com ha influit la metodologia del  “Projecte RIE” en els estudiants una vegada 

han tingut coneixement de les notes finals, s’ha realitzat una nova enquesta als alumnes, 

també en format electrònic a través de la plataforma Survey Monkey. Aquesta ha quedat 

plasmada sota el  nom “Enquesta post-assignatura”. A més, s’ha volgut conèixer quin ha estat el 

grau d’acceptació i, per tant, l’èxit de la metodologia.
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En primer lloc  cal  esmentar que el resultat de la mostra és consistent amb la primera enquesta 

que es va realitzar al final  de l’assignatura i, per tant, els resultats corresponen a la mateixa 

població (no ha quedat sesgada i els resultats són comparables). 

Els quadres adjunts descriuen les dues mostres (1º: enquesta inicial, 2º: enquesta post-

assignatura):

Distribució per gènere

Freqüències Percentatge
1º 2º 1º 2º

Dona 37 21 75,5 70,0
Home 12 9 24,5 30,0
Total 49 30 100 100

Font: El·laboració pròpia

Distribució per grups

Freqüències Percentatge
1º 2º 1º 2º

Matí 27 16 55,1 53,3
Tarda 22 14 44,9 46,7
Total 49 30 100 100

Font: El·laboració pròpia

Treballes?

Freqüències Percentatge
1º 2º 1º 2º

Sí 45 26 91,8 86,7
No 4 4 8,2 13,3
Total 49 30 100 100

Font: El·laboració pròpia

Treballes d’alguna cosa relacionada amb els teus estudis?

Freqüències Percentatge
1º 2º 1º 2º

Sí 33 23 67,3 79,3
No 16 6 32,7 20,7
Total 49 30 100 100

Font: El·laboració pròpia

Observant totes les dades, es pot dir que els estudiants que han respòs l’enquesta post-

assignatura, han contestat que treballen en temes relacionats amb els seus estudis (un 79,3% 
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respecte un 37,3% en la primera enquesta). Aquest fet indica com, a partir de la utilització de la 

metodolgia, han pogut utilitzar d’una forma més eficient els conceptes traballats a classe amb 

els coneixements adquirits en l’àmbit laboral.

Valoració de les capacitats adquirides amb l’ús d’aquesta metodologia:

Pel que fa a la valoració de les capacitats adquirides amb l’ús de la metodologia del “Projecte 

RIE”, han quedat reflactides les mateixes preguntes tant en la primera enquesta com en la que 

es va realitzar un cop acabada l’assignatura. 

Sobre les preguntes que s’han realitzat la puntuació ha estat:

Mitjana Std. Deviation

1º 2º 1º 2º

1. Millora la meva capacitat d'anàlisi i síntesi
6,57 6,21 1,307 2,059

2. Millora la meva capacitat crítica i d'avaluació
6,18 5,76 2,744 2,149

3. Millora la meva habilitat per analitzar i buscar informació de 

fonts diverses 5,78 6,17 1,992 1,872

4. Millora la meva capacitat per prendre decisions
6,37 6,14 1,74 1,747

5. Millora la meva capacitat per treballar en equip
6,57 7 1,814 2,035

6. Aplicar coneixements a la pràctica
7,55 7,48 = 1,276 1,957

En aquesta taula es poden observar com les diferències són poc significatives entre uns 

resultats i uns altres. i  per tant, tot i  que alguns valors disminueixen en mitjana, no comporten 

una variació important a comentar ja que es demostra que dos mesos després d’haver acabat 

l’assignatura segueixen recordant la metodologia emprada i la segueixen valorant positivament.

Valoracions sobre l’ús dels casos en l’avaluació continuada i el Campus Virtual com a 

eina d’aprenentatge:

A més de la comparació entre les dues enquestes, per poder observar el  comportament dels 

alumnes a partir de les mateixes variables, se n’han fet 5 de noves, en les que es pretén 

obtenir la valoració de l’ús dels casos en l’avaluació continuada i en el Campus Virtual com a 

eina d’aprenentatge. 

S’ha de destacar que la valoració, com en els altres casos, ha estat molt positiva, remarcant 

que amb aquesta metodologia l’alumne s’ha sentit més motivat que amb el sistema docent 

tradicional, amb una mitja de 8,03 i  una desviació típica de 1,636, tal i  com es pot veure en el 

següent quadre. Seguint amb els notables resultats que ha obtingut la metodologia, els 

alumnes creuen molt positiu l’ús del  Campus Virtual com a eina per a seguir l’assignatura (amb 
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una mitja de 7,72), així com que recomanarien la metodologia a altres assignatures que estan 

realitzant en els seus estudis. 

Media Desv.tip

1. Has estat més motivat/da que amb el sistema docent tradicional?
8,0345 1,63626

2. Penses que l’ús del Campus Virtual (Moodle) ha estat una eina 

positiva a l’hora de seguir l’assignatura?

7,7241 1,72992

3. Recomanaries l’ús d’aquesta metodologia a assignatures que fas 

aquest semestre?

7,5517 2,62660

4. L’estudi s’ha fet més amè, degut a que ja havia assolit els conceptes 

de cada tema i m’ha estat més fàcil preparar l’examen final

7,0690 2,25089

5. Ha estat un bon sistema per millorar la meva dedicació a l’estudi de 

l’assignatura

6,8966 2,12712

Finalment, per tal de poder avaluar la metodologia en funció dels resultats obtinguts pels 

alumnes, se’ls va demanar que a l’enquesta post-assignatua, reflexessin la nota que esperaven 

obtenir i la que realment han obtingut.

 Pel  que fa als alumnes que han respòs l’enquesta, un 46,7% ha obtingut una qualificació de 

notable, un percentatge una mica superior del que realment s’esperaven. En relació amb el 

nombre d’aprovats, més d’un 50% esperava aprovar, mentre que tant sols ho han fet un 30% 

dels enquestats. Aquest decens pot estar relacionat amb un increment del nombre d’excel·lents 

(d’un 3,3% esperat a un 10% obtingut) o bé al nombre de suspensos que ha resultat ser un 

3,3% de la nota obtinguda de la mostra d’alumnes enquestats.

Comentaris de l’enquesta post-assignatura:

En l’enquesta realitzada dos mesos després d’acabar l’assignatura també s’ha donat l’opció als 

enquestats, d’aportar comentaris sobre la metodologia utilizada.

El grup de comentaris recollit queda reflexat en la següent llista:

· La metodologia emprada ha estat important per fer més engrescadora l’assistència 

i el seguiment de l’assignatura (2 comentaris).

· Un dels factors més importants en l’èxit de la implementació de l’assignatura ha 

estat la motivació del professor (3 comentaris).

· Ha estat una de les assignatures de les que més s’ha après. (1 comentari).
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· El  fet de no conèixer el Moodle i el sistema de plaços ha perjudicat i s’ha arribat 

una mica tard en l’entrega dels exercicis o bé no s’ha sabut penjar-los correctament 

(2 comentaris).

· El  Moodle és una bona eina d’aprenentatge perquè facilita la tasca dels alumnes 

amb problemes a l’hora de seguir l’assignatura ( 1 comentari).

7. CONCLUSIONS FINALS:

Els resultats de les dues enquestes emprades per avaluar la metodologia del  Projecte RIE, 

indiquen que compleixen els objectius principals i  els subobjectius del projecte. Ha millorat 

processos d’atenció, retenció, reproducció motora i de reforç dels estudiants universitaris.

