
1 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcció d’un clima 

motivacional a l’aula de ciències 
 

Treball Final de Màster 

Màster en formació de professorat de secundària. Especialitat: Ciències Naturals 

Universitat Pompeu Fabra  

Barcelona, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Sònia Suñer Colomer 

                                                                                               Tutora: Sílvia Lope Pastor   

                                                                                               Mentora: Maria Sellés Vila 

 

 



2 
 

 

AGRAÏMENTS 

 

En primer lloc agrair al meu company de pràctiques Urtzi per l’equip que hem 

format i la feina realitzada en el moment disseny de la unitat didàctica base 

d’aquest treball. També vull donar les gràcies a la Maria per la seva atenció, 

ajuda i consells. I per fer-nos de model d’implicació en un centre educatiu. Així 

mateix voldria agrair a la Sílvia per a donar-me indicacions per la realització del 

treball fins a l’últim moment. Igualment agrair a en Marcel per les orientacions 

en el disseny de la unitat didàctica i per la seva implicació com a professor. Per 

acabar donar les gràcies a la Mar per ensenyar-nos a passar de dades 

qualitatives a quantitatives tot categoritzant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

RESUM 

 

Partint de les inquietuds docents d’optimitzar l’aprenentatge dels alumnes i 
gestionar l’aula de manera eficaç.  
El següent treball vol aprofundir en el tema de la motivació escolar.  
Es comença per documentant-se sobre factors que intervenen en la motivació  i 
recollir les estratègies d’intervenció plantejades proposades per diversos 
autors. 
Considerant aquesta informació, es dissenya una Unitat Didàctica  tractant 
contingut i competències científiques. Aquesta programació es caracteritza per 
incloure cinc estratègies que persegueixen construir un clima motivacional 
d’aula positiu. Mentre es desenvolupen les accions, se n’analitza l’aplicació i 
l’efecte en la motivació. Finalment es plantegen propostes de millora. 
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1 Introducció 

1.1Presentació general del treball  

La construcció d’un clima motivacional a l’aula de ciències és el tema principal 
d’aquest treball. Quan parlem de clima motivacional ens referim a un ambient 
que permeti als alumnes experimentar un estat psicològic caracteritzat per tenir 
energia, intenció i durabilitat en realitzar les activitats didàctiques (Jacot A 
2014). 

En aquest treball es vol construir un clima motivacional d’aula és a dir, utilitzar 
un conjunt d’estratègies dins la unitat didàctica científica que facilitin la 
motivació per l’aprenentatge de l’alumnat. Al llarg de la posada en pràctica 
d’aquestes estratègies se n’analitzarà l’aplicació i l’efecte. Finalment es 
proposaran millores per a properes intervencions educatives.  

Les accions plantejades per augmentar el clima motivacional s’han aplicat en 
una unitat didàctica sobre el contingut curricular de les forces de 2n d’ESO. La 
unitat didàctica s’ha posat en pràctica en un grup de 22 alumnes de l’institut 
Milà i Fontanals del barri del Raval de Barcelona. El grup es caracteritza per un 
nivell d’aprenentatge baix, on hi ha casos d’absentisme, i on s’observa una 
motivació baixa de l’alumnat per aprendre ciència.  

S’ha escollit el tema de la motivació ja que com diu Coll (1986), existeix una 
relació entre els aspectes motivacionals i l’aprenentatge significatiu que com a 
docent busco pels meus alumnes (Martí, 1997). D’altra banda treballar per 
millorar el clima motivacional d’aula implica treballar per la prevenció de 
conductes disruptives dels alumnes (Moreno, 2006).  

Les accions s’han ideat tenint en compte algunes estratègies que proposa la 
teoria per a intervenir en els factors que influeixen en la motivació. 
Concretament les activitats de les unitats didàctiques es caracteritzen per 
incloure exemples variats del contingut, diversificar la tipologia 
d’activitats, i promoure la interacció dels alumnes (Teixidó, 2014). En el 
disseny de les tasques també s’ha intentat establir una dificultat adequada. I 
finalment els professors han ofert atenció i ajuda personalitzada als alumnes.  

 

Per avaluar l’efecte de les intervencions s’han estudiat dos factors presents en 
un clima motivacional d’aula positiu, la percepció d’aprenentatge, la 
percepció d’utilitat de les classes. Així mateix, s’han estudiat els indicadors 
de l’interès, l’actitud a classe i l’actitud envers l’esforç. 
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1.2 Objectius: 

 

 Descriure estratègies per estimular la motivació acadèmica de 
l’alumnat. 

 Aplicar les estratègies en una unitat didàctica científica . 

 

 Descriure quins factors influeixen en el clima motivacional de l’aula. 

 Dissenyar una UD que motivi als alumnes de 2n d’ESO C de l’IES 
Milà i Fontanals per a  l’aprenentatge de la ciència. 

 Avaluar l’aplicació i l’efecte de l’acció proposada en relació a la 
construcció d’un clima motivacional  . 

 Plantejar possibles solucions als problemes i mancances d’aquesta 
UD en relació a la construcció d’un clima motivacional.   
 

1.3 Marc teòric 

 

En aquest apartat es defineixen els factors personals que influeixen en la 
motivació acadèmica. 

Un dels factors que influeix en la motivació és la curiositat, Ausubel(1981) ens 
diu que la curiositat per aprendre proporciona a l’individu un motiu intrínsec 

cap a la tasca que consisteix en tenir la necessitat de saber. Aquesta curiositat 
provoca que l’estudiant sigui més persistent, aprengui eficaçment i tendeixi a 
arribar a conclusions abans que altres estudiants (Josué, 2008).  

L’habilitat de l’estudiant per socialitzar-se també facilita l’existència d’una 

actitud positiva cap a l’estudi perquè d’una banda, permet a l’estudiant establir 
relacions que poden ser un suport quan necessiti afrontar tasques 
acadèmiques. I d’altra banda, fa possible la satisfacció de la necessitat 
d’aprovació i de reconeixement de les virtuts de l’alumne per part del professor, 
companys, pares i mestres (Josué, 2008). 

Un altre factor important en la motivació és l’interès. L’interès és un concepte 

que implica una relació específica entre la persona, l’àrea de contingut i/o unes 
activitats concretes. Tot i que no tots, alguns autors utilitzen el concepte 
d’interès per a donar explicació a la motivació en processos motivacionals de 
l’àmbit escolar (Miras, 2004). Eccles distingeix entre interès individual i interès 
situacional. L’interès individual és estable i es refereix a una orientació cap a 
dominis de coneixement. Mentre que l’interès situacional implica un estat 
emocional d’excitació provocat per les característiques d’una tasca (Eccles, 
1998) 

Les metes són les finalitats que es persegueixen a través d’una conducta 
humana, les quals donen sentit al comportament. Depenent de les metes que 
persegueixin els alumnes, aquests estaran més o menys motivats per 
aprendre. La motivació que inclou la meta de realitzar les tasques escolars 
buscant principalment incrementar la pròpia competència i el domini del 
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coneixement és el tipus de motivació que afavoreix més a l’aprenentatge. Una 
altra meta important pels estudiants és el desig d’aprendre alguna cosa útil, ja 
sigui per les necessitats actuals o bé per a metes a llarg termini. La 
recompensa també és un tipus de meta efectiva per aconseguir que els 
alumnes facin la feina, tot i que en general perjudica a la motivació intrínseca. 
Un tipus de recompensa social favorable per a la motivació intrínseca és que el 
professor faci adonar a l’alumne del seu progrés.  

L’aprovat és un altre exemple de meta. Segons Maslow (1954) la seguretat i 
l’acceptació que dona l’aprovat és una necessitat més bàsica que la millora de 
la pròpia competència. Per això és recomanable encarar l’avaluació a la 
recerca de l’aprenentatge significatiu i a augmentar la motivació per 
l’aprenentatge. Estudiar per la meta de preservar l’autoestima dóna lloc a 
conductes i actituds que no afavoreixen l’aprenentatge com no participar o no 
estar atent en algunes ocasions. 

Una altra meta que motiva als alumnes és sentir que el control de la seva 
conducta depèn de les decisions que prenen. Per tant promoure l’autonomia de 
l’alumnat augmenta la motivació. (Garcia, 2008) 

La manera d’afrontar la tasca també influeix en la motivació de l’alumnat. 
Garcia extreu de les teories de Nicholls, Dweck i Kuhl que si els alumnes 
desenvolupen pautes de comportament orientades al procés es mostren 
motivats i el seu rendiment és bo, en canvi, si els subjectes mostren pautes de 
comportament només orientades al resultat, es mostren desmotivats i el seu 
rendiment és menor. (Garcia, 2008). 

La rellevància és el reconeixement conscient de la transcendència del material 
o activitat que es realitza a l’aula (Keller, 2010). Si els alumnes no perceben el 
valor del que realitzen per a adquirir o desenvolupar competències 
intrínsicament valuoses, el més probable és que no afrontin la feina amb la 
motivació adequada. D’altra banda, si no es veu cap utilitat pot ser que veig 
l’estudi com una obligació, perjudicant a la motivació (Garcia, 2008). 

En algunes situacions malgrat l’esforç, els alumnes no experimenten avenços 
en els seus aprenentatges, llavors el nivell de motivació disminueix. Això pot 
ser degut a que no utilitzin estratègies d’aprenentatge idònies. Llavors 
necessiten treballar l’autoregulació de l’aprenentatge, és a dir,  la capacitat de 
d’organitzar, dirigir i ajustar els processos mentals a les necessitats de les 
tasques (Garcia, 2008).  

Les expectatives d’èxit constitueixen un dels determinants més importants de 
la conducta motivada per l’assoliment. Hi ha diversos tipus d’expectatives i 
influeixen diferent en la disponibilitat per esforçar-se. 

