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1-Introducció 

 
• Presentem un estudi de cas de recerca educativa. 

• Forma part d’un projecte de recerca del departament EGA I de la ETSAB  
• El projecte del departament pretén estudiar la seqüència acadèmica de 1er 

fins a 4rt curs dels estudis de grau en arquitectura incloent també el Curs 
d’acollida i coordina la recerca en aquest camp. 

 

• El present estudi de cas està centrat en els processos formatius 
de les assignatura de 2n curs: RA II pla d’estudis 2010. 
 

•  L’estudi recull experiències i resultats d’alumnes i professors. 
 

• Es busquen nous mètodes pedagògics per aplicar-los a 
l’ensenyament de la representació gràfica arquitectònica. 
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2-Motivació 

 
• L’impacte de les noves tecnologies en les eines aplicables a 

l’arquitectura.    
Assumint que l’instrument de representació de l’arquitectura és 
eminenment informàtic i que el CAD ja és una eina generalitzada, 
s’analitza quina metodologia i quines altres eines poden ajudar a 
donar millors resultats en la docència de la representació gràfica 
arquitectònica.  

                

• Els darrers canvis en els plans d’estudi de grau en 
arquitectura. 

 

• Necessitat de revisió de les metodologies pedagògiques 
aplicades a  l’arquitectura. 
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3-Antecedents 

 
El bagatge professional constitueix una part de la base de la 
investigació.  

• Com a docent pretenc aprofitar l’experiència adquirida en les 
classes impartides de Dibuix II, RAII i CA. 

• Com arquitecte en exercici conec la utilització de les eines digitals 
en el camp professional, desde el CAD fins al BIM 

Des de l’ any 2004 en la meva carrera professional, em vaig  interessar per la 
tecnologia BIM utilitzant-la i impartint formació i fent implantacions en 
despatxos. 

• Formo part de grups d’investigació que intenten avançar en la 
recerca pedagògica. 
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4-Objectius 

  

• Determinar un millor mètode per a la docència de l’expressió 
gràfica en els estudis de grau d’arquitectura amb mitjans 
informatitzats.  

• Millorar l’ús de les eines informàtiques per a l’aprenentatge del 
dibuix arquitectònic. 

 (Distingint l’eina del contingut teòric impartit en les assignatures)  

• Elaborar un sistema d’indicadors capaç avaluar el rendiment 
acadèmic en las assignatures gràfiques dels estudiants. 

• Quantificar el pes de la influència de les eines en el resultat dels 
treballs, veure fins quin punt, les eines són o no determinants. 
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5-Hipòtesi 

 

• Hipòtesi  1: La  prompta alfabetització digital és 
positiva per a l’aprenentatge. 

 

• Hipòtesi  2: Les noves tecnologies ajuden a millorar 
els processos formatius i els resultats. 
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6.1-Metodologia 

 La metodologia general emprada habitualment en 
l’avaluació educativa és “l’estudi de cas”.  
• Impartir l’assignatura aplicant diferents processos formatius o 

“workflows”. 

• Els “workflows” incorporen procediments i eines informàtiques 
diferents. 

• Cada grup seguirà un workflow: 

– Grup Control:   3D - 2D AUTOCAD  

– Grup Experimental 1:   2D - 3D - 2D Skp + ACAD 

– Grup Experimental 2:   2/3D integral: BIM: REVIT   

• Dins de cada grup distingim els següents subgrups: 
– No Curs d’acollida: NCA 

– Curs d’acollida: SCA 
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6.2-Metodologia 
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Esquema metodològic 

 



Esquema metodològic 
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Plantejament 

Exercici i 

Explicació 1ª
 A

n
àl

is
i 

G. CTRL 

G. EXP 1 

G. EXP 2 

Anàlisi 

Comprensió 

Aclariments 

  

CMD 3D - ACAD 

CMD 3D  

 SKP 

CMD 3D/2D - RVT 

 ACAD-GENERAR 2D-ACAD 

 SKP - EXPORT 2D - ACAD 

 SELEC VISTES 2D/3D - SKP 

 ACAD-GENERAR 2D-ACAD 

 SKP - EXPORT 2D - ACAD 

 COMPOSICIÓ PANELL A1 -

ACAD 

 COMPO. PANELL A1 - SKP 

FORMACIÓ DE GRUPS CONSTRUC. MAQUETA DIGITAL 3D 

REPRESENTACIÓ PRESENTACIÓ 

PANELL A1 

DIGITAL  

PDF/DWF/JPG 

ENCAIX 

2D 
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6.3-Metodologia 

 
• Realització d’enquestes als alumnes del curs. 

