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1. Introducció 
 

La didàctica de les ciències ha ressaltat la importància d’introduir i treballar a 
l’aula aspectes com els models teòrics, els treballs pràctics, els problemes i les 
actituds, entre d’altres, per tal d’aconseguir un aprenentatge més significatiu 
dels continguts científics (Jiménez, 2010). 
 
Tanmateix, la resolució de problemes s’esdevé important per concebre 
l’activitat científica escolar, ja que contribueix a construir i enriquir el model 
teòric, així com a aplicar-lo i transferir-lo amb propietat, a més de fomentar tant 
la creativitat com la percepció de la importància de la ciència (Izquierdo i 
Aliberas, 2004). 
 
La importància de la contribució dels problemes a l’aprenentatge de les 
ciències va ser copsada especialment al llarg de les fases d’observació i 
d’intervenció acompanyada del pràcticum on es va assistir a l'assignatura de 
física de 1r de Batxillerat de l’institut Can Peixauet. 
 
L’institut es troba situat al barri Riu Sud del districte IV de Santa Coloma de 
Gramenet, on la població de nacionalitat estrangera ha augmentat 
sostingudament entre els anys 2000 i 2010. Actualment, gairebé un de cada 
quatre habitants del municipi és de nacionalitat estrangera (23,8%) mentre que 
l’any 2000 tot just aquest col·lectiu representava el 2,3%. 
 
D’altra banda, entre la població procedent de l’Estat Espanyol, els nascuts a 
Catalunya representen més de la meitat de la població total, mentre que els 
habitants originaris de la resta de l’Estat, grup que representa majoritàriament 
la immigració arribada a la segona meitat del segle XX, correspon a un 28%. 
D’aquest darrer grup cal destacar els nascuts a Andalusia (amb Jaén i Còrdova 
al capdavant), que representen una cinquena part de la població. 
 
Les aules de l’institut són un reflex d’aquesta diversitat demogràfica i és per 
aquest motiu que el centre defensa una educació pluralista i integradora. 
 
El centre compta amb 583 alumnes distribuïts en 4 línies pels estudis 
d’educació secundària obligatòria, desdoblades en 5 grups per 1r i 2n curs, i en 
dues línies pel batxillerat, on l’institut ofereix les modalitats d’humanitats i 
ciències socials, i de ciències i tecnologia. Actualment el centre ofereix una 
ràtio de 10,54 alumnes per professor. 
 
Dintre de l’aula de física 1r de Batxillerat, s’observà que, en general, els 
alumnes eren receptors passius de la informació: el professor escrivia la teoria 
a la pissarra i els exercicis eren resolts, majoritàriament, pels alumnes sense 
realitzar cap explicació. Aquests només escrivien les expressions necessàries, 
les desenvolupaven amb més o menys èxit i, simplement, donaven el resultat. 
Els alumnes rarament arribaven al coneixement a partir de conclusions pròpies 
o de la seva interacció amb els companys o professor. No obstant, la didàctica 
de les ciències indica la importància de que l'alumne construeixi el seu propi 
coneixement. Aquest, amb l'ajut del professor i dels companys, hauria d’arribar 
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a reestructurar els seus esquemes mentals per assolir el coneixement i 
aprendre altres conceptes a partir d'aquest (Jiménez, 2010). 
 
Un altre fet observat, es donava quan es solucionaven els exercicis de 
l'assignatura. Sovint, els alumnes no sabien com començar la seva resolució i 
si la provaven, ho feien sense reflexionar ni utilitzar una estratègia coherent 
amb el model que calia aplicar. Es limitaven a intentar resoldre l’exercici 
manipulant expressions matemàtiques, concentrant-se només en trobar les 
respostes, no en aprendre.  
 
Els alumnes, en general, eren repropis a fer l'esquema de la situació que 
plantejava el problema abans d'abordar la seva realització. Quan se’ls 
preguntava per què no ho feien, deien que no ho sabien fer o que no entenien 
què demanava l'enunciat. Es feien palesos, llavors, els problemes que tenien 
per discriminar quina informació era realment important, la manca 
d’interiorització de les connexions existents entre els conceptes treballats d’un 
mateix tema i la dificultat per relacionar les classes anteriors amb l’actual. De la 
mateixa forma, difícilment justificaven el que feien mentre resolien el problema; 
es limitaven a posar una tirallonga d’expressions matemàtiques, sense indicar 
perquè les havien emprat.  
 
Tanmateix, se'ls recordava sovint la importància de fer un esquema previ a la 
resolució i justificar els passos executats però seguien sense fer-ho. Aquest fet 
provocava que els alumnes es desorientessin fàcilment a l’hora d’enfrontar-se 
als exercicis, ja que veien els conceptes de l’assignatura com ens inconnexes. 
Aquesta dificultat per saber relacionar el model o els conceptes treballats entre 
si, que d’altra banda és essencial per plantejar el que demana l’enunciat, 
portava sovint a no reeixir davant de la solució dels problemes o exercicis. 
 
En general, per resoldre exercicis en ciència, un bon esquema del problema 
juntament amb la redacció concisa i clara de les expressions teòriques 
generals, a partir de les quals s'ha de partir per a la seva resolució, donen força 
garanties per resoldre el problema, ja que la natura o essència del problema 
sovint acaba en aquestes dues accions, la resta acostumen a ser 
manipulacions matemàtiques (Sanmartí, 2002). 
 
L’observació dels fets anteriors va portar a realitzar-se algunes qüestions. La 
primera, sobre quines accions es podien realitzar perquè els alumnes 
aconseguissin plantejar els problemes correctament i augmentar, així, tant la 
seva comprensió com les probabilitats de trobar la solució. Immediatament, 
hom també es trobava amb el dubte sobre si la dificultat estaria relacionada 
amb la forma de construir els conceptes teòrics; més concretament, si la forma 
actual de construcció d’aquests coneixements permetien l'alumne aplicar-los a 
situacions més abstractes com podria ser un problema o una aplicació en un 
context diferent. 
 
L'objectiu general del treball es podria dividir, doncs, en dues vessants; la 
primera, corresponent a l’àmbit dels processos d’autoregulació dels 
aprenentatges, estaria relacionada amb l’autonomia; concretament amb l’ús de 
la base d’orientació com a metodologia per a fomentar aquesta autonomia 
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entre els alumnes a l’hora de resoldre problemes. La segona, estaria inclosa en 
l’àmbit de l’aprenentatge de les ciències i en les seves dificultats conceptuals i 
serien aspectes de la modelització científica; específicament, identificar i 
utilitzar el model científic adient construït a l’aula o els elements necessaris 
d’aquest en la resolució de problemes. 
 
Nogensmenys, ambdós aspectes estarien directament relacionats: saber 
identificar els conceptes clau necessaris del model científic apropiat per 
resoldre exercicis ajudaria els alumnes a reflexionar i entendre el problema, i 
aportaria estratègies per resoldre’l. Així, la interiorització d’aquest procés a 
través de l’ajut d’un mètode (base d’orientació), proporcionaria autonomia als 
alumnes per afrontar problemes i aplicacions en contextos diferents. 
 
Englobant aquestes dues vessants, la finalitat general del treball es concretaria 
en:  
 
- Conèixer l’impacte de la introducció de les bases d’orientació en el 

plantejament i resolució de problemes de física. 
 
D’altra banda caldria també introduir d’altres objectius més concrets relacionats 
estretament amb aspectes sovint també necessaris per reeixir i aconseguir 
autonomia per solucionar aquests problemes. Aquests serien: 

 
- Estudiar la utilitat de la representació o esquematització del problema com 

una ajuda per entendre’l, plantejar-lo i resoldre’l. 
 

- Observar la rellevància de la planificació d’una estratègia a l’hora de 
solucionar els problemes. 
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2. Marc teòric i legal 
 

2.1 Regulació dels aprenentatges 
 
El concepte de metacognició es pot relacionar amb la capacitat de les 
persones per prendre consciència de les activitats cognitives que realitza (tant 
de la seva forma de raonar, idees que genera o procediments que aplica), amb 
l’emissió de judicis sobre la correcció o incoherències d’aquests raonaments, 
processos i resultats, i amb la presa de decisions per modificar aquests o els 
seus productes (Sanmartí, 2002). L’aprenentatge és, doncs, un procés 
d’autoregulació: autosuperació d’obstacles que el dificulten i autocorrecció dels 
errors que, d’altra banda, haurien de ser uns elements totalment normalitzats al 
llarg de l’aprenentatge. 
 
Dintre del marc de les teories constructivistes de l’aprenentatge, el concepte 
d’autoregulació és central; de fet, en alguns estudis realitzats s’ha comprovat 
que els estudiants considerats amb gran capacitat d’aprenentatge, són 
competents des del punt de vista metacognitiu (Sanmartí, 2002). 
 
D’altra banda, aquestes mateixes teories consideren que ha de ser el propi 
alumne qui construeixi el seu coneixement; només ell mateix pot realitzar 
aquest procés de construcció (Coll, 2004). El professorat, els companys o la 
lectura de texts serien només referents que promourien la presa de consciència 
i de decisions (Sanmartí, 2002). Malgrat això, no es pot oblidar que aquesta 
construcció es fa juntament amb el professor i els altres membres del grup-
classe i en moltes ocasions gràcies a aquests (Coll, 2004). 
 
La interacció social a l’aula condueix a la introducció, segons Vigotski (Wertsch, 
1995), dels conceptes de zona de desenvolupament real i zona de 
desenvolupament pròxim (ZDP). La primera zona correspondria a la sèrie 
d’operacions que de forma individual podria efectuar l’alumne, mentre que la 
ZDP correspondria a les operacions que seria capaç de realitzar l’alumne en la 
mateixa situació amb l’ajut d’un expert, company o professor (Coll, 2004). 
 
Per tant, l’aula seria una estructura social adient per l’aprenentatge i 
l’autoregulació, ja que els seus integrants proporcionarien diferents formes de 
jutjar els fets i comptarien amb diferents coneixences amb el que provocarien el 
conflicte cognitiu de l’alumne imprescincdible per arribar a l’aprenentatge 
significatiu (Sanmartí, 2002).  
 
Tot i aixó, alguns alumnes mostren resistència a reflexionar sobre les seves 
idees. Prefereixen que se’ls indiqui el que han de repetir i memoritzar, donat 
que a curt termini és intel·lectualment menys costós. Tanmateix, aquest 
aprenentatge és poc significatiu, ja que només s’aplica a situacions similars a 
les estudiades i cada nova situació o nou problema necessita un nou 
aprenentatge que s’oblida amb facilitat perquè no s’integra en l’estructura 
cognitiva prèvia, sinó que s’aprèn com quelcom totalment nou i desvinculat 
d’altres coneixements (Sanmartí, 2002). Segons Sanmartí et al. (2011), un dels 
indicadors de l’aprenentatge significatiu seria ésser capaç d’utilitzar els 
coneixements científics per comprendre, analitzar, valorar i actuar en situacions 
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diferents i diverses de les treballades a l’aula, aquesta capacitat és la 
transferència i, segons la mateixa autora, aspectes com la metacognició, 
l’abstracció de models i analitzar els problemes o les tasques segons múltiples 
vessants augmenten aquesta capacitat. 
 
2.2 Resolució de problemes i models mentals 
 
Molts docents, sovint associen la capacitat de resolució de problemes de 
l’alumnat amb l’assoliment del model teòric i dels conceptes implicats. La 
paradoxa és que, encara que els estudiants resolguin molts problemes, 
generalment no desenvolupen bones habilitats de resolució. Resoldre molts 
problemes més aviat afavoreix un aprenentatge superficial (Dufresne et al., 
2002). 
 
En conseqüència, no s’hauria de valorar la resolució de problemes sense 
comprensió ja que tant la comprensió com la resolució eficient de problemes 
sorgeixen de la capacitat d’anàlisi conceptual. Així, l’anàlisi hauria d’esdevenir 
el pont que permet que els conceptes siguin útils per a la resolució de 
problemes; la comprensió dels conceptes i principis clau implica, doncs, ésser 
capaç d’aplicar flexiblement el coneixement per resoldre problemes no 
familiars; (Dufresne et al., 2002). 
 
Algunes investigacions assenyalen la importància dels models mentals com a 
base pel raonament i resolució de problemes (Giudice i Galagovsky, 2008). La 
ment construeix models interns del món extern i els utilitza per raonar i prendre 
decisions. Els models mentals poden representar relacions entre entitats 
tridimensionals o abstractes, poden ésser estàtics o dinàmics, i poden servir 
com a base d’imatges, encara que molts dels components d’aquests models no 
siguin visibles (Giudice i Galagovsky, 2008).  
 
Tanmateix, en poques ocasions els estudiants expressen les seves 
representacions mentals. Caldria, doncs, que l’activitat científica fos convertida 
en una pràctica teòrica genuïna on es capacités l’alumne a veure certs 
aspectes de la realitat mitjançant els models mentals adequats per reflexionar-
hi i intervenir-hi de forma adient, emprant unes formes de representació amb 
les quals pogués descriure i argumentar amb coherència les seves actuacions i 
objectius. És important proporcionar a l'alumne no només uns models finalitzats 
amb els quals sigui capaç d'entendre el món real i d'intervenir-hi de forma 
pertinent, sinó fer-lo competent en adaptar aquests models interpretatius a 
condicions canviants (modelització); hauria de ser capaç de continuar aprenent 
de forma autònoma (Izquierdo i Aliberas, 2004). 
 
En aquest sentit, Kellah i Potter (2003) afirmen, que algunes causes de la 
ineficàcia de les prediccions dels alumnes sobre determinats conceptes, són, 
en general, degudes al model que han construït i assenyalen la necessitat que 
els estudiants construeixin models per explicar els fenòmens científics i 
desenvolupar habilitats de procediment que promoguin el pensament científic. 
El treball amb models científics incidiria, doncs, en els models mentals dels 
estudiants: l’alumne empraria representacions internes de models externs que 
podrien ser proposicions, models mentals (símils de la realitat) i imatges que 
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serien examinades i modificades repetidament davant de noves descripcions 
(Felipe et al., 2005). 
 
