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Assignatures d’estadística al vell i al nou pla d’estudis 

Pla 1994 

Mètodes estadístics de l’enginyeria I 

Mètodes estadístics de l’enginyeria II 

6 crèdits 

4,5 crèdits 

Pla 2010 

Estadística 

6 crèdits 

3 crèdits 

Tècniques estadístiques per a la qualitat 



Cap a un model de classe inversa a l’assignatura “Tècniques estadístiques per a la qualitat” 

Assignatures d’estadística al vell i al nou pla d’estudis 

Pla 2010 Pla 1994 

Mètodes estadístics de l’enginyeria I 

Mètodes estadístics de l’enginyeria II 

Estadística 

6 crèdits 

4,5 crèdits 

6 crèdits 

3 crèdits 

Tècniques estadístiques per a la qualitat 



Cap a un model de classe inversa a l’assignatura “Tècniques estadístiques per a la qualitat” 

Assignatures d’estadística al vell i al nou pla d’estudis 

Pla 2010 Pla 1994 

Mètodes estadístics de l’enginyeria I Estadística 

6 crèdits 

4,5 crèdits 

6 crèdits 

3 crèdits 

Tècniques estadístiques per a la qualitat Mètodes estadístics de l’enginyeria II 



Cap a un model de classe inversa a l’assignatura “Tècniques estadístiques per a la qualitat” 

Idees per fer l’assignatura 

Vam decidir:  
• Fer les 2 hores setmanals de classe en una única sessió 
• Que totes les sessions fossin en aules informàtiques 

La idea que hem implementat:  
• Per cada sessió, tenir un material preparat que els 

estudiants han de llegir abans de la classe presencial.  
• Els estudiants responen un qüestionari sobre el que han 

llegit a través d’Atenea (això té un pes a la nota final, 10%) 
• A la classe, no s’explica el que ja han llegit, només es fa 

un resum (més o menys ampli en funció de la dificultat del 
tema) i es comenten els seus dubtes.  

• Després, la major part de la classe es destina a fer 
exercicis i casos pràctics.  
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Dificultats per tirar endavant aquest sistema 

• Vam infravalorar la feina de preparar tot el material el primer quadrimestre que 
es va impartir l’assignatura.  

• A alguns professors se’ls hi fa difícil aquest format de classe. Estan més 
còmodes fent una classe magistral. 

• Alguns estudiants volen que se’ls hi doni allò a què estan acostumats: potser 
prefereixen seure i prendre apunts a l’actitud més activa d’haver de participar.  

• Anem canviant coses de l’assignatura curs rera curs, encara està en una 
mena de “règim transitori”…  
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Dificultats per tirar endavant aquest sistema 

• El fet de tenir tot el material disponible (i també les solucions dels 
exercicis) fa que la classe realment hagi d’aportar algun valor, en cas 
contrari segurament no val la pena anar.  

• Quanta gent va a les classes d’aquesta assignatura?  
• Els qui van a classe treuen millors notes que els que 

no hi van?  



Cap a un model de classe inversa a l’assignatura “Tècniques estadístiques per a la qualitat” 

Gent que va a classe 

Podem 

treure la 

llista de 

gent que 

assisteix a 

cada classe 

Filtrem per grup Filtrem per data 

Mirem hores entre 
12.00 i 14.00 

Mirem adreça IP de 
la UPC 
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Gent que va a classe 

Assistència a la penúltima classe:  
61 % (110 estudiants de 179 matriculats) 

Grup Profe Horari Percentatge assistència
11 A Divendres de 12 a 14 59
12 B Divendres de 12 a 14 57
21 C Divendres de 8 a 10 52
22 A Divendres de 8 a 10 75
31 B Dilluns de 10 a 12 57
32 D Dilluns de 10 a 12 78
41 D Divendres de 16 a 18 47

Primera 
classe 

Segona 
classe … Classe després 

de parcials … Penúltima 
classe 

Última 
classe 

77 % 83 % 68 % 61 % 59 % 

“Perdem a classe” un 20% dels estudiants durant el curs 
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Diferència entre anar a classe i no anar-hi 

Two-sample T for SI van a classe vs NO van a classe 
 
                   N   Mean  StDev  SE Mean 
SI van a classe  111  6,754  0,965    0,092 
NO van a classe   61  6,250  0,665    0,085 
 
Difference = μ (SI van a classe) - μ (NO van a classe) 
Estimate for difference:  0,504 
95% lower bound for difference:  0,297 
T-Test of difference = 0 (vs >): T-Value = 4,03  P-Value = 0,000  DF = 161 

Diferencia significativa 
a la nota final entre els 
qui van a classe i els 

que no! 

NO van a classeSI van a classe

10

9

8

7

6

5

La diferència és de mig punt 
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Conclusions 

Fer que els estudiants preparin material abans d’anar a classe ens 
ha permés:  
• Veure més contingut del que podríem fer si ho baséssim tot en 

classes magistrals.  
• Que els estudiants assoleixin objectius d’aprenentatge de 

categories superiors al que aconseguiem amb només classes 
magistrals (alguns més, altres menys, altres no) 

• Acostar-nos més als estudiants i crear a classe un clima de 
confiança. Passar-ho millor a les classes.  
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