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RESUM (ABSTRACT) 

Una de les principals característiques del nostre alumnat és l'absentisme acadèmic. Però també que són uns 

consumidors de tecnologia d'última generació i, en particular, utilitzen molt les xarxes socials per a comunicar-

se. Per tant, el professorat d'aquesta assignatura ha dissenyat un bloc amb l'objectiu de facilitar-ne l'aprenentatge 

continu en qualsevol instant. D'altra banda, treballarem competències transversals i afavorirem un aprenentatge 

interactiu i global. Per exemple, podrem potenciar la cerca d'informació relacionada amb un tema, provocar la 

reacció o participació de l'alumnat sobre aspectes d'aplicació de l'assignatura en l'edificació, contrastar la 

informació d'altres blocs o webs, millorar el bloc amb les idees de l'alumnat, etc. També proporciona el treball 

d'algunes capacitats com la planificació de les tasques, la comunicació i exposició d'idees sobre aspectes 

acadèmics o professionals, la generació de noves idees o la construcció de coneixement a partir de les seues 

aportacions. Finalment recollirem els comentaris i suggerències de l'alumnat per tal d'adequar el bloc a les seues 

necessitats. 
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1. INTRODUCCIÓ 

La implantació del Grau d'Enginyeria d'Edificació en el marc de l'Espai Europeu 

d'Educació Superior (EEES) implica un aprenentatge autònom de l'alumnat i una 

elaboració de recursos i materials per a aquest per part del professorat. Un altre aspecte 

a considerar és l'adquisició de competències transversals, particularment, les 

competències informàtiques. 

Per tot allò hem desenvolupat un bloc de l'assignatura que permet fer un 

seguiment continu dels continguts i la interacció entre el professorat i l'alumnat. 

D'aquesta manera qui no puga assistir regularment a les sessions presencials té 

l'oportunitat de conèixer què s'ha treballat i quins recursos disponibles hi ha per a 

preparar-los autònomament. 

L'EEES ha modificat el paper del professorat universitari, no se centra 

únicament en les classes magistrals per a aprendre, sinó que ha de desenvolupar altres 

metodologies, introduir eines tecnològiques i guiar l'aprenentatge de l'alumnat cap a una 

avaluació integral. En aquest cas, hem iniciat el desenvolupament d'un bloc de 

l'assignatura pensant que és una eina addicional per a millorar el procés d'ensenyament i 

aprenentatge i perquè la Universitat d'Alacant ha posat a disposició del professorat la 

plataforma blogsUA per a ús de tota la comunitat universitària. Aquesta decisió s'ha 

pres per la flexibilitat, la facilitat d'ús i per a incloure-hi elements àudio-visuals. Alguns 

estudis han analitzat l'ús d'aquesta eina en l'educació universitària (Contreras 2004, 

Balagué et al. 2007, Marzal i Butera 2007) i consideren que potser-ne una ajuda per a 

millorar i enriquir el procés d'ensenyament i aprenentatge en l'àmbit de l'educació 

superior. 

En Contreras (2004), s'explica el fenomen bloc, algunes qualitats didàctiques 

d'aquests i exemples de blocs aplicats a l'educació en el mon i en Mèxic. 

Per exemple, Balagué et al. (2007) presenten quatre casos d'utilització de blocs en 

diferents contextos indicant que els blocs compleixen unes característiques que els fan 

una eina adequada per a donar suport al canvi metodològic de l'EEES i de rol del 

professorat. També conclouen que n'hi ha avantatges i dificultats d'ús en funció del 

context de la docència universitària. 

D'altra banda, Marzal i Butera (2007) analitzen cinc experiències d'utilització de 

blocs en educació superior estudiant els avantatges del seu ús, els problemes trobats, les 

habilitats i els coneixements obtinguts etc. Entre les seues conclusions afirmen que 



l'educació formal hauria d'implementar aquesta eina com a complement dels processos 

educatius pensant en un aprenentatge al llarg de la vida de l'alumnat. També poden  

ajudar a desenvolupar les competències instrumentals, interpersonals i sistèmiques que 

promou l'EEES i que són imprescindibles per al desenvolupament personal en una 

societat del coneixement. 