Les expectatives d’autoeficàcia són les creences d’un individu sobre si podrà 
fer front a una tasca. Les expectatives de resultat fan referència sobre si una 
determinada conducta tindrà repercussió amb el resultat. Per exemple la 
creença d’un alumne sobre la inutilitat de preguntar dubtes per poder aprovar. 
Les expectatives de control són les idees que tenen els alumnes en relació a la 
possibilitat de controlar l’assoliment d’un objectiu. Finalment les expectatives de 
conseqüència fan referència a les conseqüències que tindrà l’obtenció d’un 
resultat (Garcia 2008).  
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Per acabar, les atribucions que utilitzen els alumnes per a justificar el seu èxit 

o fracàs tenen repercussions en la motivació. Els alumnes amb una alta 
motivació atribueixen el fracàs a factors interns, variables i controlables, és a 
dir, consideren que modificant la seva conducta poden afrontar la tasca. Aquest 
tipus d’alumnes atribueixen l’èxit a la seva capacitat o habilitat personal, la qual 
cosa promourà expectatives altes.  

Els alumnes amb motivació baixa atribueixen els seus èxits a factors externs 
com la sort o la facilitat de la tasca. I consideren que la causa del seu fracàs és 
la falta de capacitat personal. Això inhibeix la motivació. (Graham, 1996 i 
Garcia, 2008). 

 

 

En aquets apartat es vol fer un recull de les estratègies descrites a la 
bibliografia com a útils per a incentivar la motivació dels alumnes.  

Pickens en els seu recull d’experiències de professors indica com les 
estratègies d’instrucció on s’inclou la interactivitat i la varietat promouen la 

motivació dels alumnes. Així mateix, els ambients de classe on s’observa 
acceptació, seguretat, relació i responsabilitat en l’alumnat, es percep major 

motivació (Pickens.M 2009). 

Per tal d’augmentar l’interès i la implicació a la classe Hardé planteja lligar el 
contingut amb els objectius futurs dels estudiants, indicar la seva rellevància i 
connectar-lo amb els interessos dels alumnes per així augmentar la seva 
motivació intrínseca. Finalment també proposa tractar als alumnes com a únics 
i mostrar-los-hi cura i respecte (Hardé.P, 2008). 

A partir de la teoria de l’atribució de Weiner, Graham recomana al docent no 
expressar llàstima ni compassió davant del fracàs d’un alumne, ja que llavors 
l’alumne tendirà a atribuir el fracàs a les baixes habilitats i això serà negatiu per 
l’autoestima de l’alumne i  per tant, negatiu per la seva motivació. D’altra banda 
afirma que si s’entrena als alumnes a atribuir el fracàs a la falta d’esforç, llavors 
l’esforç augmentarà, és a dir augmentarà la motivació per l’assoliment (Graham 
1996).   

Garcia va dissenyar un programa per tal d’augmentar la motivació per 
l’aprenentatge a un grup d’alumnes de 1r d’ESO, el qual va demostrar ser 
efectiu. A continuació s’enumeren les característiques del programa docent:  

 Deixar molt clar als alumnes la finalitat i el sentit de les tasques, quan es 
proposen i comenten les activitats i durant les conclusions. 

 Evitar exposicions àmplies del professor i acompanyar les 
intervencions del professor amb intervencions dels alumnes.  

 Plantejar preguntes a l’alumnat per aconseguir la implicació i possibilitar 
que els alumnes relacionin els conceptes i competències que es 
treballen amb la seva experiència personal i d’aprenentatge. 

 Permetre que els alumnes facin comentaris sobre el que explica el 
professor, les activitats realitzades o les intervencions d’altres alumnes. 

 Proporcionar un guió als alumnes per cada tema amb orientacions i 
recomanacions. Algunes orientacions podrien ser dir que es centrin en el 
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procés més que en el resultat, que desglossin el treball en petites 
tasques per poder-ho abordar amb més facilitat o indicar que es 
plantegin estratègies que puguin ajudar-los a resoldre el problema.    

 Promoure la reflexió a través de l’aplicació de les competències i 
continguts treballats a classe a situacions i experiències personals.  

 Permetre que els alumnes prenguin decisions sobre les conductes 
relacionades amb el seu aprenentatge, tot mostrant possibles 
conseqüències d’adoptar una o una altra conducta.  

 Atribuir el resultat a l’esforç i a l’estratègia seguida.  

 Indicar que la intel·ligència es va desenvolupant a mesura que s’exercita 
tot resolent tasques que presentin una dificultat progressiva.  

 Si els alumnes diuen que una tasca és difícil, se’ls hi pot demanar: què 
fa que aquesta tasca sigui difícil? I estimular-los a detectar la causa per 
tal d’afrontar-la (Garcia, 2008). 

El model de disseny motivacional ARCS, proposat per Keller considera els 
factors de l’atenció, la rellevància, la confiança i la satisfacció. 

Com a estratègies per a suscitar l’atenció de l’alumnat planteja donar una peça 
sorprenent d’informació, canviar el to de veu, canviar la intensitat de la llum, la 
temperatura o utilitzar l’humor amb prudència per no provocar distraccions.  

Per a mantenir l’atenció recomana proposar problemes que només es puguin 
resoldre amb la recerca de coneixement, acompanyats d’activitats 
d’apropament prèvies. Una altra estratègia per a sostenir l’atenció de l’alumnat 
és canviar tant la tipologia d’activitats com la tipologia de seqüències 
d’activitats (Keller, 2010).  

En relació a la rellevància, proposa la diversitat d’exemples per tal de satisfer 
els objectius dels alumnes. Altres maneres d’estimular el sentiment de 
rellevància són incloure noms propis als textos, utilitzar material que confirmi 
els pensament preexistents dels alumnes, emprar exemples familiars pels 
alumnes en l’ensenyament de conceptes abstractes, preguntar per idees dels 
estudiants i permetre’ls compartir experiències personals relacionades amb el 
tema. 

Keller també reconeix la importància de les relacions interpersonals dins de 
l’aula. Com que hi ha alumnes que es mouen per l’assoliment propi i altre que 
tenen més la necessitat d’afiliació, aposta per combinar el treball cooperatiu 
amb activitats competitives per a satisfer a tothom.  

En referència a les estratègies de construcció de seguretat el model ARCS 
recomana dissenyar oportunitats d’èxit tot fent saber als alumnes els requisits i 
criteris d’avaluació de manera clara. Així mateix, proposa facilitar les 
experiències d’èxit quan s’ensenya algun concepte bàsic i una vegada 
apreses les bases, augmentar el repte. 

Aquest model indica que el procés d’aprenentatge ha d’anar acompanyat de 
feedback freqüent que permeti ajudar als alumnes a detectar les causes dels 
seus errors i controlar el seu propi aprenentatge. El professor ha d’expressar 
que és necessari fer errors i aprendre’n d’ells.  

Finalment les estratègies que generen satisfacció es concreten en possibilitar 
que els alumnes realitzin tasques d’aplicació on puguin adonar-se que després 



8 
 

de la classe, poden resoldre una tasca que abans no sabien fer. També es 
poden donar comentaris positius entusiastes quan les tasques estan ben fetes i 
fer referència al mèrit de l’assoliment (Keller 2010).  

1.3.3 Components afectius de l’aprenentatge científic: 

Sanmartí descriu que un dels components afectius de l’aprenentatge científic 
és l’actitud cap a la ciència. Tradicionalment s’ha considerat que molts 
estudiants tenen una imatge de la ciència com un gran número de paraules, 
definicions o fórmules que no resulten d’interès pels alumnes.  

Així mateix atribueix la falta de motivació i interès cap al treball científic a les 
creences sobre la utilitat de l’aprenentatge científic. En general el contingut de 
les classes de ciències es percep com alguna cosa que té poc a veure amb la 
realitat quotidiana i que només serveix per a continuar estudiant.  

Sanmartí proposa aprofitar la diversitat  d’interessos i motivacions per a millorar 
l’aprenentatge. Per a fer-ho recomana revisar la programació i plantejar-se si es 
dóna resposta a diversos tipus d’interès. També considera convenient 
diversificar el currículum al llarg del curs perquè tots els interessos dels 
alumnes puguin cabre-hi i al mateix temps en pugui explorar de nous. Per 
exemple suggereix iniciar les seqüències didàctiques amb activitats concretes i 
simples, properes als interessos dels alumnes i on tots puguin tenir èxit 
(Sanmartí, 2010). 

 

  

En l’anàlisi de la competència científica de l’informe PISA 2012, Catalunya va 
quedar en la posició 70 respecte als 133 països i regions participants. La 
puntuació de la competència científica va quedar per sota de la competència 
matemàtica i de la competència lectora. Per a promoure una millora d’aquesta 
competència es necessita treballar des de diversos sectors en xarxa, també 
tenint en compte la variable afectiva en l’ensenyament científic (Consell 
superior d’avaluació del sistema educatiu, 2013).  

L’ anàlisis del rendiment acadèmic a l’ensenyament obligatori del 2014 elaborat 
pel consell superior d’avaluació recull bones pràctiques docents, dins les quals 
hi apareix l’ajust de les activitats d’aprenentatge en funció dels interessos i les 
capacitats dels alumnes. En aquest mateix document apareixen exemples de 
mesures curriculars observades en els centres, una d’elles és proposar 
metodologies diverses, que facilitin la participació de l’alumnat des d’una 
perspectiva inclusiva. També hi apareix com a pràctica exemplar l’avaluació 
formativa que valora el procés i el progrés d’aprenentatge. Així doncs el 
sistema educatiu català comença a tenir en compte les mesures que  
promouen un clima motivacional de l’aula positiu (Consell superior d’avaluació 
del sistema educatiu, 2014).  
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2. Descripció de l’observació a l’aula 

 

Les intervencions que es plantegen s’han aplicat a l’IES Milà i Fontanals,  situat 
al barri del Raval, al districte de Ciutat Vella de Barcelona. Aquest institut es 
caracteritza per un alumnat de gran diversitat cultural i és considerat un centre 
de màxima complexitat pel seu context socioeconòmic. Això implica tenir una 
ràtio de menys alumnes per professor, tenir preferència a l’hora d’optar per les 
aules d’acollida (el centre en té dues), etc.  

Els indicadors que el departament d’ensenyament considera per a nomenar a 
un centre com a centre de màxima complexitat són el baix nivell d’instrucció 
dels pares, el nombre de pares d’alumnes perceptors de renda mínima 
d’inserció, el percentatge de pares d’alumnes en situació d’atur, el percentatge 
d’alumnes amb necessitats específiques i el percentatge d’alumnes nouvinguts 
(Del Pozo, 2014).  