A la vegada que signifca un fort increment d’interès, manteniment d’un elevat nivell 

d’assistència i de satisfacció dels estudiants. Per tant, és una forma indirecta de reduïr les 

taxes d’abandonament i, també, de millorar les taxes d’èxit (superació de les assignatures).

Pel que fa al  quart subobjectiu del projecte “millora del  sistema d’avaluació dels alumnes”, la 

metodologia creada ha permès, d’una banda, la utilització de l’avaluació contínua, fins i  tot en 

grups nombrosos, i d’una altra permet establir avaluacions “interpares” entre els diferents grups 

que s’hagin format, de manera que s’exercita el seu judici crític  i  es reforcen els seus 

coneixements mitjançant el raonament avaluatiu.

Respecte als resultats finals de l’assignatura, en primera convocatòria, les dades que s’han 

obtingut són les següents:

2007-08 2006-07

Excel·lent 8% 3%

Notable 29% 5%

Aprovat 23% 26%

Suspens 8% 10%

No Presentat 34% 56%

En aquesta llicenciatura on s’imparteixen classes, com es pot veure en els resultats, hi ha un 

problema de no presentar-se a l’examen. Molts dels alumnes, com ja hem comentat 

anteriorment, compaginen els seus estudis amb la feina i és habitual que es presentin a 

oposicions mentre estan matriculats. De tota manera, la taxa de no presentats baixa 
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considerablement d’un curs a un altre, com el percentatge de suspensos que també disminueix 

en dos punts percentuals. Pel  costat contrari, les altres taxes milloren de forma considerable. 

Aquesta millora ve a ser el reflex de l’èxit de la metodologia del “Projecte RIE”.

Finalment, cal esmentar, que tots els objectius que ha establert aquest projecte, i  que s’han 

arribat a aconseguir gairebé en la seva totalitat, el “Projecte RIE” ha aconseguit desenvolupar 

cinc competències que es varen posar com a objectiu:

- Aprendre a detectar problemes relacionats amb la matèria de treball en l’aula 

mitjançant l’ús de casos (audioviuals preferentment).

- Desenvolupament de l’aprenentatge autònom i crític de l’estudiant.

- Millorar la capacitat d’analitzar i  proposar vies de solució als problemes identificats, 

aplicant tots els coneixements fins al moment.

- Desenvolupament d’habilitats de comunicació i d’expressió.

- Desenvolupament d’aptituds i d’habilitats pel treball en equip.
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Presentació de l’assignatura on s’aplica la nova metodologia

Durant el primer semestre del curs 2007-08, s’ha posat en pràctica la metodologia docent que 

es presenta en el “projecte RIE”, a l’assignatura que porta per nom Organització d’Empreses I.

Es tracta d’una assignatura obligatòria, de primer curs i de 6 crèdits, dels títols propis Estudis 

Immobiliaris i  de la Construcció i Graduat Tributari i Comptable. Aquest any degut a una 

reestructuració d’aquests dos títols aquesta assignatura ha estat fusionada en un sol grup 

d’estudiants. Val  a dir que es tracta d’una assignatura amb docència compartida en un 50%. En 

aquest informe només es farà referència a les activitats fetes per l’autora de l’informe ja que 

l’altre professora no està vinculada al projecte RIE.

Nivell de participació dels estudiants en el projecte

El  número d’estudiants matriculats, és a dir la població total, ha estat de 45 estudiants dels 

quals habitualment assistien a classe 25. Cal dir que aquesta taxa d’absentisme és constant en 

aquests estudis, en molts casos degut a la incompatibilitat del seu horari laboral. Cal  dir que la 

franja horària de l’assignatura era dijous i divendres de 18 a 20h. 

A començament de curs se’ls va donar l’opció d’acollir-se a una avaluació única -nota final en 

funció d’una única prova- o bé una avaluació continuada -25% de la nota de diferents 

entregues i el  75% restant d’una prova final-. En aquest grup, un 62% es van acollir a 

l’avaluació continuada, dada que s’ha mantingut durant tot el curs1. 

A continuació es mostra una taula amb les dades de participació en els diferents casos 

realitzats:

Taula 1: Participació en els diferents casos realitzats amb metodologia RIE

Cas 1 Cas 2
Nº persones que han treballat el cas 28 23

Font: Elaboració pròpia

Podria semblar incoherent amb el que s’ha exposat abans en quan a que s’ha mantingut la 

dada de participació en l’avaluació continua però és que només el cas 1 era l’última formava 

part de la seva avaluació continua. El cas 2 ha estat un cas treballat a classe però que no els hi 
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contava numèricament (més endavant s’explicarà amb més detall).

Creiem que s’ha aconseguit una participació molt alta si tenim en compte que es tracta d’un 

perfil d’estudiants singular: l’edat promig és alta (26 anys) per tractar-se d’un primer de carrera i 

el  65,2% dels estudiants treballen -d’aquests el  43,5% ho fan en alguna cosa relacionada amb 

els seus estudis-. 

Presentació dels diferents casos duts a terme a l’assignatura

Durant els curs s’han elaborat dos casos  dels quals un ha estat escrit i l’altre ha estat un cas 

visual. En tots dos casos s’ha tractat temàtica diferent. A banda s’han fet diferents activitats 

que han reforçat aquests casos.  

A continuació es poden veure les principals característiques de cada cas:

Taula 2: Principals característiques de cada cas

Cas 1:

“Presa de decisions i 

PERT”

Cas 2:

“Titanes. Hicieron 

historia”
Resolució Individual En grup
Temàtica Presa de decisió i 

Planificació
Lideratge

Tipologia Quantitativa Qualitativa
D a t a d e 

realització 

29 de novembre de 

2007

13 de desembre de 2007

Q u a l i f i c a c i ó 

mitja
7,86 _

Avaluació Representa un terç del 

25% de la nota final de 

l’assignatura

No té una qualificació 

numèrica però es tindria 

en compte en cas de 

dubte
Percentatge de 

participació
62% 51%

Font: Elaboració pròpia

Es creu oportú assenyalar que tot i  que el cas 2 no formava part de la seva avaluació continua 

l’índex de participació ha estat força alt. Val  a dir que se’ls va informar del  dia, hora i  lloc on es 

faria la sessió del cas 2 i, després d’explicar-los en que consistiria se’ls va animar a assistir-hi. 

Es pot dir que el interès generat per la professora ha estat adient.

Renovar la il·lusió de l’estudiant universitari amb els seus estudis. Desenvolupament d’una metodologia que incrementi 
l’èxit mitjançant la implicació i el raonament (RIE)

71



Anàlisi del resultats de l’enquesta sobre la nova metodologia

Per tal  d’analitzar el funcionament de la nova metodologia, al  final del segon cas es va passar a 

la mateixa classe, una enquesta als estudiants. L’índex de resposta – si només tenim present el 

nombre d’assistents a classe- ha estat d’un 88%, on el 31% han estat homes i el 57% restant 

dones. 

Com s’ha comentat anteriorment, l’edat promig es de 26 anys –força alta per ser una 

assignatura de primer de carrera-. A més a més, el 65,2% dels estudiants treballen i, d’aquests, 

el  43,5% ho fan en alguna cosa relacionada amb els seus estudis. En general  es tracta 

d’estudiants madurs, motivats per obtenir un títol  universitari que els hi  permeti promocionar-se 

a l’empresa on estan. 

