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1. Resum 

El propòsit final d’aquest treball de fi de màster, és esbrinar la influència que 

tenen els trets característics de diferents activitats educatives, sobre el nivell de 

motivació i d’aprenentatge dels alumnes. Es tracta d’avaluar, durant la pràctica 

docent, els indicadors adients que permetin extreure unes conclusions sobre la 

idoneïtat d’aquestes característiques pel que fa a la seva eficàcia en atraure 

l’atenció de l’alumnat sobre la tasca i en l’assoliment dels objectius 

d’aprenentatge d’una unitat didàctica concreta. Per a tal fi, s’han esmicolat totes 

les activitats triades en el disseny de l’esmentada unitat d’acord a uns trets 

generals que es poden distingir en qualsevol activitat educativa, assignant-les 

un valor determinat. Posteriorment s’han valorat els seus resultats d’acord als 

indicadors esmentats anteriorment. 

 

2. Paraules clau 

Activitats educatives, nivell d’aprenentatge, característiques, constructivisme, 

Cinemàtica, indicadors motivacionals. 
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3. Presentació general del treball 

Quan un docent s’enfronta a un determinat procés d’ensenyament - 

aprenentatge són  moltes les variables que hi entren en joc per tal d’aconseguir 

al màxim els objectius fixats. Ha d’atendre la diversitat de l’aula tenint en 

compte els diferents estils cognitius, les intel·ligències múltiples i els diferents 

ritmes d’aprenentatge. Ha de tenir cura de les estratègies de motivació, de la 

gestió de l’aula i del temps, treballar les competències així com avaluar i regular 

els aprenentatges.  

Per tot això compta amb diferents recursos que en el dia a dia de la pràctica 

docent es materialitzen en diferents tipus d’activitats educatives. Totes elles, ja 

siguin activitats més tradicionals com ara les exposicions orals del professor, 

debats, pràctiques experimentals o més actuals com l’extensa varietat 

d’activitats TAC, amaguen unes característiques pròpies que les fan diferents 

de la resta i d’altres que són comuns a totes elles. 

Existeixen molts treballs d’investigació educativa on es tracta d’estudiar la 

influència de determinades estratègies docents sobre  el grau de motivació o la 

seva eficàcia pel que fa al nivell d’aprenentatge. La intenció d’aquest treball és 

centrar-se precisament en les activitats educatives que normalment es 

desenvolupen dintre de l’assignatura de ciències (algunes d’elles, dins d’altres 

assignatures també), en els centres de secundària. Es pretén analitzar el més a 

fons possible, les dimensions comuns a totes elles, per després esbrinar el 

valor d’aquestes dimensions en cada cas concret. Materialitzat en forma de 

preguntes, serien les següents: 

 

1. Hi ha algun tipus d’activitat, d’entre les que han estat objecte d’estudi, 

que desperta major interès en l’alumne i ha produït millors resultats en el 

seu grau d’aprenentatge? 

2. Si és així, quins trets caracteritzen aquest tipus d’activitat en concret? 

3. En quina mesura aquests trets es poden generalitzar com a factors 

positius en una activitat educativa a l’hora de triar-ne una? 

 

Per tal d’enfrontar la investigació, prèviament es fa esment de les principals 

teories sobre la motivació i l’aprenentatge escolar, ja que són els paràmetres 

que validaran o no les hipòtesis plantejades en la recerca. 

L’estudi s’ha portat a terme durant el desenvolupament de la unitat  didàctica 

“El moviment”, pertanyent al bloc de Física dins del currículum de segon curs 

d’ESO, al llarg de la fase autònoma del pràcticum. Per tant el nombre 

d’activitats ha estat limitat a aquesta unitat, no només pel que fa al temps sinó 

també pel que fa als continguts.  

Les hipòtesis formulades fan referència a resultats esperats sobre algunes 

de les dimensions que s’analitzen, ja que no totes poden presentar una 

influència clara a priori. Així per exemple, es pot esperar que una activitat que 

comporta un treball cooperatiu pugui tenir millors resultats que una altra que 
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sigui individual; o una activitat que es realitza al matí, millor que a la tarda. Però 

en principi no hi ha resultats esperats per altres dimensions com ara el tipus 

d’intel·ligència que desperta o l’objectiu educatiu. 

Les dades s’han pres amb diferents instruments, com ara petits qüestionaris 

per conèixer tant la valoració de l’alumne d’una activitat en concret com la 

regulació del seu aprenentatge, i graelles d’observació que en tots els casos 

s’han completat amb la gravació en vídeo de les sessions, per tal d’avaluar 

aspectes de la motivació. Tanmateix, s’han fet servir rúbriques per avaluar els 

coneixements adquirits i així poder valorar el nivell d’aprenentatges. 

Les conclusions que se n’obtinguin podrien resultar interessants per tal de 

conèixer millor les característiques que fan que una activitat en concret sigui 

efectiva des del punt de vista de l’aprenentatge, sempre tenint en compte que 

l’extrapolació d’aquestes conclusions s’haurà de supeditar a les 

característiques del grup d’alumnes estudiats, es a dir, edat, nivell cognitiu, 

distribució de sexes i context social i cultural. 

L’alumnat del centre (IES Miquel Biada de Mataró)  prové majoritàriament del 

barri de Cerdanyola de Mataró. Es tracta d’un barri obrer, que va néixer durant 

els anys 60/70 com a resultat de diferents onades migratòries procedents 

d’Extremadura, Andalusia i Múrcia. Actualment, les persones nascudes fora de 

Catalunya són encara el 50% de la població del barri i els alumnes del centre 

són els nets d’aquells immigrants.  

En els darrers anys, Mataró ha experimentat un important creixement 

demogràfic amb l’arribada d’immigrants procedents del Nord d’Àfrica, en 

concret el Magreb, Senegal i Gàmbia, així com de països sud-americans com 

ara Equador, Bolívia, i Argentina i d’altres. Tanmateix, recentment han arribat 

immigrants xinesos, constituint d’aquesta manera, un dels barris mataronins 

que més població immigrant ha acollit sent actualment la població estrangera 

en el barri, del 20%. Aquestes famílies han arribat a Mataró amb fills en edat 

escolar que han passat a compartir aula amb els seus companys autòctons. A 

l’ESO el percentatge d’alumnes procedents d’altres països arriba a un 25%. 

En particular, el grup de 2n d’ESO amb el què s’ha desenvolupat el 

pràcticum i objecte d’estudi en aquest treball, té les següents característiques: 

 % Alumnes autòctons  ............................. 41,00% 

 % Alumnes estrangers ............................ 59,00% 

o Xinesos ........................................... 4,50% 

o Magrebins ..................................... 36,30% 

o Sud-americans ................................ 9,10% 

o Subsaharians .................................. 9,10% 

 % Nois ..................................................... 54,54% 

 % Noies ................................................... 45,45% 
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Destacar que si bé més de la meitat dels alumnes del grup procedeixen de 

famílies estrangeres, molts d’ells han cursat la primària a Catalunya. Aquesta 

característica peculiar influirà per tant sobre el context social i cultural però no 

sobre el cognitiu. Tanmateix, dir que es tracta d’un grup en el qual, un terç dels 

estudiants no té assolits els objectius de l’educació primària i que durant aquest 

mateix curs els resultats acadèmics dels dos primers trimestres han estat força 

dolents, amb un alt percentatge de suspesos. A més d’això, hi ha tres alumnes 

repetidors al grup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Treball de fi de Màster 2011-2012    UPF - UOC Pàgina 6 
 

 

4. Marc teòric i legal 

Donat que l’objectiu d’aquest treball és, com s’ha indicat anteriorment, 

estudiar la influencia de les diferents característiques de les activitats 

educatives sobre la motivació i l’aprenentatge de l’alumnat, cal fer esment de 

les principals teories actuals sobre la aquestes dues variables.  

4.1. Dimensions de la motivació 

Les variables que defineixen aquest comportament han canviat al llarg del 

temps. Així, Atkinson (Escaño i Serna, 2008) proposà la motivació per 

l’assoliment com a primera dimensió de la motivació, segons la qual la persona 

actua per experimentar la satisfacció que dóna l’èxit i la valoració (pròpia o dels 

altres) de la competència. 

Per una altra banda, Tapia (1991) critica aquesta dimensió de la motivació 

per apuntar que en realitat els alumnes tenen molts objectius diferents quan 

enfronten el seu aprenentatge (gràfic 1). 

La metacognició i l’autoregulació serien els processos necessaris segons 

aquest mateix autor, per reflexionar sobre les estratègies d’aprenentatge. Es 

per tant, feina fonamental del docent, reservar estones per aquesta reflexió 

individual, per treballar la competència d’aprendre a aprendre. 

És a dir, que l’alumne sigui conscient de les seves capacitats per aprendre 

(com ara l’atenció, la concentració, la memòria, el saber demanar ajuda als 

altres,...) i de les estratègies necessàries per a desenvolupar-les. Quines 

tècniques es poden fer servir per treballar aquesta competència?, doncs el 

mapes conceptuals, les bases d’orientació, la participació en la planificació i 

organització d’activitats o la recerca d’informació. 

Resulta també interessant entendre que la desmotivació es produeix en 

diferents moments segons es tracti d’un alumne o d’un altre. Per què? 

Senyalem algunes causes apuntades des de l’estudi teòric 

 Perquè no saben com aprendre: davant d’una dificultat, l’alumne pot 

centrar-se en buscar estratègies de resolució del problema o en 

l’ansietat que genera no saber resoldre’l i fracassar. És el que 

s’anomena orientació a l’acció i orientació a l’estat respectivament 

segons Kuhl (Escaño i Serna, 2008). 

 Perquè pensen que la facilitat per aprendre és una qualitat innata 

(Escaño i Serna, 2008) 

 Perquè el professorat, en general, no dóna oportunitats als alumes 

d’aprendre dels seus errors, de que aprenguin a pensar i no només a 

acumular coneixements i destreses (Tapia, 2005). 
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Per tant, la motivació s’ha de treballar en l’alumne no només abans de les 

activitats educatives, sinó durant i després les mateixes també. Vegem quines 

són aquestes estratègies segons Alonso Tapia i de quines maneres es poden 

portar a l’aula segons el moment de l’aprenentatge: 

Abans 

1. Despertant la curiositat 

2. Mostrant la rellevància dels continguts i activitats 

a. especificant els objectius, allò que seran capaços de fer en 

acabar la tasca. Per a tal fi, el professorat ha de preguntar-se 

què vol que els seus alumnes aprenguin, per a què els servirà, 

en quins contextos es pot introduir i quines tasques posaran de 

manifest la utilitat del coneixement. 

