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1. Introducció 
 

La plataforma ACME (Avaluació Continuada i Millora de l’Ensenyament) va ser creada l’any 

1998 per un grup de professors del departament d’Informàtica i Matemàtica Aplicada. 

L’ACME es va concebre com una plataforma d’e-learning, és a dir, un sistema que mitjançant 

l’ús d’Internet afavorís l’aprenentatge, permeten la interactivitat entre alumne i professor 

sobre un temari comú. 

Actualment l’ACME s’utilitza com a complement a les classes presencials, on el professor 

exposa de manera magistral els conceptes i resol algun exercici a mode d’exemple, per a que 

després l’alumne, utilitzant la plataforma ACME, intenti resoldre els exercicis proposats pel 

professor. 

Mitjançant la plataforma, l’alumne és conscient de les seves mancances sobre un tema en 

concret, el que facilitarà que acabi demanant tutories al professor per a resoldre els dubtes, 

tanmateix la utilització de l’ACME permet motivar a l’estudiant, ja que uns exercicis que abans 

s’havien de realitzar de forma voluntària i sense seguiment directe per part del professor ara 

esdevenen fonamentals donat que el professor és capaç de realitzar un seguiment directe de 

cada alumne. La característica més important és que l’alumne rep una resposta en funció de si 

el seu exercici és correcte o no. 

La correcció dels exercicis és realitzada pel nucli corrector de la plataforma ACME permeten 

que el professor es pugui centrar en la seva tasca docent, en la creació de més activitats i en el 

seguiment de l’alumnat. Les hores dedicades pel professor a la correcció d’exercicis s’ha vist 

reduïda considerablement amb la utilització de la plataforma ACME. 

L’ACME és capaç de corregir qualsevol exercici que tingui un plantejament matemàtic i amb el 

temps ha anat creixent per a poder resoldre exercicis de programació en diversos llenguatges i 

pseudocodi, de grafs d’autòmats, de circuits elèctrics i de bases de dades, que inclouen models 

d’Entitat-Relació, bases relacionals i UML, etc. 

L’ACME també disposa de varies tipologies d’exercicis estàndard com són el exercicis d’omplir 

blancs, de relacionar conceptes,  els tipus test i eines com els glossaris, els wikis o els de lliurar 

fitxers tant individualment com en grup. 

El creixement progressiu de la plataforma ACME ha estat possible gràcies al seu disseny 

modular, on a partir d’uns mòduls base es proporcionen el conjunt d’eines necessàries per a 

desenvolupar les noves funcionalitats, aquestes noves funcionalitats s’incorporaran de manera 

independent i sense afectar a les altres. 

Per tant no és d’estranyar la ràpida expansió que ha tingut la plataforma ACME dins la 

universitat de Girona, actualment és utilitzada per 6.149 alumnes de les diferents facultats,  en 

un total de 119 assignatures, i amb un repositori total de 4.400 exercicis, que gràcies a la seva 

parametrització poden generar un gran nombre d’enunciats diferents. 
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2. Problemàtica 
 

Una de les característiques de que disposa l’ACME, tant per l’alumne com pel professor, és la 

possibilitat d’imprimir tots els exercicis d’una activitat, ara bé, aquesta eina, actualment està 

poc desenvolupada fent que la impressió sigui a partir d’una sèrie de captures dels enunciats, 

resultant un quadern d’exercicis poc atractiu de cares a l’usuari per a poder treballar-hi i 

tampoc es dona l’opció de permetre la descàrrega del quadern en cap format. 

 

Figura 1. Captura de pantalla que mostra l’opció d’imprimir els exercicis d’una activitat 

 

Per tant, els responsables de la plataforma creuen adient que s’hauria de permetre la 

descàrrega dels exercicis d’una assignatura, facilitant d’aquesta manera que un alumne 

disposés d’un document maquetat que contingués tots els exercicis d’una assignatura. 

Aquesta eina també ha d’estar disponible per als professors, proporcionant la possibilitat de 

descarregar enunciats del repositori  (que és el lloc on l’ACME emmagatzema els enunciats 

dels problemes) i crear agrupacions d’exercicis en format pdf per tal que en pugui fer l’ús més 

adient (enviar-los i/o repartir-los als alumnes, crear un llibre, tenir en paper tots els exercicis 

d’una determinada matèria, etc.)   