2.3 Els models mentals i les imatges 
 
Recíprocament, segons Castro i Castro (1997), els models mentals 
s’exterioritzarien i es farien accessibles a la resta a través de representacions 
externes que jugarien un doble paper: estímul per als processos de construcció 
de nous models mentals i vehicle d’expressió dels models mentals existents. És 
el que s’anomenaria visualització o capacitat d’evocar un model de forma 
externa o interna; la utilització de representacions gràfiques com a eina per a 
interpretar conceptes o resoldre problemes seria un exemple. Segons els 
mateix autor, els alumnes que realitzen una representació gràfica d’un 
concepte o model l’aprendrien més significativament que aquells que només 
coneguessin la seva representació verbal, ja que la generació activa d’una 
imatge visual facilitaria l’aprenentatge. Així, una representació gràfica que 
substituís al model o concepte i que, per les seves característiques, estigués 
millor adaptada a la naturalesa del pensament humà que l’original facilitaria la 
comprensió de l’alumne d’aquest model o concepte. 
 
Tanmateix, Kellah i Potter (2003) també assenyalen l’ús d’il·lustracions 
descriptives com activitats avantatjoses per conèixer i comprendre. La 
informació amb la que els estudiants construeixen els models mentals sobre 
fenòmens científics es presenta majoritàriament de forma verbal. Les 
il·lustracions o representacions descriptives proporcionen una forma 
suplementària per aprendre els conceptes i comunicar el coneixement científic. 
Els elements visuals sovint poden clarificar i transmetre informació de forma 
més clara que els texts. L’elaboració d’un concepte per transformació pictòrica, 
possibilita al estudiant una altra forma de representar-lo i codificar-lo d’una 
forma comprensible. A més, els dibuixos i les il·lustracions donen suport als 
processos de selecció, organització i relació els quals són la bastida per 
processos cognitius necessaris per l’aprenentatge significatiu. Tot i així, encara 
que els models visuals són ajuts potencialment efectius per promoure el canvi 
conceptual, són emprats de forma poc freqüent. 
 
Així, quan la informació es codifica tant de forma visual com verbal amb una 
correspondència entre elles, esdevé un procés generatiu. Per tant, caldria 
canviar la visió monomodal de la comunicació basada en el llenguatge verbal 
(oral o escrit), per una visió multimodal que utilitzi els diferents canals semiòtics 
(mode verbal, gestual, visual, etc.) (Márquez et al., 2003). Representar els 
conceptes combinant les formes visuals, a través del dibuix o representació 
gràfica, simultàniament amb el llenguatge verbal seria un exemple de 
representació múltiple de la informació.  
 
2.4 Les estratègies per resoldre problemes 
 
D’altra banda, per resoldre un problema també cal activar el reconeixement de 
diferents estratègies (Sanmartí, 2002). Aquestes estratègies sovint són de dos 
tipus: processos heurístics, procediments de resolució en els que en tot 
moment s’és conscient de les modificacions, progressos i sentit de les accions, 
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provocant una continua modificació de les concepcions i de la pròpia acció fins 
a arribar a la solució, i processos algorísmics, que consisteixen en reduir un 
procés heurístic a un mínim de passos útils, els quals no cal comprendre, per a 
arribar a una solució (Izquierdo i Aliberas, 2004) 
 
Abans de començar una tasca cal preveure els possibles camins a seguir, les 
etapes intermèdies i els possibles resultats. En funció d’aquesta previsió, 
s’haurà de triar un dels camins i decidir un ordre en les operacions necessàries 
per aplicar-lo. Molts alumnes manifesten una gran inseguretat i no acaben cap 
dels processos començats perquè no són capaços de planificar el treball que 
se’ls demana ja que realitzen les tasques aplicant diferents formes de fer o 
raonar, sense massa coherència ni ordre seguint un procés algorísmic buit 
(Sanmartí, 2002). 
 
En canvi, si un discent es planteja si existeixen formes diferents de realitzar una 
tasca o d’explicar un fenomen, què necessita conèixer, quins passos necessita, 
el temps que caldria, etc., estarà fent palès que ha après a anticipar i planificar 
la tasca a desenvolupar. S’ha comprovat que els estudiants que acostumen a 
resoldre adequadament els problemes són aquells que dediquen molt més 
temps a pensar i planificar la forma de resolució que a efectuar càlculs. 
Aquesta anticipació de l’acció comporta, a més, que s’obtinguin millors resultats 
i que tota la tasca sigui més gratificant (Sanmartí, 2002). 
 
No obstant, encara que els alumnes no acostumen a verbalitzar com plantegen 
i pretenen resoldre un problema, ja que consideren que l’important és el 
resultat, cal afavorir aquest procés heurístic estimulant-los a aplicar estratègies 
de resolució fonamentades en la explicitació de les raons de les accions que es 
duen a terme (Sanmartí, 2002). 
 
El coneixement estratègic connecta el coneixement de les situacions 
problemàtiques, les expressions matemàtiques, les operacions i els 
procediments amb una estratègia que guia tot el procés de resolució dels 
problemes. Segons un anàlisi conceptual, es prenen decisions respecte a 
quines idees s’han de tenir en compte i quines s’han d’ignorar. Els estudiants, 
per construir elements de coneixement estratègic, haurien de participar en 
activitats estructurades de resolució de problemes i reflexionar sobre aquest 
procés de resolució (Dufresne et al., 2002); si el plantejament del problema i el 
pla d’acció són adients, el problema estarà gairebé resolt, només mancarà 
l’execució (Sanmartí, 2002). 
 
Són moltes les estratègies didàctiques que es podrien fomentar per aconseguir 
desenvolupar habilitats de resolució de problemes: resoldre el mateix problema 
des de perspectives diferents, planificar, justificar i crear estratègies, promoure 
que els estudiants expliquin com resoldrien un problema (Dufresne et al., 
2002). La utilització de bases d’orientació, seria una d’elles (Sanmartí, 2002). 
Però, segons Sanmartí (2002), els aspectes fonamentals que s’haurien 
d’impulsar serien: 
 
a) Identificar la informació que es dóna en el text (la pregunta i les dades). 
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b) Generar una descripció de la base teòrica per resoldre’l. 
 
2.5 Marc legal 
 
Tots els conceptes que s’han tractat giren al voltant de dos grans eixos, el 
foment de l’autonomia dels alumnes i de l’autoregulació dels seus 
aprenentatges. Ambdós aspectes estan definits a les competències bàsiques 
com a marc de referència curricular; un currículum per competències significa 
“ensenyar per aprendre i seguir aprenent al llarg de tota la vida” (currículums 
d’educació secundària obligatòria i de batxillerat,). Ésser competent implica 
saber aplicar de manera eficaç coneixements, destreses i actituds en contextos 
diferents (Currículum ESO). 
 
Tant la capacitat de regular els propis aprenentatges com l’autonomia 
esdevenen cabdals per ésser competent i s’engloben dintre de dues 
competències específiques: Competència personal i interpersonal, al 
currículum de batxillerat i competència d’aprendre a aprendre, al currículum 
d’ESO. Ambdues suposen, doncs, l’adquisició d’habilitats per conduir el propi 
aprenentatge i continuar aprenent de forma eficaç i autònoma. Això comporta, 
per tant, ésser conscient i regular de forma deliberada les aptituds que es 
donen en l’aprenentatge.  
 
Tanmateix, el currículum d’educació secundària obligatòria en el 
desenvolupament de la competència d’aprendre a aprendre, recomana l’ús 
d’eines i metodologies que afavoreixin aquesta autoregulació. Específicament, 
proposa l’ús de les bases d’orientació com un instrument adient per aconseguir 
un rendiment màxim i personalitzat amb l’ajut de diferents estratègies i 
tècniques d’estudi i de resolució de problemes. 
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3. Metodologia 
 

3.1 Reflexions 
 
La identificació dels elements observats i la seva classificació dintre dels àmbits 
de la recerca educativa, implica algunes reflexions: 
 
a) Com es podria aconseguir que els alumnes fossin suficientment autònoms 

per poder plantejar la resolució d’un problema relacionat amb la teoria? 
Quines accions haurien de realitzar per fer-ho? Quines eines podria utilitzar 
el docent? 
 

b) Com es podria saber si la teoria construïda pels alumnes a partir de l‘acció 
dels docents és suficientment sòlida com per aplicar-la a situacions més 
abstractes? Com se'ls pot fer més autònoms davant dels exercicis que 
proposen les assignatures de ciències?  
 

c) Cal que els alumnes facin una representació explícita dels models científics 
que han construït a l’aula perquè siguin conscients del que saben i de com 
es relacionen aquests amb la resta de models?  
 

d) Abans de resoldre un problema, seria un ajut realitzar un petit dibuix o 
esquema que relacioni el que saben amb el que proposa l’enunciat? 

 
3.2 Hipòtesis i metodologia per comprovar-les 
 
Les preguntes anteriors porten a formular les següents hipòtesis a mode de 
resposta: 
 
a) Establir un procediment pautat per resoldre problemes (base d’orientació) 

guiaria els alumnes a l’hora de reflexionar, entendre’ls, plantejar-los i 
solucionar-los. Aquesta seria una bona forma de poder augmentar la seva 
autonomia davant d’un exercici o problema. 
 

b) Fer un esquema o dibuix de la situació que proposa l'exercici permetria 
identificar i comprendre millor les informacions o dades claus que apareixen 
en els enunciats del problemes. 
 

c) Fer aquest esquema o dibuix ajudaria també els alumnes a relacionar el 
model científic adient amb el que demana el problema i a reeixir en la seva 
resolució 

 
Per comprovar les hipòtesis formulades i la seva fonamentació teòrica, s’ha 
realitzat un cicle de recerca-acció a la classe de física de 1r de Batxillerat per 
observar si la correcció en el plantejament i la resolució correcta dels 
problemes augmentaria, disminuiria o no es veurien afectades amb l’ús de la 
base d’orientació, la qual inclouria una representació gràfica del problema en 
qüestió. 
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La metodologia utilitzada ha estat un estudi preexperimental tipus pretest-
postest, les dades del qual s’han recollit al llarg de la unitat didàctica1 “New 
York City: La gran apagada!”, que proposava entendre el corrent continu a 
partir de l’apagada de Nova York del 15 d’agost del 2003; l’absència de corrent 
de la xarxa implica el domini dels aspectes del corrent continu per reeixir en les 
tasques domèstiques associades a l’ús del corrent elèctric. 
 
Les dades s’han obtingut a partir de la correcció de dues col·leccions diferents 
de problemes contextualitzats2 (d’acord amb la unitat didàctica treballada) 
subministrades als alumnes. Primerament, a mode de pretest3, i després de 
realitzar les activitats corresponents per assolir els fonaments teòrics de la 
unitat, es proporcionà una col·lecció de 6 problemes de circuits elèctrics 
contextualitzats sense cap esquematització gràfica. La resolució d’aquests 6 
problemes era individual i lliure; els alumnes no havien de seguir cap 
procediment pautat i no se’ls hi demanava la realització de cap representació o 
dibuix. Es volia observar com cadascú dels alumnes resolien aquests exercicis 
per analitzar les formes que tenien de plantejar els problemes i si aquestes els 
ajudaven a reeixir en la seva resolució. 
 
Seguidament, es va efectuar una activitat4 per a dissenyar una base 
d’orientació de forma col·lectiva (professor-alumnes) per plantejar i resoldre 
problemes. La base contenia 10 passos que calia seguir per tal de realitzar els 
problemes. 
 
A continuació es va repartir una altra col·lecció de 6 problemes de mateixa 
dificultat que els del pretest, a mode de postest5. La seva resolució era 
individual i s’havia d’utilitzar la base d’orientació obligatòriament. L’objectiu del 
postest era l’observació de la forma de desenvolupar-se en l’abordatge de nous 
exercicis, utilitzant aquesta pauta i si això ajudava en la seva resolució. 
 
L’anàlisi de les dades es realitzà comparant els anàlisis del pretest i del postest, 
per observar com incidia una base d’orientació en la millora de la resolució de 
problemes. 
 
Finalment, l’estudi es va complementar amb un qüestionari6 per conèixer 
l’opinió dels alumnes sobre la utilitat d’utilitzar la base d’orientació per resoldre 
problemes i si la considerarien una ajuda a utilitzar en d’altres problemes i/o 
exàmens de l’assignatura o d’altres assignatures. 
  

                                                           
1 Vegeu Annex 1(Full de síntesi de programació de la unitat didàctica: New York City: la gran apagada!) i 
Annex 2 (Dossier / Guió d’activitats de la mateixa unitat didàctica). 
2 Vegeu Annex 3 (Col·lecció de problemes del pretest) i Annex 4 (Col·lecció de problemes del posttest). 
3 Vegeu Annex 3 (Col·lecció de problemes del pretest). 
4 Vegeu Annex 1 (Sessió 6) i Annex 2 (Apartat 4). 
5 Vegeu Annex 4 (Col·lecció de problemes del posttest). 
6 Vegeu Taula 7 (apartat 4, subapartat 4.4) 
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3.3 Descripció del grup experimental 
 
L’assignatura optativa de física de 1r de Batxillerat de l’institut compta amb un 
únic grup de 24 estudiants. La diversitat a l’aula queda palesa en diferents 
aspectes. Des del prisma demogràfic (Taula 1), els alumnes d’origen de fora de 
l’Estat són majoria (70%), predominant la presència d’alumnes d’arrels 
hispanoamericanes (25%). Segons el gènere, la proporció de noies (54%) és 
lleugerament superior a la de nois. 
 