Encara que les experiències analitzades s'apliquen, habitualment, en contextos de 

pedagogia, ciències socials, informàtica o titulacions relacionades amb les tecnologies, 

cal destacar que s'ha generalitzat el seu ús en qualsevol context educatiu (veure 

referències bibliogràfiques dels dos articles citats). En particular, volem destacar el bloc 

de l'assignatura Fonaments Físics de l'Enginyeria creat pel catedràtic de Física Aplicada 

Augusto Beléndez Vázquez com a exemple de com es pot integrar una assignatura de 

Física en els estudis de grau en Enginyeria en So i Imatge en Telecomunicació amb 

aquesta eina (http://blogs.ua.es/fisicateleco). 

Entre les dificultats que el professorat d'aquesta assignatura ens trobem cal 

destacar-ne dues: l'alta taxa d'absència en les activitats presencials (teoria, pràctiques de 

problemes i de laboratori) i el necessari temps que han de dedicar al seu estudi (Rodes et 

al. 2006). Ens hem plantejat com a objectius facilitar l'aprenentatge virtual d'aquesta 

assignatura implementant tot tipus de recursos en el bloc, com per exemple, 

presentacions, problemes resolts, vídeos de pràctiques, enllaços de pàgines web amb 

miniaplicacions (applets), etc.; ajudar a l'alfabetització digital o l'alfabetització en 

informació; establir un marc de comunicació global (de tota la comunitat universitària i 

del públic en general); millorar la planificació de l'estudi; i obtenir l'opinió de l'alumnat 

del bloc per a motivar el seu ús i afegir les seues idees respecte de l'aprenentatge 

d'aquesta assignatura. 

 

2. METODOLOGIA 

Una qüestió fonamental en la transició dels títols de diplomatura i llicenciatura 

als graus i màsters és l'esforç de l'alumnat per a adquirir les competències i objectius 

planificats. Açò implica una estimació temporal de les activitats que es desenvolupen en 

les diferents sessions educatives: teoria, resolució d'exercicis i pràctiques de laboratori. 

Aleshores, el disseny del bloc està pensat per tal de planificar totes les tasques 

adequadament amb tot tipus de recursos al seu abast: vídeos, presentacions, enllaços a 

miniaplicacions, exercicis d'exàmens proposats i/o resolts, llibres de problemes per a 

afavorir l'aprenentatge autònom, etc. 

http://blogs.ua.es/fisicateleco


 

2.1. Descripció del context i dels participants 

L'anàlisi d'aquest treball es troba en el marc de la implantació del nou títol de 

grau en Enginyeria d'Edificació i aplicat a l'assignatura de Fonaments Físics de les 

Estructures. L'opinió de l'alumnat és farà sobre els quatre cursos de primer, 3 dels quals 

s'imparteixen en castellà i l'altre en valencià. Encara que l'idioma del bloc és el valencià, 

tot l'alumnat que ha fet els estudis en la Comunitat Valenciana ha assolit les 

competències lingüístiques mínimes per tal de seguir el bloc. Només en tindria 

dificultats l'alumnat procedent de comunitats no catalanoparlants. Una altra dificultat és 

la gran diferència en el nombre d'estudiants entre els grups en castellà, al voltant de 100, 

i el grup en valencià, al voltant de 25. Finalment, cal destacar que l'alumnat continua 

sent molt absentista i no assisteix a les sessions presencials per a poder aprofitar la 

interacció amb el professorat i millorar el seu aprenentatge. L'estadística del curs 2011-

12 ens diu que prop del 50% de l'alumnat té una qualificació de no presentat. Això 

implica que com a mínim no s'ha presentat a l'examen final de l'assignatura, condició 

obligatòria per a poder aprovar-la. Pensem que aquest percentatge es complirà també en 

aquest curs, encara que no disposarem dels valors definitius abans de presentar aquest 

treball. 

 

2.2. Materials 

La implementació del bloc s'ha fet utilitzant la plataforma blogs.ua.es (blocs de 

la Universitat d'Alacant) que està disponible per a tots els membres de la UA. El 

projecte blogsUA s'inscriu en l'estratègia pel lliure coneixement de la Universitat 

d'Alacant denominada COPLA. 

Com a complement de la informació del curs hem aprofitat les facilitats del 

Repositori Institucional de la Universitat d'Alacant (RUA) i s'han afegit els enllaços 

electrònics dins del bloc. El RUA ofereix accés obert al text complet en format digital 

dels documents que el professorat genera tant docent com investigador. A més a més, 

assegura la preservació de tota la producció que es puge dins d'aquest entorn. 