Per tal  de valorar la metodologia emprada es va passar un qüestionari que, a continuació, 

analitzarem amb una mica de detall. Val a dir, que en el cas que es presenta, es va passar la 

enquesta de la metodologia DPOXAU que es pot considerar l’antecedent de la RIE. 

En primer lloc s’analitzarà la valoració dels estudiants sobre la metodologia emprada. A 

continuació es mostren les preguntes de l’enquesta que en feien referència juntament amb les 

puntuacions obtingudes.

Mitjana Moda
Desviació 

Standard
Les classes teòriques t’han ajudat a identificar el 

problema
4,04 4 0,64

Al proposar una solució és on més apliques les 

explicacions fetes a classe
3,74 4 0,86

El cas utilitzat m’ha servit per veure l’aplicabilitat dels 

conceptes teòrics explicats a classe
4,17 4 0,72

El cas t'ha ajudat a millorar els aprenentatges dels 

conceptes clau relacionats
4,13 4 0,69

El fet de saber quan es faria el cas, m’ha permès revisar 

els conceptes explicats a classe per venir més preparat
3,48 4 1,27

La metodologia emprada m’ha ajudat a estudiar i/o 

profunditzar en el tema
3,78 4 1,00

Ha estat adequat l’ús d’aquesta metodologia en 

l’assignatura
4,17 4 0,72

Estaria bé fer més activitats com aquesta en altres 

assignatures de la llicenciatura
4,65 5 0,78
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La mitjana total  d’aquests ítems és de 4,10 per tant ara es posarà especial atenció a tots 

aquells que estiguin sobre aquesta mitjana. Segons els estudiants  aquesta metodologia els ha 

ajudat a veure l’aplicabilitat dels conceptes teòrics explicats a classe i a millorar l’aprenentatge 

dels conceptes clau relacionats. Tot i que la puntuació pot semblar baixa, crec que s’ha de mirar 

amb el prisma d’un estudiant - treballador.  A més a més, podríem dir que estan satisfets amb la 

metodologia ja que no només la troben adient per aquesta assignatura sinó que volen exportar-

la a d’altres.

A continuació es mostren les puntuacions dels ítems que feien referència a la seva percepció 

d’utilitat d’haver participat en aquesta metodologia.

 

Mitjana Moda
Desviació 

Standard
Millorar la meva capacitat d'anàlisi i síntesi 4,09 4 0,90
Millorar la meva capacitat crítica i d’avaluació 4,26 4 0,76
Millorar la meva capacitat per prendre decisions 3,70 3 0,60
Millorar la meva capacitat per detectar problemes 4,13 4 0,63
Comprendre la importància de la detecció dels 

problemes 4,30 4 0,63
Millorar la meva capacitat per treballar en equip 4,30 5 0,93
Comprendre millor els conceptes de l’assignatura 4,17 5 0,89
Aplicar els coneixements a la pràctica 4,30 4 0,88

En aquest cas la mitjana de les puntuacions ha estat 4,16 però gairebé tots els ítems superen 

la nota de 4 (sobre 7).  En general es pot dir que es considera l’ús d’aquesta metodologia com 

a apropiada ja que els ha ajudat a: millorar la seva capacitat crítica i d’avaluació, comprendre la 

importància de detectar els problemes, millorar la seva capacitat per treballar en equip, 

comprendre els conceptes de l’assignatura i aplicar els coneixements a la pràctica. Tots ells 

objectius del RIE.

Conclusions

Els resultats mostren com l’ús de la metodologia de casos ha millorat els processos d’atenció, 

retenció i  d’esforç dels estudiants. Ha significat un punt d’interès per mantenir l’assistència a 

classe, però sobretot, la satisfacció i motivació dels estudiants. 

Es digne de mencionar que el fet de que el cas 2 no els hi  contés per l’avaluació continua de 

forma numèrica, no va implicar un descens de la assistència, ni  tampoc  una reducció en la seva 

voluntat de participació. Tot al contrari  va ser una experiència molt positiva tant pels estudiants 
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com per la professora. 

Pel que fa als resultats finals de l’assignatura les dades que s’han obtingut són les següents:

2007-08 2006-07
Excel·lents 6,67% 2,56%
Notable 20,00% 25,64%
Aprovat 33,33% 20,51%
Suspens 13,33% 20,51%
No Presentat 26,67% 30,77%

Com es pot veure a la taula anterior, les notes del curs d’aquest curs són millors. És a dir, hi  ha 

un menor percentatge de no presentats, menys suspensos i  més aprovats en general. Es pot 

destacar un augment significatiu en la qualificació d’excel·lent. Cal  dir que, tot i que el  curs 

06-07 s’havien fet una sèrie d’entregues no es va seguir una metodologia tan dinàmica com 

aquest any i, tampoc s’havia fet servir la metodologia dels casos visuals. 
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Presentació de l’assignatura on s’aplica la nova metodologia

Durant el primer semestre del curs 2007-08, s’ha posat en pràctica la metodologia docent que 

es presenta en el “projecte RIE”, a l’assignatura que porta per nom Administració Empresarial. 

Es tracta d’una assignatura optativa de primer cicle de la Llicenciatura d’Administració i Direcció 

d’Empreses (el  codi GIGA es 221038) i  unicament s’ha impartit amb aquesta metodología el 

grup de matí (ja que el professor que impartia el grup de tarda no forma part del projecte).

Nivell de participació dels estudiants en el projecte

El  número d’estudiants matriculats en el grup de matí d’aquesta assignatura és a dir, la 

població total, és de 73 estudiants i  3 estudiants d’intercanvi Erasmus. Aquests estudiants 

podien escollir entre acollir-se a l’avaluació única o cursar l’assignatura mitjançant l’avaluació 

contínuada. Al principi de curs les dades eren les següents: 58 estudiants havíen escollit l’opció 

d’avaluació contínuada i 18 l’opció d’avaluació única.

Al  final del  semestre, en el  moment de realitzar l’enquesta 6 estudiants més s’havien despenjat 

de l’avaluació continua i  venien molt poc a les classes. Resumint, la població d’estudiants del 

grup que han treballat el semestre amb aquesta metodologia han estat 52 estudiants.

Seguint amb la participació dels estudiants en la nova metodologia i tenin en compte que el 

segon objectius del projecte RIE és “Aconseguir una assistència regular i  masiva a classe” s’ha 

intentat estudiar aquest concepte. 

Per analitzar si aquest objectiu ha estat assolit o no, la única manera que hi ha es passant llista 

a classe, però considerem que l’assistència ha de venir perque l’estudiant tingui motivació per 

aprendre a classe i  no per què és part de la seva calificació. Una possible quantificació per 

mesurar l’assistència regular i masiva dels estudiants és a través de les respostes als diferents 

casos. La participació en cada cas es pot veure a la taula 1.

Taula 1: Participació en els diferents casos realitzats amb metodologia RIE

Cas 1 Cas 2 Cas 3 Cas 4
Nº persones que han treballat el cas 56 50 55 48

Font: El.laboració pròpia
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D’aquesta taula es pot extreure que la participació en cada cas ha estat mantenida i a més a 

més amb una participació elevada, un 90%, es a dir, un elevat percentatge dels estudiants 

matrículats i  que han optat per l’opció d’avaluació continuada han participat en cada cas (Gràfic 

1).

Gràfic 1: Percentatge de participació en els casos
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Font: El.laboració pròpia a partir dels resultats obtinguts

Fent la mitjana de tots els casos, la participació amb aquesta metodologia és d’un 90,1% dels 

estudiants que han manifestat seguir l’assignatura mitjançant avaluació contínua. 