Origen Nº alumnes % 
Espanya 7 29,2 
Hispanoamèrica 6 25 
Xina 4 16,7 
Magrib 3 12,5 
Subsahara 1 4,2 
Brasil 1 4,2 
Índia 1 4,2 
Pakistan 1 4,2 

 
Taula 1 

Diversitat a l’aula de 1r Batxillerat segons origen 
 
Respecte als resultats acadèmics, cal ressaltar que la mitjana d’aprovats de 
l’assignatura varia segons la unitat didàctica, obtenint-se aquest curs un 16% 
d’aprovats en la corresponent a l’aplicació de les lleis de Newton (nota mitjana 
del grup = 2,30) i un 45,8% corresponent a la conservació de l’energia (nota 
mitjana del grup = 4,85). 
 
Tots els alumnes de l’assignatura van treballar els mateixos continguts i 
competències al llarg de la unitat didàctica on es va introduir el recurs. 
Igualment, els problemes corresponents tant al pretest com al posttest van ser 
idèntics per a tots els alumnes. Cal dir, però, que els alumnes estan poc 
habituats al treball cooperatiu i al desenvolupament de les competències. 
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4. Desenvolupament del recurs 
 

4.1 Introducció de la base d’orientació 
 

La unitat didàctica introduïda7 proposava l’estudi del corrent continu a través 
d’una situació problemàtica de la vida quotidiana: l’absència de corrent elèctric 
provinent de la xarxa elèctrica. La unitat es presentava amb un vídeo curt sobre 
l’apagada que va patir Nova York l’agost del 2003 i que donava una visió 
general de les conseqüències d’un succés d’aquest tipus. La introducció es 
completava amb un article real8 d’un diari on s’explicaven les causes i les 
situacions que els habitants es van trobar al fallar el subministrament elèctric. 
 
Seguidament, es proposaven diverses activitats destinades a conèixer les idees 
prèvies dels alumnes9, i es continuava amb una tasca cooperativa de recerca 
d’informació per assolir el model teòric corresponent, on es pretenia que els 
alumnes participessin de forma més activa en la consecució del seu 
coneixement, a més d’incentivar la construcció social d’aquest. Aquesta fase 
d’introducció de nous coneixements acabava amb una presentació on cada 
grup d’alumnes posaven en comú la recerca que havia realitzat10. 
 
A continuació, es subministrava el pretest amb dos objectius: el primer, com a 
exercici d’aplicació del model teòric; calia promoure la transferència dels 
coneixements a la vida quotidiana. Així, els exercicis proposats11 plantejaven 
situacions problemàtiques probables dintre del context de la unitat i s’insistia en 
la importància de saber aplicar els coneixements assolits per reeixir durant 
l’apagada. La segona finalitat era, com ja s’ha indicat, analitzar com els 
alumnes plantejaven i resolien els problemes, i si s’assolia la solució correcta. 
Els problemes es van avaluar12 i es van retornar als alumnes amb la 
qualificació corresponent però sense cap indicació sobre els errors que havien 
comès. Cal comentar que abans de la seva entrega es va fer una sessió de 
síntesi i resolució de dubtes. No obstant, només es van resoldre dubtes teòrics 
que no van introduir cap biaix en la resolució del pretest.  
 
Per introduir la base d’orientació, es va preparar prèviament un model guia de 
base d’orientació13 (Figura 1), que contenia tots els elements que es volien 
estudiar. La base guia es va realitzar a partir dels quatre punts inicials que 
Polya (1989) indica com a procediment per resoldre problemes. Tanmateix, per 
tal d’afavorir la utilització de la base pels alumnes i per facilitar l’anàlisi del 
pretest i del posttest, aquests quatre punts es van desenvolupar en nou passos: 
els cinc primers corresponents als que Polya (1989) identifica com “comprensió 
del problema”, el sisè considerat com “concepció d’un pla o estratègia”, el setè 
pertanyent a l’”execució del pla” i els dos darrers inclosos en l’apartat 
denominat “examinar la solució obtinguda”. 
                                                           
7 Vegeu Annex 1 i Annex 2. 
8 Vegeu Annex 9 (Noticia de l’apagada de Nova York) 
9 Vegeu Annex 1 (Sessió 1) i Annex 2 (Apartat 1) 
10 Vegeu Annex1 i Annex2 
11 Vegeu Annex 3 
12 Vegeu Annex 1 (criteris d’avaluació) 
13 Vegeu Annex 5 
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Figura 1 
Esquema del model guia de la base d’orientació basat en els quatre passos de Polya (1989) 

 
Una vegada obtinguda la base guia, es va utilitzar el context de la unitat 
didàctica per remarcar la importància de saber resoldre correctament els 
problemes i, d’aquesta forma, poder reeixir en cas de que es produís una altra 
apagada14. Era important, doncs, saber si els exercicis del pretest estaven 
correctament resolts. Es va proposar que una bona forma de conèixer si la 
seva resolució havia estat satisfactòria podria efectuar-se mitjançant la 
comparació dels problemes; cada alumne havia de comparar els problemes 
que havia realitzat amb els problemes resolts de forma correcta. Calia, però, 
establir algun criteri per fer-ho i trobar de forma senzilla els errors comesos. 
 
A continuació es va proposar als alumnes que, individualment, reflexionessin 
sobre com resolien els problemes i que redactessin els passos que seguien15. 
Es pretenia, així, incidir en la autoregulació dels aprenentatges ja que la reflexió 
sobre els processos d’aprenentatge permeten fer conscient a l’alumne del seu 
propi coneixement i afavorir la seva autoregulació (Coll, 2005). A continuació, 
se’ls va aplegar en sis grups perquè compartissin les diferents opinions que 
tenien per resoldre problemes i perquè proposessin una forma col·lectiva de 
resolució. 
 
Per concloure, es va fer un debat amb tot el grup-classe on cada subgrup 
aportava un dels passos que consideraven que havia de tenir la base 
d’orientació. Una vegada discutits, aquests s’anaven redactant a la pissarra. 
Malgrat que la base resultant va ser semblant a la base guia, hagué algun punt 
important que no es va adduir: Escriure l’estratègia a seguir i interpretar els 
resultats. Aquests van ser proposats pel professor per completar la base 
d’orientació. Finalment, es va acceptar la base d’orientació col·lectiva16 com a 
pauta per resoldre els problemes (Figura 2). 
 
                                                           
14 Vegeu Annex 2 (apartats 3 i 4). 
15 Vegeu Annex 2 (apartat 4) 
16 Vegeu Annex 6 



15 
 

 
 

Figura 2 
Esquema de la base d’orientació construïda col·lectivament 

 
Seguidament, es va proposar un exercici senzill17, a mode d’exemple 
d’utilització d’aquesta base col·lectiva, que va ser resolt i explicat per un 
alumne a la pissarra. 
 
La sessió següent es va utilitzar per practicar la resolució de problemes amb la 
base d’orientació construïda i es va tornar a agrupar els alumnes en els 
mateixos grups que havien format per construir la base (sis grups de quatre 
alumnes), assignant la resolució d’un dels sis problemes del pretest a cada 
grup. Aquests problemes havien de tornar a ser resolts, però amb la base 
d’orientació i de forma cooperativa, ja que tots els membres del grup havien de 
saber resoldre correctament l’exercici.  
 
Durant les dues sessions posteriors, un membre de cada grup, triat de forma 
aleatòria, va sortir per resoldre el problema assignat seguint els passos 
establerts per la base consensuada pel grup-classe i verbalitzant en tot moment 
els passos i les accions que realitzava. La correcció dels problemes del pretest 
es va realitzar amb l’objectiu de regularitzar i assimilar la utilització de la base 
abans d’efectuar el postest.  
 
Cal remarcar que al llarg d’aquestes dues sessions es va remarcar 
repetidament als alumnes, que la base d’orientació no pretenia ser un procés 
algorísmic en el que s’aplicaven sempre els mateixos passos per poder arribar 
a la solució sense reflexió. Al contrari, es va ressaltar que la base volia ser un 
procés heurístic tal com proposa Izquierdo i Aliberas (2004): Partint de la 
identificació de la informació de l’enunciat (dades, realització dibuix, etc.), es 
podria reconèixer el model teòric que es necessita i a partir d’aquest, 
reflexionar sobre els passos que caldrà seguir (estratègia) per arribar a la 
solució. L’objectiu, no era realitzar els passos de la base sense comprendre’ls, 
sinó ésser conscient en cada pas del que s’havia de fer per poder adaptar la 
base a diferents situacions, modificant-la segons el cas proposat i actualitzant, 

                                                           
17 Vegeu Annex 7 
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si calia, el model teòric. S’estava intentant incentivar, doncs, la metacognició i 
la regulació del coneixement. 
 
Al final d’aquestes dues sessions es van subministrar els sis problemes 
corresponents al posttest18, de mateixa dificultat i nivell que els del pretest, que 
s’ havien de realitzar de forma individual, emprant la base d’orientació. Aquesta 
col·lecció de problemes es proposava quatre objectius. El primer, servir com 
una eina de síntesi perquè els alumnes acabessin d’assolir els continguts 
corresponents al corrent continu i treballar les competències del “coneixement i 
interacció amb el món” i “personal i interpersonal” proposades a la unitat 
didàctica19. El segon, com a tasca avaluable els criteris de la qual van ser 
explicitats a l’alumnat20. El tercer, com a exercici per a assimilar la utilització de 
la base i fomentar el seu ús en futurs problemes tant de l’assignatura de física 
com d’altres assignatures. I el darrer, com a element d’anàlisi, per donar 
resposta a les hipòtesis realitzades sobre la alternativa educativa introduïda.  
 
4.2 Consideracions per a l’anàlisi dels resultats 
 
La revisió preliminar de les dades produïdes pel pretest i posttest va deixar 
palès que calia establir algunes consideracions prèvies sobre l’anàlisi dels 
resultats. 
 
Primerament, es van establir els criteris corresponents a l’estudi i anàlisi del 
pretest. En aquest cas, es volia analitzar el procés que feien servir els alumnes 
per resoldre els problemes; és a dir, es volia conèixer quins passos empraven i 
quins no. Així, com que el recurs proposat era una base d’orientació que 
introduïa una sèrie de punts que calia fer servir per resoldre els exercicis del 
posttest, es van utilitzar els passos d’aquesta base com a criteri d’anàlisi dels 
procediments usats per resoldre el pretest. 
 
D’altra banda, l’estudi també volia analitzar la manera com afectava a la 
resolució dels problemes la realització o no realització dels passos proposats 
per la base d’orientació. Era necessari, doncs, fixar un criteri suficientment 
objectiu que indiqués si el problema estava ben resolt. Es va contemplar, en 
primera instància, corregir els problemes i assignar una nota a cadascun com a 
mesura de la seva correcta resolució. Tanmateix, es va considerar que 
l’assignació de notes als problemes podia introduir factors variables a la 
correcció i es va optar per associar l’assoliment d’una resolució correcta amb el 
resultat final. Es va establir, doncs, la consecució d’aquest resultat com a 
l’indicador de que s’havia resolt el problema amb correcció. No obstant, també 
es va tenir en compte que no trobar la solució exacta no significava una manca 
d’aprenentatge, al contrari un problema en el que no es troba la solució pot 
portar a un aprenentatge satisfactori, fet que no ha estat objecte d’estudi en 
aquest treball. Seguint amb aquest criteri, es va estimar classificar els exercicis 
no fets (els exercicis dels alumnes que no van entregar cap exercici del pretest 
no es van considerar) o contestats amb una frase, sense arribar a un resultat 
plausible i justificat, com incorrectes. 
                                                           
18 Vegeu Annex 4 
19 Vegeu Annex 1 (graella treball per competències) 
20 Vegeu Annex 1 (criteris general d’avaluació) 



17 
 

 
Seguidament, es va observar que un mateix alumne no resolia els problemes 
de la mateixa forma. És a dir, el procediment de resolució canviava segons 
problema i alumne; no seguien cap criteri per resoldre’ls. A més, hi havia 
exercicis que no es resolien i alumnes que havien fet el pretest però que no van 
realitzar el posttest. Per aquests motius, els problemes es van analitzar de 
forma independent, sense tenir en compte l’alumne que l’havia resolt. 
 
Cal afegir que durant l’anàlisi dels problemes no es va trobar un biaix 
significatiu degut a còpies entre els alumnes o a ajuts externs (pares, 
professors de repàs), únicament es va observar algun cas en el que es 
detectava que possiblement s’havia treballat de forma conjunta, fet que es va 
valorar positivament i no va fer invalidar aquests problemes. 
 
Finalment, al llarg d’una sessió planificada per resoldre dubtes21 i a partir de les 
qüestions realitzades pels alumnes, es va considerar que era necessari afermar 
aspectes que proposaven els exercicis 1 i 5, inclosos al posttest. La resolució 
d’aquests dubtes va portar a resoldre parcialment aquests problemes, 
invalidant-los, així, com a part del posttest. Per tant, aquests problemes van ser 
finalment desestimats, analitzant-se només els quatre restants. 
 
Es va considerar adient subministrar-los abans de la resolució col·lectiva dels 
sis problemes de pretest per tal que els alumnes tinguessin temps suficient per 
solucionar-los, donat que la introducció de la base d’orientació demandava molt 
més temps per a la seva realització. 
 
4.3 Resultats 
 
Aquest estudi s’ha dividit en dos apartats, corresponents al abans i després de 
l’alternativa introduïda: anàlisi del pretest, o com resolien els alumnes els 
problemes i quan trobaven la solució correcta, i anàlisi del posttest, o estudi de 
l’impacte de la base d’orientació en la resolució de problemes. 
 
Anàlisi del pretest 
 
Per tal de poder apreciar l’impacte de la utilització de la base, era necessari 
conèixer el punt de partida del grup experimental; calia estudiar de quina forma 
els alumnes resolien els exercicis abans d’introduir la base d’orientació. En 
aquest cas, es van estudiar 132 problemes corresponents a 22 alumnes. Dels 
dos alumnes restants (el grup és de 24 alumnes), un no va entregar cap 
exercici de la col·lecció i l’altre va lliurar els exercicis molt després d’introduir la 
base d’orientació i fent-la servir, amb el que es van descartar aquests 
problemes com a elements a analitzar. 
 