– Les enquestes de satisfacció  
• Segueixen el model del SEEQ (Students Evaluation of educational Quality, 

Marsh and Roche, 1970)  

• Avaluen: 

– Dades 

– Coneixements previs al curs 

– Eficàcia 

– Satisfacció 

– Els qüestionaris que es passen als alumnes 

     estan preparats sobre: 
• La plataforma Forms and Sheets de Google Docs 

• Amb difusió i accés des de Moodle-ATENEA 
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6.4-Metodologia 

 
• Anàlisi de: 

– Notes 

– Resultats dels treballs curs 

– Enquestes 

 

• Es contempla la possibilitat de completar el treball 
realitzant entrevistes qualitatives tant a alumnes com a 
professors. 
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7.1-Anàlisi de les enquestes 
 

Perfil de l’enquestat 
Mostra 107 enquestats 
 

• Adult d’entre 19 i 21 anys (85%) 
• Home o dona , 51 i 49% respectivament 
• No treballa (81%)  
• Té portàtil propi (95%) de menys de 2 anys d’antiguitat (75%) 
• Avesat a les noves tecnologies (85%) 
• Utilitza l’ordinador  4 hores al dia (74%) (el 20% fins a 8h)  
• Per estudiar (38%) treballar (23%) o oci (38%) 
• Es connecta a internet 4h/dia (més del 40%) 
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7.2-Anàlisi de les enquestes 
 

En l’apartat de satisfacció, valoren positivament l’assignatura i 
atorguen una mitja de 7.4 sobre 10 

Creuen, majoritàriament (92%), que haver après a usar els programes que s’imparteixen 
a l’assignatura els serà útil per la carrera i en un futur com a professionals. 
Un 37% creuen que podrien haver après els coneixements impartits a l’assignatura de 
manera autònoma. 
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7.3-Anàlisi de les enquestes 
 

Segons opinió general el programa més fàcil de fer servir d’entre 
Autocad, Sketchup i Revit és Sketchup (85%) 
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7.4-Anàlisi de les enquestes 
 

La mostra comprèn gairebé a parts iguals alumnes que han cursat 
el CA i que no l’han cursat.  

 
No Curs d’acollida: NCA 
Curs d’acollida:  SCA 
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7.5-Anàlisi de les enquestes 
 

Comparació del subgrup No CA amb SiCA 
El grup NoCA actúa de control 
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Resultats molt similars a un estudi  de cas 
realitzat pel departament 



7.6-Anàlisi de les enquestes 
 

Comparació  
Grup Control amb el Grup Experimental 
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7.7-Anàlisi de les enquestes 
 

SUBGRUP NoCA:  
Comparació Grup Control amb el Grup Experimental 
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7.8-Anàlisi de les enquestes 
 

SUBGRUP SiCA: 
Comparació Grup Control amb el Grup Experimental 
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7.9-Anàlisi de les enquestes 
 Estudiants que treballen i que no treballen 

Els estudiants que combinen la carrera amb feines del sector obtenen millors resultats 
que els que no ho fan. 
És positiva la col·laboració universitat-empresa i els convenis de treball per a 
estudiants. 
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8.1-Anàlisis: Exercicis Finals de curs 

 
Grup CTRL 
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Grup EXP1 
 
 

 

8.2-Anàlisi: Exercicis Finals de curs 
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Grup EXP2 
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9.1-Conclusions 
 

Confirmació/refutació d’hipòtesis: 
Hipòtesi  1: La  prompta alfabetització digital és positiva per a 
l’aprenentatge. 
Aquesta tesis sembla confirmada, ja que el curs d’acollida i el 
coneixement previ a l’assignatura de l’eina ajuda a pujar la nota respecte 
la mitja. Igualment treballar en el sector familiaritza amb les eines. 
 
Hipòtesi  2: Les noves tecnologies ajuden a millorar els processos 
formatius i els resultats. 
La tecnologia BIM no sembla ser un catalitzador de millors resultats, 
caldria o bé afinar el “workflow” o el programa de l’assignatura per 
intentar millorar resultats. Les aplicacions BIM semblen que pesen més 
per la vessant instrumental i alhora exigeixen un esforç de treball més 
enllà de la representació gràfica i els alumnes obtenen unes notes 
lleugerament inferiors.  
Mentre que SketchUp que està més especialitzat en representació i té 
més facilitat d’ús, es confirma ser un programa més adequat per la 
representació o almenys per l’assignatura.  
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9.2-Conclusions 
 

• El treball s'ha fet utilitzant part de moltes de les dades recollides. 
L'anàlisi de la totalitat de dades permetrà extreure noves conclusions 
que ampliarem i matitzarem amb l'elaboració de noves enquestes i 
entrevistes a estudiants i a personal docent.  

  
• Hi ha un camp obert de possibilitats que cal treballar i aprofundir per 

a seguir avançant. 
  
• Necessitarem fer altres estudis de cas i ampliar la temàtica de les 

enquestes i de les entrevistes per a poder arribar a aportar valoracions 
que ajudin a millorar la docència.  

  
• Per tot això ens emplacem a continuar treballant. I ens proposem tirar 

endavant la recerca en un treball de doctorat. 
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Moltes gràcies! 
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