Els centres públics del districte de Ciutat Vella tenen el 40% dels alumnes de 
nacionalitat estrangera. A més, el districte el curs 2013-2014 va tenir una 
mitjana de graduació d’alumnes a 4t d’ESO  menor (78,3%) que la mitjana de 
Barcelona (89,6%). I l’índex d’absentisme va ser superior (0.75%) a la mitjana 
de la ciutat (0.47%) (Consorci d’Educació de Barcelona, 2013 ).  

Una figura molt important al centre és el tècnic d’integració social que té la 
funció d’avisar a les famílies en cas d’absència de l’alumnat, relacionar-se amb 
els serveis socials de la zona i detectar problemes socioeconòmics.  

Els resultats acadèmics al districte han millorat des del 2007 i a través dels 
treballs en xarxa plantejats i plans com el pla d’educació de Ciutat Vella (2013-
2018) s’espera seguir millorant.  

Per exemple, el centre treballa col·laborativament amb els serveis educatius de 
la zona (EAP, LIC i CRP). Els especialistes de l’EAP assessora i dóna suport al 
professorat en l’atenció a la diversitat de l’alumnat i l’equip LIC promou la 
cohesió social  i la inclusió de l’alumnat a través del català, tot defensant el dret 
a la diferència.  

També cal destacar que l’institut participa en diferents programes per a millorar 
la situació acadèmica de l’alumnat, un exemple és el programa ÈXIT1 de reforç 
escolar per a l’alumnat. 

 

En aquest apartat es descriuen altres característiques socioafectives de 
l’alumnat, ja que l’aspecte de la motivació ja s’ha tractat en apartats anteriors.   

En el món socioafectiu de l’adolescent el més interessant per a ell és fer noves 
amistats, sentir-se en el grup de companys i aprendre a relacionar-se amb 
individus del sexe oposat (Moreno, 2009).  

Dins el grup classe s’ha observat que alguns alumnes no estableixen gaires 
relacions amb els companys. Em refereixo a tres  alumnes que es relacionen 
gairebé només amb el company de pupitre. 
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D’altra banda a través d’un sociograma passat a 19 dels 22 alumnes del grup 
es detecta com un dels alumnes no és escollit per fer activitats recreatives ni 
per treballar amb ell ni per assentar-se amb ell (Annex II: resultats 
sociograma). La socialització és un factor que influeix en la motivació. La 
proposta de fer interaccionar els alumnes entre ells i amb el professor a part de 
implicar-los en l’activitat, també pot afavorir la seva socialització.  

No s’ha realitzat una observació específica per a detectar el nivell de 
desenvolupament de la identitat dels alumnes. Tot i això, considerant que una 
identitat aconseguida és un nivell d’adhesió alt a metes educatives i 
professionals, a valors, i a l’orientació de gènere. Podem valorar el nivell 
d’identitat a partir d’alguns comentaris dels alumnes. S’ha detectat que alguns 
alumnes mostren haver-se plantejat metes educatives i professionals, ja que 
han expressat comentaris com: haig d’estudiar molt perquè vull ser metge o no 
necessito estudiar perquè treballaré a la botiga de la meva família. Mentre que 
altres alumnes no mostren moure’s per metes educatives ja que també s’han 
presenciat comentaris com jo no estudio, perquè si no estudio i aprovo em 
diuen llest (Moreno, 2009).  

Així mateix s’han observat conductes en diversos alumnes que impliquen estar 
identificat en una orientació de gènere (Moreno, 2009). És comú que els 
alumnes encara no es trobin en un estat d’identitat aconseguida, ja que 
aquesta es consolida als 16 anys. El que és més preocupant és que alguns 
alumnes presentin característiques d’identitat difusa, sense compromisos ni 
rumb (Perinat, 1997). Durant la intervenció s’ha intentat destinar una atenció 
personalitzada del professor cap a l’alumne, aquesta acció pot tenir un efecte 
orientador en l’assoliment d’una identitat aconseguida.  

L’autoestima dels alumnes tampoc s’ha analitzat profundament però s’ha 
detectat en alumnes puntuals conductes pròpies d’una autoestima positiva com 
la confiança mostrada en establir relacions amb els altres. Així mateix també 
s’han observat comportaments propis d’una autoestima negativa en alguns 
alumnes com dificultats per establir relacions.  

En aquest grup classe el rendiment és baix i un dels múltiples factors pot ser 
l’autoestima negativa de part de l’alumnat (Moreno, 2009). L’autoestima i les 
expectatives d’autoeficàcia estan relacionades i aquesta última és un factor 
influent en la motivació. L’atenció personalitzada del professor pot ajudar a 
l’assoliment de les tasques i a que l’alumne experimenti èxit. Això pot resultar a 
llarg termini a una autoestima més positiva.  

Els estudiants abans de la intervenció es troben en un nivell de pensament 
científic de principiant, ja que en les seves explicacions utilitzen estratègies i 
conceptes de raonament de nivell de principiant. Això és lògic, tenint en compte 
que és la primera vegada que treballen dins l’ensenyament formal els 
conceptes de forces. Fins que no hagin après els conceptes no els podran 
aplicar en el raonament científic (Perinat, 1997). Plantejant petits reptes de 
manera continuada i  establint relacions entre conceptes es pot ajudar a 
progressar cap a un nivell de pensament científic més expert. Això de retruc 
també afavorirà la motivació dels alumnes, tot estimulant metes d’aprenentatge 
i de millora de la competència. 
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Aquesta recerca només pretén millorar la futura pràctica docent. Essent 
conscient que  la informació extreta és molt exclusiva per a les característiques 
específiques d’aquest grup classe, i s’allunya d’una recerca didàctica 
convencional.  

Al llarg de la intervenció s’ha avaluat: 

(a) L’aplicació de les 5 estratègies 
 
-Exemples variats del contingut 

-Diversificar la tipologia d’activitats 

-Promoure la interacció dels alumnes  

-Dificultat adequada 

-Atenció i ajuda personalitzada als alumnes. 

(b) L’efecte de la intervenció a través d’indicadors de la motivació dels 
alumnes i factors que influeixen en la motivació.  

Per aquest anàlisis s’ha plantejat un recull d’informació basada en la 
triangulació de les dades.  

Els instruments utilitzats per a recollir informació han estat: 

1)Qüestionari als alumnes (Annex II). Es van passar dues versions del 

qüestionari, ja quan es va passar la primera versió, es va valorar que 
modificant-lo es podria obtenir més informació. Els qüestionaris inclouen una 
escala de Lickert d’interès (Miras, 2004), la justificació d’aquest interès, la 
percepció d’aprenentatge (Garcia, 2008) i la percepció d’utilitat de 
l’aprenentatge (Keller 2010).(versió 1). La versió 2 també inclou preguntes 
sobre què ha agradat més i què menys als alumnes, la percepció de dificultat 
de la classe, i la percepció d’atenció del professor cap a l’alumne.  

2)Pauta d’observació pels professors (Annex III). D’una banda s’analitzen 

alguns indicadors de clima motivacional: si els alumnes pregunten dubtes, 
completen les tasques, fan els deures, contesten a les preguntes que se’ls hi 
demanen a classe, si es senten comentaris “quin avorriment”, si s’observen 
badalls, conductes disruptives o interrupcions, si els alumnes demanen silenci 
si algú interromp la classe i si s’observa desmotivació degut al poc 
aprenentatge dels alumnes. D’altra banda es demanen suggeriments de millora 
per millorar el clima motivacional. I finalment la pauta d’observació també inclou 
preguntes per a valorar la correcta aplicació d’algunes de les estratègies: si la 

dificultat de les tasques s’adapten als nivells d’aprenentatge dins l’aula, si el 
professor està implicat en l’aprenentatge dels alumnes (Alonso, 2013) i si es 
varia la tipologia d’activitats (Pickens, 2009). 

3) Diari de classe (Annex VII). Inclou l’anàlisi de les tasques de les sessions, 

la reflexió sobre perquè algunes de les tasques no han funcionat com 
s’esperava i alguna proposta de millora.   
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Totes aquestes estratègies s’han emprat al llarg de la unitat didàctica. Però 
només s’estudien les activitats plantejades en les 3 sessions on s’ha recollit 
informació del diari de classe i els qüestionaris dels alumnes o la pauta 
d’observació dels professors acompanyants.  

La unitat didàctica s’ha desenvolupat en 10 sessions, les dues darreres 
dedicades a l’examen, i a la seva correcció i vídeo de síntesis (Figura 1).  

De la sessió 3 s’han recollit dades a través del diari de classe i de la primera 
versió del qüestionari dels alumnes. En aquest cas es va passar el qüestionari 
a 17 alumnes. 

A la sessió 7 només es va poder recollir dades a través de la pauta 
d’observació i del diari de classe. Per manca de temps no es va passar el 
qüestionari als alumnes. 

A la sessió 8 es van poder fer una triangulació ben feta i utilitzar els tres 
instruments de recollida de dades. Es va recollir informació del diari de classe, 
de la pauta d’observació del professor i de la segona versió  del qüestionari 
dels alumnes. Ara bé només es va poder passar a 8  alumnes perquè  la sessió 
8 es va dur a terme en grup partit, i en un del grups no es va tenir temps de 
passar-ho.  
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3. Descripció de la intervenció docent 

3.1Justificació i descripció general de la intervenció 

Les teories i models del disseny motivacional ofereixen vàries possibilitats 
d’intervenció a l’aula. En aquesta unitat didàctica en hem centrat en l’aplicació 
de 5 estratègies. A continuació es justifiquen en relació al marc teòric.  

 

 
 

En el model de disseny motivacional ARCS, Keller proposa canviar la tipologia 
d’activitats (Keller, 2010). Pickens en el seu recull d’experiències de professors 
també indica que aquesta estratègia és positiva per la motivació (Pickens, 
2009). Basant-se en aquesta bibliografia, s’ha dissenyat la unitat didàctica 
variant la tipologia d’activitats per influir positivament en el clima motivacional 
d’aula. A la taula següent (Taula 1) es concreten les diferents activitats 

distribuïdes segons la tipologia.   
 