La base d’orientació construïda pel grup-classe introduïa nou passos que calia 
seguir. D’aquests nou passos, s’han englobat, d’una banda, la identificació i 
especificació de les dades i incògnites i, de l’altra, la redacció i execució de 
l’estratègia. A més s’ha desestimat la lectura com a punt a analitzar. A partir 

                                                           
21 Vegeu Annex 1 (Sessió 10) 
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d’aquestes consideracions s’han establert cinc criteris per tal d’analitzar els 
resultats del pretest. Aquests criteris han estat: 
 
- Dades (Especificació de les dades i de les incògnites): Es comptabilitzaven 

els problemes resolts on les dades i les incògnites proposades per 
l’enunciat eren precisades. 

- Dibuix (Realització d’una figura o esquema): Es comptabilitzaven els 
problemes on s’emprava una figura, dibuix o esquema gràfic per tal de 
plantejar-lo. 

- Teoria (Expressions del model teòric): S’anotaven els problemes on 
s’especificaven les expressions teòriques necessàries per a plantejar i 
resoldre el problema. 

- Estratègia (Justificació dels passos realitzats): S’enregistraven els 
problemes on els alumnes explicaven les raons o els objectius dels passos 
realitzats, aquells on es definien submetes o aquells on s’especificava de 
forma explícita algun tipus de reflexió abans d’abordar l’execució dels 
algoritmes matemàtic corresponents. 

- Interpretació (comprovació resultats / especificació de conclusions): es 
comptabilitzaven els problemes que contenien alguna petita frase a mode 
de conclusió o a mode de comprovació de la lògica del resultat obtingut.  

 
A la taula 2, s’ha especificat el número de problemes resolts que compleixen 
cada criteri anterior; Cal remarcar que per calcular el percentatge s’han inclòs 
els problemes no fets com a part del total. La Figura 3 representa aquest 
percentatge. 

 

Criteri Problemes 
(valor absolut) 

Problemes 
(%) 

Dades 74 56,1 
Dibuix 44 33,3 
Teoria 106 80,3 
Estratègia 0 0 
Interpretació 11 8,3 

 
Taula 2 

Freqüència dels passos que realitzen els alumnes als problemes 
 

Observant la Figura 3 destaquen, a primera vista, els passos teoria i estratègia. 
Respecte a la teoria, en el 80% dels problemes analitzats s’especifiquen les 
expressions del model teòric necessàries per a la seva resolució, en la resta els 
alumnes substitueixen directament les dades en l’expressió. També s’adverteix 
que en cap dels problemes estudiats s’especifica l’estratègia o es justifiquen els 
passos que es segueixen per resoldre el problema; en general, els alumnes es 
limiten a substituir dades en les expressions teòriques. Cal remarcar, que 
només en un 33% dels casos s’utilitza una figura o dibuix per plantejar el 
problema, fet que coincideix amb les observacions realitzades en fases 
anteriors del pràcticum, i que tan sols el 8% dels problemes contenen una 
conclusió o una revisió de la lògica del resultat.  
 



19 
 

 
Figura 3 

Representació gràfica dels passos seguits pels alumnes a l’hora de plantejar els problemes del 
pretest 

 
Segons López Rupérez (1991) sobre l’organització i representació del 
coneixement en subjectes bons resolvents i en subjectes mal resolvents davant 
problemes de física, el procés seguit per resoldre els problemes del pretest 
podria correspondre, en general, al dels subjectes mal resolvents. Aquests, no 
destaquen per realitzar representacions físiques i quan les fan no els hi 
extreuen un bon rendiment. Tanmateix, els bons resolvents efectuen sovint 
alguna forma d’avaluació final dels resultats, a més de tasques autocorrectives 
al llarg del procés de resolució. 
 
Conforme a altres autors, com Izquierdo i Aliberas (2004), el procediment 
seguit s’atribuiria a persones corresponents a la categoria de novells, atès que 
realitzarien una representació poc profunda del problema, optarien ràpidament 
per efectuar operacions quantitatives basades en algorismes i no arribarien a 
utilitzar eines d’autoregulació i comprovació. 
 
El percentatge de problemes correctament resolts es va distribuir segons els 
resultats de la Taula 3. Obtenint-se només un 40% de problemes ben resolts 
(Figura 4).  
 

 

Criteri Problemes 
(valor absolut) 

Ben resolts 53 
Mal resolts 79 
Total 132 

 
Taula 3 

Quantitat de problemes ben resolts i mal resolts. 
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Figura 4 

Representació gràfica del percentatge de problemes del pretest ben resolts o mal resolts  
 
La Figura 5 correspon a un dels exercicis analitzats segons els criteris anteriors 
considerat ben resolt; la solució inclou el dibuix, però no explicita l’estratègia; Al 
final del segon apartat s’inclou una tímida interpretació en forma d’expressió 
matemàtica. 
 

 
 

Figura 5 
Exemple d’un problema del pretest analitzat resolt de forma correcta 

 
 
Per finalitzar l’estudi del mètode de resolució dels alumnes abans de la 
introducció de la base d’orientació, es va creure oportú analitzar com es 
combinaven els cinc criteris anteriors en la resolució dels problemes i com 
influïen les diferents combinacions en resoldre’ls correctament (Taula 4). 
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Combinacions de formes emprades Total Ben resolts Mal resolts 

Dades 1 0 1 
Dibuix 0 0 0 
Teoria 24 10 14 
Dades+Dibuix 4 0 4 
Dades+Teoria 28 16 12 
Dibuix+Teoria 4 2 2 
Teoria+Interpretació 2 2 0 
Dades+Dibuix+Teoria 31 17 14 
Dades+Teoria+Interpretació 4 4 0 
Dades+Dibuix+Interpretació 2 0 2 
Dibuix+Teoria+Interpretació 0 0 0 
Dades+Dibuix+Teoria+ Interpretació 3 2 1 
No fets / No justificats 29 0 29 

Total 53 79 132 
 

Taula 4 
Formes emprades pels alumnes a l’hora de resoldre els problemes del pretest i resolució 

correcta associada 
 
La Figura 6 representa de forma gràfica el percentatge de problemes resolts 
amb les diferents combinacions trobades en l’anàlisi dels 132 exercicis del 
pretest, així com el percentatge de problemes ben resolts associat a 
cadascuna. El percentatge de problemes ben resolts es calcula sobre el total 
d’exercicis corresponent a cada combinació. 
 

 
 

Figura 6 
Representació gràfica del percentatge de problemes que corresponent a cadascuna de les 

formes emprades pels alumnes a l’hora de resoldre els problemes del pretest i bona resolució 
associada 
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Així, segons aquesta figura, s’utilitzarien més sovint les combinacions 
“dades+dibuix+teoria” (24%), “dades+teoria” (21%) i “teoria” (18%), tot i que no 
són les que impliquen un percentatge major de bona resolució; per exemple, a 
l’opció “dades+dibuix+teoria” només 17 dels 31 problemes (55%) s’havien 
resolt correctament, mentre que el cas “dades+dibuix+teoria+interpretació”, 
emprat només en un 2% dels problemes, s’associa a un 67% de problemes ben 
resolts. 
 
D’altra banda, es pot ressaltar que les opcions amb un 100% d’exercicis ben 
resolts impliquen la combinació d’explicitar la teoria que cal utilitzar amb la 
interpretació del problema. També es pot apreciar que si la teoria i el dibuix es 
troben junts dins d’alguna de les formes de plantejar el problema, existeix, en 
general, una quantitat més elevada de problemes ben resolts. Fet que podria 
estar d’acord amb les conclusions a les que arriben Kellah i Potter (2003), on 
es posa de manifest que la codificació verbal i visual simultània esdevindria un 
ajut potencialment efectiu per comprendre el problema. 
 
Anàlisi del postest 
 
Una vegada conegut el punt de partida dels alumnes, calia conèixer el que 
havia suposat la base d’orientació a l’hora de resoldre problemes de física.  
 
Per realitzar aquest estudi, es van analitzar 80 problemes corresponents a 20 
alumnes; els problemes 1 i 5 d’aquest posttest van quedar invalidats per 
l’estudi, tal i com s’ha comentat anteriorment. Els 4 alumnes del grup restants 
no van entregar cap exercici de la col·lecció. 
 
En aquest cas, el percentatge de solucions correctes es va distribuir segons els 
resultats de la Taula 5. Obtenint-se un 41% de problemes ben resolts; resultats 
molt semblants als del pretest. 
 

 

Criteri Problemes 
(valor absolut) 

Ben resolts 33 
Mal resolts 47 
Total 80 

 
Taula 5 

Quantitat de problemes del postest ben resolts i mal resolts. 
 
Primerament, es va voler observar en quants dels exercicis d’aquesta col·lecció 
s’havia emprat tota la seqüència de la base d’orientació i com es relacionava la 
realització de tots els seus passos amb la resolució correcta (Figura 7). 
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Figura 7 

Representació gràfica del percentatge de problemes realitzats emprant tots els passos de la 
base d’orientació i dels que s’han realitzat sense utilitzar-la, juntament amb la bona resolució 

associada 
 

 
El 56% dels problemes es van fer sense deixar-se cap pas de la base, 
solucionant-se correctament el 62% de les vegades. No obstant, es pot 
observar que deixar de realitzar un o més punts de la base va implicar una 
davallada pronunciada en aconseguir solucionar-los; concretament, els 
problemes ben resolts associats a seguir parcialment la base suposaven 
només un 17%. La Figura 8 mostra dos exercicis del postest on s’utilitza la 
base de forma fidedigna i que es solucionen correctament: 
 
A continuació, per profunditzar en l’estudi de l’impacte de la base, es va 
procedir a estudiar la relació entre la correcta realització de tots els passos i la 
resolució correcta; es volia examinar com influïa emprar fidelment la base, 
sense cap error, en la execució de cadascun dels seus passos, per solucionar 
el problema (Figura 9). 
 
Aquesta figura reflecteix el que suposa cometre errors quan s’apliquen tots i 
cadascun dels passos de la base d’orientació. Així, dels 45 problemes que van 
seguir tots els passos (56% del total de problemes realitzats), 26 es van fer 
sense cometre cap errada (58%) i tots aquests van arribar a la seva solució en 
un 100%. En canvi, el fet de realitzar errades en algun pas de la base, cosa 
que va esdevenir en 19 problemes (42%), va suposar una davallada 
considerable trobar la seva solució: només 2 d’aquests 19 problemes (10%) 
van arribar al resultat exacte. 
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Figura 8 
Exemple de resolució dels problemes 2 i 3 del postest analitzats que segueixen correctament la 

base d’orientació i que és resolen de forma correcta 
 
 

 
Figura 9 

Representació gràfica del percentatge de problemes realitzats emprant tots els passos de la 
base d’orientació de forma correcta o incorrecta, juntament amb el resultat de la seva resolució 
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Després de l’anàlisi de la figura anterior, es van voler conèixer els passos on es 
cometien els errors quan la base es seguia de forma fidedigna, i com 
repercutien aquests errors concrets en la resolució dels exercicis (Taula 6). 
 

Errors comesos Total problemes Ben resolts Mal resolts 
Dades 0 0 0 
Dibuix erroni 1 1 0 
Reconeixement Teoria 4 0 4 
Estratègia errònia 8 0 8 
Execució estratègia (matemàtiques) 4 0 4 
Execució estratègia (general) 1 0 1 
Conclusions / interpretació 1 1 0 

Total 19 2 17 
 

Taula 6 
Distribució de les errades quan els realitzen tots els passos de la base i el resultat de la seva 

resolució 
 
Per analitzar la distribució d’errades en l’execució de l’estratègia es va 
considerar oportú, després de corregir els problemes, distingir entre aquells 
comesos en la manipulació de les operacions matemàtiques i aquells realitzats 
per motius diferents a aquest, com podia ser substituir les dades equivocades, 
confondre’s d’expressió, etc. 
 
La Figura 10 il·lustra de forma gràfica els passos on es cometen els errors quan 
es segueixen les pautes de la base de forma fidel i com penalitzen aquests a 
l’hora d’arribar a la solució del problema. 
 

 
 

Figura 10 
Representació gràfica de la distribució de problemes segons els errors comesos quan es 

realitzen tots els passos de la base d’orientació i el resultat de la seva resolució 
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A primera vista, s’observa que cometre errors en la teoria, estratègia o en la 
seva execució implica no arribar a la solució correcta el 100% de les vegades. 
Tanmateix, l’estratègia és el punt on s’han realitzat més errades (42%), cosa 
que podria considerar-se lògica, donat que aquest alumnes no estan habituats 
a reflexionar sobre la millor forma d’abordar la resolució d’un exercici i tampoc 
han estat instruïts en la utilització de la heurística tal i com la defineixen 
Schoenfeld (1985) i Polya (1989). Destaquen també les errades comeses en el 
reconeixement de la teoria i la utilització de les matemàtiques, ambdues amb 
un 21%. Per últim, caldria ressaltar la manca d’errors a l’hora de identificar 
correctament les dades. 
 
Per finalitzar l’anàlisi de la introducció de la base d’orientació com ajut per 
realitzar problemes de física, es van examinar els passos que no s’havien 
realitzat i com perjudicava la no utilització d’aquests en el resultat final per a 
cadascun dels problemes en el que mancava algun pas (Taula 7). 
 