Per tant, podem afirmar que s’ha complert el segon objectiu del projecte “Aconseguir una 

assistència regular i masiva a classe”, regular per què no hi  ha diferències sustancials entre la 

participació en cada cas i massiva per què estem en una mitjana del 90,1% dels estudiants.

Presentació dels diferents casos duts a terme durant tota l’assignatura

Durant els curs s’han el.laborat quatre casos escrits, més diferents problemes al llarg de tot el 

semestre que reforçen els casos escrits. S’han realitzat durant tot el  primer semestre del curs 

07-08 repartit de manera homegènia: 

- Árboles de decisión (tema 2)

- Ejercicio de Pert (tema 4)

- Entorno (tema 3)
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- Hotels Golf (tema 5)

A la taula 2 es poden veure les principals característiques de cada cas:

Taula 2: Principals característiques de cada cas

Cas 1, “Árboles de 

decisión”

Cas 2, “Pert i 

Pert-cost”

Cas 3, “Cortefiel” Cas 4, “Hoteles-

Golf”
Individual o en 

grup

Individual Individual Grupal Grupal

Temàtica Presa de decisió Planificació Didagnòstic de 

l’Entorn

Estructura 

organitzativa
Tipologia Numèrica-

Quantitativa

Numèrica-

Quantitativa

Teórica- Qualitativa Teórica- 

Qualitativa
Dies 6 de novembre del 

2007

3 de desembre 

del 2007

20 de novembre del 

2007

11 de desembre 

del 2007
Q u a l i f i c a c i ó 

mitjana

7,74 7,77 7 7,82

Avaluació La suma dels resultats de cada cas, representa un 25% de la nota final de 

l’assignatura
Percentatge de 

participació

82,76% 94,83% 86,21% 96,55%

Font: El.laboració pròpia

Análisis del resultats de l’enquesta sobre la nova metodologia

Una vegada desenvolupada la metodología durant tot el  curs va ser l’hora de passar l’enquesta 

per analitzar l’objectiu tres del  projecte “Analitzar el  funcionament de la nova metodología”. 

Alhora de passar l’enquesta vam tenir un problema de planificació que nomès es imputable al 

professor i  es que va penjar l’enquesta a la plataforma SurveyMonkey l’ultim dia de classe i per 

tant les respostes recollides no són prou representatives del  grup, pero vull  deixar clar que no 

es per el  “passotisme” dels estudiants sino per una dolenta planificació.  Han contestat 

l’enquesta qüasi  un 15% dels estudiants, dels quals 62,5% són dones i amb una mitja de 19,7 

anys d’edat. És comprova que és un grup jove i amb ganes d’aprendre.

Hi ha un 75% dels estudiants enquestats que afirmen treballar però nomès el 14,3% ho fan 

amb temes relacionats amb els seus estudis. Aquests números són els incentius per fer 

aquesta mena de projectes, ja que a les aules universitàries ens trobem amb estudiants que no 

estan treballant amb temes relacionats amb els estudis i per tant difícilment poden posar a la 
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pràctica els coneixement que els expliquem i llavors la teoria de classe queda simplement en 

teoria sense cap “posada en pràctica” i per tant el nivell d’implicació personal és menor.

Respecte a les preguntes que hem realizat sobre la metodologia empreada en el projecte els 

resultats són els seguents: 

Mitjana Moda
1. Millora la meva capacitat d'anàlisi i síntesi 6,125 7
2. Millora la meva capacitat crítica i d'avaluació 6 6
3. Millora la meva habilitat per analitzar i buscar informació de fonts 

diverses

6 8

4. Millora la meva capacitat per prendre decisions 6,875 8
5. Millora la meva capacitat per treballar en equip 7,625 8
6. Aplicar coneixements a la pràctica 7,25 8
7. Millora el meu estudi per la comprensió dels conceptes de 

l'assignatura 

6,75 8

8. Estar més motivat/da per assistir a les classes de l'assignatura 6,25 8
9. Estar més motivat per continuar estudiant la carrera 6 -
10. El fet de saber quan es farien els casos m'ha permès revisar els 

conceptes explicats a classe per venir més preparat

7,75 7

11. Els casos utilitzats m'han servit per veure l'aplicabilitat dels 

conceptes teòrics explicats a classe

7,625 8

12. La metodologia emprada m'ha ajudat a estudiar i/o profunditzar en 

el tema

6,875 8

13. Estaria bé fer més activitats com aquesta en altres assignatures 

de la carrera 

6,5 9

14. La correcció del treball que has hagut de retornar t'ha ajudat a 

assolir millor els conceptes

7 9

15. M'ha ajudat a adonar-me d'aspectes que el meu grup no havia 

detectat

6,375 9

La mitjana de tots els ítems preguntats és de 6,73 tenint per sobre de la mitjana els següents 

ítems: 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 i 14.

- Millora la meva capacitat per prendre decisions 

- Millora la meva capacitat per treballar en equip 

- Aplicar coneixements a la pràctica 

- Millora el meu estudi per la comprensió dels conceptes de l'assignatura 

- El  fet de saber quan es farien els casos m'ha permès revisar els conceptes 

explicats a classe per venir més preparat

- Els casos utilitzats m'han servit per veure l'aplicabilitat dels conceptes teòrics 

explicats a classe
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- La metodologia emprada m'ha ajudat a estudiar i/o profunditzar en el tema

- La correcció del  treball que has hagut de retornar t'ha ajudat a assolir millor els 

conceptes

El  primer de tots es tracta d’un ítem relacionat amb la millora de la capacitat per prendre 

decisions. Evidentment els estudiants que no estan treballant en llocs relacionats amb els seus 

estudis no poden prendre decisions “econòmiques” i  per tant aquesta metodologia li permet 

solucionar aquesta mancança que ells es troben.

El  segon ítem que també està per sobre de la mitjana general és la millora de la capacitat de 

treball en equip. Avui  en dia ningú discuteix que les empreses valoren de forma primordial la 

capacitat dels seus treballadors de treballar en equip i  aquesta preocupació es recollida dins 

d’aquesta metodologia, el 50% dels casos realitzats han estat de manera grupal.  

La conclusió que es pot extreure del tercer ítem del quart ítem i del  sisè es que la metodologia 

ha ajudat als estudiants a millorar l’aplicació dels coneixements teòrics que s’expliquen a classe 

a la pràctica real, la millora la comprensió dels conceptes de l'assignatura, per tant la 

metodologia apropa la teoria de les classe amb la pràctica i augmenta la comprensió dels 

conceptes teòrics i els pernet veure l'aplicabilitat dels conceptes teòrics explicats a classe.

El  fet de saber “el dia exacte que es farien els casos ha permès als estudiants revisar els 

conceptes explicats a classe” i per tant a venir més preparat ha comportat:

- Que els estudiants hagin estudiat abans de l’examen  aspecte possitiu

- Preparar-se millor per fer l’avaluació contínuada i per tant obtindre millor nota a 

l’avaluació contínuada  augment de la motivació en l’estudiant sobre l’avaluació 

contínuada  seguiment massiu de l’avaluació contínuada  no abandonament de 

la metodologia.