Taula 1: Diversitat en la tipologia d’activitats 
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Keller en el seu model motivacional recomana proporcionar satisfacció a través 
de l’experimentació d’èxit en els conceptes més bàsics. I llavors quan els 
conceptes bàsics es tenen clars anar incrementant la dificultat (Keller,2010). El 
fet de plantejar reptes a l’alumnat pot significar una meta de millora de la 
competència i del coneixement, cosa que pot augmentar la motivació (Garcia, 
2008).   
Per tal d’ajudar a superar els reptes, les activitats inclouen bastides (Taula 2). 
Aquestes bastides consisteixen en pautes a seguir o aspectes a tenir en 
compte per a completar les correctament tasques que presenten una certa 
dificultat. A més s’ha intentat establir un ordre lògic d’aprenentatge, tot 
relacionant els conceptes d’una sessió amb els continguts de les sessions 
anteriors.   
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El fet que el contingut integri exemples variats dins les activitats 
d’aprenentatge, permet tractar temàtiques diferents i així satisfer la varietat 
d’interessos  personals de l’alumnat (Eccles,1998). La utilització d’exemples 
variats també possibilita que els alumnes reconeguin la utilitat i sentit de les 
activitats, continguts i competències que aquestes inclouen. Tot això provoca 
que els alumnes estiguin més motivats intrínsecament (Alonso, 2005) .   
 
Alguns dels exemples que es presenten dins la unitat didàctica són extrets de 
la vida quotidiana. Aquesta acció s’ha proposat perquè hi ha estudis realitzats 
per professors on s’indica que un dels factors que influeixen en l’estat de flow 
dels alumnes és  l’aparició d’escenes connectades amb la vida quotidiana. Les 
experiències flow segons Csikszentimihalyils són experiències que inspiren i 
motiven estudiants per aprendre (Dalton, 2014). Així, estimulant les 
experiències flow també s’impulsa un clima motivacional d’aula positiu.  
 

 
 

Des de la perspectiva dels alumnes un dels factors que té major efecte en la 
seva motivació per aprendre és  el fet que els professors els hi parin atenció 
per afrontar les dificultats. Aquesta ajuda promou que el alumnes es sentin 
acceptats i sentin que se’ls facilita l’aprenentatge i el progrés (Alonso, 2005). És 
per això que s’ha decidit incloure aquesta acció dins la planificació de la 
intervenció docent.  
Aquesta estratègia també està recolzada per Hardé, que proposa mostrar-los 
cura i respecte per tal d’augmentar l’interès i la implicació de l’alumnat (Hardé, 
2008) 
 
 

 
 
S’ha proposat aquesta estratègia ja que Pickens en la seu recull d’experiències 
i Garcia en el seu disseny motivacional inclouen promoure la interacció dels  
alumnes com a acció que millora la motivació dels alumnes (Garcia 2008 i 
Pickens 2009).  
 

A continuació es detallen els guions de les sessions que incorporen les 
activitats que permeten aplicar les estratègies proposades.   

3.2 Guió SESSIÓ 3: 

La primera tasca de la sessió 3 consisteix en que els alumnes descriguin 
oralment la característica principal de les forces a distància a partir de 
l’observació i manipulació pràctica d’imants i globus (exemples de força 
electromagnètica). Aquesta descripció és guiada pel professor a través del 
diàleg socràtic. 

A les sessions anteriors es treballen els conceptes de forces com a interacció i 
forces de contacte. Així, es persegueix que els alumnes detectin la diferència 
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entre els exemples de força de contacte proposats en les sessions anteriors i 
els exemples de forces a distància que es plantegen en aquesta sessió. Per 
tant es tracta d’un exemple de tasca que permet relacionar conceptes amb 
experiències d’aprenentatge anteriors, així com mantenir un ordre lògic 
d’aprenentatge. 

Una vegada descrites les forces a distància, es continua amb l’anàlisi d’un 
exemple de forces a distància. Per introduir el concepte de força de gravetat es 
demana a un alumne que salti, perquè en el cas que finalment es realitzin les 
olimpíades de física (context inicial de la UD) potser es necessitarà un voluntari 
per la prova del salt d’alçada. A partir d’aquí el professor pregunta com és que 
no pots saltar més enlaire i caus? Llavors s’espera que els alumnes responguin 
per la força de la gravetat. A continuació es reparteix la fitxa 3 (Annex III)  per 
tal de definir les característiques de la força de la gravetat a partir de la 
resolució de les preguntes de la fitxa . 

La sessió s’acaba donant resposta a la pregunta com és que no xoquen els 
cossos celestes del sistema solar. Per a respondre-ho s’utilitza una analogia 
pràctica on uns quants alumnes simulen ser el sol i planetes del sistema solar 
amb cordes. Els alumnes han d’estirar les cordes simulant exercir forces 
gravitacionals, que depenen de la massa dels cossos celestes que 
representen.  Finalment s’ha d’arribar a la conclusió que l’equilibri de forces 
evita que els planetes xoquin entre ells i amb el sol.  

3.3 Guió SESSIÓ 7: 

Després de treballar el concepte de la 2a llei de Newton i la competència 
científica a la sessió 6, a la sessió 7 s’introdueix el concepte de la 3a llei de 
Newton.  

Es comença la sessió amb l’observació d’un vídeo de 20’’ on hi apareixen dues 
noies en patins que s’empenyen mútuament i després es llencen una pilota.  El 
vídeo va acompanyat d’un qüestionari (Annex IV) on es demana als alumnes 
que expliquin què observen i dibuixin les forces que apareixen en l’escena 
d’una  noia amb patins llençant una pilota.  

Després de deixar 5 minuts per a contestar individualment les primeres 
preguntes de la fitxa 7.1, es posen en comú en veu alta. 

 

A continuació conjuntament es resolen les últimes preguntes de les fitxes 7.1 
on es veu un robot que xoca en una caixa i es demana que es predigui què 
passarà. Quan s’ha arribat a un consens determinant que el robot s’accelerarà 
cap enrere, el professor explica i dibuixa a la pissarra que quan el robot xoca 
exerceix una força sobre la caixa, i que la caixa simultàniament exerceix una 
força sobre el robot de la mateixa intensitat, però sentit contrari i per això es 
mou cap enrere. A la primera sessió  s’ha introduït als alumnes que l’efecte de 
les forces és o bé un canvi en l’estat de moviment  o bé una deformació,  per 
tant aquí ja poden entendre que és l’acció d’una força que provoca que el robot 
es mogui cap un altre sentit.  
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Tot seguit s’indica als alumnes que es col·loquin en grups de 4. Llavors se’ls  
proporciona el material i el procediment (molt curt) d’una pràctica breu i es 
demana que la facin seguint el procediment.  

Una vegada finalitzada i observada la pràctica es recull el material i es demana 
que contestin les preguntes de la fitxa 7.2 (Annex V), i es deixa temps perquè 

les contestin. Les preguntes d’aquest qüestionari tenen una dificultat major que 
les anteriors, ja que s’ha d’aplicar el que s’ha vist als exercicis anteriors a 
l’exemple del coet, i relacionar conceptes. Per a contestar la pregunta com és 
que la caixa no es mou si el robot també li aplica una força, els alumnes han de 
relacionar el concepte de la 3a llei de Newton amb el concepte estudiat a la 
sessió anterior,  la 2a llei de Newton. Aquesta relació es facilita tot recordant a 
la fitxa 7.2 el que diu la 2a llei de Newton F=m·a. 

Per acabar la sessió es corregeixen les preguntes de la fitxa 7.2 i es llegeix una 
activitat on s’introdueix la força normal a través de l’exemple de la Shakira dalt 
d’un escenari.  

Com s’ha descrit anteriorment, en aquesta sessió s’han utilitzats exemples 
variats incloent el vídeo de dues noies passant-se la pilota el cas de la 
propulsió del coet o la Shakira sobre l’escenari , per entendre i aplicar la 3a llei 
de Newton. Així mateix combinant l’exposició, la resolució d’exercicis 
individuals, la resolució d’exercicis en el grup classe i la realització d’una 
pràctica s’ha establert  varietat en la tipologia de les activitats. Finalment també 
cal indicar que s’ha augmentat la dificultat al llarg de la sessió, començant amb 
exercicis més fàcil i acabant amb un exercici més complicat on s’havien de 
relacionar conceptes. Això sí, aquest últim va acompanyat d’indicacions per a 
facilitar-ne la resolució.   

 

3.4 Descripció SESSIÓ 8: 

Es comença la sessió amb un exercici on  es demana als alumnes que 
prediguin qui arribarà més avall en la pràctica del puenting, una persona 30kg 
de massa o una persona de 100kg (Annex VI). 

A continuació el professor explica que Robert Hooke va definir l’existència 
d’una proporcionalitat entre l’allargament d’un cos elàstic i la força aplicada. I 
que gràcies a això, una vegada calculada la constant de proporcionalitat, es pot 
predir com s’allargarà la corda per l’acció d’una força com el pes.  

El que va ser el centre de la sessió va ser la utilització d’una simulació 
informàtica d’una molla on els alumnes li aplicaven pesos, i s’havia de mesurar 
l’allargament utilitzant un regle virtual. Després de calcular la força i 
l’allargament es podia calcular la constant de proporcionalitat de la molla. 

La simulació anava acompanyada d’una taula que s’havia de completar. Per  
ajudar a omplir la taula s’hi van incorporar bastides. Com per exemple indicar 
que s’havia de canviar d’unitats o recordar com calcular la força del pes a la 
terra a partir de la massa.  

Com que no tots els alumnes portaven l’ordinador es van fer agrupacions de 
tres alumnes.  
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Es va deixar un temps per a completar-ho i a continuació el docent va corregir 
l’exercici a la pissarra, tot demanant la col·laboració dels alumnes.  

En aquesta sessió doncs, es van combinar les activitats de la obtenció de 
dades a través de la simulació, el càlcul per passar d’unitats i determinar la 
constant de la molla.  Per a completar la tasca era imprescindible la participació 
i interacció dels alumnes dins el grup. Aquesta sessió presenta dos exemples 
de cossos elàstics, la corda del puenting i la molla de la simulació. A més la 
pauta per a completar la taula facilita als alumnes que ho necessitin a finalitzar 
la tasca.  

