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1. Introducció 
 
A la convocatòria "Ajuts per a projectes per a la millora de la qualitat docent a les 
universitats de Catalunya" 2004 (MQD), vam obtenir un ajut per millorar les condicions 
d’aprenentatge dels alumnes de dues assignatures troncals de primer curs de Filologia 
Anglesa (Llengua Anglesa: Gramàtica Descriptiva I i Llengua Anglesa: Gramàtica 
Descriptiva II), mitjançant la creació d’una pàgina web interactiva. Es tracta de dues 
assignatures semestrals de 7,5 crèdits, repartits de la manera següent: 4,5 crèdits teòrics 
(3 hores de classe setmanals), 1,5 crèdits pràctics (2 hores quinzenals) i 1,5 crèdits de 
tutoria integrada (que s’ha dut a terme a través del Campus Virtual). Aquí volem 
presentar el balanç del primer any de feina. 
 
El nostre projecte té una doble finalitat: 1) millorar les condicions d’aprenentatge dels 
alumnes; 2) fomentar l’autonomia de l’estudiant. Els objectius de procés són els 
següents: 1) elaboració de material d’estudi original, específicament dissenyat per als 
estudiants d’aquestes assignatures; 2) elaboració d’exercicis autocorrectius (tant amb 
HotPotatoes com amb Word); 3) monitorització del procés d’aprenentatge a base d’una 
avaluació continuada i d’enquestes als alumnes. Per assolir tots aquests objectius, el 
Campus Virtual ha estat absolutament imprescindible. 
 
Tota aquesta feina s’ha fet en equip, amb reunions periòdiques, i amb l’ajut d’un becari 
contractat a càrrec del projecte, que s’ha ocupat, entre d’altres coses, de preparar 
exercicis extres i d’elaborar i analitzar les enquestes als alumnes. 
 
 
2. Diagnosi de la situació inicial 
 
La titulació de Filologia Anglesa de la UAB va fer el procés d’autoavaluació el curs 
2000-2001. Durant aquest procés es van detectar una sèrie de punts febles, entre els 
quals destaca el baix rendiment acadèmic dels estudiants de primer curs. La titulació va 
engegar un seguit d’actuacions per tal de canviar aquesta situació, una de les quals va 
ser passar enquestes de satisfacció als alumnes. Els alumnes de primer van insistir en el 
fet que el nombre d’estudiants per grup era massa elevat, i que no tenien prou 
oportunitats per practicar individualment. 
 
Per pal·liar aquesta situació, derivada de l’alta ràtio estudiants/professors, especialment 
greu en uns estudis en què els alumnes han d’adquirir, a més a més de tots els 
continguts de filologia, una llengua estrangera, durant el curs 2004-2005, la titulació ha 
decidit augmentar els recursos destinats als alumnes de primer, incrementant els grups 
de les seves assignatures. Amb aquest projecte hem volgut treballar en el mateix sentit: 
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permetre als alumnes avançar al seu ritme, amb el material d'autoaprenentatge, i, alhora, 
ajudar-los a esdevenir aprenents autònoms. 
 
3. Elaboració del material d’estudi 
 
Tot i que existeix una gran quantitat de bons llibres de text de sintaxi i morfologia 
angleses, ens va semblar important de dissenyar el nostre propi material d’estudi per 
dues raons. Primera, nosaltres ensenyem morfologia i sintaxi, i no hi ha llibres que 
incloguin tota aquesta matèria i només aquesta matèria. Segona, la immensa majoria 
dels nostres estudiants són bilingües català-castellà i provenen del mateix sistema 
educatiu, i això cal tenir-ho en compte a l’hora de preparar el material: per una banda 
podem partir dels coneixements que ja tenen, i per l’altra és important establir 
comparacions amb les llengües que ja han estudiat els alumnes. 
 
El material elaborat consta dels elements següents: 1) apunts de classe per al professor; 
2) handouts per als estudiants; 3) exercicis per ser corregits a classe (versió amb 
solucions per al professor). 
 
El procés d’elaboració va ser el següent. Es van repartir els temes entre els quatre 
professors de l’equip. Cada professor era responsable d’una sèrie de temes. El professor 
responsable de cada tema redactava els apunts, preparava els handouts i els exercicis 
(amb les solucions). Tot això s’enviava a la resta de membres de l’equip, que 
disposaven d’un parell de setmanes per enviar els comentaris. Es reunia tot l’equip, es 
consensuaven els canvis i es feia la versió definitiva. Els handouts i els exercicis es 
convertien en arxius PDF i es posaven a disposició dels alumnes a través del Campus 
Virtual, en carpetes organitzades per temes, tal com es veu a la Figura 1. 
 