Durant 

3. Mantenint l’interés  

a. activant els coneixements previs,  

b. ajustant el ritme de les explicacions al seu ritme d’aprenentatge 

c. il·lustrant amb exemples  

d. atenent les preguntes per a que segueixin l’explicació,  

e. dissenyant tasques que ajudin a  aprendre a pensar,  

Gràfic 1. Mapa de les metes o objectius d’aprenentatge de l’alumnat 
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f. fent servir estratègies d’aprenentatge que ajudin a identificar 

l’origen de les dificultats, a percebre els progresso 

g. Explicitant els passos que s’han de donar en una tasca 

concreta 

h. Fent palesa la utilitat de l’error per aprendre 

Després 

4. Reflexionant sobre el procés seguit i com han resolt les dificultats i 

corregit els fracassos 

En qualsevol moment 

5. Interactuant amb els alumnes 

Si tenim en compte el model constructivista i social de l’aprenentatge, 

la intervenció del docent és necessària perquè aquesta construcció ha de 

realitzar-se en una direcció adequada, però només ha de constituir una 

ajuda i no un determinant absolut de l’activitat mental constructiva de 

l’alumne (Coll, 1990). Entenent la interacció com a estratègia de 

motivació, aquesta hauria de reflectir-se: 

a. Permetent que els alumnes intervinguin espontàniament 

b. Assentint o fent eco de les seves intervencions (escolta activa) 

c. Senyalant allò que és positiu en les seves intervencions tot i 

que no siguin completes 

d. Demanant raons davant respostes errònies 

6. Fent interactuar els alumnes entre si 

a. Promovent el treball cooperatiu sempre que sigui possible, per 

tal que l’alumne pugui contrastar diferents punts de vista i  

b. Promovent la participació de tots els integrants.  

El treball individual estaria indicat doncs, en els casos en què 

l’¡objectiu fos la regulació dels aprenentatges i l’adquisició de 

destreses que fan servir de manera individual. 

7. Afavorint el sentiment d’autonomia,  

a. Facilitant que prenguin decisions respecte als objectius, 

tasques, companys de grup (mes utòpic),... 

b. Facilitant que se sentin lliures de preguntar o intervenir i de 

dissenyar el procediment per realitzar una tasca (més realista) 

8. Avaluant 

a. Dissenyant tasques que tot i que siguin més complexes, 

obliguin l’alumne a fer servir els coneixements per resoldre 
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problemes útils i així l’avaluació perdi el sentit d’absurda que 

habitualment té per l’alumnat.  

b. Evitant la desmotivació per experiència de fracàs  que 

comporta l’avaluació, sent coherent en el nivell de complexitat 

que hi ha entre les tasques de classe i les preguntes 

d’avaluació.  

c. Aprofitant el fet i moment de l’avaluació per a estimular 

l’aprenentatge mitjançant un retorn, no només de la nota sinó 

també de per què s’han equivocat i com es pot corregir. 

d. Fent partícip a l’alumnat dels criteris d’avaluació per a què 

tinguin la consciència de que el resultat no està fora del seu 

control. 

 

4.2. Teoria constructivista de l’aprenentatge 

La psicologia no disposa actualment d’una teoria única que expliqui els 

processos de l’aprenentatge escolar, sinó que hi ha un cert nombre 

d’aproximacions teòriques. Tot i així, en l’actualitat és la teoria constructivista la 

que fonamenta el mateix currículum malgrat no és tampoc considerada com 

una teoria sinó com un paradigma explicatiu que serveix de fil conductor entre 

diverses teories psicològiques sobre l’aprenentatge. Bàsicament entén 

l’aprenentatge com un procés de construcció del coneixement a partir de les 

pròpies experiències. Segons Vigotsky (Vilaseca, 2007), en aquest procés, és 

fonamental la relació amb el professor, que ha de situar els nous coneixements 

en una zona de desenvolupament proper per l’alumne, sempre recolzant-se en 

les idees ja existents a partir de la pròpia experiència. El docent ha de crear 

conflictes cognitius que vagin remodelant aquestes creences i crear les 

situacions d’aprenentatge que portin a nous coneixements que tinguin un 

significat per l’alumne i una funcionalitat. 

En aquesta línia, el constructivisme diferencia 4 fases en tot aprenentatge: 

 L’exploració d’idees prèvies, afavoreix la presa de consciència 

d’aquestes estructures de coneixement inicial sobre les que es 

construiran les noves 

 Introducció de nous continguts, creant situacions de conflicte cognitiu 

per tal que l’alumne percebi una nova i millor funcionalitat i vagi 

substituint els coneixements previs pels nous. 

 Estructuració del coneixement, per establir noves connexions entre 

conceptes. El docent constructivista sempre ha de tenir en compte 

moments de metacognició, reflexió sobre el propi procés 

d’aprenentatge. 
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 Aplicació del coneixement, a diferents contextos per consolidar els 

nous aprenentatges i reconèixer la seva utilitat. 

En connexió amb la teoria sociocultural de l’aprenentatge (Vilaseca, 2007), a 

més de ser primordial la intervenció guiadora del professor, és essencial la 

construcció del coneixement amb els companys d’aula, contrastant opinions i 

aprenent a argumentar i verbalitzar els nous coneixements. És per això que pel 

constructivisme, és primordial el treball cooperatiu que afavoreixi aquesta 

vessant social de l’aprenentatge. 

En aquest mateix sentit, el currículum està orientat cap a l’adquisició de 

competències que vol dir, aprendre per poder continuar aprenent un cop ha 

acabat l’ensenyament obligatori, per poder desenvolupar-se en una societat en 

canvi continu amb esperit crític i reflexiu. L’ensenyament competencial es 

recolzaria doncs en tres pilars que serien: 

 La integració dels continguts, interrelacionant els coneixements de 

diferents disciplines. 

 La funcionalitat dels aprenentatges, afavorida per la introducció dels 

continguts nous en contextos que siguin propers per l’alumne. 

 L’autonomia personal per continuar aprenent durant tota la vida 

promovent moments de reflexió sobre l’aprenentatge i per saber 

aprendre dels errors. 

 

En aquest marc curricular, el Decret 143/2007, de 26 de juny (DOGC núm. 

4915) estableix que cada centre tindrà autonomia per adaptar el currículum a 

les característiques del entorn social i dels alumnes. Així el centre haurà de 

prendre decisions sobre la metodologia, la gestió del temps dedicat a cada 

matèria o les mesures d’atenció a la diversitat. És per això que en 

desenvolupar la unitat didàctica que servirà de teló de fons per quest estudi, he 

tingut en compte la programació vigent de l’àrea i en particular, del bloc que es 

va posar a la meva disposició. 
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5. Metodologia 

Donat que l’objectiu és esbrinar quines característiques pròpies de cada 

tipus d’activitat desenvolupada durant la investigació incideixen favorablement 

sobre la motivació i l’aprenentatge, les estratègies seguides al llarg de la unitat 

didàctica seran les mateixes, les indicades per Tapia en el marc teòric. Les 

característiques o dimensions avaluades en cada activitat proposada als 

alumnes, es recullen a la taula 1.  

Dimensió Valors 

Objectiu didàctic 

Despertar l’interés 

Explorar les idees prèvies 

Introduir / estructurar / reforçar / aplicar continguts 

Cercar informació / treballar competències 

Avaluar 

Durada Des d’uns minuts a una o més sessions  

Entorn espacial 

Aula ordinària 

Laboratori 

Pati 

Fora del centre 

Casa 

Entorn temporal 

Dins/fora de l’horari escolar 

Abans/després del pati. 1ªhora/2ª hora si dues sessions 

Matí/tarda 

Agrupament alumnat 

Individual 

Parelles 

Grup cooperatiu 

Grup classe 

Àmbit aplicació 

Tot el grup 

Reforç 

Recuperació 

Ampliació 

Estructura comunicativa 

P-A-E  Professor-alumne (exposició) 

P-A-A  Professor-alumne (pregunta-respon-avalua) 

A-P-D  Alumne-professor (resolució de dubtes) 

Simètrica  (en totes les direccions com en els debats) 

Nivell de pauta Alt / Mitjà / Baix 

Grau de contextualització Alt / Mitjà / Baix 

Sistema de símbols 

Verbal oral 

Verbal escrit 

Icònic 

Gràfic 

Matemàtic 

Pictòric 

Llenguatge musical 

Llenguatge corporal 

Tipus d’intel·ligència que promou 

Lògico-matemàtica 

Espacial 

Interpersonal 

Lingüística 

Corporal 

Intrapersonal 

Taula 1. Variables característiques de les activitats didàctiques (algunes extretes de 

http://www.xtec.cat/~pmarques/edusoft.htm) 

http://www.xtec.cat/~pmarques/edusoft.htm
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Les activitats desenvolupades amb el grup d’estudi i la seva caracterització 

es recullen en la taula 2 . Cada dimensió identificada en qualsevol activitat, pot 

prendre diferents valors. Per exemple, la que es refereix a la interacció entre 

professor i alumne està indicada per les seves inicials segons qui comença la 

interacció i de quina manera s’acaba (si es tracta només de fer una exposició 

sense retorn de l’alumne PAA o es tracta de corregir una  resposta PAE o és 

l’alumne qui pregunta un dubte APD).  

Respecte del sistema de símbols presents en l’activitat (Pere Marques), 

destacar a part del llenguatge oral i escrit, si l’activitat conté imatges estàtiques 

(icones) o en moviment (pictòrics), gràfics o fa servir un llenguatge matemàtic. 

Respecte de les intel·ligències múltiples que promouen, Gardner distingeix si 

més no 8, (Belkeys i Castro, 2005) la lògico-matemàtica, interpersonal, 

intrapersonal, lingüística, espacial, naturalista, corporal i musical.  

Respecte de les dades que s’han de prendre, la taula 3 recull quines 

observacions seran interessants segons el tipus d’activitat i la dimensió que 

volem avaluar (motivacional o cognitiva). Tanmateix s’indiquen els instruments 

que s’han fet servir per poder prendre a questes dades. 

Els vídeos de les diferents sessions m’han permès emplenar graelles 

d’observació a posteriori ja que contenien una quantitat excessiva d’indicadors, 

que no hauria pogut observar en la seva totalitat durant la sessió. Aquests 

indicadors van destinats a valorar per una banda la motivació reflectida en 

quatre aspectes: l’atenció, l’autonomia, l’entrega de les tasques i la interacció. 

Aquesta última és variable segons el tipus d’activitat, així si es tracta d’un debat 

farà referència a la participació, si és una activitat cooperativa, mesurarà la 

col·laboració entre els alumnes,... La valoració només pot prendre els valors 0 i 

1 segons si l’indicador està present de manera positiva o no. Tanmateix, vaig 

penjar al moodle un qüestionari de valoració personal de les dues activitats 

pràctiques (taula 4) i de regulació dels objectius d’aprenentatge i dels criteris 

d’avaluació, que no ha tingut gaire resposta per part dels alumnes i només 3 

persones van tornar emplenat. No he pogut fer-lo servir com a instrument per 

mesurar cap indicador, ni de regulació de l’aprenentatge ni de la valoració de 

l’activitat. Això indica que la motivació del grup és bàsicament de caire extern, 

ja que quan han de fer una tasca que no s’avalua, i així ho vaig especificar per 

tal que les respostes fossin sinceres, l’interès cau significativament. 