Al llarg de tota la unitat didàctica durant les estones que els alumnes estaven 
resolent tasques individualment, en parelles o grups petits; els professors tenen 
el paper d’assistir als dubtes i  controlar que s’estiguin realitzant les tasques.  
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3.4 Resultats 

3.4.1 Resultats sessió 3: 

Qüestionari als alumnes: 

El resultat de l’interès en les respostes dels alumnes a la primera versió del 
qüestionari és que el 88% (15) dels alumnes ha trobat la classe molt 
interessant, el 6%(1) l’ha trobada interessant i un altre 6% (1) l’ha trobat mig 
mig (Gràfic 1).  

 

 

Els alumnes han donat diverses justificacions pel seu nivell d’interès. Les 
categories en què s’han classificat les seves justificacions i la ocurrència 
d’aquestes són: interès personal pel tema 31%/(7), participació de l’alumnat 9% 
(2), varietat 4% (1), no concreta la justificació un 18% (4), al fet d’entendre-ho 
un 13% (3), a la novetat 4% (1), al professor 13% (3) i a la diversió 9% (2) 
(Gràfic 2).  

 

 

Quan se’ls ha preguntat què han après també s’han obtingut dades qualitatives. 
Les respostes s’han atribuït a 6 tipus de categories diferents. A continuació 
s’indiquen els % d’ocurrència de les categories en les respostes: un 13% de les 
respostes dels alumnes indiquen que ells creuen que durant la classe han 
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après el concepte de la força de la gravetat (3), un altre 13% creu que ha après 
sobre la gravetat (3), un 30 % creu que han après sobre les forces (7), un altre 
13% consideren haver après moltes coses (7), un 9% no concreta  (2) i 
finalment un 4% consideren haver après sobre de què depèn la força de la 
gravetat (1) Gràfic 3.  

 

 

Per a analitzar si els alumnes han percebut la rellevància del que s’ha treballat 
a classe es va preguntar per què creuen que serveix el que han après. Les 
respostes més presents es trobaven en les categories per aprendre més coses 
en general (24%,4), per aprendre sobre un tema en concret (18%,3) o bé no 
concreten (18%,3). Altes respostes identificades són per aprovar l’examen, per 
estudiar, perquè és important per la vida o per poder fer més coses (Gràfic 4).  

 

 

Diari de classe: 

El diari de classe de la sessió 3 aporta informació sobre la meva percepció del 
aspectes que han funcionat bé de la sessió, dels aspectes a millorar i possibles 
millores (Annex VI).  
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Els aspectes positius detectats a través del diari en referència al clima 
motivacional d’aula són: la percepció que les petites pràctiques possibiliten que 
hi hagi un nivell d’interès elevat. D’altra banda, alguns alumnes intervenen 
espontàniament, el professor ofereix una escolta activa, promou la reflexió de 
l’alumnat a través del diàleg socràtic i demana l’opinió sobre algun tema als 
alumnes que mai intervenen.  

El diari d’aquesta sessió també assenyala que s’ha de vigilar durant les 
pràctiques que els alumnes no es dispersin. Finalment, es detecta que alguns 
alumnes intervenen més que els altres i es suggereix organitzar intervencions 
en grups petits per tal que els més tímids o insegurs s’atreveixin a participar.  

3.4.2 Resultats Sessió 7: 

Pauta d’observació: 

A continuació s’exposa el buidat de les pautes d’observació completades per 
dos professors acompanyants al llarg de la sessió 7. 

Aquestes pautes afirmen que en general els alumnes pregunten el que no han 
entès, però que no ho fan tots. També indiquen que la majoria dels alumnes 
realitzen les tasques proposades a classe, tot i que s’ha observat un alumne 
que pinta però no contesta els exercicis. Les preguntes que planteja el 
professor en veu alta es contesten, però sempre ho fan els mateixos. A la pauta 
també consta que els alumnes no fan els deures.  

No se senten comentaris de “quin avorriment”, però es detecten badalls en un 
alumne concret. 

Les pautes d’observació també mostren que en alguns moments es formen 
petits grups o parelles de conversa o el cap sobre la taula. Les causes 
atribuïdes són la falta d’interès o motivació. Un dels observadors considera que 
hi ha interrupcions i l’altre no. El professor que ha observat interrupcions, també 
indica que els alumnes no demanen silenci si hi ha alguna interrupció.  

S’ha observat que alguns alumnes es desorienten en les seccions teòriques i 
no tant en les parts pràctiques. També s’ha recollit que en el moment de fer els 
exercicis s’orienten molt més si se’ls explica què han de fer en lloc de fer-los 
llegir els enunciats.  

L’anàlisi dels factors que influeixen en la motivació indiquen que les tasques 
tenen una dificultat adequada, amb una tendència a un nivell de dificultat baix.                                               
Mentre que un dels observadors creu que si els alumnes estan desmotivats no 
és perquè no aprenen sinó que es comporten així per inèrcia i desídia, l’altre 
considera la desmotivació no és la conseqüència del poc aprenentatge sinó 
que en tot cas n’és la causa. 

Aquestes observacions també indiquen que els professors acompanyen, guien, 
i atenen tots els alumnes individualment quan tenen dubtes.  

Finalment s’assenyala que la tipologia d’activitats varia (teoria , pràctiques, 
diàleg, càlcul) i que el tipus d’agrupacions dels alumnes també.  

La pauta d’observació també planteja possibles millores .Els observadors 
suggereixen treballar al màxim en grups reduïts, on es discuteixi i arribin a 
escriure o dibuixar la resposta de la tasca sota la supervisió del professor.  
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Diari de classe: 

En aquesta sessió el diari de classe apunta que el professor ha parat atenció i 
ha ajudat als alumnes a resoldre les tasques. Així mateix esmenta que està 
satisfet amb l’execució de la pràctica i la seva aportació en el clima 
motivacional d’aula.  

Ara bé, el diari de classe també recull la percepció d’algunes tasques com a 
massa fàcils i el seu efecte negatiu en l’atenció de l’alumnat. A més el professor 
considera que l’ajuda proporcionada als estudiants no n’ha estimulat la seva 
autonomia. Finalment s’indica que si el professor no hagués estat a sobre dels 
alumnes per a realitzar la tasca, la majoria dels alumnes no l’haguessin 
completat.  

3.4.3 Resultats sessió 8: 

En la sessió 8 es van passar la segona versió del qüestionaris als 8 alumnes 
assistents al grup petit.   

Els resultat de l’opinió dels alumnes en referència a l’interès per la sessió 8 
són: un 50% (4) dels alumnes la van trobar molt interessant, un 12,5% (1) la 
van trobar interessant, un 25 % (2) mig mig i un 12,5% (1) van trobar la sessió 
molt avorrida (Gràfica 5).  

 

 

En aquesta sessió les justificacions donades en casos d’interès o molt interès 
van ser un 33% (2) per l’interès personal del tema, un 50% (3) no van concretar 
la justificació i un 17% (1) ho va atribuir al fet d’estar atent. Els casos de molt 
avorriment o mig mig van justificar el seu nivell d’interès un 33% (1) per 
l’avorriment , un 33% (1) perquè el professor va parlar molt i un altre 33% (1) no 
van concretar en la resposta.  

A la pregunta què he après? Els estudiants han donat respostes com: moltes 
coses (25%, 2),  relació entre l’estirament d’un cos elàstic i la força (25%,2), la 
llei de Hooke (12,5%,1), Newtons (12,5%,1), no ho sé (12,5%,1) i un 12,% (1) 
no contesta.  

A la pregunta per què serveix el que he après? Hi trobem respostes com per 
saber més coses (25% ,2) per saber què són els Newtons (12,5%,1), per 
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conèixer la llei de Hooke(12,5%,1), per entretenir-se si algun dia s’acaba el wifi 
(12,5%,1)i, per si algú ens ho pregunta (12,5%,1), per més endavant (12,5% ,1) 
o bé no contesten (12,5%, 1). 

Aquesta segona versió del qüestionari aporta informació sobre què ha agradat 
més als alumnes. De les seves respostes podem extreure que a un 29% (2) els 
hi ha agradat més les pràctiques, a un altre 29%/ (2) els hi ha agradat tot, a un 
14% (1) el que li ha agradat més és la llei de Hooke, a un 14% (1) el que li ha 
agradat més ha sigut quan la professora ha callat i a un altre 14% (1) li ha 
agradat la manera d’estudiar. Finalment en un qüestionari (14%) no s’ha entès 
la resposta donada per l’alumne.  

El que ha agradat menys a aquest gurp de 8 alumnes han sigut els deures 
(25%,2), l’explicació llarga (25%,2), res (25%,2), calcular (12,5%,1) i altra 
vegada s’ha donat una resposta no intel·ligible (12,5%,1). 

El 50% (4) dels alumnes han trobat la classe difícil, un 37,5% (3) no l’ha trobat 
difícil i el 12,5% (1) no ha contestat. Els alumnes que ho han trobat difícil i ho 
han justificat, ho atribueixen a que s’han liat, el tema és difícil, o perquè hi ha 
algunes coses que no sabien. D’altra banda només un dels alumnes que ho ha 
trobat fàcil ho ha justificat, i ho a fet repetint que era fàcil .  

Finalment a la pregunta on es demanava si creien que el professor els 
dedicava prou atenció i que ho justifiquessin. El 75% (6) dels alumnes han 
contestat que sí, el 12,5% (1) han contestat que no i un altre 12,5% (1) no ho 
sap. En el cas en què l’alumne ha percebut que no se l’hi ha parat prou atenció 
no es dóna cap justificació. Dins les justificacions a que sí que el professor para 
prou atenció hi apareixen respostes com perquè ens pregunta a tots, perquè 
ajuda o perquè sí.  

Diari de classe: 

En aquest cas del diari de classe mostra com el professor detecta una dificultat 
adequada de la tasca, on considera que aconsegueix presentar conflictes 
cognitius fins i tot pels alumnes amb un nivell d’aprenentatge elevat. 

El professor critica la seva poca paciència en deixar contestar als alumnes i 
apunta que en aquesta classe hi ha hagut poca intervenció espontània per part 
dels alumnes en general i que aquesta s’ha hagut de forçar.  