Per a la inserció dels vídeos, s'ha utilitzat el canal YouTube general i el particular propi 

de la UA. Mentre que per a la inserció de presentacions hem aprofitat el canal 

SlideShare. 

 

 



 

2.3. Instruments 

L'estratègia del disseny del bloc permet facilitar la planificació de les tasques 

mitjançant l'actualització setmanal de totes les sessions corresponents a l'assignatura. La 

interacció amb l'alumnat es pot establir a partir dels seus comentaris al bloc o en les 

sessions presencials. Així, el treball no presencial basat en la consulta del bloc es pot 

aprofitar a posteriori per a tractar les dificultats trobades en els conceptes, en els 

exercicis proposats o en les pràctiques de laboratori. 

Les respostes a l'enquesta plantejada ens donarà l'opinió de l'alumnat sobre la utilitat del 

bloc en l'aprenentatge de l'assignatura i les seues suggerències per tal de millorar 

aquesta eina. 

 

2.4. Procediments 

El procés d'elaboració del bloc començà amb l'assistència a la sessió formativa 

que ofereix el Vicerectorat de Tecnologia i Innovació Educativa a través de la 

Biblioteca Universitària, en col·laboració amb el Servei d'Informàtica. D'aquesta 

manera, potenciem l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en la 

docència universitària. 

La segona fase fou la consulta de bibliografia i blocs relacionades amb la 

docència amb l'objectiu d'iniciar un disseny adaptat a la guia de l'assignatura i a l'esperit 

de l'EEES. Finalment, s'ha ofert a l'alumnat aquesta eina per a facilitar la preparació de 

les diferents sessions amb l'actualització continua del bloc i s'ha demanat la seua opinió 

a través d'una enquesta que s'omplirà pel campus virtual de la Universitat d'Alacant. 

Aquest procés exigia una gran coordinació entre tot el professorat, perquè els 

continguts teòrics i pràctics estigueren a disposició de l'alumnat abans de l'explicació en 

la classe. La consulta del bloc permet aconseguir els objectius següents: 

 L'alumnat pot participar activament en la seua planificació de l'assignatura. 

 Foment de l'estudi continu per tal d'anar a les classes amb el coneixement previ 

de les explicacions. 

 Motivació per a l' ús de les tecnologies de la informació i la comunicació amb el 

professorat, així com incentivar l'aprenentatge. 

Encara que l'absentisme continua sent molt alt, el bloc permet conèixer els 

continguts que s'han treballat en qualsevol moment i instant amb l'única restricció de 

disposar d'un ordinador i connexió a internet. Cal assenyalar que l'objectiu no és fer un 



curs virtual i substituir l'ensenyament presencial (Cebrián 2003), sinó que es tracta d'un 

recolzament a l'aprenentatge i una altra manera de comunicar-se amb el professorat. Les 

activitats proposades poden treballar-se en grup (per exemple, resolució de problemes o 

realització de pràctiques de laboratori) o individualitzadament. 

 

3. RESULTATS 

En primer lloc, cal assenyalar que els resultats obtinguts a partir de l'enquesta 

que presentem no són definitius perquè aquesta estarà disponible per a l'alumnat fins al 

final del present curs. Per tant, l'estadística que analitzarem podria modificar-se en 

arreplegar totes les respostes de l'alumnat. En el moment d'escriure aquest article, n'hem 

rebut 72 que suposa al voltant d'un 24% de l'alumnat matriculat. 

Les dues primeres qüestions volien avaluar si existeix una bretxa digital que 

implique una desigualtat d'oportunitats tecnològica. Les respostes a aquestes preguntes 

són molt significatives perquè pràcticament el 100% disposa d'ordinador personal i 

accés a internet. No obstant això i tenint en compte el percentatge de respostes rebudes, 

i el medi empleat per fer-la, no podem afirmar que no existeix aquesta bretxa sense 

conèixer l'opinió total de l'alumnat. 

En la següent figura presentem el percentatge de participació de l'alumnat en les 

activitats docents programades de l'assignatura. Pràcticament un terç de l'alumnat no 

assisteix regularment a les classes i, per tant, no segueix la planificació de l'avaluació 

contínua de l'assignatura com caldria. 