La percepció dels dos últims ítems que estem analitzant: “La metodologia emprada m'ha ajudat 

a estudiar i/o profunditzar en el tema” i “la correcció del treball que has hagut de retornar t'ha 

ajudat a assolir millor els conceptes”, podrien ser un resum dels objectius del projecte, ja que 

demostren la satisfaccició dels estudiants amb la metodologia creada en el projecte.

Conclusions

Els resultats de l’enquesta indiquen que la metodologia creada en aquest projecte es una 

metodologia que cumpleix l’objectiu principals i  els subobjectius dels projecte, ha millorat els 

processos d'atenció, retenció, reproducció motora i de reforç dels estudiants universitaris. 
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A la vegada que significa un fort increment d'interès, manteniment d’un elevat nivell 

d’assistència i  de satisfacció dels estudiants per tant es una forma indirecta de reduir les taxes 

d'abandonament i, també de millorar les taxes d'èxit (superació de les assignatures). 

Respecte al quart subobjectiu del projecte “La millora del  sistema d'avaluació dels alumnes”, la 

metodologia creada a ha pemés d’una banda l'avaluació contínua, fins i tot en grups 

nombrosos, i  d'una altra permet establir avaluacions "interpares" entre els diferents grups que 

s'hagin format, de manera que s'exercita el seu judici crític  i  es reforcen els seus coneixements 

mitjançant el raonament evaluatiu. 

Pel que fa als resultats finals de l’assignatura les dades que s’han obtingut són les següents:

2007-08 2006-07
Excel·lents 3,08% 5,13%
Notable 32,31% 26,15%
Aprovat 24,62% 36,92%
Suspens 26,15% 19,49%
No Presentat 13,85% 12,31%

Com es pot veure a la taula anterior els percentatges del  curs 2007-08 són percentatges molt 

correctes, és a dir, només el 13,85% dels estudiants no es van presentar i van “passar” 

l’assignatura més del 60% dels estudiants matriculats i un 70% dels que es van presentar a 

l’examen. Respecte a les diferències entre altres anys cal  dir que els resultats són molt 

semblants però s’ha enfatitzar que es tracta d’una assignatura on l’any 2006-07, ja s’havia 

aplicat l’avaluació contínuada amb casos no visuals però sí escrits i per això aquest 

percentatge similar.

Aquest projecte ha desenvolupat les cinc competències que es va posar com objectiu:

vi. Aprendre a detectar problemes relacionats amb la matèria de treball en l'aula 

mitjançant l'ús de casos, audiovisuals preferentment.

vii. Desenvolupament de l'aprenentatge autònom i crític de l'estudiant. 

viii. Millorar la capacitat d'analitzar i  de proposar vies de solució als problemes 

identificats, aplicant tots els coneixements fins el moment.

ix. Desenvolupament d'habilitats de comunicació i d'expressió. 

x. Desenvolupament d'aptituds i d'habilitats pel treball en equip. 
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Presentació de l’assignatura on s’aplica la nova metodologia

Durant el primer semestre del curs 2007-08, s’ha posat en pràctica la metodologia docent que 

es presenta en el “projecte RIE”, a l’assignatura que porta per nom Administració Empresarial. 

Es tracta d’una assignatura optativa de primer cicle de la Llicenciatura d’Administració i Direcció 

d’Empreses (el  codi GIGA es 221038) i  unicament s’ha impartit amb aquesta metodología el 

grup de matí (ja que el professor que impartia el grup de tarda no forma part del projecte).

Nivell de participació dels estudiants en el projecte

El  número d’estudiants matriculats en el grup de matí d’aquesta assignatura és a dir, la 

població total, és de 73 estudiants i  3 estudiants d’intercanvi Erasmus. Aquests estudiants 

podien escollir entre acollir-se a l’avaluació única o cursar l’assignatura mitjançant l’avaluació 

contínuada. Al principi de curs les dades eren les següents: 58 estudiants havíen escollit l’opció 

d’avaluació contínuada i 18 l’opció d’avaluació única.

Al  final del  semestre, en el  moment de realitzar l’enquesta 6 estudiants més s’havien despenjat 

de l’avaluació continua i  venien molt poc a les classes. Resumint, la població d’estudiants del 

grup que han treballat el semestre amb aquesta metodologia han estat 52 estudiants.

Seguint amb la participació dels estudiants en la nova metodologia i tenin en compte que el 

segon objectius del projecte RIE és “Aconseguir una assistència regular i  masiva a classe” s’ha 

intentat estudiar aquest concepte. 

Per analitzar si aquest objectiu ha estat assolit o no, la única manera que hi ha es passant llista 

a classe, però considerem que l’assistència ha de venir perque l’estudiant tingui motivació per 

aprendre a classe i  no per què és part de la seva calificació. Una possible quantificació per 

mesurar l’assistència regular i masiva dels estudiants és a través de les respostes als diferents 

casos. La participació en cada cas es pot veure a la taula 1.

Taula 1: Participació en els diferents casos realitzats amb metodologia RIE

Cas 1 Cas 2 Cas 3 Cas 4
Nº persones que han treballat el cas 56 50 55 48

Font: El·laboració pròpia

D’aquesta taula es pot extreure que la participació en cada cas ha estat mantenida i a més a 

més amb una participació elevada, un 90%, es a dir, un elevat percentatge dels estudiants 

matrículats i  que han optat per l’opció d’avaluació continuada han participat en cada cas (Gràfic 

Renovar la il·lusió de l’estudiant universitari amb els seus estudis. Desenvolupament d’una metodologia que incrementi 
l’èxit mitjançant la implicació i el raonament (RIE)

83



1).

Gràfic 1: Percentatge de participació en els casos
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Font: El.laboració pròpia a partir dels resultats obtinguts

Fent la mitjana de tots els casos, la participació amb aquesta metodologia és d’un 90,1% dels 

estudiants que han manifestat seguir l’assignatura mitjançant avaluació contínua. 

Per tant, podem afirmar que s’ha complert el segon objectiu del projecte “Aconseguir una 

assistència regular i masiva a classe”, regular per què no hi  ha diferències sustancials entre la 

participació en cada cas i massiva per què estem en una mitjana del 90,1% dels estudiants.

Presentació dels diferents casos duts a terme durant tota l’assignatura

Durant els curs s’han el.laborat quatre casos escrits, més diferents problemes al llarg de tot el 

semestre que reforçen els casos escrits. S’han realitzat durant tot el  primer semestre del curs 

07-08 repartit de manera homegènia: 

- Árboles de decisión (tema 2)

- Ejercicio de Pert (tema 4)

- Entorno (tema 3)

- Hotels Golf (tema 5)

A la taula 2 es poden veure les principals característiques de cada cas:
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Taula 2: Principals característiques de cada cas

Cas 1, “Árboles de 

decisión”

Cas 2, “Pert i 

Pert-cost”

Cas 3, “Cortefiel” Cas 4, “Hoteles-

Golf”
Individual o en 

grup

Individual Individual Grupal Grupal

Temàtica Presa de decisió Planificació Didagnòstic de 

l’Entorn

Estructura 

organitzativa
Tipologia Numèrica-

Quantitativa

Numèrica-

Quantitativa

Teórica- Qualitativa Teórica- 

Qualitativa
Dies 6 de novembre del 

2007

3 de desembre 

del 2007

20 de novembre del 

2007

11 de desembre 

del 2007
Q u a l i f i c a c i ó 

mitjana

7,74 7,77 7 7,82

Avaluació La suma dels resultats de cada cas, representa un 25% de la nota final de 

l’assignatura
Percentatge de 

participació

82,76% 94,83% 86,21% 96,55%

Font: El.laboració pròpia

Anàlisis del resultats de l’enquesta sobre la nova metodologia

Una vegada desenvolupada la metodología durant tot el  curs va ser l’hora de passar l’enquesta 

per analitzar l’objectiu tres del  projecte “Analitzar el  funcionament de la nova metodología”. 