L’assoliment dels objectius curriculars va quedar palès en el dossier que 

l’alumne va entregar al final de la unitat didàctica, i que incloïa les diferents 

activitats desenvolupades, així com la prova d’assaig final. En cada activitat 

l’objectiu d’aprenentatge era diferent i està recollit en les rúbriques de l’ annex. 
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Taula 2. Característiques de les activitats desenvolupades 
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Taula 2. (cont.) Característiques de les activitats desenvolupades 
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Taula 2 (cont.) Característiques de les activitats desenvolupades 
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Activitat 

Indicadors a observar 
Instruments 

d’observació 
Dimensió: Motivació Dimensió:Cognició 

Exploració 

idees prèvies 

Grau de participació 

Entrega tasca en termini 
              ----------- 

Vídeo de la sessió 

Idees prèvies 

anotades en el 

dossier 

Simulacions/A

nimacions 

Nivell de focalització en la feina 

Experimenta amb les variables i 

registra l’experimentació  

Autonomia 

Entrega tasca en termini 

Adequació de les 

respostes del 

dossier. 

Vídeo de la sessió 

Dossier 

Graella 

d’observació 

Vídeo + debat 
Atenció durant la visualització 

Participació en el debat 

Correcció en 

transcriure les 

conclusions 

extretes de manera 

comú en el dossier 

Vídeo de la sessió 

Dossier 

Graella 

d’observació 

 

Activitat 

pràctica a 

l’aula (mesura 

de recorreguts 

sobre plànol) 

Nivell de focalització en la feina 

Autonomia 

Entrega tasca en termini 

Cooperació 

Correcció en els 

càlculs de les 

trajectòries i 

desplaçaments 

Vídeo de la sessió 

Dossier 

Graella 

d’observació 

Activitat 

pràctica al pati 

Nivell de focalització en la feina 

Col·laboració en la presa de 

dades dels companys 

Entrega tasca en termini 

Autonomia 

Representació de 

les dades en 

gràfiques posició-

temps 

Regulació dels 

objectius de la 

pràctica 

Taules de recollida 

de dades 

Gràfiques del 

moviment 

Llibreta 

Vídeo de la sessió 

Graella 

d’observació 

Activitat de 

coavaluació 

Entrega de la tasca 

Objectivitat en la coavaluació 

Aporta raons a la nota i 

propostes de millora 

És conscient, amb 

els criteris 

d’avaluació de per 

què la seva feina 

està bé o 

malament. 

Graella de 

coavaluació 

Mapa 

conceptual 
Entrega de la tasca 

Qualitat de la 

síntesi 
Dossier 

 

Taula 3. Indicadors a observar segons dimensió a avaluar i tipus d’activitat 
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Aplicació amb 

el Google 

Maps 

Comprovació de les dades 

teòriques de la aplicació amb el 

recorregut real. 

Entrega tasca en termini 

Càlcul de la 

velocitat d’anada a 

l’institut 

Dossier: si el càlcul 

és correcte i quants 

han comprovat el 

recorregut i velocitat 

reals 

Prova assaig --- 

Assoliment dels 

objectius 

d’aprenentatge 

(veure rúbrica) 

Resultats de la 

prova 

Activitat 

d’autoavaluaci

ó 

Nombre d’alumnes a qui se’ls ha 

pogut pujar la nota per bona 

autoavaluació. 

Qualitat i objectivitat 

en les 

autoavaluacions. 

Full de la prova 

d’assaig 

Taula 3 (cont.) .Indicadors a observar segons dimensió a avaluar i tipus 

d’activitat 

 

 

 
 

Taula 4.Qüestionari destinat a avaluar la regulació dels aprenentatges 

i la valoració de l’activitat 
 

 

 

 

 

 

Pregunta Què és allò que regula? 

Quin títol li posaries a l’activitat 

d’avui? 
Regula la capacitat de síntesi 

Què has après avui? Regula els objectius d’aprenentatge 

La meva feina està ben feta 

perquè...?. 
Regula els criteris d’avaluació 

Crec que estaria millor si... 

Què és el que més/menys t’ha 

agradat d’aquesta activitat? 
Valoració personal de l’activitat 
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1. Desenvolupament de la temàtica 

La temàtica, desenvolupada al llarg de la unitat didàctica “El moviment” 

inclosa en el currículum de 2n ESO dins el bloc de Física, s’ha realitzat tenint 

en compte el nivell de coneixements de l’alumnat, treballant des de la 

perspectiva competencial, d’atenció a la diversitat de l’aula i, en coherència 

amb el marc teòric, des d’una perspectiva constructivista. Les diferents 

activitats, que s’han portat a terme aplicant el màxim d’estratègies de motivació, 

s’avaluen una per una a continuació. La primera, corresponent a la introducció 

del bloc de l’assignatura (taula 2) no la vaig tenir en compte per l’estudi per la 

seva curta durada. 

 

Activitat 1: Exploració d’idees prèvies 

Es van fer servir dos contexts d’aprenentatge: la mitja marató de Mataró (i 

marató escolar) i el Sistema Solar. El primer tenia l’atractiu de què molts 

alumnes hi havien participat, es va fer una lectura a nivell grup classe i a 

continuació havien de respondre de manera individual unes preguntes incloses 

en el dossier, relacionades amb els continguts a tractar i d’altres de caire més 

motivador com ara per què es diuen maratons a aquest tipus de curses. 

Desprès d’una estona de reflexió, es van posar en comú les respostes a la 

pissarra.  

El segon es tractava d’una animació sobre el moviment del sistema solar a la 

que va seguir un petit debat suscitat per la qüestió de per què els antics 

astrònoms pensaven que la Terra estava quieta i eren la resta dels astres els 

que es movien. Es tracta d’un context d’aprenentatge prou conegut per a ells, ja 

que és part del currículum de primer curs, que a més d’explorar les idees 

prèvies tractava d’introduir el concepte de la relativitat del moviment. 

Vaig buscar prèviament a la sessió, bibliografia que parlés sobre les idees 

prèvies en Cinemàtica però gairebé tota la informació, es referia a conceptes 

previs en Dinàmica, és a dir, relacionant la força amb el moviment (Varela, 

1996).  Algunes d’elles van quedar reflectides en les respostes dels alumnes: 

o El moviment no depèn de l’observador així, els resulta difícil assumir 

la velocitat de la Terra o es posa de manifest confusió en les 

respostes referents a la rapidesa  relativa dels corredors de la cursa. 

o Tenen assolit el concepte de trajectòria, si bé no el fan servir com a 

tal, sinó com a recorregut o camí. 

o Confusió entre translació i rotació. 

o Les òrbites dels planetes són circulars perquè el Sol és rodó 

o El Sol no es mou, com a màxim sobre sí mateix i per tant, no fa cap 

recorregut al cel. Això corrobora les idees prèvies recollides per 

Manjarrez, Alejo i Slisko (Manjarrez, 2011). 
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o El moviment depèn de la gravetat (Manjarrez, 2011). 

o La Tecnologia ha ajudat a corregir teories errònies, en general donen  

poc valor a l’enginy i la imaginació de l’ésser humà. Així, poder fer 

viatges a l’espai ha donat la oportunitat de veure la Terra des de fora 

i adonar-nos de com és el moviment real del sistema solar. 

o El Sol i la Lluna et segueixen quan camines, això vol dir que ells es 

mouen i la Terra està quieta. Aquesta és la raó per la que els antics 

astrònoms pensaven que eren els altres astres els que es movien. 

o Alguns, pot ser a causa del seu origen, es decanten per la Teoria 

geocèntrica (malgrat no l’anomenen així). 

 

Resultats: 

 Respecte de l’entrega de la tasca, va ser majoritària i a més, uniforme en 

l’ interval de 8 dies que tenien com a termini per penjar-la. 

 El nivell d’atenció va ser elevat. 

 La participació va resultar baixa, no obstant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusions: 

 Els bons resultats pel que fa a l’entrega del dossier poden haver estat 

influïts pel fet que es tractava de la primera activitat, ja que com es 

veurà més endavant, a mesura que van passar les sessions, la 

puntualitat en l’entrega va disminuir progressivament.  
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Activitat: Exploració idees prèvies.
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Gràfic 2. Valoració dels indicadors motivacionals de       
l'activitat d'exploració d'idees prèvies 
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 Els bons resultats pel que fa a l’atenció crec que poden ser atribuïts a 

que els dos contextos van resultar força motivadors pel fet de propers i 

coneguts. A més, en estar presentat el de la marató en forma de 

narració, va resultar més efectiu pel que fa al nivell de focalització en la 

tasca. 

 Respecte de la participació, queda palesa la por al fracàs en aquest 

grup d’alumnes, present en la baixa aportació d’idees. En la revisió 

posterior d’aquesta activitat en el dossier dels alumnes, vaig comprovar 

que alguns havien modificat les seves respostes inicials o les van 

modificar pensant que no estaven bé. 

 

Activitat 2: Projecció d’un vídeo 

Es tractava de, sense cap tipus de context d’aprenentatge, continuar amb la 

introducció del concepte de relativitat del moviment. En efecte, el vídeo 

mostra un parell d’experiments de laboratori en els que es demostra com 

apreciem de manera diferent dos moviments idèntics si la referència 

respecte a la qual els observem canvia (dos panels quadriculats, un estàtic i 

l’atre en moviment). 

Resultats 

 L’atenció en la projecció i la participació en el debat posterior van ser 

baixes per la dispersió que provocaven els ordinadors engegats.  

 A la vista de les respostes que van penjar al dossier, només 6 alumnes 

van assolir l’objectiu d’aprenentatge (relativitat del moviment). Això 

també va quedar palès en el vídeo que vaig filmar de la sessió. 

 Respecte de l’entrega, va baixar el percentatge d’alumnes que van 

entregar la tasca en termini, en comparació amb l’anterior, i a més va 

haver-hi un nombre d’alumnes major que la van entregar l’últim dia. 

Conclusions 

 Les activitats amb ordinador absorbeixen totalment l’atenció dels 

alumnes. Si s’ha de fer quelcom amb ells que no requereixi de les TIC, 

millor deixar de banda portàtils o aules d’informàtica per tal de poder fer 

que centrin l’interés. 

 Cal comptar amb un context prou atractiu per engegar un debat. 
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Activitat 3: Simulació sobre sistemes de referència cartesians en, una dues i 

tres dimensions i sobre diferència entre trajectòria i desplaçament 

Com a conseqüència de la relativitat del moviment, sorgia la següent activitat 

sobre la necessitat d’establir la posició de l’observador per poder estudiar un 

moviment mesurant la distància a la qual es troba el mòbil. Així s’introduïa el 

concepte de sistema de referència. 

La simulació permetia als nois i noies, moure un punt  per una recta, un pla o a 

l’espai i podien experimentar com variaven les coordenades cartesianes amb 

aquest moviment així com traçar diferents tipus de trajectòries en el pla. Per tal 

de poder esbrinar fins a quin punt havien experimentat amb les variables, vaig 

fer unes preguntes que havien de respondre després en el dossier. 

L’aprenentatge no estava gens contextualitzat ja que el sistema de símbols 

emprat era purament matemàtic (punts, rectes i números). 

Resultats 

 L’entrega del dossier, ja sigui dins o fora del termini establert, continua 

disminuint força, tal i com es veu en el gràfic 3. La feina es va acumulant 

perquè les tres primeres entregues eren pel mateix dia. 