També s’ha detectat que els alumnes han semblat poc interessats pel tema, i 
ho justifica per la falta d’exemples variats d’aquesta sessió.  

Finalment el diari expressa satisfacció per una tasca de regulació de 
l’aprenentatge improvisada que va consistir en preguntar als alumnes què hem 
après en aquesta sessió? La satisfacció és deguda a que el professor ha 
detectat un aprenentatge significatiu a patir d’aquesta acció.  

 

Pauta d’observació: 

En aquest cas només s’ha recollit la pauta d’un professor observador. Els 
resultats d’aquesta pauta indiquen que els alumnes pregunten el que no han 
entès, realitzen les tasques proposades, no fan els deures, responen a les 
preguntes que se’ls hi planteja, no se senten comentaris de “quina avorriment”, 
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però s’observen badalls, la justificació és que es tracta de primera hora del 
matí.  

En aquesta sessió no s’observen ni conductes disruptives ni interrupcions i la 
justificació és que es tracta d’una classe partida al laboratori. Les respostes de 
l’observació indiquen que només alguns alumnes estan desorientats amb el 
que se’ls proposa a l’aula.  

El professor considera que les dificultats de les tasques s’adapten al nivell 
d’aprenentatge general de l’aula, que s’observa implicació del professor perquè 
els alumnes aprenguin i que es varia la tipologia d’activitats a través de la 
utilització informàtica de la simulació, l’explicació de teoria i la realització de 
càlculs.  
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4.  Conclusions 

4.1 Anàlisi aplicació de les estratègies 

Dificultat adequada: 
 
El diari de classe de la sessió 3 no aporta informació sobre la percepció de  
dificultat. Com que en aquesta sessió es va passar la primera versió del 
qüestionari als alumnes, que no inclou la preguntes sobre dificultat. No hi ha 
resultats que permetin valorar l’aplicació d’aquesta estratègia en la sessió 3.  
 
A la sessió 7 la pauta d’observació indica que la dificultat de la classe ha estat 
adequada tot i que es considera que s’ha tendit a un nivell de dificultat baix. 
Igualment, el diari de classe recull que s’han detectat tasques massa fàcils. Si 
les tasques són massa fàcils, tot i proporcionar expectatives d’èxit elevades, els 
alumnes no senten que estan augmentant la seva competència, i per tant 
tampoc detecten la rellevància de la tasca. Això influeix negativament a la 
motivació. En futures seqüències didàctiques es podrien incorporar activitats de 
creació, les quals segons la taxonomia de Bloom són les que requereixen més 
demanda cognitiva (Collicott,2000).  
 
El resultat del diari de classe i la pauta d’observació de la sessió 8 indiquen que 
els professors han detectat la dificultat de les tasques adequades. Ara bé, quan 
s’ha preguntat als alumnes, la meitat consideren la classe ha estat difícil.  
Analitzant la fitxa 7.2 (Annex V), me n’adono que tot i haver-hi bastides, estan 
mal dissenyades i estructurades dins el material de l’alumne. Hi hauria d’haver 
espai pel càlcul dels canvis d’unitat i de la força. I aquest hauria d’estar 
disposat abans de la taula, així hauria estat més fàcil pels alumnes completar la 
tasca.  
Com que dins l’aula coexisteixen diferents nivells d’aprenentatge, per 
aconseguir que les tasques presentin una dificultat adequada per a tots els 
alumnes, seria convenient planejar un disseny multinivell de les activitats 
(Collicott,2000).  
 
Promoure la interacció i la participació de l’alumnat: 
 
Del diari de classe de la sessió 3 extraiem que el professor demana opinió als 
alumnes que no intervenen per tal de promoure la seva interacció  mai, i que tal 
com s’havia planejat, s’ha utilitzat el diàleg socràtic. 
El diari també remarca que malgrat les intervencions del professor per a 
promoure la interacció, majoritàriament sempre intervenen els mateixos. Per 
generalitzar més les interaccions en properes intervencions, es proposa 
organitzar intervencions en grups petits, per exemple en forma de treball 
cooperatiu. El treball cooperatiu permet treballar la socialització, ja que s’han de 
prendre decisions dins el grup sobre com distribuir la tasca i com fer-la. En el 
treball cooperatiu la tasca individual afecta a tot el grup, això permet als 
alumnes prendre consciència de les conseqüències de la seva conducta i tenir 
la sensació de control; cosa que també afavoriria la motivació (Garcia, 2008).  
 
Hänze 2007  descriu com la utilització del treball cooperatiu a classes de física 
de secundària té un efecte positiu en la motivació intrínseca de l’alumnat 
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(Hänze, 2007). En el camp de la biologia trobem que Nyabuti 2007 conclou 
com l’ús de treball cooperatiu juntament amb l’ús de mapes conceptuals facilita 
la motivació i aprenentatge de l’alumnat (Nyabuti 2007). 
 
Els resultats del qüestionari passat a la sessió 3, mostren com alguns dels 
alumnes (9%,2) han atribuït el seu nivell alt d’interès a la participació. Així els 
alumnes també han percebut cert grau d’interacció.  
 
La pauta d’observació de la sessió 7 ens informa que alguns dels alumnes 
intervenen a classe per demanar dubtes, però no tots; també s’indica que 
alguns alumnes responen les preguntes plantejades oralment pel professor, 
però que aquests sempre són els mateixos. El diari de classe fa referència a la 
percepció que la pràctica sobre la 3a llei de Newton (activitat que provoca la 
interacció de l’alumnat) ha sigut positiva per a l’alumnat.    
 
El  qüestionari passat a la sessió 8  indica que  un 12,5% (1) dels alumnes han 
trobat la classe molt avorrida. Aquest alumne ho ha atribuït a que el professor 
ha parlat massa. Això indica que en aquesta classe potser no es s’ha 
aconseguit promoure la interacció dins la sessió de manera òptima. El que és 
cert és que no es van tenir en consideració les aportacions de la teoria sobre 
canviar el to de veu o incorporar informació sorprenent en la part expositiva de 
la classe (Keller, 2010). Per a properes intervencions també s’hauria de tenir en 
compte connectar el que s’explica amb coneixements previs, organitzar 
l’exposició, portar un ritme fàcil de seguir, no deixar frases inacabades o 
utilitzar un context narratiu per a mantenir l’atenció (Garcia,2008).  
 
Varietat en la tipologia de les activitats 
 
A la sessió 3 el 5% (1) de les respostes donades pels alumnes per a justificar 
l’interès estan en la categoria de varietat. Així doncs, part de l’alumnat ha 
detectat l’aplicació d’aquesta estratègia. 
A les pautes d’observació de la sessió 7 i 8, els professors també han confirmat 
que s’ha aplicat la varietat en la tipologia de les tasques. S’indica com a la 
sessió 7 es va explicar teoria, es van realitzar pràctiques i es va utilitzar el 
diàleg socràtic. I que a la sessió 8 es va combinar l’explicació teòrica, els 
càlculs i la presa de dades amb la simulació. 
Tot i concloure que aquesta estratègia s’ha aplicat satisfactòriament, es podrien 
incloure altres tipologies de tasques. Per exemple una petita tasca d’indagació, 
tal com recomana Keller en el seu model motivacional (Keller,2010). Aquesta 
tasca podria ser treballar en un projecte, on els alumnes haguessin de buscar 
informació sobre un tema del seu interès. Això milloraria la motivació intrínseca 
de l’alumnat i el factor motivacional de l’autonomia de procés.  
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Oferir atenció i ajuda personalitzada als alumnes  
 
Del diari de classe de la sessió 3 s’extreu que el professor ha ofert escolta 
activa i ha demanat l’opinió als alumnes, és a dir, s’ha demostrat atenció cap a 
l’alumne per part del professor.  
 
La pauta d’observació de la sessió 7 ens indica que els professors 
acompanyants han observat com els professors, guien i atenen a tots els 
alumnes individualment quan tenen dubtes.  
La pauta d’observació de la sessió 8 també coincideix en que l’atenció del ha 
sigut adequada. En aquesta sessió, quan s’ha preguntat als estudiants si 
consideraven que el professor els hi destinava prou atenció, un 75% (6) han 
contestat que sí i un 12,5% (1) han contestat que no. Així doncs, en general els 
alumnes han percebut que l’atenció del professor era quantitativament 
adequada. Tot i que els qüestionaris han sigut anònims, conec alguns lletres i 
l’alumna que ha considerat que el professor no li ha parat prou atenció, disposa 
d’un pla individualitzat, per tant, és possible que el professor no hagi tingut en 
compte les necessitats assistencials especials d’aquesta alumna per a resoldre 
les tasques.  
 
Les propostes de millora que em plantejo en aquesta acció estan destinades a 
influir en el factor motivacional de la manera d’afrontar la tasca,  i promoure que 
els alumnes es centrin en el procés per a afavorir la motivació (Garcia,2008). 
Una manera de fer-ho seria a través de la regulació de l’aprenentatge i el 
feedback. Tot plantejant preguntes d’autoreflexió sobre com millorar la tasca 
feta. L’autoregulació de l’aprenentatge també afavoriria l’aprenentatge i de 
retruc a la motivació per la meta de millorar la pròpia competència (Sanmartí, 
2010, Garcia, 2008). 
 
Finalment considero que la utilització d’exemples variats queda explícita en el 
material i el guió de les sessions. Si s’analitza el material de les tres sessions, 
ens adonem que a la sessió on hi ha menys exemples variats és la sessió 8.  
  

4.2 Anàlisi de l’efecte de la intervenció docent en el clima motivacional 
d’aula 

Interès de l’alumnat 

Tan el qüestionari passat a la sessió 3 com a la sessió 8 es detecta com en els 
dos casos la majoria dels alumnes han trobat la classe molt interessant. Es 
considera l’interès com a indicador d’un clima motivacional d’aula positiu 
(Eccles, 1998).  