 

Combinacions de passos que manquen Total problemes Ben resolts Mal resolts 
Dades 0 0 0 
Dibuix 10 1 9 
Reconeixement teoria 1 0 1 
Estratègia 5 2 3 
Execució estratègia  0 0 0 
Conclusions 3 0 3 
Dibuix + conclusions 2 1 1 
Dibuix + estratègia + execució + conclusions 4 0 4 
Teoria + estratègia + execució + conclusions 3 0 3 
Estratègia + execució + conclusions 2 1 1 

Total 30 5 25 
 

Taula 7 
Formes emprades pels alumnes a l’hora de resoldre els problemes del pretest i el resultat de la 

seva resolució 
 
 
La Figura 11, il·lustra de forma gràfica els resultats mostrats a la taula anterior. 
Es pot observar com deixar de realitzar un o més punts de la base implica una 
probabilitat elevada de no trobar la solució del problema. No obstant, les 
mancances que menys han penalitzat han estat deixar de fer els dibuixos i les 
conclusions en un mateix problema i la combinació de no realitzar estratègia i 
conclusions, fets que han esdevingut només en un 7% dels 19 problemes on no 
s’han fet tots els passos. Cal destacar que el pas que més s’ha deixat de fer ha 
estat el dibuix, en un 33% dels problemes, fet que ha implicat no reeixir en un 
89% de les vegades en les que això ha passat. 
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Figura 11 
Representació gràfica de la distribució de problemes segons els passos de la base que no 

s’han realitzat en la seva resolució i el resultat de la seva resolució 
 
 
 
Opinió i satisfacció dels alumnes davant de l’alternativa introduïda 
 
Per copsar l’opinió dels estudiants sobre el nou mètode per plantejar i resoldre 
problemes de física, es va realitzar un qüestionari amb preguntes obertes en 
una sessió posterior (Taula 8). 
 

 
1) Has trobat útil l’ús d’una base d’orientació? Per què? 

 
2) T’ha ajudat la base d’orientació a l’hora de resoldre problemes? En què t’ha ajudat? Si no 

t’ha ajudat, podries dir el perquè? 
 

3) Quines diferències has trobat entre resoldre els problemes com ho feies abans i 
resoldre’ls amb la base d’orientació? 
 

4) Creus que la tornaràs a utilitzar? Per què? 
 

5) Recomanaries a un altre company que l’utilitzés? Quina raó li donaries perquè ho fes o 
perquè no ho fes? 

 
 

Taula 8 
Qüestionari subministrat per conèixer l’opinió dels alumnes sobre l’alternativa introduïda 
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Figura 12 
Representació gràfica de les respostes a les preguntes del qüestionari donades pels alumnes 

 
Els resultats del qüestionari, respost per 21 dels 24 alumnes del grup, venen 
donats a la Figura 12 en forma de 4 diagrames circulars, corresponents a la 
utilitat de la base, l’ajuda que ha dispensat, la intenció d’utilitzar-la després de 
la seva introducció i la intenció de recomanar-la a algun company. 
 
En quant a la seva utilitat, una amplia majoria dels alumnes (90%) van trobar 
útil la base d’orientació. Entre les raons donades, destaquen la comprensió del 
que demana el problema, l’organització a l’hora de plantejar el problema i la 
disminució d’errors. Alguns alumnes també van indicar que la base els havia 
servit per aprendre millor. No obstant, també es va indicar que tot i ésser útil, 
caldria més temps per acostumar-se a realitzar la base. Pels que van 
considerar que no era útil (10%), la raó esgrimida va ser la quantitat de temps 
que es necessitava per fer els problemes. 
 
Respecte a l’ajuda, els resultats van ésser semblants: el 90% dels alumnes van 
valorar la base com una ajuda per realitzar els exercicis. Entre els arguments 
donats destaquen la percepció més clara i senzilla del problema, l’organització 
dels passos per resoldre’l i l’ajut per trobar els errors més fàcilment. Destaca, la 
opinió de dos alumnes que consideren la base com una eina que t’ajuda a 
raonar. 
 
D’altra banda, davant de l’opció de tornar-la a utilitzar, un 86% dels alumnes 
van respondre afirmativament. Aquí, les raons donades van ser semblants a les 
que havien aportat per valorar l’ajuda, encara que algun alumne va apuntar el 
trobar-se davant d’un examen com a condicionant per emprar-la. Els dos 
alumnes que van contestar negativament, van tornar a adduir la quantitat de 
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temps invertit en realitzar els exercicis com el principal desavantatge. 
Tanmateix, un alumne, el corresponent al 5% de l’opció “depèn”, va condicionar 
la seva utilitat a la facilitat dels exercicis, argumentant que només la tornaria a 
emprar quan valorés que l’exercici que havia de resoldre fos difícil. 
 
Els resultats obtinguts per valorar la recomanació de la base a un altre 
company, van seguir la tendència de les respostes prèvies: la majoria (81%) la 
recomanaria; les justificacions donades tampoc van diferir de les realitzades 
sobre els 3 aspectes anteriors. En aquesta pregunta cal posar de manifest les 
valoracions aportades pels alumnes que van optar pel “depèn” (14%). Aquests 
condicionaven la seva recomanació a la situació i a la pràctica: No la 
recomanaven en situació d’examen al ser un procés lent, a menys que 
s’estigués acostumat a utilitzar-la. 
 
Finalment, cal dir que les diferències trobades entre utilitzar la base i no 
utilitzar-la (respostes a la pregunta 3 del qüestionari) van ser coherents amb les 
justificacions a la resta de preguntes, destacant l’organització, l’augment de la 
comprensió dels problemes, la disminució d’errors i la quantitat de temps 
invertit en la resolució. 
 
Sembla ser, doncs, que atès a les respostes donades pels estudiants, 
l’experiència d’emprar la base  seria considerada bastant satisfactòria ja que 
més d’un 80% l’han considerada una eina útil i d’ajut per resoldre problemes. 
 
4.4 Control posterior 
 
Una vegada finalitzada la intervenció a la fase autònoma del pràcticum, es va 
voler conèixer si els alumnes havien estat congruents amb les respostes 
donades al qüestionari, observant si la base d’orientació es seguia emprant 
malgrat que la seva utilització ja no fos obligatòria. Per aquest motiu es van 
analitzar les respostes d’un control de 4 preguntes22 (1 pregunta de teoria, 2 
problemes obligatoris i 1 optatiu) preparat pel mentor.  
 
L’examen va ésser realitzat per 23 alumnes. D’aquests, només 7 van utilitzar la 
base d’orientació fent un total de 15 problemes. Els resultats es mostren a la 
Taula 9. 
 

Total Exercicis Utilització fidel de la b.o. Utilització no fidel de la b.o. 

15 
Total Ben  

resolts 
Mal 

Resolts Total Ben  
resolts 

Mal 
Resolts 

3 2 1 12 1 11 
 

Taula 9 
Problemes realitzats al control amb la base d’orientació i el resultat de la seva resolució 

 
Es constata, doncs, que la base d’orientació no va ser adoptada per molts dels 
alumnes: només el 30% d’ells la van emprar. El fet d’estar poc habituats a usar-
la, el poc temps que es va practicar la resolució amb la base, els pocs 

                                                           
22 Vegeu Annex 8. 
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problemes realitzats amb ella i el fet que era un examen on hi havia un temps 
estipulat podrien ser les causes de la seva manca d’utilització. Aquesta darrera 
causa va ser una de les més esgrimides a les respostes del qüestionari com a 
motiu per no utilitzar-la. 
 
Respecte a l’anàlisi dels resultats s’observa que la utilització correcta de la 
base augmenta el percentatge de trobar la solució correcta per resoldre 
problemes. Cal remarcar que en la resolució del problema en el qual es va 
utilitzar fidelment la base i no es va trobar la solució final, el que va fallar va ser 
una manipulació matemàtica. Tanmateix, es torna a obtenir un percentatge molt 
baix de problemes ben resolts quan s’utilitza la base de forma incorrecta. 
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5. Conclusions, implicacions educatives i proposta de millora 
 
5.1 Conclusions 
 
Una vegada analitzats els resultats obtinguts cal valorar la repercussió que ha 
tingut la base d’orientació sobre els alumnes per plantejar i solucionar 
problemes de física. Tanmateix, és necessari considerar que la metodologia 
s’ha aplicat a un grup petit d’alumnes pertanyents a la mateixa classe, i només 
al llarg de cinc sessions de la mateixa unitat didàctica. 
 
Primerament, cal comparar el procés de resolució dels problemes abans de 
proposar aquesta alternativa i després d’introduir-la. D’acord amb els resultats 
de l’anàlisi del pretest, el procés utilitzat previ era merament algorísmic, 
utilitzant-se la majoria de les vegades l’aplicació directa de les expressions 
teòriques com a mètode de resolució. Rarament es considerava el dibuix com a 
suport per plantejar el problema, tot i que segons els resultats trobats la seva 
combinació amb la teoria incrementaria les possibilitats de la solució, i la 
estratègia o la justificació de les accions realitzades no s’emprava. A més, 
sovint faltava la interpretació dels resultats. La resolució havia esdevingut un 
procediment mecànic, sense reflexió ni comprensió; un procés buit 
corresponent a subjectes novells segons Izquierdo i Aliberas (2004), o a mals 
resolvents de problemes López (1991). 
 
La introducció de la base d’orientació suposaria, d’altra banda, un canvi en el 
mètode aplicat per plantejar els problemes. Dibuixar un esquema amb les 
dades rellevants del problema, explicitar un estratègia, efectuar valoracions 
sobre la lògica del resultat i relacionar aquest amb les qüestions de l’enunciat, 
transformaria la resolució en un procés ple, on caldria comprendre tots els 
passos i modificar-los segons el problema. De fet, atès als resultats del 
posttest, realitzar correctament el procediment, suposà trobar la solució en 
gairebé un 100% dels casos. 
 
Es podria dir, llavors, que la base d’orientació seria una bona metodologia per 
canviar certes actituds davant de la resolució de problemes, encara que, 
segons Garcia Jimenez (2002), el procés d’ensenyament-aprenentatge de la 
resolució de problemes és un camí llarg en el que els resultats no arriben a curt 
termini. Seria recomanable poder treballar amb els mateixos alumnes almenys 
dos o tres anys seguits per aconseguir les condicions de temps i continuïtat 
adients. De fet, aquest autor també assenyala la existència de nombrosos 
estudis que indiquen els avantatges d’ensenyar procediments, tècniques i 
estratègies per tal que els alumnes esdevinguin millors resolvents de 
problemes; Els mateixos treballs, recomanarien prioritzar la pràctica i 
familiaritzar els alumnes amb les tècniques de resolució de problemes o 
heurística en comptes de resoldre quantitats elevades d’exercicis de forma 
espontània i mecànica. 
 
Les consideracions anteriors juntament amb les opinions manifestades pels 
alumnes, indicarien que es podria complir la primera de les hipòtesis 
formulades. De fet, segons aquestes opinions, la base ajudaria a raonar i 
adonar-se millor dels propis errors, aportant una funció de regulació d’aquests. 
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És a dir, la construcció i utilització d’una base d’orientació guiaria els alumnes 
per reflexionar i plantejar els problemes. No obstant, caldria regular-ne l’ús 
donat que aquest tipus de procediments es podria reduir de forma senzilla a 
seguir una sèrie de passos rígids necessaris per poder resoldre el problema. 
Aquesta simplificació de la base d’orientació portaria a trobar una solució sense 
comprendre el procés i deixant de modificar o replantejar certs elements 
característics dels nous problemes; es perdria, doncs, la acció reguladora dels 
coneixements que busca l’aplicació de la base (Izquierdo i Aliberas, 2004). 
 
La segona de les hipòtesis formulades, proposava la realització d’una 
representació gràfica com ajut per identificar i comprendre la informació de 
l’enunciat. En aquest cas, la seva possible validació no estaria tan clara a partir 
dels resultats obtinguts donat que aquests no aporten indicis tan convincents 
com els la primera suposició. De totes formes, cal dir que un dels primers 
passos que s’havia d’efectuar al emprar la base era la realització d’un esquema 
o dibuix amb totes les dades i incògnites de l’enunciat.  
 
Revisant, doncs, els resultats del postest s’aprecia que, utilitzant la base, les 
resolucions correctes van patir una davallada quan va mancar la realització del 
dibuix, essent pronunciada quan aquest va ser l’únic pas que no es va realitzar; 
això podria indicar que no dibuixar portaria a la falta de comprensió o 
comprensió parcial de l’enunciat. De totes formes, cal afegir que dintre de la 
unitat didàctica en la que es va introduir la base (corrent continu), tant la 
informació clau de l’enunciat com els possibles esquemes són sovint molt 
semblants i la realització d’aquests darrers podria no ser tan decisiva a l’hora 
d’entendre l’enunciat com en altres unitats. En aquest sentit, els treballs de 
López (1991) afirmen que el paper que duu a terme la utilització de dibuixos o 
esquemes en física depèn fortament de les característiques del problema. 
Aquest acostuma a ser particularment essencial en problemes de mecànica on 
sovint s’observa que els alumnes no avancen en la comprensió i resolució del 
problema si no interaccionen amb l’esquema o esquemes gràfics. 
 
Respecte a la tercera hipòtesi realitzada, amb la que s’intenta conèixer l’ajut 
que ofereix una representació gràfica del problema a l’hora d’identificar el 
model teòric, els resultats trobats tampoc portarien a una resposta concloent. 
De l’anàlisi del pretest s’observa que es resol millor quan teoria i el dibuix es 
troben junts dins d’alguna de les formes de plantejar el problema. D’altra 
banda, dels resultats del posttest s’extreu que utilitzant la base de forma fidel 
(cosa que inclou fer el dibuix) només s’ha deixat de reconèixer el model teòric 
adequat en un 21% dels problemes. Aquests dos resultats apuntarien a que 
realitzar el dibuix afavoriria el reconeixement de la teoria. De fet, López (1991) i 
Izquierdo i Aliberas (2004) afirmen que els resolvents experts de problemes 
obtenen un alt rendiment de la representació gràfica de l’enunciat, realitzant-les 
a un nivell més profund, que els permet efectuar inferències directes a partir de 
certs aspectes que no estan explícits a l’enunciat però que poden ser deduïts 
d’aquestes representacions; és a dir, el dibuix els ajudaria a identificar el model 
teòric necessari per resoldre el problema. Conclusió a la que, com ja s’ha 
comentat, també arriben Kellah i Potter (2003) i Castro i Castro (1997), afirmant 
que l’ utilització d’il·lustracions descriptives esdevindria una eina productiva per 
conèixer i comprendre. 
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Finalment, en resum, es podria dir que la introducció de la base d’orientació 
hauria resultat una experiència positiva, atès als resultats de l’estudi, l’opinió 
dels alumnes i considerant les limitacions de partida. En general, aquesta 
alternativa s’acceptaria com un bon mètode per la majoria dels alumnes 
participants en l’estudi i hauria fomentat, entre d’altres, l’ordenació dels 
procediments i idees, incrementar la percepció del que s’està fent quan es resol 
un problema i augmentar el reconeixement dels errors. A través d’ella també 
s’ha intentat canviar la concepció de resoldre problemes com una tasca 
merament mecànica i repetitiva, presentant-la com un procés per raonar i 
transferir els coneixements.  
 