 De tots els alumnes que van entregar el dossier, dins o fora de termini, 

un 70% van respondre aquestes preguntes de control correctament, si 

bé va ser necessari explicar els sistemes de referència cartesians.  
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Activitat: Projecció vídeo i debat posterior. 
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Correcció respostes dossier

Gràfic 3. Valoració dels indicadors motivacionals i cognitius de l'activitat 
de visualització del vídeo i posterior debat. 
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 L’autonomia en general, durant el desenvolupament de l’activitat va ser 

escassa. És tracta d’un contingut matemàtic que els suposa una certa 

dificultat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusions 

 El resultat percentual a nivell d’aprenentatge va ser força bo però no així 

el motivacional, a la vista de l’elevat nombre d’alumnes que no van 

entregar la feina. És important treballar més el recolzament en la 

introducció d’un contingut especialment abstracte per afavorir el 

sentiment de competència. 

 Tanmateix, s’ha de buscar un recurs més atractiu i contextualitzat, que 

fes servir un llenguatge menys simbòlic i més proper a l’alumne per tal 

de captar l’atenció. 

 

Activitat 4: mesura de distàncies i desplaçaments sobre plànol 

Aquesta activitat consistia en mesurar sobre el plànol de la marató, el 

recorregut i el desplaçament entre dos punts de la cursa, per tal de treballar la 

diferència entre trajectòria i desplaçament així com la competència matemàtica 

en mesurar distàncies, aplicar una escala i canviar unitats. Dins els diferents 

tipus d’activitats pràctiques, es tractaria d’un experiment il·lustratiu amb el què 

comprovarien la distància recorreguda per ells mateixos en la marató escolar, 

mentre es treballaven altres continguts. Es va fer una explicació del 
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Gràfic 4.  Valoració dels indicadors motivacionals i 
cognitius de les simulacions i animacions 
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procediment de la tasca, repassant els conceptes d’escala i canvi d’unitats. La 

tasca es va fer per parelles tal i com estaven asseguts. 

Es van recollir els fulls de la tasca  per tal de corregir les mancances i retornar-

los per a què el completessin si calia.  

Resultats: 

 Respecte de l’entrega, pràcticament la totalitat del grup va començar i 

acabar aquesta activitat en la sessió de classe (el 95% la van entregar). 

 Malgrat això, dels entregats només el 63% estaven complets i el 37 % 

restants incomplets perquè faltaven unitats o només havien mesurat el 

recorregut però no el desplaçament. 

 Si bé pràcticament tots ho van entregar en finalitzar la sessió, només 

una alumna va aprofitar el retorn per esmenar els errors.    

 

 

 

 

 

Conclusions 

 El context atractiu (tot i que el format no ho era), la durada (realització 

tancada en una sessió) i el treball cooperatiu van  donar bons resultats 

motivacionals (tret de l’autonomia). 

 En canvi no van assolir el concepte de desplaçament ni van saber 

diferenciar-lo de la trajectòria. La raó és que no van apreciar la utilitat 

d’aquest contingut. 
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Gràfic 5. Valoració dels indicadors motivacionals i cognitius de 
l'activitat pràctica sobre plànol. 
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Activitat 5: Mesura de posició i temps 

L’objectiu d’aquesta activitat era representar el moviment de caminada de cada 

alumne del grup, de manera cooperativa. Es tractava de situar els alumnes per 

grups de 4 o 5, de manera equidistant al llarg de línies rectes en el pati i que, 

per torns, caminessin de manera uniforme mentre els companys prenien nota 

dels temps que invertia en passar per davant de cadascú (Bielsa, 2006). Les 

dades que cadascú necessitava li serien facilitades pels companys de grup 

d’aquesta manera. Després, un cop a l’aula i mantenint els mateixos grups 

haurien de representar aquestes dades en eixos posició – temps, cadascú les 

seves però també les dels seus companys de grup. Així, l’objectiu final de la 

pràctica, que era associar la velocitat al pendent de la recta resultant, es veuria 

reflectit en la diferent manera de caminar dels integrants. 

L’activitat sencera va durar tres sessions, la de més durada va ser la primera 

part, de distribució dels alumnes en grups, explicació del procediment, entrega 

del full de la pràctica i dels instruments de mesura i pressa de dades en el pati 

del centre. Es va allargar fins a uns 70 minuts, lo qual era d’esperar ja que en 

ser una tasca realitzada en el pati, la dispersió dels alumnes seria molt més 

gran. La feina en grups cooperatius va continuar aquella mateixa tarda i la 

sessió següent desenvolupant la representació pròpiament dita. La tercera 

sessió la va ocupar l’activitat de coavaluació que es valora posteriorment. 

Degut a la diferent dificultat de les dues parts de la tasca (presa de dades 

primer i representació en segon lloc), es fa una valoració de les dues fases per 

separat. 

Resultats 

El gràfic 6 recull els resultats de la primera fase de presa de dades i el 7, de la 

segona fase de representació. 

 En general, tots els indicadors han donat resultats positius, el més baix 

va ser l’atenció, per les característiques de l’activitat. 

 El procediment va quedar força clar en la explicació que es va fer de 

manera prèvia a l’aula, els problemes van aparèixer quan va ser el torn 

de representar les dades en un sistema cartesià d’eixos. En la gràfica 6 

es veu la davallada en l’assoliment d’objectius i la majoria dels 

indicadors motivacionals. 

Conclusions 

 La motivació ha resultat elevada si bé la excessiva durada de la tasca va 

produir una baixada en l’atenció.  
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 Els continguts tractats suposen una certa capacitat d’abstracció pel que 

fa als conceptes, que farien recomanable un reforç amb una altra 

activitat addicional diferent. 
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Gràfic 7. Valoració dels indicadors motivacionals i cognitius de 
l'activitat pràctica sobre representació del moviment (aula ordinària) 

Gràfic 6. Valoració dels indicadors motivacionals i cognitius de l'activitat 
pràctica sobre mesures de recorreguts i temps. 
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Activitat 6: Coavaluació 

L’objectiu d’aquesta activitat era l’avaluació formativa. Es va facilitar una graella 

(annex, material de l’alumne) amb els ítems que havien d’emplenar i que 

corresponien als criteris d’avaluació de l’activitat de representació cartesiana 

del moviment. 

 

 

 

Resultats 

 Els indicadors de motivació van ser baixos, en particular l’entrega, fins 

al punt de no poder ser inclosa la seva valoració en la nota final de la 

unitat. 

 Majoritàriament els alumnes no  van anotar observacions ni 

recomanacions de l’avaluació feta al company pel qual, la qualitat de 

la tasca va ser molt pobra. Tanmateix van resultar molt subjectiva la 

valoració dels criteris a avaluar. 

 L’alumne avaluat no va fer tampoc la reflexió sobre quines eren les 

seves necessitats, i en general no reconeixien necessitar cap tipus 

d’ajuda. 

Conclusions 

 No va haver-hi una percepció de la significació de l’activitat. S’hauria 

d’haver treballat més aquest punt. 

 Alguns indicadors a avaluar no resultaven prou clars, fet pel qual 

l’autonomia va ser tan escassa. 
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Gràfic 8. Valoració dels indicadors motivacionals i cognitius de 
l'activitat de coavaluació. 
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Activitat 7: Mapa conceptual de la unitat 

Van anar elaborant de manera progressiva, durant el desenvolupament de la 

unitat i com a deures a casa, mapes successivament més complexos a mesura 

que s’introduïen nous continguts fins a acabar el tema. Estaven força pautats, 

amb els connectors ja posats i els conceptes a emplenar, barrejats en una llista 

de la què els havien de triar.  

Resultats 

 No han estat gaire bons ni pel que fa als aspectes de motivació (baixa 

entrega de la tasca) ni de regulació dels aprenentatges (síntesi de poca 

qualitat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusions 

 He observat que tot i que els conceptes ja estaven indicats i només 

s’havien d’ordenar, molts no els van fer servir. Pot indicar una manca 

d’interès per l’activitat en sí. 

 

Activitat 8: Càlcul de velocitats amb el Google maps 

Aquesta constituïa l’activitat d’aplicació de la unitat didàctica. Es tractava de 

que cada alumne fes servir aquesta aplicació informàtica per a mesurar la 

distància entre casa seva i l’institut. Tanmateix, fent servir la dada de temps 

estimada pel programa per recórrer a peu aquesta distància, haurien de 

calcular, cadascú la seva velocitat “teòrica” i desprès comparar-la amb la real. 
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Gràfic 9. Valoració dels indicadors motivacionals i cognitius de 
l'activitat d'elaboració d'un mapa conceptual. 
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Resultats 

 

Gràfic 10.  Valoració dels indicadors motivacionals i cognitius de l’activitat 

d’aplicació amb el Google Maps 

 Els indicadors de motivació van ser molt diferents, així mentre que 

l’atenció i l’autonomia van ser força elevades, l’entrega del dossier que 

incloïa la tasca, no gaire. 

 En canvi, tot i que el valor final de l’assoliment d’objectius és baix, 

respecte del nombre d’alumnes que el van entregar va ser força alt. 

 

Conclusions 

 Els bons resultats pel que fa a motivació poden ser atribuïts al context 

proper i significatiu, però en haver de fer una tasca posterior de 

comprovació de la dada de temps aportada pel Google Maps, l’interès 

inicial va caure i pocs alumnes realment van comprovar-la. 

 

Activitat 9: Prova d’assaig 

El dia anterior a l’examen, es va fer un consens dels criteris d’avaluació que va 

posar de manifest que els alumnes sabien què és el que havien de saber fer en 

acabar la unitat. Tot i així, els resultats de la prova no van ser bons. Estava 

previst que si això succeïa, hi hauria una sessió de retorn al dia següent per tal 

de fer una activitat d’autoavaluació premiada amb mig punt en el cas que 

estigués correcta i completa. Les preguntes de la prova es troben incloses en 

l’annex. 
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Resultats  

Es recullen classificats per objectius, a la taula següent:  

 

Objectiu Assolit 

Canviar unitats de mesura de temps i de distància 33% 

Classificar  moviments reals segons la trajectòria i la 

velocitat 
9.5% 

Calcular velocitats a partir de dades de recorreguts i temps 48% 

Representar moviments en eixos  i calcular velocitats a 

partir de taules de dades de posició i temps. Classificar el 

moviment per la seva gràfica e-t. 

19% 

Fer servir la gràfica per predir valors de posició o temps 

que no estan tabulats i per calcular velocitats. 
38% 

Taula 5. Resultats de la prova d’assaig per objectius 

 

 Els pitjors resultats els constitueixen els objectius corresponents a la 

classificació dels moviments segons la trajectòria i la velocitat, així com 

la representació del moviment uniforme en eixos espai – temps. El 

primer  el van treballar com a deures en el dossier de la sessió 3-4. El 

segon es va treballar de manera cooperativa en les sessions 5 i 6. 

 El millor resultat està representat per l’objectiu de calcular les velocitats 

mitjanes coneixent el recorregut i el temps emprat. Els errors més 

comuns van ser que no especificaven el càlcul o que no sabien 

expressar 2 hores i 30 minuts en el sistema decimal, tot i que es va 

treballar a classe amb un exemple igual. Aquesta mancança també es 

veu reflectida en els resultats de la primera pregunta sobre el canvi 

d’unitats. 