La justificació més recurrent per aquest interès és l’interès personal pel tema, 
(Q1-30%, Q2-33%). Aquesta motivació intrínseca de l’alumnat pot haver estat 
estimulada per l’ús d’exemples variats, ja que d’aquesta manera s’han satisfet 
més diversitat d’interessos personals. El fet que alguns dels alumnes atribueixin 
l’interès de la classe a la novetat, participació o la varietat demostra que també 
s’ha estimulat el seu l’interès situacional. 
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Percepció d’aprenentatge 

Com que es considera que el fet que un alumne no aprengui afecta 
negativament a la seva motivació, s’ha estudiat la percepció d’aprenentatge 
dels alumnes. (Garcia, 2008). 

La primera versió del qüestionari passat a la sessió 3 indica com només el 9% 
(2) no concreta. És a dir, o bé no contesta o bé la seva resposta és algo. En 
aquesta sessió pocs alumnes mostren una percepció d’aprenentatge baixa.  

A la sessió 8 en canvi, el 25% (2) dels alumnes no saben o no contesten què 
han après, i un 12,5% (1) considera que ha après un concepte que no 
coincideix amb els objectius d’aprenentatge de la sessió. Així aquí la percepció 
d’aprenentatge és menor.  

Si es compara el nivell d’interès dels alumnes amb la seva percepció 
d’aprenentatge, es comprova com a la sessió 3 on hi ha hagut més percepció 
d’aprenentatge el nivell d’interès és més elevat en contraposició, a la sessió 8 
on la percepció d’aprenentatge és menor, igual que el número d’alumnes que 
ha trobat la classe molt interessant.  

Percepció de rellevància  

Les respostes al qüestionari de la sessió 3 demostren que al voltant del 36% 
dels alumnes no concreten o no saben perquè serveix el que han après. Això 
indica que a través dels exemples proposats no s’ha aconseguit mostrar la 
rellevància dels conceptes i competències treballats a tots els alumnes.  

En canvi, del qüestionari passat a la sessió 8, se n’extreuen respostes que 
demostren que els alumnes perceben la rellevància dels aprenentatges lligats a 
la classe. Exemples d’això en són respostes com : per saber més coses, per 
conèixer la llei de Hooke, per més endavant. Ara bé, alguns dels alumnes 
demostren considerar l’aprenentatge d’aquesta sessió com a poc rellevant, ja 
que s’ha detectat que un alumne considera que el que s’ha après només 
servirà per entretenir-se si algun dia no es disposa de connexió wifi.  

Crec que això es solucionaria amb la incorporació de més exemples que tinguin 
un paper important a la seva vida quotidiana. O a través d’indicacions del 
professor en referència a la utilitat d’aquest concepte en el futur (Garcia,2008).   

Actitud alumnat a classe 

Les pautes d’observació mostren que no es detecten comentaris com “quin 
avorriment” i només s’observen badalls de manera puntual. Tampoc s’observen 
conductes disruptives, només s’han percebut interrupcions de l’alumnat per 
parlar  amb els companys.  

En general els alumnes pregunten el que no han entès cosa que indica un 
clima motivacional d’aula bo. Ara bé, aquest indicador no s’observa de manera 
generalitzada. El mateix passa en el moment de respondre les preguntes que 
planteja el professor. Els alumnes en general realitzen les tasques proposades 
a classe, tot i que en alguns moments se’ls hi ha d’estar a sobre i no ho fan per 
iniciativa pròpia.   

Les pautes d’observació també indiquen com els alumnes no han fet els 
deures. Per tant el clima motivacional establert no ha tingut efecte en l’esforç 
per a fer els deures.  
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4.3 Conclusions finals  

 La motivació és una variable afectiva multifactorial. L’extensa teoria 
sobre estratègies per a intervenir en la motivació facilita la intervenció en 
aquest camp.   
 

 La intervenció que ha tingut una aplicació menys satisfactòria és 
l’adequació de les dificultats. A través d’activitats de creació es podria 
introduir més nivell  dificultat en la seqüència didàctica, i mitjançant un 
disseny multinivell es podria adequar la dificultat de manera mes global. 
 

 L’acció d’incorporar varietat en la tipologia d’activitats s’ha aconseguit 
satisfactòriament. Les millores plantejades en aquest cap són incorporar 
alguna tasca d’indagació i algun treball en projectes.  
 

 Es considera que s’han aconseguit presentar exemples quotidians dels 
conceptes científics estudiats. Tot i que en la sessió 8 s’observa poca 
quantitat d’exemples. 
 

 Les diferents fonts d’informació mostren com en general s’ha 
proporcionat ajuda i atenció suficient a l’alumnat. Es proposa promoure 
l’autonomia  en properes intervencions a través de l’autoavaluació.  
 

 A les classes s’ha detectat interacció de l’alumnat però no de manera 
global. Per tal d’aconseguir una interacció de tots els alumnes es 
suggereix  introduir el treball cooperatiu.  
 

 L’indicador motivacional de l’interès ha sigut elevat en les dues sessions 
on s’ha mesurat. S’han interpretat que incloure exemples variats i 
diversitat en les tasques han influït positivament aquest indicador. 
 

 L’indicador motivacional de comportament a classe ha sigut positiu 
mentre que l’indicador de l’esforç per a fer els deures és clarament 
negatiu.  
 

 El clima motivacional aconseguit no és òptim. Un anàlisi continuat de la 
intervenció docent permetrà una millora progressiva i aproximar-se a 
aquest clima motivacional òptim. 
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Annex I: Sociograma 

En una hora de tutoria es va passar un qüestionari, en aquella sessió hi havia 

20 alumnes. El qüestionari hi havia les preguntes següents: 1) Amb qui 

t’agradaria assentar-te,? Amb qui no t’agradaria assentar-te?, 2)Qui triaries per 

fer un treball?, Qui no triaries per fer un treball? I 3) Qui escolliries per a fer 

esport, anar de festa o d’excursió? I qui no escolliries per a fer-ho.  

El dia que es va passar el qüestionari eren 20 alumnes.  

1)En les respostes a les preguntes sobre la preferència de companys de 

pupitre es va trobar que els alumnes 4,5,8 i 16 apareixien en més de 3 

respostes tot indicant que la preferència de no  assentar-se amb ells. Mentre 

que els alumnes 11, 13 i 20 serien els globalment més preferits per assentar-se 

(Gràfic 6).    

Gràfic 6: Resultat de les preguntes: Amb qui t’assentaries? (en blau) I Amb qui no 

t’assentaries? (en vermell). A l’eix d’abscisses s’indiquen els alumnes atorgant-los-hi un 

número i a l’eix d’ordenades s’indica el número de vegades que cada alumne l’han  escollit o no 

per a assentar-se. 

2)Quan es va preguntar amb qui els hi agradaria fer un treball i amb qui 

preferiren no fer-ho, s’observa clarament que hi ha un parell de persones que 

molts alumnes volen treballar amb elles. Altra vegada l’alumne número 16 i 5 

apareixen detestablement com a no preferits, en aquest cas per fer un treball. 

(Gràfic 7).    
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Gràfic 7: Resultat de les preguntes: Amb qui t’agradaria fer un treball? (en blau) I Amb qui no 

t’agradaria fer un treball? (en vermell). A l’eix d’abscisses s’indiquen els alumnes atorgant-los-hi 

un número i a l’eix d’ordenades s’indica el número de vegades que cada alumne l’han  escollit o 

no per a assentar-se. 

3)Quan es va preguntar amb qui preferirien anar d’excursió, sortir de festa o 

practicar esport, ningú va escollir als alumnes 5, 7 i 14. Així doncs s’ha de parar 

molta atenció amb l’alumne número 5, ja que aquests resultats mostren 

clarament que no està integrat dins al grup.  

 

Gràfic 8: Resultat de les preguntes: Amb qui t’agradaria realitzar activitats recreatives? (en 

blau) I Amb qui no t’agradaria fer-ne? (en vermell). A l’eix d’abscisses s’indiquen els alumnes 

atorgant-los-hi un número i a l’eix d’ordenades s’indica el número de vegades que cada alumne 

l’han  escollit o no per a assentar-se. 

Amb aquests resultats podem dir que hi ha especialment un alumne que no 

està integrat en el grup.  
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Annex II: Qüestionaris alumnes 

 

Versió 1 

Penso que aquesta classe ha estat: 
 

1            2              3                4             
5 
 Molt                      Mig                           Molt 
avorrida                  mig                           
interessant 
 

 
Perquè..... 
 

 

 

 

 

Què he après? 
 

Per què serveix el que he après? 

 

Versió 2 

Penso que aquesta classe ha estat: 
 

1            2              3                4             5 
 Molt                         Mig                            Molt 
avorrida                   mig                           interessant 
 

 
Perquè..... 
 
 
Què és el que m’ha agradat més? 
 
 
 
Què és el que m’ha agradat menys? 
 
 

 

Què he après? 
 
 
 
 
Per què serveix el que he après? 
 
 
 
 
He trobat la classe difícil? Per què? 
 

 
 
Creus que el professor t’ha dedicat prou 
atenció? Per què? 
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Annex III: Pauta observació professors 

INDICADORS CLIMA MOTIVACIONAL DINS 
L’AULA 

ANÀLISI OBSERVADOR CLASSE 

Els alumnes pregunten el que no han entès?  

Els alumnes realitzen les tasques 
proposades? 

 

Els alumnes fan els deures?  

Els alumnes contesten a les preguntes que 
se’ls hi planteja a la classe 

 

Es senten comentaris: “quin avorriment” A 
què ho atribuiries? 

 
 
 
 

S’observen badalls?  

Es detecten conductes disruptives i 
interrupcions a la classe? Quina creus que 
n’és la causa? 

 

Els alumnes demanen silenci si algú 
interromp la classe? 

 

Els alumnes estan desorientats amb el que 
se’ls hi proposa? 

 

Suggeriments per a millorar el clima motivacional de l’aula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FACTORS QUE INFLUEIXEN EN LA 
MOTIVACIÓ 

ANÀLISI OBSERVADOR CLASSE 

Les dificultats de les tasques s’adapten 
als nivells d’aprenentatge de dins l’aula? 
Creieu que les tasques són massa fàcils o 
massa difícils pels alumnes? 

 

És possible que els alumnes estiguin 
desmotivats perquè no estant aprenent? 

 

S’observa implicació del professor perquè 
tots els alumnes aprenguin? 