 
 
Figura 1. Material docent de l’assignatura Gramàtica Descriptiva I. 
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Tot el material de cada tema està disponible per als alumnes així que se’n comença 
l’explicació. A la Figura 2 veiem el material d’un dels temes. 
 

 
 
Figura 2. Material del tema Word classes. 
 
El disseny dels handouts és una part important del procés d’innovació: es tracta d’evitar 
que els estudiants hagin de gastar molt de temps a classe copiant llargues llistes 
d’exemples, i d’aquesta manera hi hagi més temps per aprofundir en les explicacions. 
Per altra banda, si s’hi inclou tota la informació, els alumnes simplement no paren 
atenció. Cal, doncs, trobar l’equilibri entre un extrem i l’altre. Després d’aquest primer 
any, actualment estem reelaborant el material, intentant solucionar alguns problemes 
que s’han detectat. 
 
Pel que fa als exercicis per corregir a classe, se n’han elaborat de diferent nivell de 
dificultat. Tots els estudiants, lògicament, han d’assolir els mateixos coneixements a 
final de curs, però arriben amb un nivell d’anglès molt heterogeni, i és necessari 
proporcionar material adequat per a tothom. La correcció d’aquests exercicis es fa 
bàsicament a les classes quinzenals de pràctiques. 
 
 
4. Exercicis auto-correctius 
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Tal com es veu a la Figura 1, a la carpeta de material docent del Campus Virtual hi ha 
una carpeta anomenada "Extra practice", amb tres subcarpetes: "Exercises", "Keys" i 
"Self-correcting exercises". 
 
A les dues primeres carpetes hi ha exercicis extra dels diversos temes, elaborats pel 
becari, seguint el model dels exercicis dissenyats pels professors, i les solucions, tot en 
format PDF. També aquí hi ha exercicis de diferents nivells per permetre als estudiants 
de treballar al seu ritme.  
 
A la carpeta "Self-correcting exercises" hi ha una sèrie d’exercicis elaborats amb el 
programa HotPotatoes, que són auto-correctius. A la Figura 3 en veiem un exemple. 
 

 
 
Figura 3. Exercici autocorrectiu amb HotPotatoes. 
 
5. Monitorització del procés d’aprenentatge 
 
La monitorització del procés d’aprenentatge s’ha dut a terme per una doble via: d’una 
banda, amb un sistema d’avaluació continuada i, de l’altra, amb enquestes als alumnes. 
 
Respecte a l’avaluació continuada, a més a més de l’examen final, de cada alumne s’han 
corregit cinc treballs per semestre. Tres d’aquests treballs corresponen a la Tutoria 
Integrada (15% de la nota final), i dos a feina assignada als estudiants a classe i 
corregida posteriorment pel professor (10% de la nota final). En tots els casos es va 
permetre als estudiants de reescriure la feina, si no estaven satisfets amb la nota 
obtinguda. Això ha representat força feina per als professors, però els resultats són molt 
satisfactoris, perquè els estudiants que han optat per reescriure’ls han corregit errors, 
que no s’han repetit en exercicis posteriors. 
 
Els tres exercicis de la Tutoria Integrada eren de tipus diferent, i tenien objectius també 
diversos. En el primer, els alumnes havien de llegir dos textos ben curts i senzills, fer 
una tasca exhaustiva de cerca de paraules al diccionari, i finalment escriure frases amb 
cada una de les paraules que havien trobat. Es tractava de fer-los reflexionar sobre 
conceptes que ells ja havien estudiat en català o en castellà al Batxillerat (polisèmia, 
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homonímia, etc.), i aplicar-los a l’anglès. En el segon exercici, el text era d’un nivell 
més elevat, i havien d’escriure un text argumentatiu, que els alumnes van trobar força 
més difícil. Tenia un objectiu múltiple: que s’enfrontessin amb un text complicat, que 
l’entenguessin i que fossin capaços d’expressar, en un bon anglès, les seves opinions 
sobre el que havien llegit. En l’últim cas, es va tractar de dos exercicis amb l’objectiu de 
proporcionar pràctica complementària a exercicis similars fets a classe.  
 
Els deures fets a casa eren alguns dels exercicis preparats amb antelació, i disponibles 
als alumnes des del començament de tots els temes. La resta dels exercicis es corregien 
a les classes pràctiques, i d’això també se’n feia un seguiment: cada alumne corregia el 
seu exercici, i el professor se’ls emportava tots, tant per fer un control de qui els feia 
com per supervisar-ne la correcció. Això va permetre detectar alguns errors de correcció 
dels alumnes, i fer-los adonar de coses que no havien entès. 
 
El pes de l’examen final en la nota de l’assignatura era encara força determinant (75%), 
si bé és cert que alguns alumnes van aprovar gràcies a la feina feta durant tot el curs.  
 