5.2 Proposta de millora 
 
Una de les restriccions més importants que s’ha trobat per desenvolupar la 
metodologia introduïda ha estat el reduït camp d’aplicació. Com s’ha comentat, 
els processos heurístics com la base d’orientació proposada, tenen el risc 
d’acabar essent considerats com processos algorísmics buits. Per tal que això 
no passés, caldria aplicar la base a diferents models teòrics i a diferents tipus 
de problema. D’aquesta forma, els alumnes haurien d’adaptar la base a cada 
situació i la percebrien com un ens dinàmic que caldria reconstruir cada 
vegada. 
 
També, es podrien indicar el temps i la continuïtat com elements a millorar des 
de dos punts de vista. Des de la vessant de l’alumnat, es necessitaria temps 
perquè assimilessin la metodologia i per tal que el procés fos mes natural, 
reduint-se el temps del procediment i generant així més motivació i confiança. 
Des del punt de vista del professor, la millora propiciaria poder oferir més 
recursos en l’adquisició i consolidació d’eines per a la resolució de problemes, 
com podria ser la heurística, afavorint l’autonomia del discent davant els 
problemes. 
 
Tanmateix, un dels aspectes que més afavoriria l’aprenentatge significatiu i 
l’autonomia i autoregulació dels aprenentatges seria el foment de la 
transferència del coneixement (Sanmartí et al., 2011). Per aconseguir aquesta 
meta, no només caldria resoldre les limitacions anteriors, sinó que potser seria 
necessari coordinar-se amb altres membres del mateix departament didàctic i 
d’altres departaments. D’aquesta forma, es podria aplicar la base a diferents 
assignatures i matèries, afavorint la transferència del coneixement. 
 
5.3 Implicacions educatives 
 
Després d’introduir aquesta metodologia, compartir-la amb els alumnes, i 
reflexionar sobre el que ha implicat, resulta inevitable proposar algunes idees 
que podrien ser útils per ajudar tant a docents com a alumnes a desenvolupar 
un mètode apropiat d’ensenyament-aprenentatge per resoldre problemes: 
 
- La finalitat primordial de resoldre els problemes hauria de ser la comprensió 

del procés i la seva aplicació a d’altres situacions i condicions canviants. 
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- Caldria prioritzar l’ensenyament d’estratègies heurístiques davant de la 
resolució mecànica i espontània de grans quantitats de problemes. 
 

- S’hauria d’afavorir la discussió a l’aula de les estratègies i formes de 
resoldre problemes, entre elles les representacions gràfiques, donant 
l’oportunitat a que tots els alumnes expressin els seus punts de vista. 
 

- Seria necessari establir pautes de resolució de problemes per als alumnes 
fins que aquests siguin suficientment autònoms o experts per adaptar-les o 
construir-se les seves pròpies. 
 

- Donar l’oportunitat a l’alumne d’enfrontar-se a diferents tipus de problemes 
amb diferents tipus d’enunciats i en diferents tipus de situacions, promouria 
la transferència dels coneixements. 
 

- S’haurien de fomentar les condicions de temps i continuïtat necessàries per 
impulsar l’adquisició i consolidació d’eines per a la resolució de problemes. 

 
5.4 Perspectives d’aquest treball 
 
Finalment, es vol posar de manifest que investigacions posteriors podrien 
ampliar a la recerca feta en aquest treball en diferents línies. Un nou estudi 
podria anar en la direcció d’analitzar les estratègies o heurística concretes que 
empren els alumnes, estudiar les que no utilitzen, i recomanar quines i amb 
quins mètodes s’haurien d’introduir a l’aula. També es podria, utilitzar la base 
d’orientació per analitzar els aprenentatges satisfactoris que es podrien donar 
en el cas de resoldre un exercici però no trobar la seva solució final.  
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7. Parts complementàries 
 
Annex 1:  
 

 
FULL DE SÍNTESI DE LA PROGRAMACIÓ DE LA SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 

DE BATXILLERAT 
 

Apartat de la 
programació Seqüència didàctica de batxillerat 

Cicle, nivell, matèria. Batxillerat / 1r / Corrent Continu. 

Context: 

• D’aprenentatge 
• D’aplicació 

 

• D’aprenentatge: Gran apagada de Nova York del 15 
d’agost del 2003: Estudi corrent continu a partir del 
reconeixement de la seva importància en la societat 
actual (Què esdevindria si no es pogués obtenir corrent 
de la xarxa?) A partir dels inconvenients descrits en una 
notícia i en un vídeo introductoris s’inicia l’estudi del 
corrent elèctric continu. 
 

• D’aplicació: Investigació del funcionament del corrent 
continu i resolució cooperativa de col·lecció de 6 
problemes contextualitzats de corrent continu: Cada 
grup esdevindrà un ciutadà que pateix els efectes d’una 
apagada a una gran ciutat. No hi ha subministrament 
elèctric i la ciutat està submergida en el caos. 
Afortunadament, a casa hi ha piles elèctriques i una 
bateria que proporcionen corrent continu. La cerca de la 
informació necessària per entendre el corrent continu i 
la resolució correcta dels problemes permetrà als grups 
reeixir en l’obtenció de llum, amb una bombeta, i en fer 
funcionar una petita nevera de càmping per poder 
conservar els aliments fins que es restableixi el 
subministrament elèctric. 

Treball per competències 

 

• Gestió i tractament de la informació: Cerca, tractament i 
comunicació de la informació sobre diferents temes del 
corrent continu (c.c.) i transformar-la en coneixement 
mitjançant la realització d’uns apunts comuns. 

• Recerca: Realització d’una cerca de forma autònoma a 
partir dels coneixements adquirits per presentar els 
conceptes del S.C. a la resta de companys / 
Presentació de conclusions científiques a través informe 
pràctica sobre llei d’Ohm 

• Comunicativa: Comunicació adequada dels resultats de 
la seva recerca científica i de la resolució d’un problema 
o qüestió. 

• Coneixement i interacció amb el món: Reconèixer la 
importància del corrent elèctric en la societat actual. 
Valorar la ciència com a vehicle per millorar la societat. 

• Personal i interpersonal: Respectar les opinions i torns 
de paraula de la resta en la posada en comú de les 
idees, així com en la valoració del treball de la resta de 
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companys / Regulació aprenentatges a través ús d’una 
base d’orientació. 

Objectius d’aprenentatge 

 

• Adquirir els conceptes de corrent, diferència de 
potencial, intensitat, resistència i potència elèctrica. 

• Interpretar correctament el sentit real del corrent i el 
sentit convencional. 

• Usar representacions gràfiques i simbòliques per 
distingir els elements d’un circuit I-R o V-R. 

• Conèixer la funció dels elements d’un circuit I-R o V-R. 
• Conèixer la llei d’Ohm, interpretar-la i saber-la aplicar. 
• Identificar les diferents associacions de resistències i 

deduir-ne el seu equivalent. 
• Resoldre circuits I-R i V-R. 
• Ésser capaç de verbalitzar i comunicar els 

coneixements apresos. 
• Escriure i realitzar petita presentació per facilitar 

verbalització conceptes científics 
• Aprendre a utilitzar una base d’orientació com a 

estratègia per plantejar i resoldre problemes. 
• Valorar la importància de la reducció del consum 

elèctric. 
• Respectar opinions de la resta. 
• Valorar la importància del treball científic. 

Continguts • El corrent elèctric i el corrent continu. 
• Diferència de potencial. 
• Intensitat de corrent. 
• Llei d’Ohm. Resistivitat i resistència elèctrica. 
• Associació de resistències en sèrie i en paral·lel o 

derivació. 
• Transformació de l’energia elèctrica: efecte Joule i 

energia i potència elèctriques. 
• Aparells de mesura: amperímetre, voltímetre i 

òhmmetre. 
• Valoració de la importància del treball científic. 
• Respecte envers l’opinió de la resta. 

 

Apartat de la 
programació Seqüència didàctica de batxillerat 

Seqüència d’activitats  

• Fase del cicle 
• Descripció 
• Gestió d’aula 
• Atenció a la 

diversitat 
• Avaluació – 

regulació 
• Materials i 

recursos 

• Sessió 1 (55’) (Dimarts 20/03/2012) 
a) Introducció-Motivació (ENGAGE) → 20’:  

— Projecció vídeo curt sobre la gran apagada que va 
afectar Nova York l’agost del 2003 per fer palesa la 
importància de l’electricitat i el seu paper en la 
societat actual.  

— Discussió, a partir d’aquest vídeo, sobre què 
passaria si estiguéssim uns quants dies sense 
electricitat (Influència de l’electricitat en la vida 
quotidiana), quins perills es deriven de la seva 
utilització i perquè (influència de l’electricitat en la 
indústria i comunicacions). Subministrament de 
notícia del diari La Vanguardia sobre el mateix tema 
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per posar de manifest els inconvenients d’una gran 
apagada a una gran ciutat. Els professors aniran 
fent preguntes per motivar participació: 
 

b) Exploració d’idees prèvies (EXPLORE) → 35’: 
— Verbalització dels conceptes que tenen els alumnes 

sobre el corrent continu (Corrent, Intensitat, Voltatge, 
Sentit del corrent, resistència) amb preguntes del 
tipus: Què és l’electricitat? Quina diferència hi ha entre 
una pila i la presa del corrent de la nostra vivenda? 
Etc. 

— Resposta a qüestionari KPSI amb els conceptes clau 
del corrent continu. El qüestionari inclourà diagrames 
perquè els alumnes indiquin el sentit del corrent i per 
conèixer el model de corrent continu que tenen 
interioritzat. 

— Proposar investigació sobre els conceptes clau del 
qüestionari: Grups d’investigació. 

 Materials: Vídeo, notícia i Guió seqüència 
 

• Sessió 2 (55’): (Dimecres 21/03/2012) 
a) Investigació sobre el corrent continu (EXPLAIN) → 55’ 
—  A la sala d’informàtica / tecnologia, a partir dels 

recursos subministrats al guió de l’alumne i el llibre de 
text, cada grup d’investigació (6 grups heterogenis de 4 
persones) s’encarregarà d’un concepte clau (subtema) 
diferent (Corrent, Intensitat, Voltatge, Resistència i 
resistivitat, Llei d’Ohm, Associació resistències, 
Energia, Efecte Joule, Potència, Aparells de mesura). 

— Cadascun dels grups haurà de fer resum del subtema 
investigat en forma d’apunts intel·ligibles. El apunts 
s’entregaran a la resta de companys. 

— Els grups hauran de presentar la seva investigació 
(resum) en el format que ells triïn (PowerPoint, prezi, 
representació, diàleg, etc.) i cada grup haurà de 
plantejar un conjunt de preguntes que els altres 
companys hauran de respondre correctament 
demostrant la seva atenció. 
 

 Materials: PC, Software, Guió seqüència. 
 

• Sessió 3 (110’): (Dijous 22/03/2012 i Dilluns 26/03/2012) 
—  Es continua el que hem començat a l’anterior sessió 

introduint-hi una variant. Se’ls subministra una bateria 
de preguntes que els serveixi com a pauta per tal 
d’assegurar que als apunts apareguin tots els aspectes 
claus de cada subtema (la bateria no estarà al guió, és 
lliurarà en fulls apart) 
 

 Materials: PC, Software, Guió seqüència. 
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• Sessió 4 (110’): (Dimarts 27/03/2012 i Dimecres 
28/03/2012) 
a) Síntesi (EXPLAIN) → 55’+25’: 
— Realització d’una presentació per cadascun dels grups; 

la pauta per realitzar-la estarà al guió de l’alumne;  
— Cada alumne, al seu guió tindrà una graella resum amb 

tots els conceptes clau que cal que apareguin a 
cadascuna de les presentacions. Els alumnes hauran 
d’anotar si els conceptes “s’expliquen”, “no s’expliquen” 
(SÍ/NO) 

b) Síntesi (EXTEND) → 30’. 
— Subministrament de llista de 6 problemes significatius 

de corrent continu que cada alumne haurà de resoldre 
individualment (Pretest). 

— La resolució dels problemes s’haurà d’entregar. 
—  Es donarà temps a classe per començar a resoldre els 

problemes i per aclarir els dubtes que apareguin. 
 Materials: PC, Software, Projector, Guió 

seqüència, llista de problemes. 
 

• Sessió 5: (55’): (Dimarts 10/04/2012) 
Sessió Extra: Els alumnes no han entregat els exercicis 
del pretest. S’ha deixat aquesta sessió com a classe de 
dubtes/síntesi per donar temps als alumnes a acabar els 
problemes i no interferir en la creació col·lectiva de la base 
d’orientació. 

 

• Sessió 6: (55’): (Dimecres 11/04/2012) 
Creació col·lectiva de base d’orientació per plantejar i 
resoldre exercicis de corrent continu. 

 

• Sessió 7: (55’): (Dijous 12/04/2012) 
Solució problemes del pretest (EXTEND) → 35’:  

— Realització de llista de problemes del corrent continu 
que els alumnes havien fet individualment. Es formaran 
6 grups de 4 persones. Cada grup haurà de resoldre un 
dels 6 problemes contextualitzats de corrent continu 
(pretest). 