 

Es varia la tipologia d’activitats?  
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Annex IV: Fitxa 3 de la Sessió 3 

 

1.Ja sabem que els objectes cauen al terra, però a Austràlia també cauen al 
terra? 

 
 
2.Doncs, realment cap a on van?  

 
 
3.Quina és la direcció d’aquesta força? Dibuxeu-la a la imatge 
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4.Sabem que la lluna gira al voltant de la Terra i que tots dos giren al voltant del 
Sol. Per què? 
 

 
 
5.Així doncs… 
 
La gravetat depèn de la___________ i la ____________ des cossos. 
 
Quan més gran és la _______________, més _____________ és la intensitat 
de la força entre els cossos. 
 
Quan més __________són els cossos, més ___________ és la intensitat de la 
força entre els cossos.  
 
 
6.Però, per què no hi xoquen els elements de l’Univers (planetes, sol, satèl·lits 
etc.)? 
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Annex V: Fitxa 7.1 i 7.2  de la Sessió 7  

1.Què els hi passa a les dues noies quan xoquen? 

2.Qui creieu que fa la força quan xoquen? 

3.Quan la nena llença la pilota. Quines forces actuen? Dibuixeu-les sobre la 

imatge següent: 

 

4.A continuació veiem com en Xexo , un robot molt simpàtic, patina a gran 

velocitat contra una caixa de fusta gegant, que pesa molt.  

 

5.Què li passarà a en Xexo quan xoqui amb la caixa de fusta? 

 

6.Indica amb amb vectors les forces que actuaran en el moment en què en 

Xexo xoqui amb la caixa de fusta.  
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Fitxa 7.2: 

Realitzeu i observeu què succeeix a la pràctica següent. El que observeu us 

servirà per a completar els exercicis de la fitxa.  

El procediment que farem servir s’indica a continuació: 

 

1.Què passa quan afegim una gota de sabó al mig de la fletxa? 

 

2.Senyala la força que falta a la imatge següent:  

 

3.Indica les 2 forces que  interaccionen en el llançament del coet que apareix a 

la imatge següent.  
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4. Completa el requadre següent i llegeix la definició de la 3a Llei de Newton. 

 

Per tant si un cos  exerceix una força sobre un altre cos, aquest exerceix 

al seu torn una força sobre el primer amb el mateix mòdul i la mateixa 

direcció però sentit contrari. Això és el que 

diu la 3ra Llei de Newton. 

 

5.Com és que la capsa de fusta no es mou 

doncs quan rep la força de’n Xexo quan xoca?        

5.2-Així si la caixa té una massa molt gran, i el 

Xexo fa la mateixa força sobre la caixa que la caixa sobre en Xexo. 

L’acceleració és molt _____________ i per això no veiem el moviment. A més a 

més, la caixa no té rodes i no rellisca tant com en Xexo que porta patins.  

 

6.Amb el que hem après fins ara dibuixa la força que exerceix la Shakira 

sobre l’escenari. 
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Tal com diu la 3a llei de Newton si el pes és una força d’acció cap a 

l’escenari, l’escenari hauria d’exercir una força de reacció en sentit 

contrari a la Shakira.  

La força de reacció que exerceix la superfície de suport (l’escenari) sobre un 

cos (la Shakira) com a conseqüència de la força d’acció del  pes del cos, 

s’anomena força normal. La força normal sempre és perpendicular a la 

superfície que l’exerceix. 
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Annex VI: Fitxa 8 de la Sessió 8  

1-Com és que els que realitzen la temerària activitat del puenting no xoquen a 
terra? 

 

2-Si es llença algú amb una massa de 30kg la corda arribarà allà mateix que si 
es llença algú d’una massa de 100kg? Per què? 

 

 
Al voltant del 1660 Robert Hooke va constatar que existeix una relació 
proporcional entre l’estirament d’un cos elàstic i la força aplicada.  

 

                             

 

Un cosa elàstic és aquell que recupera la seva forma original després de patir 
una deformació.  

Gràcies a això es pot calcular com es deformarà un corda depenent de la força 
que se li apliqui (pes persona que es tira d’un pont). Quan saps com es 
deformarà la corda, es deixa anar el troç de corda necessari per evitar que la 
persona toqui a  terra.  

3-A continuació  determinarem la constant de proporcionalitat de 3 cossos 
elàstics (tres molles). Ho farem tot analitzant com s’allarguen les molles quan 
els hi apliquem forces diferents (pes 1, pes2 i pes 3) a través d’una simluació. 

Ves a l’adreça : http://phet.colorado.edu/sims/mass-spring-lab/mass-
spring-lab_es.html i completa la taula següent:  

 

 

Per a omplir la taula correctament hem de tenir en compte : 

http://phet.colorado.edu/sims/mass-spring-lab/mass-spring-lab_es.html
http://phet.colorado.edu/sims/mass-spring-lab/mass-spring-lab_es.html
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4-Una vegada has determinat l’allargament de la molla respecte el principi, i el 
pes (força). Com calcularies la constant de proporcionalitat de la molla? 

Tingues en compte l’expressió matemàtica que va arribar Hooke per a 

expressar l’allargament dels cossos elàstics degut a una força. 
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Annex VII: Resultats diari de classe. 

Sessió 3: 

A nivell d’interès  les petites pr ctiques han funcionat molt bé. Tot i estar 
motivats s’ha de controlar perquè sinó es dispersen. 

Alguns dels alumnes intervenen espontàniament, i el professor promou la 
reflexió dels alumnes amb l’escolta activa i el di leg socr tic. El professor 
demana la opinió sobre alguna qüestió als alumnes que mai intervenen 
(exemple: què en penses  X alumne d’això?).  

El professor els deixa parlar bastant, això afavoreix la reflexió; tot i que a uns 
més que els altres. Això es podria millorar organitzant intervencions en grups 
petits, així els més tímids o insegurs s’atrevirien a parlar.  

Sessió 7: 

La pràctica ha funcionat bé, la majoria dels alumnes estaven motivats. Però tinc 
la sensació que alguna tasca ha sigut massa fàcil, i crec que per aquest motiu 
no s’ha mantingut de manera continuada l’atenció. De la mateixa manera m’he 
quedat amb les ganes de treballar l’autonomia. He llegit i explicat molt cada 
enunciat. Si no els hi estàs a sobre, potser la meitat de la classe no hagués 
completat els exercicis.  

Sessió 8: 

Aquí la dificultat crec que ha estat adequada i s’han plantejat conflictes 
cognitius fins i tot pels alumnes amb un nivell aprenentatge elevat. He tingut 
poca paciència en el moment de deixar respondre als alumnes.  I ho resolia jo, 
m’ho  feia massa jo sola. 

No hi ha hagut gaire intervenció espont nia per part dels alumnes i l’he hagut 
de forçar bastant. 

Els alumnes en general ha semblat poc interessats pel tema. Potser hauria 
d’haver posat més exemples al llarg de la classe i això hauria permès mantenir 
la motivació i l’atenció.  
 
En un dels grups, tot i no semblar molt interessats per realitzar els exercicis 
proposats durant la classe, vam aconseguir acabar abans. Llavors vam 
preguntar què havien après. I amb una mica d’ajuda alguns d’ells van 
aconseguir respondre que vam estudiar com s’estirava un cos el stic segons la 
força que hi aplicàvem.  
Això va ser una mica improvisat però crec que va ser molt útil. Això m’ha ajudat 
a adonar-me de la import ncia de les tasques de regulació de l’aprenentatge de 
manera freqüent. 

Una forma de treballar la metacognició seria que en grupets petits un alumne 
expliqués què ha après en aquella sessió.  
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Annex VIII: Resum factors personals que influeixen en la motivació per 
l’aprenentatge 

Taula 1:Factors personals que influeixen en la motivació per l’aprenentatge 

Factors Definició Conseqüències 

Curiositat 

Motiu intrínsec que consisteix en la 
necessitat de l’estudiant de saber.  

● ↑Persistència 

● Aprendre + eficaçment 

● Arribar a conclusions abans 

Socialització 

Habilitat per socialitzar-se de 
l’estudiant. Inclou l’aprovació i 
reconeixement de les virtuts per part 
dels pares, professors i companys.  

● Suport útil per les tasques 
acadèmiques. 

● Actitud positiva cap a l’estudi. 

●↑ la motivació per aprendre. 

Interès o gust per 
la institució escolar 

●Interès individual: orientació cap a 
uns dominis de coneixements 
concrets. 

● Interès situacional: estat emocional 
d’excitació provocat per una tasca.  

●↑ motivació en l’àmbit escolar.  

Metes 

Finalitats que es persegueixen a 
través de la conducta.  

 

Efecte en la motivació per 
l’aprenentatge depenent del tipus 
de metes: 

●  Incrementar la pròpia 
competència (↑) 

●  Desig d’aprendre coses útils (↑) 

● Recompensa (!) 

●  Aprovar (!) 

●  Preservar l’autoestima (↓)  

●  Autonomia en el progrés (↑) 

Manera d’afrontar 
la tasca 

Pautes de comportament orientades 
al  progrés o al resultat  

● Orientada al progrés  (motivació i 
rendiment ↑ ) 

● Orientada al resultat  (motivació i 
rendiment ↓) 

Rellevància 
Reconeixement de la importància de 
les tasques acadèmiques.  

●↑ motivació 

Estratègies 
d’aprenentatge 

Utilització d’estratègies 
d’aprenentatge idònies. 

●  Si no són adequades, la 
motivació de l’alumne ↓.  

Atribucions 

Causes a què els alumnes atribueixen 
el seu èxit o fracàs. 

●  Si el fracàs s’atribueix a la falta 
de capacitat personal  (motivació ↓) 

●  Si el fracàs s’atribueix a causes 
controlables i variables (motivació 
↑) 

Expectatives d’èxit 

Expectatives d’èxit o fracàs futurs. 
Tipus: 

● Control (possibilitat de controlar 
l’assoliment) 

●  Resultat (si una determinada 
conducta tindrà un resultat) 

●  Autoeficàcia (creença sobre la 
capacitat d’afrontar una tasca) 

●  Quan les expectatives són 
positives i l’alumne creu que l’èxit 
depèn del seu esforç i persistència 
(motivació ↑) 

 