 

Conclusions 

 L’objectiu conceptual de classificar el moviment segons la trajectòria i la 

velocitat no es va assolir perquè no es va fer un seguiment acurat de la 

feina a casa de l’activitat corresponent, que a més d’això, resultava poc 

interessant en sí, ja que es tractava només d’emplenar una taula amb 

uns exemples en llenguatge icònic. Es pot atribuir el resultat a aquestes 
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causes. Respecte de l’objectiu de la representació del moviment en 

eixos cartesians, la causa del seu baix resultat pot ser la dificultat 

afegida d’un concepte amb una abstracció considerable pels alumnes. 

 El fet de cometre errors en preguntes treballades en classe posa de 

manifest la manca d’hàbits d’estudi i d’interès per l’assignatura. 

 

Activitat 10: Autoavaluació 

En previsió d’aquests resultats, es va programar aquesta activitat que 

consistia en tornar als alumnes els exàmens corregits però sense cap tipus 

d’anotació. Se’ls va facilitar una graella amb els indicadors que 

necessitaven per autoavaluar-se i es va treballar la motivació extrínseca, 

pujant la nota en mig punt a aquells que l’haguessin fet objectivament i 

justificadament. La graella d’autoavaluació també es recull en l’annex. 

Resultats  

 Desprès de l’autoavaluació, el nombre d’aprovats va augmentar poc. 

Van fer l’autoavaluació 19 alumnes dels 21 del grup, una d’elles perquè 

no hi era i l’altre perquè va faltar a classe el dia de la prova i va haver de 

fer-la el dia de l’autoavaluació, raó per la qual no va poder realitzar 

aquesta activitat. D’entre els alumnes que sí la van fer, es va modificar la 

nota de 5, fet que es va traduir en un  lleuger increment del nombre 

d’aprovats. 

 

Rang 

notes 

Abans 

autoavaluació 
Percentatge 

Desprès 

autoavaluació 
Percentatge 

(0,2) 8 38,10% 8 38,10% 

(2,4) 6 28,57% 4 19,05% 

(4,6) 4 19,05% 5 23,81% 

(6,8) 2 9,52% 2 9,52% 

(8,10) 1 4,76% 2 9,52% 

Taula 6. Resultats de la prova abans i desprès de l’autoavaluació 
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Gràfic 11. Qualificacions abans i desprès de l’autoavaluació 

 

 La variació en la nota més significativa es va produir en el rang dels nois 

que es trobaven a prop del aprovat però no va suposar cap variació 

sobre les pitjors  notes.  

 Els alumnes que tenien la nota més baixa no es van autoavaluar bé, 

alguns per manca d’interès ja que, tot i fer-la bé, sabien que no 

arribarien a l’aprovat. La resta, bé es corregien per sobre de la nota que 

jo havia posat, bé no donaven cap raó per posar-se una nota més baixa i 

només deien que no l’havien fet bé. 

 

Conclusions 

 Aquesta és una activitat poc motivadora per a l’alumnat amb pitjors 

resultats a la prova. Podria treballar-se la motivació extrínseca premiant 

l’esforç de fer una bona autoavaluació amb l’oportunitat d’aconseguir 

l’aprovat, realitzant alguna tasca addicional per exemple, per tal d’evitar 

greuges comparatius. 
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Gràfic 12. Valoració dels indicadors motivacionals i cognitius de 
l'activitat d'autoavaluació. 
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2. Conclusions i altres propostes 

Un cop avaluats els aspectes motivacionals esmentats i l’assoliment dels 

objectius d’aprenentatge de cada una de les 10 activitats estudiades, s’han de  

destacar les següents conclusions: 

 Les activitats que tenen un valor més alt de l’atenció són la d’exploració de 

les idees prèvies, seguida de la d’aplicació, les dues pràctiques i 

l’autoavaluació. La característica comú és el grau de contextualització en les 

primeres, conseqüència directa de la motivació vers la tasca (intrínseca), ja 

que l’autoavaluació no presenta trets comuns destacables. Les més baixes 

han estat les simulacions, la coavaluació i el vídeo, que presenten com a 

característica comuna, el baix grau de contextualització. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 13. Comparatiu de l’indicador motivacional “atenció” segons tipus 

d’activitat. 

 

 Com s’ha comentat abans, les característiques del grup només han premés 

treballar l’autonomia des del consens del procediment i dels criteris 

d’avaluació de les activitats. Pel que fa a aquest punt, les que presenten un 

valor més alt són la de prendre mesures de posició i temps en caminar pel 

pati i la del Google maps i les que menys, la de representar el moviment i 

mesurar recorreguts i desplaçaments en un plànol.  La característica 

comuna en el primer cas, es que es va treballar aquest consens prèviament 

a l’activitat mentre que en el segon cas es va pressuposar que els alumnes 

tenien els coneixements necessaris per desenvolupar  les tasques sols. 

Aquesta estratègia de motivació està encara  més justificada si es té en 

compte que les que pitjor han resultat presenten uns continguts conceptuals  
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amb una certa dificultat i que a més enllacen amb altres matèries 

habitualment difícils per l’alumnat, com les matemàtiques o la tecnologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 14. Comparatiu de l’indicador motivacional “autonomia” segons tipus 

d’activitat 

 Les que destaquen pel grau de participació, d’aquelles en les què s’ha 

pogut valorar, les més positives han resultat ser la pràctica de mesures de 

posició i temps en el pati, i curiosament també les TIC. No hi ha trets 

comuns entre aquestes, ja que l’agrupament, el tipus d’objectius 

d’aprenentatge i l’entorn espacial eren diferents. Les activitats d’interacció 

en gran grup, com van ser l’exposició d’idees prèvies i el vídeo van 

presentar la participació més baixa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 15. Comparatiu de l’indicador motivacional “Participació” segons tipus 

d’activitat  
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 Respecte de l’indicador referent a l’entrega de les tasques, destaca la de 

mesurar posició i temps en caminar pel pati i les mesures de recorreguts 

sobre plànol. En canvi les que presentaven menors valors van ser la del 

Google maps i la representació del moviment. La característica comuna a 

les primeres va ser la durada, que tot i ser llarga, quedava tancada en la 

mateixa sessió. No succeïa així amb les altres dues, que necessitaven 

d’una continuïtat per sobre d’una sessió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 16. Comparatiu de l’indicador “Entrega de tasques” segons tipus 

d’activitat 

 

 Respecte de l’assoliment dels objectius d’aprenentatge, a més de la 

corresponent a la representació gràfica del moviment, l’activitat de 

coavaluació va ser la pitjor. No hi ha gaires semblances entre les dues, 

només puc atribuir la raó d’aquest resultat a no haver treballat suficientment 

la seva funcionalitat. En canvi, les que han resultat millor tornen a ser de 

nou, les tasques pràctiques. Totes dues són de llarga durada però no 

presenten cap interrupció en el temps. Són totes dues molt 

contextualitzades i realitzades en grup o per parelles, però en qualsevol cas, 

amb una interacció forta entre alumnes. A més, totes dues tenen un fort 

component d’activitats procedimentals, que en aquest grup tenen millors 

resultats. 
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Gràfic 17. Comparatiu de l’indicador cognitiu “Assoliment dels objectius 

d’aprenentatge segons tipus d’activitat 

 

He de remarcar com a reflexió posterior, que els resultats estan restringits al 

grup concret d’alumnes en el seu context social i cultural, i que per tant, 

aquests serien útils en la pràctica docent continuada sobre l’esmentat grup de 

segon. En aquest sentit, la tasca investigadora i sistematitzada en el dia a dia, 

per part del docent, pot resultar de molta ajuda per la seva feina i per afavorir 

l’aprenentatge dels adolescents. 

Destacar igualment, que donat l’escassa quantitat de dades preses a causa 

d’haver d’estar restringit l’estudi al desenvolupament de només una unitat 

didàctica, els resultats no tenen una fiabilitat molt elevada, tenint en compte a 

més, la gran quantitat de variables que entren en joc durant el 

desenvolupament d’una activitat, no totes especificades en el present estudi. 

Tot i així, i en relació amb les preguntes inicials d’aquest estudi, exposo les 

següents conclusions i propostes de millora: 

 Es demostra la importància de la significació de l’aprenentatge com a 

estratègia de motivació a treballar abans d’una activitat pel que fa al grau 

de focalització en la feina. Un context atractiu i una finalitat clara en una 

tasca poden ser tècniques adients per assolir aquest punt. En aquest 

sentit, l’objectiu de diferenciar entre trajectòria i desplaçament o l’activitat 

de coavaluació, van quedar buides de significat i van tenir resultats 

dolents. 

 Les activitats que treballen objectius procedimentals resulten més 

atractives a l’alumnat que les de caire conceptual. És per això, que en 
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aquestes últimes s’ha de tenir més cura a l’hora de aplicar estratègies de 

motivació intrínseca com ara, i de nou, una bona contextualització. 

D’aquesta manera, les activitats TIC que introduïen conceptes com ara 

la diferència entre desplaçament i trajectòria o els sistemes de referència 

cartesians, s’haurien d’haver triat en un context d’aprenentatge més 

atractiu, cercant a la web recursos més adients pel que fa a la captació 

de l’interés. 

 Queda igualment palesa la importància del consens dels objectius tant 

procedimentals com conceptuals, tant per assolir un bon aprenentatge, 

com per augmentar el sentiment d’autonomia en els alumnes, que 

afavorirà el seu interès vers la tasca. Per tant, l’activitat de representació 

del moviment en eixos cartesians, s’hauria d’haver treballat prèviament, 

amb les explicacions pertinents, per tal que els alumnes no tinguessin 

tants dubtes a la hora de realitzar-la. 

 En el grup objecte d’estudi s’ha comprovat que la durada de les activitats 

és important per poder mantenir un nivell d’atenció i participació òptims, i 

que les tasques que comencen i acaben en una mateixa sessió tenen 

millors resultats. 

 Respecte de la dimensió agrupament, ha resultat força evident que les 

activitats que es desenvolupen cooperativament, ja sigui en grup  o en 

parelles, obtenen millors resultats en tots el sentits. Aquesta dimensió 

està relacionada amb el baix nivell d’interès i de coneixements del grup i 

del treball de la dimensió social de la motivació. 

 Respecte de la participació, seria recomanable fer servir tècniques de 

dinamització a l’aula per aconseguir que activitats com ara el debat 

siguin efectives a la hora d’explorar les idees prèvies. 

 

En conseqüència, no resulta d’aquest anàlisi que hi hagi una activitat concreta 

que desperti en l’alumne un major interès o resulti més adient per l’assoliment 

dels objectius d’aprenentatge, sinó característiques concretes que poden estar 

presents en tasques que en principi poden ser molt diferents tenint en compte 

altres dimensions.  