3. Objectius 
 

L’objectiu d’aquest Projecte Final de Carrera és desenvolupar l’anàlisi, disseny i implementació 

de les modificacions necessàries a incorporar a la plataforma ACME per tal de generar 

documents PDF dels exercicis de l’ACME. El projecte consta de tres  parts: 
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 Permetre que l’alumne sigui capaç d’obtenir un fitxer en el qual hi hagin tots els 

exercicis de l’assignatura escollida, El professor també podrà obtenir el dossier d’un 

alumne en concret. 

 Permetre que el professor pugui generar un dossier de problemes base a partir dels 

exercicis que hagi seleccionat del repositori. 

 Permetre que el professor pugui generar un conjunt de dossiers de problemes per a 

després repartir entre els seus alumnes.  

4. Dossier d’activitats de l’alumne 
 

Al inici del projecte, l’alumne només disposa de la capacitat d’imprimir un dossier basat en les 

imatges que genera l’ACME de les seves activitats, de manera que el resultat de la impressió 

acaba sent un conjunt de fulls amb una presentació que deixa bastant que desitjar, juntament 

amb la impossibilitat d’imprimir totes activitats d’una assignatura de cop, acaba resultant que 

l’alumne no acostumi a imprimir les activitats per  la lentitud del procés i el resultat final, 

també cal afegir que no es permet guardar en el disc les activitats que es tenen assignades. 

Per permetre la descarrega del dossier d’activitats d’un alumne s’ha treballat amb fitxers 

Latex, ara bé, no tots els enunciats de l’alumne provenen d’una font en Latex, per tant, ha 

sigut necessari aplicar un conjunt de millores i revisions per facilitar la posterior tasca de 

conversió a Latex dels enunciats en format HTML i text. 

Des dels propis enunciats en format Latex també s’ha decidit aplicar una revisió i millora del 

contingut per facilitar la seva posterior compilació a pdf. 

Les millores que s’han hagut de realitzar durant tot el procés per a generar el dossier, són des 

de reemplaçaments de caràcters conflictius en els enunciats en format Latex, HTML i text  fins 

a comprovar la correctesa de la construcció d’una taula o enumeració en els enunciats un cop 

estan en format Latex, en alguns exercicis també s’efectuen alguns retocs centrant-nos en si 

pertanyen a un tipus o un altre. 

El dossier que generarem també contindrà les imatges de l’enunciat i en cas que tinguin fitxers 

adjunts s’inseriran dins del propi document si són imatges, altrament deixarem un missatge on 

es notificarà que hi ha documents que s’han de consultar a la plataforma. 

5. Dossier de problemes base pel professor 
 

El professor, és l’usuari que té la capacitat d’accedir al repositori d’exercicis, així com consultar 

el text dels exercicis i descarregar-se’ls al disc per a realitzar posteriors modificacions i tornar a 

pujar l’exercici modificat al repositori. 

Per a consultar un exercici és necessari que el professor realitzi un seguit de passos, ha 

d’accedir al repositori, i per a cada exercici en que vulgui consultar la redacció, paràmetres o 
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codi de resolució, haurà d’accedir a l’opció de consultar fitxa, un cop a dins de la fitxa haurà de 

clicar l’opció de visualitzar el codi de l’exercici. 

Com es pot veure, això és un procés lent i a mesura que s’han de revisar un nombre més elevat 

d’exercicis fa que l’usuari acabi cansat, per tant, una de les funcionalitats que desenvoluparem 

pel professor és la capacitat de descarregar-se un dossier en format pdf a partir dels exercicis 

que hagi seleccionat en el repositori d’exercicis. 

Aquest dossier neix de la idea d’oferir als professors un dossier dels exercicis que es poden 

trobar en el repositori en format ACME. Com que el dossier que crearem haurà de ser 

entenedor per a persones que no s’hagin d’implicar directament amb al creació d’exercicis de 

l’ACME haurem d’aconseguir eliminar els diferents tags que acompanyen els exercicis (<E>, 

<ENUNCIAT>, <P>) i mostrar les parts que poden formar part de l’enunciat i les que s’utilitzen 

en el codi de resolució, tanmateix caldrà mostrar, si es dona el cas, amb quins altres 

paràmetres pot combinar. 

Així doncs, amb els requisits esmentats es procedeix a realitzar una tasca semblant que el 

dossier d’activitats, s’agafen les dades de tots els exercicis que hi havia a la cistella i es 

procedeix a construir la taula amb la informació bàsica i l’enunciat. 