— Els problemes s’hauran de resoldre seguint la base 
d’orientació construïda col·lectivament. 

—  En la sessió següent, un representant del grup 
solucionarà el problema; aquest alumne haurà d’anar 
explicant clarament el que va fent a la pissarra. La 
resta contestarà possibles dubtes o preguntes del 
professor i/o aclarirà / completarà l’explicació de 
l’alumne que resol el problema. 
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• Sessió 8 (110’): (Dilluns 16/04/2012 i Dimarts 
17/04/2012) 
a) Sessió de Laboratori (EXTEND) → 110’ + temps de 

treball a casa:  
— A partir de circuits simples que els alumnes hauran de 

construir, s’aprendran a utilitzar els diferents aparells 
de mesura, es comprovarà experimentalment la llei 
d’Ohm, s’identificarà el sentit real i convencional del 
corrent i es solucionaran circuits amb diferents 
associacions de resistències. 

— Realització d’informe sobre la pràctica realitzada que 
inclogui (Títol, Objectius, Material, Fonament Teòric, 
Disseny experimental, Mètode Experimental, Dades 
Experimentals, Resultats, Conclusions). 

 Materials: Multímetre, diferents resistències, 
guió pràctica, font d’alimentació, placa de 
connexions, cables. 

 

• Sessió 9: (110’): (Dimecres 18/04/2012 i Dijous 
19/04/2012) 
a) Presentació de les solucions als problemes del pretest 

amb la base d’orientació. (EVALUATE) → 100’ 
b) Lliurament d’una nova col·lecció de 6 problemes que 

hauran de resoldre, de forma individual, utilitzant 
també la base d’orientació. Els alumnes hauran 
d’entregar els problemes (que contaran per la nota 
final) on s’observarà com ha influït l’ús de la base 
d’orientació en el plantejament i la resolució. 

 

• Sessió 10 (55’): (Dimarts 24/04/2012) 
a) Lliurament de petit qüestionari per conèixer la 

valoració dels alumnes sobre la utilització de la base 
d’orientació per resoldre problemes → 20’ 

b) Resolució de dubtes → 35’. 
 Materials: Qüestionari 

 

Criteris generals 
d’atenció a la diversitat 

• Treball cooperatiu amb grups heterogenis, alternat amb 
treball individual. 

• Diferents tipus d’activitats per abastir els diferents estils 
d’aprenentatge 

Criteris generals 
d’avaluació 

• Participar activament i reflexivament en interaccions orals 
per a l’aprenentatge i per a les relacions socials. 

• Respectar el torn de paraula. 
(Els dos apartats anteriors sumaran un 5% de la nota) 

• Llegir de forma autònoma i comprensiva un text amb 
continguts científics senzills. 

• Cercar informació per comprendre, ampliar i/o reforçar els 
coneixements necessaris per poder explicar algun aspecte 
clau del corrent continu. 

• Adequar la presentació a les pautes donades. 
• Explicar correctament, de forma oral i escrita, els 
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fenòmens científics. 
• Utilitzar de forma adient la terminologia científica de la 

seqüència. 
• Atenció a presentació resta de grups. 
• Elaboració qüestions sobre el tema exposat als alumnes 

restants. 
(Aquest 5 apartats es valoraran a través de la presentació i 
de la producció dels apunts col·lectius; Serà un 40% de la 
nota, on el 20% vindrà donat per coavaluació i l’altre 20% per 
valoració professor) 

• Identificar si el resultat de l’experiment es correspon amb 
la teoria. 

• Utilitzar correctament les variables matemàtiques 
produïdes en un experiment. 

• Interpretar de forma correcta les dades recollides a 
l’experiment. 

(Els tres apartats es valoraran a través de l’entrega d’un 
informe de pràctiques que contarà un 25% de la nota) 

• Aplicar els coneixement s adquirits per resoldre problemes 
de c.c.. 

• Utilitzar una base d’orientació per plantejar i resoldre 
problemes de S.C. 

• Utilitzar representacions simbòliques per reconèixer 
elements d’un circuit de c.c.. 

• Interpretar correctament el sentit de corrent. 
(Aquest quatre apartats finals es valoraran un 30% a partir de 
l’entrega de dues col·leccions de problemes que s’avaluaran 
de la forma següent: 

- 15% →1a col·lecció (pretest) on es tindrà en compte 
trobar solució correcta, utilització de les expressions 
teòriques adients, unitats, manipulació expressions 
teòriques i el procés seguit. 

- 15% → 2a col·lecció (postest) on es tindrà en compte 
a parts iguals, d’una banda, trobar solució correcta, 
utilització de les expressions teòriques adients, 
unitats, manipulació expressions teòriques i, de l’altra,  
el seguiment fidedigne dels passos de la base 
orientació i els raonaments i/o arguments de cada 
pas.) 

Connexió amb altres 
matèries 

• Matemàtiques: 
— Reconeixement i aplicació de funcions lineals, de 

proporcionalitat inversa i les seves gràfiques. 
— Ús de programes informàtics que facilitin i tant el càlcul 

simbòlic com la representació gràfica. 
 

• Llengua: 
— Ús dels diferents tipus de textos lingüístics per 

comunicar i argumentar dades i idees oralment i per 
escrit: descripció, explicació, definició, exposició, 
justificació, argumentació. 

— Lectura crítica de textos amb contingut científic 
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• Ciències per al món contemporani: 

— Valoracions sobre processos energètics. Idees sobre 
conservació i degradació de l'energia. 
 

• Química: 
— El corrent elèctric, l'electròlisi i les piles. 
 

• Tecnologia Industrial: 
— Circuits elèctrics. 
— Recursos energètics i transformació de l’energia. 
— Valoració contribució i limitacions de la ciència i la 

tecnologia al món actual. 
 

• Electrotècnia: 
— Conceptes i fenòmens elèctrics fonamentals. 

Identificació de les magnituds i de les unitats 
elèctriques. 

— Elements d'un circuit elèctric. Enumeració de les lleis 
bàsiques del corrent elèctric. 

— Càlcul i mesura de magnituds elèctriques. 
— Instal·lacions elèctriques domèstiques. 
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Annex 2: 
 

 
DOSSIER D’ACTIVITATS DE LA UNITAT DIDÀCTICA 

 
NEW YORK CITY: LA GRAN APAGADA! 

 
Som a Nova York a l’agost del 2003. No tenim 
corrent elèctric; la central elèctrica de Con-Edison 
que subministra electricitat a la ciutat, situada a 
la regió de Niàgara, s’ha incendiat degut a la 
caiguda d’un llamp.  
 
Hem arribat caminant a casa perquè el metro no 
funciona i agafar l’autobús és impossible: 
l’apagada ha sembrat el caos circulatori a la 
ciutat. L’ascensor tampoc rutlla i toca pujar 
caminant; 30 pisos de res!! Un dels inconvenients de viure en aquesta ciutat.  
 
Al pis fa molta calor i l’aire condicionat no es pot 
engegar. Tampoc el ventilador. Tot està fosc, però 
tenim aquella llanterna tant petita que ens vam 
comprar per anar d’acampada i que fa tan poca 
llum. Ostres!! La nevera tampoc rutlla i està plena 
de menjar que es farà malbé. Potser hauríem de 
trucar al profe de física perquè ens digui que 
podem fer… 
 
Aquí tinc el seu número. Quina mala sort!! El telèfon no funciona. Tampoc el mòbil! I, ara, què 
fem? Ah! Però si està la bateria de cotxe que l’Adam va comprar per fer aquell experiment i 
que ens va fer guardar. També tenim el fil elèctric, les bombetes, els portalàmpades i 
resistències que també van sobrar de l’experiment. A més, hi ha la petita nevera de càmping 
que es connecta al encenedor del cotxe. Un moment! Però tot això com es connecta?  
 
Potser, caldria conèixer una mica el corrent continu per poder viure dins de l’apagada amb 
més comoditat… 
 
1) Per començar a conèixer com funciona tot això del corrent continu, després de veure el 

vídeo, de llegir la notícia i de posar en comú les teves idees amb la resta de companys, 
caldria que contestessis individualment les preguntes següents: 
 
a) Què entens per corrent elèctric? 

 
 

1 
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a) Quin dels dibuixos següents reflexa el que passa realment amb el corrent?. Justifica 

breument la teva resposta. 
 

 
 
 

Resposta: 

 
 

b) Observa aquests quatre dibuixos 
Llegeix cadascuna de les frases següents i marca amb una creu la casella o caselles en les 
que creguis que la frase és certa: 
 

 
 
 
 

 Dibuix A Dibuix B Dibuix C Dibuix D 
La bombeta s’encén al dibuix:     
Hi ha corrent elèctric al dibuix     
Existeix voltatge al dibuix     

 
2 
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b) Observa el següent dibuix, on les dues bombetes són idèntiques: 
 

 
 
Ara, digues si les afirmacions següents són certes o no (marca-ho amb una creu): 
 

 Si NO 
El corrent és igual en 1, 2 i 3   
El corrent és major en 1 que en 2, i també és major en 2 que en 3.   
La bombeta A brilla més que la B   
La bombeta A brilla igual que la B   

 
 

c) Quina diferència creus que hi ha entre una pila i la presa de corrent de la nostra 
vivenda?  
 

 

 
2) El corrent acaba de tornar. Encens la televisió i, malauradament, al telenotícies diuen que el 

subministrament elèctric es tornarà a interrompre en unes hores; cal desconnectar la 
central per arreglar els desperfectes del llamp. Truques a alguns companys de la classe: 
ningú sap com fer circuits senzills amb bateries o piles per subsistir uns quants dies i el 
professor de física no contesta. Entre tots us poseu d’acord per fer una recerca plegats 
sobre el corrent continu.  
 
Per fer una recerca més efectiva, treballareu en 6 grups de 4 persones (l’Ovidi i el Dani us 
indicaran el grup) i us repartireu els punts més importants de la recerca entre els grups. 
Aquests punts són: 
 
a) Corrent.  
b) Intensitat. 
c) Voltatge. 
d) Resistència i resistivitat. 
e) Llei d’Ohm i Associació resistències. 
f) Energia. 
g) Efecte Joule. 
h) Potència. 
i) Generadors i aparells de mesura 

3 
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Caldrà, doncs, fer dues tasques: 
 

• La primera serà un resum utilitzant les vostres paraules que haurà de contenir els 
conceptes més importants dels punts que us han tocat. Aquests resums s’ajuntaran 
i serviran perquè tots els companys de la classe puguin tenir uns bons apunts que 
puguin consultar en cas de que el corrent elèctric torni a fallar. 
 
Caldrà que el resum tingui :  
 Títol del tema 
 Una breu introducció que ens indiqui perquè és important el tema. 
 Els conceptes importants, com les definicions o les formules, requadrats o 

ressaltats. 
 Una breu explicació d’aquests conceptes importants (per exemple, s’haurà 

d’explicar el significat de les formules o de les definicions). 
 Esquemes o dibuixos que ajudin a comprendre el tema tractat. 
 Algun exemple. 

 
• La segona tasca serà una petita presentació del vostre resum amb les eines que 

més us agradin (PowerPoint, explicació a la pissarra, etc). Aquesta presentació: 
 Haurà de ser breu i contenir els aspectes més rellevants del vostre resum.  
 Caldrà deixar ben clar el títol del tema i la seva importància. 
 Haurà d’incloure els esquemes o dibuixos utilitzats al resum. 
 Recordeu que a la presentació hauran de participar tots els components 

del grup. 
 
Per fer el resum podeu consultar: 

— El vostre llibre de text 
— http://phobos.xtec.cat/jnogues/Documents/apunts_elec1av.pdf  
— http://ntic.educacion.es/w3//recursos/bachillerato/fisica/corriente_continua/circui

tos2/unidad.htm  
— http://www.ieslassabinas.com/images/stories/departamentos/tecnologia/Unidad_

15-Circuitos_elctricos_de_corriente_continua_PARTE_I.pdf  
 
Abans de començar a fer les tasques individuals haureu de deixar clar què farà cada 
component del grup. Per fer això, ompliu entre tots els components del grup la taula 
següent (Taula.1) per a cadascun de vosaltres: 
 

Què has de fer?  

Com ho has de fer?  

Què necessites?  

Per què ho 
necessites?  

On ho pots trobar?  

Taula.1 
4 

 
  

http://phobos.xtec.cat/jnogues/Documents/apunts_elec1av.pdf
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/bachillerato/fisica/corriente_continua/circuitos2/unidad.htm
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/bachillerato/fisica/corriente_continua/circuitos2/unidad.htm
http://www.ieslassabinas.com/images/stories/departamentos/tecnologia/Unidad_15-Circuitos_elctricos_de_corriente_continua_PARTE_I.pdf
http://www.ieslassabinas.com/images/stories/departamentos/tecnologia/Unidad_15-Circuitos_elctricos_de_corriente_continua_PARTE_I.pdf
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3) Per estar tranquils quan es torni a interrompre el corrent a casa vostra, cal estar segurs de 
què heu entès els conceptes de corrent continu. Per fer això, serà necessari que resoleu 
individualment les qüestions del full adjunt (full de preguntes 1). Caldrà entregar la 
resposta a aquests problemes a l‘Ovidi i al Dani per tal que les corregeixin. La nota de la 
correcció comptarà per a l’avaluació del tema. 
 
 

4) El proper tall de corrent està a punt de produir-se i hem de saber que els problemes s’han 
resolt correctament. Necessitaríem, llavors, comparar els nostres problemes amb els de la 
resta de la classe.  
 
Si volem fer aquesta tasca més fàcilment, seria convenient pensar entre tots un mètode per 
resoldre els problemes. Aquest mètode potser ens ajudaria a trobar la forma de resoldre’ls 
més fàcilment, a ordenar millor les dades que necessitem o a veure de seguida on ens hem 
equivocat nosaltres o els nostres companys. 
 