 

Per a reforçar aquesta idea de l'absentisme docent, hem revisat el percentatge de 

l'alumnat que es presentà a l'examen final del curs anterior sent aquest del 55%. Cal 

recordar que és imprescindible la realització d'aquest exercici per a poder aprovar. 

L'absentisme del nostre alumnat no és un problema recent ni particular del títol de grau, 

sinó que, com ja s'ha indicat en altres treballs previs (vegeu Rodes et al. 2006 i 2007, 

per exemple), s'ha repetit quasi durant l'última dècada pel que fa a la realització de 

l'examen final. Per tal de comparar amb la situació del curs actual, hem analitzat la 

quantitat de no presentats en les primeres proves de tipus test realitzades fins ara. 

Mentre que en la primera el percentatge d'alumnat no presentat fou del 14% en la 

segona n'arribà al 32%. En les activitats de resolució d'exercicis també s'ha produït un 

increment significatiu de l'alumnat no presentat passant del 29% al 51%. Aquesta 

evolució fa pensar que es tornarà a repetir un volum de no presentats a l'examen final 

superior al 50%. 



Respecte a la utilització del bloc, només 13 dels 72 enquestats responen 

afirmativament. Tanmateix, la figura de barres següent conté les valoracions fetes per 

tot l'alumnat que ha participat en l'enquesta, on el 0 significa completament en desacord 

i 5 completament d'acord. 

Amb l'objectiu de conèixer la utilitat del bloc per a l'alumnat, el professorat volia 

que es contestara després de consultar-lo. Hem trobat la incoherència d'estudiants, un 

terç del total, que han omplert el qüestionari però sense haver-lo llegit. Un 19% n'havien 

dit que no i han deixat en blanc les respostes referides al bloc. Aquesta situació pot ser 

deguda al fet de construir el bloc en paral·lel al desenvolupament de les classes i a estar 

disponible només en valencià, tal i com indiquen algunes opinions de l'alumnat. Malgrat 

que en el campus virtual es troba l'adreça electrònica, els grups impartits en castellà no 

s'han vist implicats en aquest projecte docent i s'haurà de tenir en compte per al curs 

pròxim. 

Els resultats de les valoracions del bloc de l'alumnat que afirma haver-lo utilitzat 

no és estadísticament significatiu, però ens aporta les opinions reflexives més 

interessants. Assisteixen regularment a les classes entre un 75% i un 100%, excepte un 

cas que és inferior al 50%. Si prenem el valor mitjà amb la desviació típica de la mostra 

de respostes obtenim els següents resultats 3,4±0,8 per als coneixements previs de física 

i matemàtiques; 3,3±1,4 per a la planificació; 3,1±1,1 per a l'aprenentatge; i 3,5±1,1 per 

a la utilitat dels recursos. Encara que en general es pot dir que hi ha una valoració 

positiva d'aquesta eina, caldria conèixer en detall perquè una part de l'alumnat considera 
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poc útil el bloc per a la planificació o per a l'aprenentatge (el valor estadístic de la moda 

en aquests dos apartats es de 2). 

Finalment, pel que fa a les opinions o suggerències s'ha d'indicar que han sigut 

testimonials, la qual cosa no facilita conèixer les dificultats que troben o els motius pels 

quals no els ha resultat útil. De les deu opinions registrades quatre són per a dir que no 

coneixen el bloc o no l'han utilitzat. Una altra opinió fa referència a dificultats amb 

l'idioma, coincidint amb algunes suggerències registrades respecte a posar-lo també en 

castellà. 

Resumint les opinions positives i utilitzant les seues paraules: “L'he utilitzat 

només per a les explicacions de les pràctiques del laboratori. Crec que és complet i és 

un bon sistema per a recuperar o completar les classes”; “És intuïtiu”; “És important 

tenir material complementari perquè siga millor comprendre l'assignatura i aprendre-la. 

Per això el bloc és important”; “El bloc és interessant, els vídeos i alguns enllaços”; “És 

una ajuda per a estudiar”; “És una eina molt útil si faltes a classe o si tens dubtes perquè 

trobes tot el que s'ha fet a classe”. 