Pel que fa a les enquestes dels estudiants, es van passar a final de cada un dels 
semestres. L’enquesta utilitzada va ser el SEEQ (en la traducció proporcionada per 
l’IDES), a la qual es va afegir una pregunta relativa al Campus Virtual. Al primer 
semestre (Gramàtica Descriptiva I) es va passar una sola enquesta per grup, i l’estudi 
estadístic el van fer als Serveis Informàtics. Al segon semestre (Gramàtica Descriptiva 
II), es va passar una enquesta per a cada grup de teoria i també per a cada grup de 
pràctiques, i l’anàlisi estadística es va fer amb Excel, seguint les directrius que es poden 
trobar a la pàgina web de l’ICE de la UPC (http://www-
ice.upc.es/pro_accio/seeq/procesar.htm). En tots dos casos, el becari va fer un buidatge 
de les preguntes obertes. Cal dir que el segon procediment va resultat molt més adequat. 
 
En general, els estudiants estan molt satisfets amb tots els grups de les dues 
assignatures, excepte amb dos grups de pràctiques impartits pel mateix professor (un a 
cada semestre). Pel que fa referència a les qüestions relatives a la innovació docent, els 
alumnes es mostren molt satisfets amb el material proporcionat a través del Campus 
Virtual, i troben especialment útils els handouts. Al seu entendre, tenir aquest material 
abans i durant les classes facilita el seguiment de la matèria. També destaquen que el 
Campus Virtual facilita l’accés al material fins i tot quan no es pot assistir a classe, tot i 
que molts es queixen de problemes tècnics i de disponibilitat de la xarxa en determinats 
moments.  
 
Per altra banda, troben a faltar més exercicis, sobretot en aquelles parts del temari que 
resulten més difícils. Ja estem treballant en l’elaboració de més material per pal·liar 
aquesta mancança. 
 
Un altre dels indicadors que volíem fer servir per mesurar la millora del rendiment 
acadèmic dels estudiants són les dades proporcionades per l’Oficina de Planificació i 
Qualitat. Malauradament, disposem de les dades corresponents als cursos 2002-2003 i 
2003-2004, però no encara de les del curs 2004-2005.  
 
 
6. Conclusions 
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En general, els quatre professors que hem participat en aquest primer any d’un projecte 
d’innovació docent n’estem molt satisfets. Per a tots nosaltres ha estat el primer cop que 
hem treballat en equip i d’una manera tan coordinada en la docència d’una assignatura, 
cosa que ha estat altament enriquidora: ens ha obligat a preparar els temes amb molta 
antelació, i ens ha permès de reflexionar a fons tant sobre la matèria com sobre la 
manera d’ensenyar-la. El comentari general ha estat que ens agradaria poder fer una 
cosa semblant amb totes les nostres assignatures. 
 
Pel que fa al material d’estudi dissenyat específicament per a aquestes assignatures (els 
apunts del professor, els handouts, els exercicis i els exercicis autocorrectius), tot i 
estar-ne bastant contents, estem ara en procés de reelaboració i correcció. Per a aquest 
procés estem repetint el sistema original: cada un de nosaltres s’ocupa d’un tema 
concret i els altres proporcionen comentaris i suggerències. Les qüestions que cal 
millorar són les següents: aclarir alguns punts que no quedaven prou clars; reorganitzar 
algunes parts del temari; afegir més referències al català; i elaborar més exercicis, tant 
per corregir a classe com autocorrectius. 
 
Alguns dels problemes detectats en el Campus Virtual quedaran arreglats, esperem, amb 
la versió 5.0 que estarà disponible a començaments del curs 2005-2006. Per altra banda, 
per a dues de les professores, aquest ha estat el primer cop que feien servir el Campus 
Virtual. De cara al curs que ve, tenim intenció d’ampliar les utilitats usades, incloent-hi 
el Lliurament d’arxius i el Fòrum (que només ha fet servir una professora durant el curs 
2004-2005). 
 
Tot i que s’ha supervisat la feina dels alumnes durant tot el curs, no deixa de ser cert 
que el gruix de la nota final venia determinat per la qualificació obtinguda a l’examen 
final. Per al curs vinent hem canviat el sistema d’avaluació per tal de seguir més de prop 
l’evolució dels estudiants: 35% primer parcial, 35% segon parcial, 15% tutoria 
integrada, 15% deures i tasques fetes a classe. 
 
De cara al curs que ve, doncs, els nostres objectius són acabar de polir el material 
d’estudi; augmentar l’ús del Campus Virtual; fer un seguiment del nou sistema 
d’avaluació continuada; i elaborar una pàgina web interactiva on hi hagi penjat tot el 
material i també els exercicis autocorrectius. 
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