Alhora de passar l’enquesta vam tenir un problema de planificació que nomès es imputable al 

professor i  es que va penjar l’enquesta a la plataforma SurveyMonkey l’ultim dia de classe i per 

tant les respostes recollides no són prou representatives del  grup, pero vull  deixar clar que no 

es per el  “passotisme” dels estudiants sino per una dolenta planificació.  Han contestat 

l’enquesta qüasi  un 15% dels estudiants, dels quals 62,5% són dones i amb una mitja de 19,7 

anys d’edat. És comprova que és un grup jove i amb ganes d’aprendre.

Hi ha un 75% dels estudiants enquestats que afirmen treballar però nomès el 14,3% ho fan 

amb temes relacionats amb els seus estudis. Aquests números són els incentius per fer 

aquesta mena de projectes, ja que a les aules universitàries ens trobem amb estudiants que no 

estan treballant amb temes relacionats amb els estudis i per tant difícilment poden posar a la 

pràctica els coneixement que els expliquem i llavors la teoria de classe queda simplement en 

teoria sense cap “posada en pràctica” i per tant el nivell d’implicació personal és menor.

Respecte a les preguntes que hem realizat sobre la metodologia empreada en el projecte els 

resultats són els seguents: 
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Mitjana Moda
1. Millora la meva capacitat d'anàlisi i síntesi 6,125 7
2. Millora la meva capacitat crítica i d'avaluació 6 6
3. Millora la meva habilitat per analitzar i buscar informació de fonts 

diverses

6 8

4. Millora la meva capacitat per prendre decisions 6,875 8
5. Millora la meva capacitat per treballar en equip 7,625 8
6. Aplicar coneixements a la pràctica 7,25 8
7. Millora el meu estudi per la comprensió dels conceptes de 

l'assignatura 

6,75 8

8. Estar més motivat/da per assistir a les classes de l'assignatura 6,25 8
9. Estar més motivat per continuar estudiant la carrera 6 -
10. El fet de saber quan es farien els casos m'ha permès revisar els 

conceptes explicats a classe per venir més preparat

7,75 7

11. Els casos utilitzats m'han servit per veure l'aplicabilitat dels 

conceptes teòrics explicats a classe

7,625 8

12. La metodologia emprada m'ha ajudat a estudiar i/o profunditzar en 

el tema

6,875 8

13. Estaria bé fer més activitats com aquesta en altres assignatures 

de la carrera 

6,5 9

14. La correcció del treball que has hagut de retornar t'ha ajudat a 

assolir millor els conceptes

7 9

15. M'ha ajudat a adonar-me d'aspectes que el meu grup no havia 

detectat

6,375 9

La mitjana de tots els ítems preguntats és de 6,73 tenint per sobre de la mitjana els següents 

ítems: 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 i 14.

- Millora la meva capacitat per prendre decisions 

- Millora la meva capacitat per treballar en equip 

- Aplicar coneixements a la pràctica 

- Millora el meu estudi per la comprensió dels conceptes de l'assignatura 

- El  fet de saber quan es farien els casos m'ha permès revisar els conceptes 

explicats a classe per venir més preparat

- Els casos utilitzats m'han servit per veure l'aplicabilitat dels conceptes teòrics 

explicats a classe

- La metodologia emprada m'ha ajudat a estudiar i/o profunditzar en el tema

- La correcció del  treball que has hagut de retornar t'ha ajudat a assolir millor els 

conceptes
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El  primer de tots es tracta d’un ítem relacionat amb la millora de la capacitat per prendre 

decisions. Evidentment els estudiants que no estan treballant en llocs relacionats amb els seus 

estudis no poden prendre decisions “econòmiques” i  per tant aquesta metodologia li permet 

solucionar aquesta mancança que ells es troben.

El  segon ítem que també està per sobre de la mitjana general és la millora de la capacitat de 

treball en equip. Avui  en dia ningú discuteix que les empreses valoren de forma primordial la 

capacitat dels seus treballadors de treballar en equip i  aquesta preocupació es recollida dins 

d’aquesta metodologia, el 50% dels casos realitzats han estat de manera grupal.  

La conclusió que es pot extreure del tercer ítem del quart ítem i del  sisè es que la metodologia 

ha ajudat als estudiants a millorar l’aplicació dels coneixements teòrics que s’expliquen a classe 

a la pràctica real, la millora la comprensió dels conceptes de l'assignatura, per tant la 

metodologia apropa la teoria de les classe amb la pràctica i augmenta la comprensió dels 

conceptes teòrics i els pernet veure l'aplicabilitat dels conceptes teòrics explicats a classe.

El  fet de saber “el dia exacte que es farien els casos ha permès als estudiants revisar els 

conceptes explicats a classe” i per tant a venir més preparat ha comportat:

- Que els estudiants hagin estudiat abans de l’examen  aspecte possitiu

- Preparar-se millor per fer l’avaluació contínuada i per tant obtindre millor nota a 

l’avaluació contínuada  augment de la motivació en l’estudiant sobre l’avaluació 

contínuada  seguiment massiu de l’avaluació contínuada  no abandonament de 

la metodologia.

La percepció dels dos últims ítems que estem analitzant: “La metodologia emprada m'ha ajudat 

a estudiar i/o profunditzar en el tema” i “la correcció del treball que has hagut de retornar t'ha 

ajudat a assolir millor els conceptes”, podrien ser un resum dels objectius del projecte, ja que 

demostren la satisfaccició dels estudiants amb la metodologia creada en el projecte.

Conclusions

Els resultats de l’enquesta indiquen que la metodologia creada en aquest projecte es una 

metodologia que cumpleix l’objectiu principals i  els subobjectius dels projecte, ha millorat els 

processos d'atenció, retenció, reproducció motora i de reforç dels estudiants universitaris. 

A la vegada que significa un fort increment d'interès, manteniment d’un elevat nivell 

d’assistència i  de satisfacció dels estudiants per tant es una forma indirecta de reduir les taxes 

d'abandonament i, també de millorar les taxes d'èxit (superació de les assignatures). 
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Respecte al quart subobjectiu del projecte “La millora del  sistema d'avaluació dels alumnes”, la 

metodologia creada a ha pemés d’una banda l'avaluació contínua, fins i tot en grups 

nombrosos, i  d'una altra permet establir avaluacions "interpares" entre els diferents grups que 

s'hagin format, de manera que s'exercita el seu judici crític  i  es reforcen els seus coneixements 

mitjançant el raonament evaluatiu. 

Pel que fa als resultats finals de l’assignatura les dades que s’han obtingut són les següents:

2007-08 2006-07
Excel·lents 3,08% 5,13%
Notable 32,31% 26,15%
Aprovat 24,62% 36,92%
Suspens 26,15% 19,49%
No Presentat 13,85% 12,31%

Com es pot veure a la taula anterior els percentatges del  curs 2007-08 són percentatges molt 

correctes, és a dir, només el 13,85% dels estudiants no es van presentar i van “passar” 

l’assignatura més del 60% dels estudiants matriculats i un 70% dels que es van presentar a 

l’examen. Respecte a les diferències entre altres anys cal  dir que els resultats són molt 

semblants però s’ha enfatitzar que es tracta d’una assignatura on l’any 2006-07, ja s’havia 

aplicat l’avaluació contínuada amb casos no visuals però sí escrits i per això aquest 

percentatge similar.