Respecte de la generalització de les conclusions extretes de l’estudi, crec que 

es podrien estendre algunes d’elles a la majoria dels alumnes d’ESO, com ara 

la importància de la contextualització i funcionalitat de l’aprenentatge o la feina 

cooperativa (aquesta última, sempre i quan sigui una manera habitual de treball 

dels alumnes). Però altres dimensions com ara l’entorn espacial i temporal en 

el què es desenvolupen les activitats, els millors resultats de les tasques 

procedimentals sobre les conceptuals, la seva durada, l’agrupament o  el 

sistema de símbols, depenen de les característiques del grup d’alumnes. Els 

tipus d’intel·ligència, de motivació i de ritmes d’aprenentatge presents serien 

algunes de les variables que influirien sobre el resultat d’aquestes 

característiques. 
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Únicament un bon coneixement del grup i una bona combinació d’aquestes 

dimensions identificades per les activitats didàctiques, farà que una tasca 

concreta tingui el millor resultat possible. 
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9. Parts complementàries 

9.1. Graelles d’observació corresponents a les gràfiques de resultats. 

 

Activitat: Exploració idees prèvies. 

Alumne Participació Entrega tasca Atenció 

   1 0 0 1 

2 0 1 1 

3 1 1 1 

4 1 1 1 

5 0 1 1 

6 1 1 1 

7 1 1 1 

8 0 0 0 

9 1 0 1 

10 0 0 1 

11 0 1 1 

12 0 1 1 

13 1 1 1 

14 0 1 1 

15 1 1 1 

16 0 1 0 

17 0 0 1 

18 0 1 1 

19 Absent Absent Absent 

20 0 1 1 

21 0 1 1 

% 35% 75% 90% 

 

         Graella 1. Observació dels indicadors motivacionals de l'activitat 
d'exploració d'idees prèvies. 
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Graella 2. Observació dels indicadors motivacionals i cognitius de les 
simulacions i animacions. 

Activitat: Simulacions/animacions 

Alumne Atenció Autonomia 
Entrega 
tasca 

Participació 
Experimenta 

amb les 
variables 

1 1 0 1 0 1 

2 0 1 0 1 0 

3 0 1 1 0 0 

4 0 1 0 1 0 

5 1 0 1 1 1 

6 1 1 1 1 1 

7 0 0 1 1 0 

8 0 no pregunta 0 1 0 

9 0 no pregunta 1 1 0 

10 0 1 1 1 0 

11 1 1 1 1 1 

12 0 0 0 0 0 

13 1 1 1 1 1 

14 0 1 0 1 0 

15 0 0 1 0 0 

16 0 0 0 1 0 

17 0 no pregunta 1 1 0 

18 absent absent 1 absent absent 

19 1 0 1 0 1 

20 0 1 1 1 0 

21 0 0 0 1 0 

% 30% 45% 67% 75% 29% 
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Activitat: Projecció vídeo i debat posterior.  

Alumne Atenció 
Correcció 

respostes dossier 
Participació 

1 1 1 1 

2 0 0 0 

3 0 0 0 

4 0 0 0 

5 1 1 0 

6 0 0 0 

7 0 0 0 

8 1 0 1 

9 0 0 0 

10 1 1 1 

11 1 1 0 

12 0 0 0 

13 0 0 0 

14 0 0 0 

15 1 1 0 

16 0 0 0 

17 0 0 0 

18 1 1 0 

19 0 0 0 

20 0 0 0 

21 0 0 0 

% 33% 29% 14% 

Graella 3. Observació dels indicadors motivacionals i cognitius de la 
visualització d'un vídeo i posterior debat. 
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Activitat: Mesura de recorreguts i desplaçaments sobre plànol. 

Alumne Atenció Autonomia 
Entrega 
tasca 

Participació 
Assoliment 
objectius 

1 0 0 1 1 1 

2 1 0 1 1 1 

3 1 0 1 0 1 

4 1 0 1 1 1 

5 1 0 1 1 1 

6 1 0 1 0 1 

7 1 0 1 0 1 

8 0 0 0 0 0 

9 0 0 1 0 1 

10 0 0 1 0 1 

11 1 1 1 1 1 

12 1 1 1 0 0 

13 1 1 1 1 0 

14 1 1 1 1 0 

15 1 0 1 0 1 

16 1 1 1 1 1 

17 0 0 1 1 0 

18 1 0 1 0 0 

19 Absent Absent 0 1 1 

20 1 1 1 1 0 

21 1 0 1 1 0 

% 75% 30% 95% 60% 65% 

Graella 4. Observació dels indicadors motivacionals i cognitius de l'activitat 
pràctica sobre plànol. 
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Activitat: Mesura de recorreguts i temps al pati 

Alumne Atenció Autonomia Participació Entrega tasca 
Assoliment 
objectius 

procedimentals 

1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 1 

4 0 1 1 1 1 

5 0 1 0 1 1 

6 1 0 1 1 1 

7 0 0 1 1 1 

8 0 1 0 1 1 

9 1 1 1 1 1 

10 1 1 1 1 1 

11 0 1 1 1 1 

12 absent absent absent absent 0 

13 absent absent absent absent 0 

14 absent absent absent absent 0 

15 1 1 1 1 1 

16 1 1 1 1 1 

17 1 1 1 1 1 

18 1 10 0 1 1 

19 1 1 1 1 1 

20 1 1 0 1 1 

21 1 1 1 1 1 

% 72% 83% 78% 100% 100% 

Graella 5. Observació dels indicadors motivacionals i cognitius de l’activitat de 
mesurar recorreguts i temps al pati. 
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Graella 6. Observació dels indicadors motivacionals i cognitius de l’activitat de 

representació del moviment en eixos cartesians 

 

 

Activitat: Representació del moviment 

Alumne 
Entrega 
tasca 

Assoliment 
objectius 

conceptuals 
Participació Autonomia Atenció 

1 1 1 1 0 1 

2 0 0 0 1 1 

3 0 0 0 0 1 

4 1 1 1 0 0 

5 1 0 1 0 0 

6 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 1 

8 0 0 0 0 1 

9 1 1 1 1 1 

10 0 0 0 10 0 

11 0 0 0 1 0 

12 absent absent absent absent absent 

13 absent absent absent absent absent 

14 absent absent absent absent absent 

15 0 0 1 0 1 

16 0 0 0 0 1 

17 0 0 0 0 1 

18 1 1 1 1 1 

19 0 0 0 0 1 

20 0 0 0 0 1 

21 0 0 0 0 1 

% 28% 22% 33% 22% 72% 
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Graella 7. Observació dels indicadors motivacionals i cognitius de l’activitat de 

coavaluació 

 

 

Activitat: Coavaluació 

Alumne Atenció Autonomia Entrega tasca Qualitat 

1 0 1 0 0 

2 0 1 0 0 

3 1 0 1 0 

4 1 0 1 1 

5 0 1 0 0 

6 0 1 0 0 

7 0 1 0 0 

8 1 1 1 0 

9 0 1 0 0 

10 0 1 0 0 

11 1 0 1 0 

12 1 0 1 1 

13 0 1 0 0 

14 0 0 0 0 

15 1 1 1 0 

16 0 1 0 0 

17 1 0 1 0 

18 1 0 1 0 

19 0 0 0 0 

20 1 0 1 0 

21 0 0 0 0 

% 43% 52% 43% 10% 
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Graella 8. Observació dels indicadors motivacionals i cognitius de l’activitat 

d’aplicació amb el Google Maps 

 

 

Activitat: Càlcul velocitats amb el Google maps. 

Alumne Atenció 
Entrega 
tasca 

Autonomia 
Assoliment 
objectius 

1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 

4 1 0 0 0 

5 1 0 0 0 

6 1 1 1 1 

7 1 1 0 1 

8 1 0 1 1 

9 0 0 1 0 

10 0 0 1 0 

11 1 0 1 0 

12 1 0 1 0 

13 1 0 0 0 

14 1 0 1 0 

15 0 0 1 0 

16 1 0 0 0 

17 1 0 1 0 

18 1 0 1 0 

19 1 0 1 0 

20 1 0 1 0 

21 1 0 1 0 

% 86% 24% 76% 29% 
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Graella 9. Observació dels indicadors motivacionals i cognitius del mapa 

conceptual 

 

 

Activitat: Mapa conceptual 

Alumne Entrega tasca Síntesi 

1 1 1 

2 0 0 

3 0 0 

4 1 1 

5 1 0 

6 0 0 

7 0 0 

8 0 0 

9 1 1 

10 1 0 

11 0 0 

12 1 1 

13 0 0 

14 1 1 

15 0 0 

16 0 0 

17 0 0 

18 1 1 

19 0 0 

20 0 0 

21 0 0 

% 38% 29% 
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Graella 10. Observació dels indicadors motivacionals i cognitius de l’activitat 

d’autoavaluació 

 

 

 

Activitat: Autoavaluació 

Alumne 
Entrega 
tasca 

Autonomia Atenció Qualitat 

1 1 1 1 1 

2 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 

4 1 0 1 1 

5 1 1 1 0 

6 1 1 1 0 

7 0 0 1 0 

8 1 1 1 0 

9 1 0 1 1 

10 1 0 1 0 

11 1 0 1 0 

12 1 0 1 1 

13 1 0 0 0 

14 1 0 0 1 

15 1 1 1 0 

16 1 1 1 0 

17 1 0 1 0 

18 1 0 1 0 

19 absent 0 absent absent 

20 absent 0 absent absent 

21 1 1 1 0 

% 84% 37% 79% 26% 
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9.2. Rúbriques de les correccions de les activitats 

RÚBRICA 1. CORRECCIÓ ACTIVITAT DEL PLÀNOL DE LA MITJA MARATÓ DE 

MATARÓ 

 

Objectius 
Nivell d’assoliment 

0 1 

Procedimentals 

Mesurar amb cura les distàncies sobre 
un plànol 

  

Utilitzar una escala gràfica per calcular 
mesures reals a partir d’un plànol 

  

Canviar d’unitats de distància i 
especificar-les al final dels càlculs 

  

Conceptuals Distingir entre trajectòria i desplaçament   

Actitudinals 

Tenir cura de la presentació, netedat i 
ordre en els càlculs 

  

Especificar la unitat al final dels càlculs   

Entregar les feines en termini   

Corregir la feina desprès del primer 
retorn 

  

 

Nota activitat = ( + objectiu conceptual) * 4,5 

+   
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RÚBRICA 2.  CORRECCIÓ ACTIVITAT SOBRE PRENDRE MESURES DE MANERA 

COOPERATIVA EN CAMINAR PEL PATI 

 

Objectius 
Nivell d’assoliment 

0 1 

Procedimentals 

Utilitzar instruments de mesura de 
distàncies i temps 

  

Recollir les mesures en taules i 
representar-les en una gràfica 
posició –temps 

  

Conceptuals 

Calcula numèricament la velocitat 
pròpia i la dels companys 

 
 
 

Prediu valors de posició i/o temps a 
partir de la gràfica 

  

Reconeix diferències entre les 
gràfiques dels integrants del grup i 
relaciona la velocitat amb el 
pendent. 

  

Actitudinals 

Coopera amb els companys 
 

  

Manté ordenat el pati desprès de la 
pràctica. 
 