 

4. CONCLUSIONS 

L'evolució de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) aporta 

nous recursos per a la millora de la pràctica docent on es pot integrar tot tipus de 

materials per a l'aprenentatge. En aquest sentit, el bloc és una eina adequada per a donar 

suport al model metodològic de l'EEES i al rol del professorat. En el nostre cas, l'ús 

d'aquesta eina ofereix opcions d'aprenentatge autònom individual o en grup, 

comunicació amb el professorat, col·laboració en el procés d'ensenyament-aprenentatge, 

planificació de les activitats, consulta de diferents tipus de recursos, etc. En aquesta 

experiència hem pogut observar avantatges i dificultats del seu ús per a la docència 

universitària, que resumim en les següents consideracions sobre el bloc: 

 Facilita la planificació temporal de l'avaluació contínua, perquè 

s'actualitza tenint en compte la guia docent de l'assignatura. 

 Permet realitzar les activitats en cas de no assistir a les classes, sempre 

que tinguen ordinador i accés a internet. 

 Desenvolupa competències tecnològiques, d'aprenentatge, comunicació , 

col·laboració, etc. en l'alumnat. 



 L'alumnat pot participar activament amb els seus comentaris i ajudar a 

optimitzar i adequar-lo al procés d'ensenyament-aprenentatge. 

D'acord als comentaris de l'alumnat, cal fer una major publicitat de l'existència 

del bloc de l'assignatura i una presentació adequada, al menys en els grups la docència 

dels quals es fa en castellà. 

Els problemes fonamentals que ens trobem per a millorar la qualitat educativa en 

el grau són l'absentisme, l'esforç temporal per a aprendre els continguts i l'estructura 

horària de les classes (els mateixos que ja s'indicava en Rodes et al. 2006). En aquest 

sentit, no està complint-se una de les prioritats de l'EEES i s'ha desaprofitat una 

quantitat enorme d'experiències per a corregir moltes de les debilitats del nostre sistema. 

Tanmateix, les afirmacions recents del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport de 

l'estat espanyol no conviden a l'optimisme, perquè la proposta no tracta de resoldre els 

greus problemes de l'educació sinó que s'emmarca dins d'unes reformes basades 

purament en retallades econòmiques. Volem aprofitar aquest treball per a indicar que 

per molt que haja unes agències de qualitat que avaluen els títols universitaris, 

continuem amb els mateixos defectes que en els anteriors canvis de plans d'estudi. Les 

conclusions obtingudes dels treballs d'investigació docent desenvolupats en el marc de 

les Xarxes d'Investigació en Docència Universitària de l'ICE s'han ignorat 

completament, així com l'anàlisi interdisciplinari dels continguts. Desitgem que aquests 

errors siguen abordats amb molta cura i que, per fi, l'educació siga d'interès general. 

Agraïments. Els autors agraeixen al Vicerectorat de Tecnologia i Innovació 

Educativa de la Universitat d'Alacant i a l'Institut de Ciències de l'Educació el 

recolzament al Grup d'Innovació Tecnologica-Educativa GITE-09014-UA a què 

pertanyem.
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6. ANNEX: l'enquesta 

El tipus d'enquesta és anònim i només es pot contestar una vegada. S'ha fixat un període 

per a fer-la del dia 2 d'abril al 28 de maig d'aquest any. 

 Tens ordinador personal? Sí/No 

 Tens accés a internet en casa? Sí/No 

 Has llegit la guia de l'assignatura? Sí/No 

 Has utilitzat el bloc de l'assignatura? Sí/No 

 Quina ha sigut la teua assistència a les classes presencials? (teoria, problemes i 

laboratori) Percentatge d'assistència. 

Valora de 0 (completament en desacord) a 5 (completament d'acord) les afirmacions 

següents: 

 Els meus coneixements de Física i Matemàtiques són suficients. 

 El bloc m'ha ajudat a planificar l'assignatura. 

 El bloc m'ha ajudat a aprendre l'assignatura. 

 Els recursos del bloc són útils. 

Dades personals: 

 Indica el teu sexe (Dona/Home) 

 Indica la teua edat (Interval d'edat corresponent) 

Comentaris al bloc: 

 Quina és la teua opinió sobre el bloc? (Pregunta oberta) 

 Escriu les teues suggerències per a millorar-lo. (Pregunta oberta) 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració i esperem que us ajude en el vostre 

aprenentatge. 