Aquest projecte ha desenvolupat les cinc competències que es va posar com objectiu:

xi. Aprendre a detectar problemes relacionats amb la matèria de treball en l'aula 

mitjançant l'ús de casos, audiovisuals preferentment.

xii. Desenvolupament de l'aprenentatge autònom i crític de l'estudiant. 

xiii. Millorar la capacitat d'analitzar i  de proposar vies de solució als problemes 

identificats, aplicant tots els coneixements fins el moment.

xiv. Desenvolupament d'habilitats de comunicació i d'expressió. 

xv. Desenvolupament d'aptituds i d'habilitats pel treball en equip. 
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Presentació de l’assignatura on s’aplica la nova metodologia

Durant el segon semestre del curs 2007-08, s’ha posat en pràctica la metodologia docent que 

es presenta en el “projecte RIE”, a l’assignatura que porta per nom Economia de l’Empresa-II.

Es tracta d’una assignatura obligatòria de primer cicle de la Llicenciatura d’Administració i 

Direcció d’Empreses (el codi GIGA és 221011) i  únicament s’ha impartit amb aquesta 

metodologia dos grups de matí (ja que la resta de professorat que impartia als diferents grups 

no formen part del projecte).

Nivell de participació dels estudiants en el projecte

El  número d’estudiants matriculats en el grup de matí d’aquesta assignatura és a dir, la 

població total, és de 140 estudiants. Aquests estudiants podien escollir entre acollir-se a 

l’avaluació única o cursar l’assignatura mitjançant l’avaluació continuada. Al  principi  de curs les 

dades eren les següents: 103 estudiants havien escollit l’opció d’avaluació continuada i  37 

l’opció d’avaluació única.

Cal  destacar que al final  del  semestre, en el moment de realitzar l’enquesta el número 

d’alumnes que van assistir aquell dia va ser de 67. Resumint, la població d’estudiants del  grup 

que ha treballat durant el  semestre amb aquesta metodologia han estat 103, però han contestat 

l’enquesta de valoració de la metodologia 67 estudiants.

Seguint amb la participació dels estudiants en la nova metodologia i tenin en compte que el 

segon objectiu del projecte RIE és “Aconseguir una assistència regular i  massiva a classe” s’ha 

intentat estudiar aquest concepte. 

Per analitzar si aquest objectiu ha estat assolit o no, la única manera que hi ha es passant llista 

a classe, però considerem que l’assistència ha de venir perquè l’estudiant tingui motivació per 

aprendre a classe i no perquè és part de la seva qualificació. Una possible quantificació per 

mesurar l’assistència regular i  massiva dels estudiants és a través de les respostes als 

diferents casos. La participació en cada cas es pot veure a la taula 1.

Taula 1: Participació en els diferents casos realitzats amb metodologia RIE

Cas 1 Cas 2 Cas 3 Cas 4
Nº persones que han treballat el cas 103 103 91 83
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Font: Elaboració pròpia

D’aquesta taula es pot extreure que la participació en cada cas ha estat mantinguda en el 

temps i, a més a més, amb una participació mitjana d’un 92,23%, és a dir, un elevat 

percentatge dels estudiants matriculats que han optat per l’opció d’avaluació continuada han 

participat en cada cas (Gràfic 1).

Gràfic 1: Percentatge de participació en els casos
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Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats obtinguts

Fent la mitjana de la participació dels estudiants en tots els casos realitzats al llarg del 

semestre, el resultat és força alentador: la participació en aquesta metodologia és d’un 92,23%, 

tenint en compte els estudiants que han manifestat seguir l’assignatura mitjançant avaluació 

contínua. 

Per tant, podem afirmar que s’ha complert el segon objectiu del projecte “Aconseguir una 

assistència regular i massiva a classe”. Regular perquè no hi ha diferències substancials entre 

la participació en cada cas i massiva perquè estem en una mitjana del 92,23% dels estudiants.

Presentació dels diferents casos duts a terme durant tota l’assignatura

Durant els curs s’han el.laborat tres casos escrits i un cas visual, més diferents problemes i 

tasques vàries al llarg de tot el semestre que reforcen els casos escrits. S’han realitzat durant 

tot el segon semestre del curs 07-08 repartit de manera homogènia: 
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- Entrega de Finances (abarca el temes 1, 2 i 3)

- Examen parcial (abarca el temes 1, 2 , 3 i 4)

- Entrega de Producció (abarca el temes 4, 5 i 6)

- Cas visual (abarca els temes 1, 2 i 3)

A la taula 2 es poden veure les principals característiques de cada cas:

Taula 2: Principals característiques de cada cas

Cas 1, “Entrega 

de Finances”

Cas 2, “Examen 

parcial”

Cas 3, “Entrega de 

Producció”

Cas 4, “Cas visual”

Individual o en 

grup
Individual Individual Individual Individual i Grupal

Temàtica Anàlisi dde la 

situació i 

identificació de 

problemes

Adquisició-

verificació 

coneixements

Diagnòstic i 

planificació activitat 

productiva

Aplicació i relació 

conceptes teòrics

Tipologia Numèrica-

Quantitativa

Teòrica i 

Numèrica

Numèrica-

Quantitativa

Teòrica- 

Qualitativa
Dies 12 de març del 

2008
9 d’abril del 2008 7 de maig del 2008

20-23 de maig del 

2008
Qualificació 

mitjana dels 

alumnes

6,65 3,88 8,18 8,30

Avaluació La suma dels resultats de cada cas, representa un 25% de la nota final de 

l’assignatura
Percentatge de 

participació
100% 100% 88,35% 80,58%

Font: Elaboració pròpia

Anàlisi dels resultats de l’enquesta sobre la nova metodologia

Una vegada desenvolupada la metodologia durant tot el curs va arribar l’hora de passar 

l’enquesta per analitzar l’objectiu tres del  projecte “Analitzar el funcionament de la nova 

metodologia”. L’enquesta va ser passada en paper a classe el  penúltim dia de classe de 

l’assignatura.  Van contestar l’enquesta un 65% dels estudiants (sobre el total d’alumnes que 

van escollir fer avaluació continuada) dels quals el 41,8% són homes i el 52,8% són dones i 

tenen una mitjana d’edat de 19,13 anys. Es comprova que es tracta d’un grup jove i amb ganes 

d’aprendre.
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Hi ha un 44,6% dels estudiants enquestats que afirmen treballar, però nomès el 17,7% ho fan 

amb temes relacionats amb els seus estudis. Aquests números són els incentius per fer 

aquesta mena de projectes, ja que a les aules universitàries ens trobem amb estudiants que no 

estan treballant amb temes relacionats amb els estudis i per tant difícilment poden posar a la 

pràctica els coneixements que els hi  expliquem i  llavors la teoria de classe queda simplement 

en teoria sense cap “posada en pràctica” i, per tant, el nivell d’implicació personal és menor.