  

Té cura del material de mesura   

 

Nota activitat = ( + ) *     

4,5 +   
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RÚBRICA 3.  CORRECCIÓ ACTIVITAT DEL VIDEO SOBRE LA RELATIVITAT DEL 

MOVIMENT 

 

Objectius 
Nivell d’assoliment 

0 1 

Conceptuals Apreciar la relativitat del moviment   

Actitudinals 

Penjar el dossier en termini   

Estar atent durant la projecció   

Emplenar el primer mapa conceptual   

 

Nota activitat =  objectiu conceptual * 9 +   
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RÚBRICA 4.  CORRECCIÓ DOSSIER SESSIÓ 3-4 SOBRE TRAJECTÒRIA I 

DESPLAÇAMENT I DESPLAÇAMENT - TRAJECTÒRIA 

 

Objectius 
Nivell d’assoliment 

0 1 

Procedimentals 
Les avaluades en l’activitat del 
plànol 

  

Conceptuals 

Repassar les unitats de longitud  
 
 

Conèixer les coordenades 
cartesianes en 1, 2, i 3 dimensions 

  

Diferenciar trajectòria de 
desplaçament 

  

Classificar els moviment segons la 
trajectòria  

  

Actitudinals 

Penjar el dossier en termini 
 

  

Experimentar amb les variables 
mitjançant les simulacions. 
 

  

Mantenir l’aula d’informàtica en 
ordre 
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RÚBRICA 5.  CORRECCIÓ SESSIÓ 5-6 I 7-8 SOBRE REPRESENTACIÓ DEL 

MOVIMENT I CÀLCUL DE VELOCITATS 

 

Objectius 
Nivell d’assoliment 

0 1 

Procedimentals 

Els avaluats  en l’activitat del pati   

Saber calcular dades de temps i/o 
posició fent servir la gràfica pròpia i 
la dels companys. 

  

Calcular velocitats a partir de les 
dades experimentals 

  

Conceptuals 

Apreciar que els punts surten sobre 
una recta, característic del 
moviment uniforme 

 
 

 

Relacionar el pendent de la recta 
amb la velocitat 

  

Actitudinals 

Penjar el dossier en termini 
 

  

Els avaluats en la pràctica del pati 
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9.3. Material de l’alumne. 

 

 

 

 

Coneixes a algú que hagi participat a la mitja 

marató de Mataró? Has participat alguna 

vegada en la marató escolar? En el cartell del 

costat s’anunciava la 12ª edició, això ja va ser 

fa 3 anys. La primera vegada que es va 

celebrar va ser 

l’any 1998. Té 

un recorregut de 

21,097 km. Hi ha 

dos equips, el 

masculí i el 

femení, 

organitzats en vuit categories que depenen de les 

edats dels participants, i n’hi ha una per invidents i una altra per minusvàlids en 

cadira de rodes. Els premis en metàl·lic són de 500 € per al primer classificat en 

cada categoria, 400 per al segon i així successivament fins a un 5è premi de 

150€. Si a més, es rebaixa el rècord de la prova (masculí: 1h 02m 58s. Rècord 

femení: 1h 14m 33s.), hi ha un premi especial de 500€ més. Tots els 

participants tenen un obsequi dels patrocinadors. Costa 17 euros la inscripció i 

el màxim de participants és de 1700. 

Fer esport, moure’ns és bo per a la nostra salut. En aquesta unitat estudiarem 

moltes coses sobre el moviment, algunes potser ja les saps i d’altres, no. Anem 

a veure què coneixes del tema. Contesta les preguntes que hi ha a continuació 

en el mateix full, primer individualment i desprès compara les teves respostes 

amb les del teu company de taula però no cal que les corregiu. Només es tracta 

de reflexionar sobre el que saps del moviment, no s’avaluaran. Després farem 

una posada en comú de tota la classe. 

Qüestions 

1. Mirant el cartell de la cursa, podries dir quina és la seva trajectòria? La 

pots explicar breument o marcar-la al dibuix. 

 

 

 

  

Què saps del moviment? 
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2. Quant mesura el recorregut sencer? Des d’on es mesura? 

 

 

 

3. Saps per què es diuen maratons a cert tipus de curses? I per què la de 

Mataró es diu mitja marató?Si no ho saps ho pots buscar en Internet i 

anotar aquí el que has trobat. 

 

 

 

 

 

4. Escriu a sota de cada objecte o ésser viu en moviment la velocitat que 

creguis que porta triant entre els següents valors: 

          3,6 km/h     900 km/h     1668 km/h      350 km/h     120 km/h      110 km/h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Després d’haver posat en comú les idees dels companys de classe, 

veus que hi ha moltes diferències o tothom ha contestat el mateix? 
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 En cas que hi hagi hagut respostes diferents a les teves, hi ha alguna 

que t’ha sorprès especialment? Quina? 

 

 

 

 

 

 

Has estudiat en altres cursos que antigament els savis pensaven que la Terra 

estava quieta i era el Sol i els altres cossos celestes els que es movien. Ara 

sabem que no és del tot cert, la Terra també es mou però aquesta afirmació 

que per nosaltres és tan simple, va costar molt que la societat antiga l’acceptés. 

I no és pas que els científics antics fossin tontos sinó que davant un fenomen 

natural, donem l’explicació més immediata i que no contradiu els pensaments 

de tothom. Mira la pàgina web següent, hi veuràs el moviment dels planetes 

des Sistema Solar al voltant del Sol. Si piques al zoom, podràs veure els 

planetes més allunyats. 

http://www.faustweb.net/solaris/ 

1. Per què els antics astrònoms pensaven que era la Terra la que estava 

quieta i la resta d’astres es movien al seu voltant? 

 

 

 

2. Quin recorregut veiem que “fa” el Sol en el cel? 

 

 

 

3. Quins són els planetes que van més ràpid? 

 

 

4. Recordes com es diu el moviment dels planetes al voltant del Sol?  

 

 

Relativitat del moviment.  

Necessitat d’un sistema de referència 

http://www.faustweb.net/solaris/
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5. El camí que segueixen els planetes es diu òrbita. Saps quina forma té 

l’òrbita dels planetes? 

 

 

6. I el Sol, es mou?      

 

 

 

7. Tornant a la cursa de Mataró, suposa que un corredor va a la par d’un 

altre perquè li pregunta que quant falta per arribar 

a la meta i un tercer corredor els passa pel costat. 

Quina afirmació seria veritat i quina no? Marca V o 

F segons el cas, al costat de l’afirmació. 

a. Els corredors que van a la par es 

veuen en moviment l’un a l’altre, ja que tots dos 

estan corrent.  

b. Una persona que està mirant la cursa 

des de les tanques del carrer veu passar el 

corredor que avança als altres més ràpid del que 

el veuen els que corren a la par. 

c. Els que van a la par veuen al que els avança en moviment però 

ells entre sí es veuen com si estiguessin parats. 

Mirarem un vídeo i desprès traurem algunes conclusions entre tots 

http://www.youtube.com/watch?v=WPVnoNtN4kg 

 Per què no ens adonem que ens movem a una velocitat tan gran? 

 Què fan al vídeo per adonar-se de que la pilota llençada es mou en 

angle? 

 Per què en alguns casos quan la pilota es deixa caure sembla que no 

es mou? 

 Creus que tothom veu igual el moviment? Si no és així, de què 

depèn? 

 Com definiries el moviment? Què et sembla que hem de fer per a 

poder estudiar-lo? 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=WPVnoNtN4kg
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El moviment és la variació en la posició d’un cos que es mou (mòbil). 

Aquesta variació depèn de qui observa el moviment i per tant, és relatiu. 

En conclusió, per descriure’l cal fixar-se en qui el mesura. Un cop hem 

triat on és qui observa el moviment, la posició d’un objecte que es mou 

(mòbil) serà la distància a la que està respecte de l’observador en cada 

instant de temps. 

 

 

 

 

Hem dit que per estudiar el moviment hem de mesurar la distància entre 

observador i mòbil. Parlant de mesures, en quines unitats podem mesurar la 

distància? Per exemple, 

5.  Si ens movem per l’aula què unitat faríem servir? 

 

6. Si fem una cursa de cargols, en quina unitat mesuraríem el que han 

recorregut al cap de 2 minuts? 

 

7. I la distància entre ciutats? 

 

8.  Si diem que la distància de casa a l’ institut és de 1,5 km, podries dir 

quants metres hi ha entre una i l’altre? Fes els càlculs aquí mateix: 

 

 

 

 

9. I si volguéssim mesurar la distància en centímetres (cm), quin valor 

tindria? 

 

 

 

Sobre el paper també podem situar la posició d’un objecte que es mou al llarg 

del temps. Si ho fa sobre una recta (com per exemple un cotxe que va per una 

carretera llarga sense corbes), només necessitem una mesura. Mira la 

simulació d’aquesta adreça web i mou el punt per veure com varia la mesura 

Sistemes de referència 



Treball de fi de Màster 2011-2012    UPF - UOC Pàgina 60 
 

que marca la seva posició. Respon les següents preguntes al full després de 

mirar l’animació. 

http://www.educaplus.org/play-33-Posici%C3%B3n-de-un-punto-en-la-

recta.html 

10. On estaria l’observador que mesura en cada instant la posició del mòbil?  

 

 

11. Com són els números que indiquen la posició quan el mòbil està a 

l’esquerra del l’observador? 

 

 

En canvi, si es mou en un pla (sobre el terra o sobre la taula), necessitem dos 

mesures per situar-lo. La primera es diu abscissa (sobre l’eix x) i la segona 

ordenada (sobre l’eix y) i juntes formen les coordenades cartesianes (perquè 

les va inventar un matemàtic francès que es deia Descartes). Entra en la 

següent adreça web i mou el punt mentre mires com canvien aquests números. 

Activa només les coordenades cartesianes i no les polars. 

http://www.educaplus.org/play-32-Coordenadas-polares-y-cartesianas.html 

12. Què passa amb l’ordenada si mous el punt per l’eix x? I amb l’abscissa si 

el mous per l’eix y? 

 

 

Però clar, els corredors de la mitja marató no corren per una superfície plana, 

perquè del parc a la platja han de baixar i de tornada pugen, o sigui que per 

representar el moviment calen 3 números o coordenades: la llargada, l’amplada 

i l’alçada (x, y, z). Ho pots veure a l’adreça següent: 

http://www.educaplus.org/play-36-Posici%C3%B3n-de-un-punto-en-el-

espacio.html 

Pots moure els eixos per veure millor on és el punt i pots canviar les seves 

coordenades. 

13. Si ens movem pel pla que formen els eixos X i Y, què li passa a la 

coordenada Z? 

 

 

El punt des del qual es mesuren les distàncies i les rectes o eixos que ens 

serveixen de regle, es diuen sistema de referència. 

http://www.educaplus.org/play-33-Posici%C3%B3n-de-un-punto-en-la-recta.html
http://www.educaplus.org/play-33-Posici%C3%B3n-de-un-punto-en-la-recta.html
http://www.educaplus.org/play-32-Coordenadas-polares-y-cartesianas.html
http://www.educaplus.org/play-36-Posici%C3%B3n-de-un-punto-en-el-espacio.html
http://www.educaplus.org/play-36-Posici%C3%B3n-de-un-punto-en-el-espacio.html
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Has estudiat que per situar un lloc a la Terra, es fan servir unes coordenades 

especials que es diuen geogràfiques. Donant dos angles, la latitud y la longitud, 

situem qualsevol punt.  