A continuació, s’escriuen els paràmetres dins d’una taula, en aquesta taula es mostraran la 

part visible, la part matemàtica i amb que pot combinar el paràmetre, juntament amb una 

columna que indica la fila i ens permetrà guiar-nos dins de la taula quan hi hagin paràmetres 

grans. A l’hora de construir aquesta taula es va tenir en compte que hi poden haver tants 

paràmetres com el professor desitgi i per tant va ser necessari utilitzar la llibreria ltxtable que 

ens permetia mostrar una taula al llarg de vàries pàgines. 

Amb el codi de resolució dels exercicis es va decidir utilitzar l’entorn del lstlistings que ens 

permetia forçar salts de línia un cop s’arribés al marge del full. 

El dossier que generarem també contindrà les imatges de l’enunciat i en cas que tinguin fitxers 

adjunts s’inseriran dins del propi document si són imatges, altrament deixarem un missatge on 

es notificarà que hi ha documents que s’han de consultar a la plataforma. 

6. Generació de dossiers de problemes 
 

El professor també obtindrà la capacitat de poder generar un nombre determinat de dossiers 

per a la seva posterior descàrrega, d’aquesta manera el professor disposarà d’un nombre 

determinat de dossiers per a repartir als seus alumnes com a treball, activitats de reforç, com a 

examen o entregar el dossier a una editorial per a generar un llibre d’exercicis. 

Aquests dossiers hauran de garantir al professor que en cas de repetir un exercici vàries 

vegades no conté els mateixos paràmetres, també s’ha d’incorporar la possibilitat d’agrupar 

diversos exercicis per a que durant el sorteig se’n seleccioni un aleatòriament així com donar la 

possibilitat al professor d’afegir el títol del dossier, l’autor o autors i un text abstracte que 
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s’afegirà al final de la pàgina, també caldrà tenir en compte que un mateix exercici pot 

pertànyer a diferents tipologies, per tant, s’ha de donar l’opció de seleccionar la que desitgem. 

Per aquesta última part, s’ha dissenyat una interfície capaç de guiar el professor per a generar 

els dossiers desitjats, que permeti l’agrupació i repetició d’exercicis i la personalització de 

l’índex i dels dossiers. 

A l’hora de realitzar el sorteig s’ha garantit que els exercicis que siguin sortejats múltiples cops 

tinguin paràmetres diferents, altrament no sortiran al dossier. El sorteig que realitzem és 

semblant al que realitza l’ACME, ara bé, mentre que l’ACME realitza un sorteig dirigit a N 

alumnes, nosaltres haurem de realitzar N sortejos sobre un alumne fictici. 

Durant el sorteig anem guardant les parts que ens interessen per després escriure-les en un 

fitxer, el contingut d’aquest fitxer haurà de passar per unes etapes de revisió i millora, ja que 

tindrà els mateixos problemes que el dossier d’activitats de l’alumne, tanmateix afegirem les 

imatges i els fitxers adjunts de que disposi. 

7. Conclusions 
 

Els objectius proposats pel Projecte Final de Carrera s’han assolit a través de la implementació 

del mòdul per a generar els tres tipus de dossiers i les interfícies necessàries per a poder-los 

sol·licitar.  

- Dossier d’activitats de l’alumne: amb el dossier que serà capaç de generar 

l’alumne, es podrà endur les activitats de l’ACME per treballar-hi on vulgui sense 

haver de disposar d’una connexió a internet per a consultar els exercicis, el 

professor també disposarà de la capacitat per descarregar-se’l.  

 

- Dossier de problemes base:  amb aquest dossier es podrà descarregar un conjunt 

d’exercicis preparats per  a ser consultats off-line i en format llibre. D’aquesta 

manera, es podrà ensenyar als professors que no estiguin familiaritzats amb 

l’ACME els exercicis que hi ha en el repositori. 

 

- Dossier de problemes: Amb el dossier de problemes, s’ofereix al professor la 

possibilitat de generar un nombre de quaderns per a entregar als alumnes com a 

treball, exercicis assegurant que dins d’un mateix quadern no es repetirà cap 

exercici. 

La feina realitzada haurà de ser ampliada amb la futura incorporació de noves tipologies 

d’exercicis a l’ACME, de manera que serà un projecte que haurà d’anar seguint evolucionant si 

es vol mantenir durant els anys també és indispensable per a generar un quadern que els 

exercicis redactats segueixin les pautes d’escriptura de cada tipus, a més a més és vital evitar 

utilitzar editors de texts no plans per a redactar els exercicis que seran pujats a l’ACME. 