Respecte a les preguntes que hem realizat sobre la metodologia emprada en el projecte els 

resultats són els seguents: 

Taula 3: Valoració de l’alumnat sobre la metodologia emprada

Mitjana Moda
1. Millorar la meva capacitat d'anàlisi i síntesi 6,46 6
2. Millorar la meva capacitat crítica i d'avaluació 6,70 7
3. Millorar la meva habilitat per analitzar i buscar informació de 

provinent de fonts diverses (recerca d’informació i d’investigació)

6,07 7

4. Millorar la meva capacitat per prendre decisions 5,98 5
5. Millorar la meva capacitat per treballar en equip 6,75 7
6. Aplicar coneixements a la pràctica 7,42 7
7. Millorar el meu estudi per la comprensió dels conceptes de 

l'assignatura 

6,99 7

8. Estar més motivat/da per assistir a les classes de l'assignatura 6,51 6
9. Estar més motivat per continuar estudiant la carrera 6,21 6
10. El fet de saber quan es farien els casos m'ha permès revisar els 

conceptes explicats a classe per venir més preparat

5,52 6

11. Els casos utilitzats m'han servit per veure l'aplicabilitat dels 

conceptes teòrics explicats a classe

7,22 8

12. La metodologia emprada m'ha ajudat a estudiar i/o profunditzar 

en el tema

6,30 7

13. Estaria bé fer més activitats com aquesta en altres assignatures 

de la carrera 

7,63 10

Font: Elaboració pròpia

La mitjana de tots els ítems preguntats té una valoració de 6,59 punts sobre un total  de 10. 

S’ha de destacar que es troben per sobre de la mitjana els següents ítems: 2, 5, 6, 7, 11 i 13.

- Ítem 2: Millorar la meva capacitat crítica i d'avaluació 

- Ítem 5: Millora la meva capacitat per treballar en equip 

- Ítem 6: Aplicar coneixements a la pràctica 

- Ítem 7: Millorar el meu estudi per la comprensió dels conceptes de l'assignatura
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- Ítem 11: Els casos utilitzats m'han servit per veure l'aplicabilitat dels conceptes 

teòrics explicats a classe 

- Ítem 13: Estaria bé fer més activitats com aquesta en altres assignatures de la 

carrera

El  primer de tots es tracta d’un ítem relacionat amb la millora de la capacitat crítica i 

d’avaluació. Evidentment, els estudiants que no estan treballant no solen estar acostumats a 

avaluar altres treballs ni a emetre opinions respecte dels altres. Per tant, aquesta metodologia 

els ajuda a fomentar el  seu esperit crític i els hi permet solucionar aquesta mancança amb la 

qual s’hi troben a l’arribar a la Universitat.

El  segon ítem, que també es troba per sobre de la mitjana general  és la millora de la capacitat 

de treball en equip. Avui en dia ningú discuteix que les empreses valoren de forma primordial la 

capacitat dels seus treballadors per adaptar-se al treball  en equip. Aquesta preocupació es veu 

recollida dins d’aquesta metodologia, on el 25% dels casos realitzats ha estat de manera 

grupal.  

La conclusió que es pot extreure del sisè, setè i onzè ítem és que la metodologia ha ajudat als 

estudiants a millorar l’aplicació dels coneixements teòrics que s’expliquen a classe a la pràctica 

real. També han vist afavorida la millora de la comprensió dels conceptes de l'assignatura, per 

tant, la metodologia apropa la teoria de les classes a la pràctica, augmentant la comprensió 

dels conceptes teòrics, de tal manera que els permet veure l'aplicabilitat dels conceptes teòrics 

explicats a classe.

La percepció de l’últim ítem que s’analitza “Estaria bé fer més activitats com aquesta en altres 

assignatures de la carrera”, manifesta l’efecte positiu que té la metodologia en l’aprenentage 

dels alumnes. Demostra, amb una puntuació molt notable, la satisfacció dels estudiants amb la 

metodologia creada en el projecte.

Per últim, cal  destacar que a l’enquesta també es va preguntar la opinió de l’alumnat respecte 

dos ítems més que creiem que reflecteixen de manera molt clara si l’ús del campus virtual i  el 

fet de fer servir casos visuals a l’aula –tant presencial com virtual– ajuden en el seu procés 

d’aprenentatge. Els resultats d’aquestes preguntes es poden veure en les següents taules:

Taula 4: T’han ajudat més els casos amb trossos de pel·lícules o els casos escrits com 

els exercicis d’avaluació continuada?

Percentatge
Casos escrits 29,7%
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Casos visuals 32,8%
Per igual 37,5%

Font: Elaboració pròpia

Taula 5: Penses que està bé l’ús del campus virtual per veure els casos de forma 

individual i poder contestar amb temps?

Percentatge
Sí 86,2%
No 4,6%
No ho sé 9,2%

Font: Elaboració pròpia

D’aquestes taules i  dels comentaris escrits que els alumnes varen deixar constància en les 

enquestes, es dedueix que a l’alumnat li  ajuda fer servir tant casos visuals com escrits, però 

l’ús de la plataforma virtual Moodle és molt important en el procés d’aprenentatge i 

comunicació. És valorat molt positivament: un 86,2% dels estudiants enquestats estan a favor 

de l’ús del campus virtual i demanen que es potenciï l’ús en la resta d’assignatures.

Conclusions

Els resultats de l’enquesta indiquen que la metodologia creada en aquest projecte és una 

metodologia que compleix l’objectiu principal i  els subobjectius dels projecte: ha millorat els 

processos d'atenció, retenció, reproducció motora i de reforç dels estudiants universitaris. 

A la vegada, significa un elevat increment d'interès, el  manteniment d’un elevat nivell 

d’assistència i de satisfacció dels estudiants. Per tant, és una forma indirecta de reduir les taxes 

d'abandonament i, també de millorar les taxes d'èxit (superació de les assignatures). 

Respecte al quart subobjectiu del projecte “La millora del  sistema d'avaluació dels alumnes”, la 

metodologia creada ha permès, d’una banda l'avaluació contínua, fins i  tot en grups 

nombrosos, i  d'una altra, permet establir avaluacions "interpares" entre els diferents grups que 

s'hagin format, de manera que s'exercita el seu judici crític  i  es reforcen els seus coneixements 

mitjançant el raonament avaluatiu. 

Pel que fa als resultats finals de l’assignatura –tenint en compte les qualificacions obtingudes 

en la primera convocatòria d’examen– les dades que s’han obtingut són les següents:
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2007-08 2006-07
Excel·lent 0% -
Notable 8,57% -
Aprovat 32,86% -
Suspens 30,71% -
No Presentat 27,86% -

Com es pot observar a la taula anterior els percentatges del  curs 2007-08 són bastant 

acceptables, és a dir, van “passar” l’assignatura més del  40% dels estudiants matriculats, 

representant un 57,42% sobre els que es van presentar a l’examen. Respecte a les diferències 

entre l’anterior curs cal dir que no es poden presentar resultats del curs 2006-07, ja que no vaig 

tenir docència assignada en aquesta assignatura.

Aquest projecte ha desenvolupat les cinc competències que es va posar com objectiu:

xvi. Aprendre a detectar problemes relacionats amb la matèria de treball en l'aula 

mitjançant l'ús de casos, audiovisuals preferentment.

xvii. Desenvolupament de l'aprenentatge autònom i crític de l'estudiant. 

xviii. Millorar la capacitat d'analitzar i  de proposar vies de solució als problemes 

identificats, aplicant tots els coneixements fins el moment.

xix. Desenvolupament d'habilitats de comunicació i d'expressió. 

xx. Desenvolupament d'aptituds i d'habilitats pel treball en equip. 
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