14. Quina és la referència en aquest cas? Des d’on es mesuren aquests 

angles? Per respondre pots buscar en Google o en  la següent adreça: 

http://www.astres.cat/astrescat/coordenades-terrestres.html 

 

 

 

 

Busca en el google maps les coordenades geogràfiques de l’ institut ( o de 

qualsevol altra adreça que t’interessi), picant amb el botó dret on diu, Qué hay 

aquí? Escriu-les aquí sota afegint darrera de cada coordenada si és est o oest i 

nord o sud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.astres.cat/astrescat/coordenades-terrestres.html
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Un cop tenim clar que cal situar un lloc des del què observar i mesurar, que 

anomenem sistema de referència, veurem  com podem representar sobre el 

paper el camí que segueix un cos en el seu moviment. 

La trajectòria és el camí imaginari que segueix el mòbil a mesura que canvia 

de posició. El desplaçament, en canvi, és el camí més curt entre els punts de 

partida i d’arribada.  

Practica diferents trajectòries i desplaçaments en la simulació següent. 

http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/FISICA/document/fisicaInteractiva/Dist

-desplaz/despl_applets.htm 

 Qui és més gran, el desplaçament o la trajectòria? En algun cas podrien 

ser iguals? Quan? 

 

 Pot passar que el desplaçament sigui zero? Quan? 

 

Sobre el plànol del cartell de la mitja marató de Mataró que tens a continuació, 

imagina que un corredor no ha pogut acabar la cursa i es retira en la cantonada 

entre el carrer Sant Josep i la Riera.  

 Pinta de color i amb línia gruixuda quina ha estat la seva trajectòria i 

amb un altre color el seu desplaçament.  

 Sabent que l’escala del dibuix és 1: 27500, mesura el recorregut que ha 

fet i el seu desplaçament en km. Fes aquí els càlculs 

 

 

 

Trajectòria i desplaçament. 

http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/FISICA/document/fisicaInteractiva/Dist-desplaz/despl_applets.htm
http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/FISICA/document/fisicaInteractiva/Dist-desplaz/despl_applets.htm
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 En el mateix plànol apareix la trajectòria de la marató escolar. Quin és el 

desplaçament d’un nen que ha completat la cursa?  

 

 

 

 Segons la seva trajectòria, els moviments poden ser rectilinis i curvilinis. 

Podries posar algun exemple de cada tipus? 

 

 

 

Farem una tasca en grups de quatre a classe. Treballareu diferents tipus de 

trajectòries. Seguint les instruccions que tindreu i fent servir el material que se 

us donarà, el teu grup dibuixarà : un cercle o una el·lipse o una paràbola o un 

moviment pendular o un altre ondulatori. Al final de la feina, un integrant del 

grup explicarà a la resta de la classe la seva trajectòria. 

Què heu d’explicar? Treballareu sobre una cartolina de colors.  

 Posareu un títol amb el nom de la trajectòria que us ha tocat  

 La forma de la trajectòria i una explicació de com l’heu feta 

 i a sota, uns dibuixets esquemàtics on es vegin moviments a la natura 

que presentin aquesta trajectòria que heu treballat 
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A continuació representarem un moviment en uns eixos cartesians com ja has 

fet en Matemàtiques. Per a tal fi, farem un experiment al pati. Es tracta de 

mesurar a quina velocitat camina cadascú de vosaltres. Per fer això us posareu 

en grups de 5 i us ajudareu a mesurar temps i distàncies. Mira l’esquema: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesurareu una línia de 28 metres de longitud i us situareu 4 membres del grup 

al llarg d’aquesta línia de manera equidistant.  

 A quina distància estareu doncs dos membres consecutius? 

 

Cadascú,  per torns anirà caminant al seu ritme ( no correu perquè no us 

donarà temps d’agafar les mesures correctament) i els seus companys 

mesuraran el temps que triga a passar davant seu. Procureu anar sempre igual 

de ràpid. No feu accelerades ni pareu. 

 Quins instruments de mesura necessiteu? 

 

 

A continuació, apunta els temps mesurats pels teus companys en aquesta taula 

que tens a continuació i canvieu el torn del que camina. 

 

Posició (m)     

Temps (s)     

La representació del moviment.  

 

 

                                  

                          ¿?                                 ¿?                             ¿?                          ¿?                                 

                                                                            

                                                                             28 m 
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Ara es tracta de posar aquestes dades en una gràfica de posició- temps. 

Compte!!!! El que representes no és pas la trajectòria sinó com varia la posició 

amb el temps. Fes-la en un full apart  segons indica el dibuix: 

  

 

 

    Posició (m) 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Temps (s) 

Tots heu de graduar els eixos d’igual  manera, si és un full quadriculat en l’eix 

vertical (d’ordenades) cada quadradet que siguin 2 metres i en l’eix horitzontal 

(d’abscisses), cada quadradet que sigui un segon. 

 Mirant la gràfica que us ha sortit, contesta les preguntes individualment: 

 Quina forma suggereixen els punts? 

 

 Per a què penses que et pot servir el gràfic que has construït?                                                               

 

 

 

Ara representa tots els gràfics en uns mateixos eixos posició -temps i compara 

el resultat. 

 Escriu allò que trobes d’igual i de diferent entre les gràfiques que us han 

sortit a cadascú. 

 

 

 

 Si algú hagués estat en una posició de 18 m de la sortida, quin temps 

hauria mesurat en cadascuna de les gràfiques? 



Treball de fi de Màster 2011-2012    UPF - UOC Pàgina 66 
 

 

 I si hagués estat a 40 m, quin seria doncs el temps? 

 

 Al cap de10 segons, on éreu cadascú de vosaltres? 

 

 

 

 

Intercanvieu-vos els gràfics per avaluar-vos-els. Si has de corregir-li alguna 

cosa, has de fer algun suggeriment per a què pugui fer-ho bé. Desprès us els 

retorneu i escriviu la vostra opinió sobre la correcció que us han fet.  

 

 

Alumne que corregeix l’exercici: 

 

 

Alumne que ha fet la gràfica i les preguntes: 

Criteri Si No 
Observacions i 

recomanacions* 

Ha posat als eixos les magnituds adients    

Ha expressat les magnituds en unitats del 

Sistema Internacional 
   

Els eixos estan correctament graduats    

Les coordenades dels punts al gràfic 

corresponen amb les dades de la taula 
   

Sap deduir a partir del gràfic, el temps emprat 

en recorre una certa distància 
   

Ha estat capaç de trobar similituds i diferències 

entre les tres rectes 
   

Graella de coavaluació de la pràctica sobre representació del moviment 
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Estàs d’acord amb les correccions que t’ha fet el teu company? Pots proposar 

unes altres coses per superar les teves dificultats? Quines ajudes creus que 

necessitaràs? 

 

 

 

 

 

 

 

La magnitud que relaciona el recorregut fet i el temps necessari en realitzar-lo 

s’anomena velocitat  

                                         v=        

 En quines unitats podem mesurar el temps? 

 Canvia 34 minuts a hores 

 Canvia mitjançant factors de conversió 4,5 hores a segons 

 Quina serà la seva mesura en unitats del sistema internacional S.I? 

 

Durant l’experiment que vau fer al pati, com que el trajecte era curt, vau portar 

la mateixa velocitat tota l’estona i per això els punts s’aproximen a una recta. 

 Quina ha estat la teva velocitat? 

 

 Quina ha estat la velocitat dels teus companys? 

 

Nom del company Velocitat amb què camina 

  

  

  

  

 

La velocitat  
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Però si el recorregut és gran, com en un viatge en cotxe o a la cursa de Mataró, 

la velocitat no és sempre la mateixa ( un corredor pot baixar la marxa per a 

beure aigua o fer una esprintada per arribar a la meta,...). Per això diem que la 

fórmula anterior, correspondria a un valor mitjà de la velocitat, ja que no ha 

estat la mateixa en tots els instants que ha durat la cursa. 

 Si un corredor de la mitja marató esgota el temps límit per a fer la cursa 

completa, quina haurà estat la seva velocitat mitjana? 

 

 

 I si es tracta d’una dona que ha batut el rècord? 

 

Fica’t al Google maps i fes que dibuixi la trajectòria des de casa teva a l’institut. 

Marca com arribar-hi a peu. 

 Quina distància diu que hi ha? 

 Quant de temps diu que dura el recorregut? 

 Quina velocitat representa que portaries amb aquestes dades? 

Expressa-la en km/h. 

 Demà quan vinguis a l’institut fes exactament aquest camí i cronometra’t 

el temps que has trigat a recórrer-lo. Farem el càlcul a classe per veure 

si coincideix amb la velocitat que t’ha sortit segons el Google maps. 

Finalment, en aquesta animació podràs practicar la representació del moviment 

en eixos cartesians. Pots canviar els valors de la posició inicial del mòbil i la 

seva velocitat. Per tal de que la velocitat sigui sempre la mateixa, poseu 

acceleració zero. 

http://www.walter-fendt.de/ph14s/acceleration_s.htm 

 Com és la gràfica de la velocitat? 

 

 I la de la posició del mòbil? 

 

 Si li poseu una velocitat més gran, com canvien les gràfiques de la 

posició i de la velocitat? 

 

 I si  poseu una velocitat negativa? 

 

 

http://www.walter-fendt.de/ph14s/acceleration_s.htm
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9.4. Prova d’assaig 

 

EXAMEN CIÈNCIES NATURALS. 2n ESO. GRUP B   BLOC: FÍSICA-EL MOVIMENT           

NOM:                                                                                        DATA: 26/04/2012                                                                                       

 

1. Expressa les següents mesures en les unitats que s’especifiquen (2 punts) 

                    55 kilòmetres (km)  a metres (m) 

                             

                    2 hores (h)  a segons (s) 

                     

                   28 centímetres (cm) a metres (m) 

 

 

2. Classifica els següents moviments segons la seva trajectòria i la seva velocitat: 

(1 punts) 

a. La  Lluna girant al voltant de la Terra . 

Segons la trajectòria: 

Segons la velocitat: 

b. Fernando Alonso en el circuit de Mònaco. 

Segons la trajectòria: 

Segons la velocitat: 

c. Una molla de la que es penja una massa. 

Segons la trajectòria: 

Segons la velocitat: 

 

3. En l’any  2010  un corredor va batre el rècord de la marató en España 

(València) fent un temps de 2h 30min. Si la marató té un recorregut de 42,195 

km, quina velocitat mitjana ha portat el corredor en km/h? (2 punts) 
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4. Representa en el sistema d’eixos dibuixats, el moviment donat en la taula que 

hi ha a continuació. Entre els tipus de moviment que has estudiat, a quin 

correspon, és a dir, què pots dir de la seva velocitat i de la seva trajectòria 

només mirant la gràfica que t’ha sortit?  (2 punts) 

Posició (m) Temps (s) 

0 0 

7 2 

10,5 3 

28 8 

 

 

 

 

 

 

5. Fent servir la gràfica o les dades de la taula, calcula la seva velocitat en m/s. 

 

 

Fent servir la gràfica, digues quants metres hauria recorregut al cap de 5 

segons (3 punts) 

 