Per fer això, primerament hauries de pensar individualment com fas els problemes. Descriu 
breument en el quadre següent quins passos segueixes per fer un problema de física. 
 
 

El meu mètode per resoldre problemes: 

 
 
Una vegada completat el requadre anterior, en grup amb els mateixos companys que heu 
realitzat el resum, penseu quins passos o estratègies s’haurien de seguir per fer els 
problemes de física de forma més entenedora i de manera que us ajudés a veure els errors 
que heu fet. Escriviu el vostre mètode en el quadre següent: 
 

5 
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El mètode per resoldre problemes del grup (                                                                      ): 

 
 
Quan hagis completat el mètode amb el teu grup, el posareu en comú amb els companys i 
companyes dels altres grup. Corregiu, modifiqueu i/o completeu, si és necessari, els passos 
que havíeu pensat. Després, individualment, escriu el mètode que s’ha pensat amb tots els 
companys de la classe en el quadre següent: 
 

6 
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Mètode de 1r Batxillerat per resoldre problemes de física: 

 
5) Ara, ho posarem en pràctica. Per fer això, resoldreu en grup i seguint aquest nou mètode, 

els problemes que ja havíeu entregat (full de preguntes 1). Cada grup farà un dels 
problemes i després l’haurà d’explicar a la resta de companys a la propera classe. 
 
L’explicació del problema la farà un dels membres del grup en qüestió i haurà d’anar 
explicant tot el que va fent. La resta del grup contestarà els dubtes de la resta de la classe o 
dels professors i/o aclarirà i/o completarà l’explicació del company que resol el problema. 
 

7 
 
  



51 
 

 
6) Després de tot el que has après, com contestaries, ara, a les qüestions de l’apartat 1)? 

 
a) Què entens per corrent elèctric? 

 
 

 
b) Quin dels dibuixos següents reflexa el que passa realment amb el corrent?. Justifica 

breument la teva resposta. 
 

 
 

Resposta: 

 
c) Observa aquests quatre dibuixos 

Llegeix cadascuna de les frases següents i marca amb una creu la casella o caselles en les 
que creguis que la frase és certa: 
 

 
 

8 
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 Dibuix A Dibuix B Dibuix C Dibuix D 
La bombeta s’encén al dibuix:     
Hi ha corrent elèctric al dibuix     
Existeix voltatge al dibuix     

 
 

d) Observa el següent dibuix, on les dues bombetes són idèntiques: 
 

 
 
Ara, digues si les afirmacions següents són certes o no (marca-ho amb una creu): 
 

 Si NO 
El corrent és igual en 1, 2 i 3   
El corrent és major en 1 que en 2, i també és major en 2 que en 3.   
La bombeta A brilla més que la B   
La bombeta A brilla igual que la B   

 
 

e) Quina diferència creus que hi ha entre una pila i la presa de corrent de la nostra 
vivenda?  
 

 

 
 

7) Finalment, per acabar el vostre aprenentatge com a experts del corrent continu, serà 
necessari que resoleu individualment les qüestions del full adjunt (full de preguntes 2). 
Caldrà entregar la resposta a aquests problemes a l‘Ovidi i al Dani per tal que les 
corregeixin. La nota de la correcció comptarà per a l’avaluació del tema. 
 

9 
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Annex 3: 
 

PRETEST 

Problemes Corrent Continu 1 
 
1) Per poder fer funcionar alguns petits 

electrodomèstics mentre duri l’apagada a 
la ciutat, acabes de fer-te un circuit seguint 
els apunts que han fet els teus companys. 
L’únic que has trobat a casa és una bateria 
de 20V i dues resistències R1= 100Ω i R2= 
200Ω. De moment, has decidit connectar 
les resistències en sèrie. Determina la 
intensitat de corrent que circula pel circuit 
i la diferència de potencial (ddp) entre els 
extrems de les resistències per saber quins 
aparells podràs connectar en cas que els necessitis fer funcionar. Què passaria si 
connectessis les resistències en paral·lel? 
 
 

2) La nostra veïna, la Tamsin, vol il·luminar dues de les habitacions del seu pis situat a la 
planta 30 d’un gratacels de Manhattan. A les golfes, ha trobat dues bombetes, A (30W) i 
B (60W ), i una bateria que proporciona una diferència de potencial ∆V. D’altra banda, té 
cable suficient per fer un circuit on podrà connectar les dues bombetes a la mateixa 
diferència de potencial ∆V.  
A la Tamsin, li han aparegut uns quants dubtes i com sap que estàs estudiant el corrent 
elèctric vol saber si la pots ajudar. Concretament no se’n recorda de com s’anomena la 
forma com estan connectades. També voldria saber quina de les dues bombetes té més 
resistència i per quina d’elles hi passa més corrent. Ajuda-la a resoldre els dubtes. 
 
 

3) Ja portes molts dies sense escoltar música ni sentir cap notícia i has descobert al pis una 
petita radio vella que funciona amb 20 V, amb una intensitat de 4A i que té una 
resistència de 5Ω. Disposem d’un circuit que ens hem construït de 7 resistències de 5Ω 
connectades en paral·lel. Si s’aplica una ddp de 20V entre els extrems del conjunt de 
resistències i connectem la ràdio també en paral·lel amb aquestes resistències, podrem 
escoltar les notícies? 
 
 

4) Portes dos dies d’apagada i has de menjar-te els macarrons que vas cuinar abans d’ahir 
perquè si no es faran malbé. Però no t’agraden freds i has decidit que te’ls escalfaràs. A 
casa tenim dos forns elèctrics de 1000W i 1500W. Tots dos funcionen connectats a una 
tensió de 230V. Com que no volem malbaratar tota l’energia de la bateria en escalfar uns 
macarrons vols saber quins dels dos és millor utilitzar. Hauràs de trobar, doncs, quin dels 
dos forns gasta més energia elèctrica. Per quin dels dos circula més corrent? Quin és el 
que té més resistència elèctrica? 
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5) El veí de l’apartament del costat del teu apartament de Brooklyn t’ha deixat un 

amperímetre perquè puguis mesurar la intensitat que circula per un circuit que has fet 
per tenir llum a la teva habitació. L’amperímetre és molt vell i no te’n refies gaire de que 
pugui funcionar bé. El circuit té un generador de fem, de 40V i resistència interna de 15Ω, 
que alimenta una resistència externa de 45Ω. Determina la intensitat del corrent que 
circula pel circuit i la ddp entre els extrems de la resistència. Què hauria de marcar 
l’amperímetre que t’ha deixat el veí, si la seva resistència interna és de 5Ω i funcionés 
correctament? 
 

6) L’apagada encara dura i has quedat amb els companys de la classe al Central Park per 
intercanviar-vos els apunts del corrent elèctric que heu fet. Vius a prop i decideixes anar-
hi caminant. En el camí et trobes a dos treballadors de l’enllumenat públic de Nova York 
discutint sobre un cable que volen instal·lar. Un diu que si la diferència de potencial entre 
els seus extrems és petita, com que és un cable tant prim, aquest no dissipa gens 
d’energia i l’altre diu que s’equivoca ja que es dissipa energia encara que el cable sigui 
prim. 
El cable en qüestió és un fil de coure de longitud 200m i secció 1,309mm2 que és sotmès 
a una diferència de potencial entre els seus extrems de 4,5V. Si saps que ρCu = 1,7· 10-8 
Ωm , digues quins dels dos té raó, determinant la quantitat d’energia que es dissipa cada 
minut i la càrrega que hi circula durant aquest minut.  
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Annex 4: 
 

POSTTEST 

Problemes Corrent Continu 2 
 
1) És el tercer dia d’apagada i alguns aliments comencen a 

malmetre’s. En particular, hi ha un bistec a la nevera que 
has de cuinar. D’avui no pot passar! La Raquel t’ha 
deixat un circuit on hi ha un forn de 500 W que funciona 
a 100V connectat en sèrie a una resistència de 10Ω. 
D’altra banda, per casa has trobat una bateria, que 
proporciona 300V, i que la pots utilitzar com a 
generador. Calcula la resistència R que hauràs de posar 
en sèrie amb la de 10Ω perquè el forn funcioni i puguis 
cuinar el bistec.  
 

2) Com que fa tanta calor, has aconseguit construir un circuit per posar en marxa un petit 
ventilador. Aquest només funciona correctament quan està sotmès a una diferència de 
potencial (ddp) entre els seus extrems de 20V i té una resistència interna de 200Ω. Si el 
ventilador s’alimenta per mitjà d’un generador de 50V, quina resistència R en sèrie has 
de posar per garantir el bon funcionament de l’aparell i gaudir d’una miqueta d’aire 
fresc. 
 

3) La fruita que tens a la teva nevera s’està fent malbé i has decidit fer-te un batut amb el 
batedor de 80W i que funciona a 20V. Per fer-lo anar, aprofites un circuit que havies 
utilitzat anteriorment on el batedor només es pot connectar en sèrie amb una resistència 
de 10 Ω. Com a generador tens una bateria que proporciona 30V, Calcula la resistència R 
que cal posar en paral·lel amb la de 10Ω perquè l’aparell funcioni correctament. 
 

4) S’ha fet de nit i no hi ha subministrament elèctric; estàs a les fosques i necessites una 
mica de llum. L’únic aparell que pots utilitzar és una làmpada molt vella amb una 
resistència de 580Ω. La bateria a la que connectaràs la làmpada hi fa circular un corrent a 
través d’ella de 350mA. Tindràs funcionant la làmpada durant 20 hores i com que és 
estiu, no vols que aquesta làmpada escalfi massa el menjador. Quina potència dissipa, 
llavors, la làmpada? Quina energia dissiparà en forma de calor? Si el cost de l’electricitat 
és de 15 cèntims d’euro per quilowatt hora, quina és la despesa econòmica deguda al seu 
funcionament que t’estalviaràs quan hagis de pagar a la companyia elèctrica? 
 

5) L’Ovidi pateix perquè se li faci malbé el menjar i vol construir un circuit amb un 
generador elèctric de fem 20V que alimenti una nevera que té resistència R = 250Ω. La 
nevera ha de tenir exactament una tensió entre els borns de la seva resistència de 
19,608V. El pobre Ovidi pateix perquè aquesta nevera li ha deixat el seu oncle i no la vol 
trencar Ajudeu-lo a determinar la resistència interna que hauria de tenir el generador 
perquè la nevera pogués funcionar sense trencar-se. 
L’Ovidi però vol assegurar-se de que aquest càlcul és correcte i us demana que mesureu 
aquesta tensió entre els borns de la resistència amb un voltímetre. Determineu el que 
llegirem al voltímetre si el considerem ideal o si la resistència interna d’aquest és de 
1MΩ. 
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6) Els teus companys de classe han quedat per jugar a bàsquet al Rucker Park de Harlem. 
Com que no hi ha transport públic, hi vas tot fent una passejada. Pel camí et tornes a 
trobar als dos treballadors de l’enllumenat públic de Nova York discutint una altra 
vegada. Aquesta vegada discuteixen sobre l’efecte de la temperatura sobre els fils 
conductors de la electricitat.  
Un d’ells diu que és impossible que la resistència del fil de coure de 0,232 mm de 
diàmetre i longitud 5m, que tot just acaben d’instal·lar, es vegi afectada per un augment 
de temperatura. L’altre li contesta que si el cable està a una temperatura de 20°C i el fil 
s’escalfa fins a 80°C a causa d’una sobrecàrrega elèctrica, la resistència augmentarà però 
no li pot dir exactament el percentatge amb el que ho farà. 
Ajuda a aquests dos treballadors a resoldre la seva discussió sabent que la resistivitat del 
coure és ρCu = 1,7· 10-8 Ωm i que el coeficient de temperatura del coure és αCu=3,9·10-3k-1. 
En quin percentatge ha augmentat la resistència. 
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Annex 5: 
 

BASE D’ORIENTACIÓ GUIA 

1) IDENTIFICACIÓ DADES I INCÒGNITES DE L’ENUNCIAT 
• Subratllar o ressaltar les dades i incògnites. 
 

2) ESCRIURE LES DADES DE L’ENUNCIAT 
• Escriure totes (tant finals com intermèdies) les dades trobades a l’enunciat. 
• Incloure les unitats corresponents de cada dada. 
 

3) ESCRIURE INCÒGNITES DE L’ENUNCIAT 
• Escriure totes (tant finals com intermèdies) les incògnites trobades a l’enunciat. 
• Incloure les unitats corresponents de cada incògnita. 
• Posar un signe d’interrogació (?) al seu costat per diferenciar-les de les dades. 

 

4) DIBUIXAR DIAGRAMA/ESQUEMA DEL PROBLEMA 
• Cal incloure totes les dades i les incògnites (finals i intermèdies) amb les seves 

corresponents unitats. 
• Així s’aconsegueix una presentació visual de la informació rellevant. 
• Aporta tota la informació necessària pels passos següents sense haver de llegir 

l’enunciat una altra vegada. 
 

5) ESCRIURE EXPRESSIONS/FÒRMULES QUE S’HAN D’UTILITZAR 
• Identificació de la teoria o model teòric necessari per a la resolució del problema. 
• Escriure totes les expressions que es necessiten. 
• Les expressions s’han d’escriure senceres, sense simplificar, sense tallar. 
• Les expressions o fórmules han d’estar associades a totes les incògnites tant finals com 

intermèdies. 
 

6) ESCRIURE PASSOS A SEGUIR PER A RESOLDRE EL PROBLEMA (ESTRATÈGIA) 
• Plantejar la solució a través de petits passos en seqüència. 
• Seqüència =  accions simples en ordre que resolguin totes les incògnites. 
• Apuntar en ordre els petits passos (o seqüència) que cal seguir per a resoldre el 

problema (podria ser útil assignar un número o una lletra a cada pas, e.g. posar a), b), 
c)...o 1-, 2-, 3-,...). 

 

7) EXECUTAR ELS PASSOS A SEGUIR ⇒ RESULTATS 
• Execució dels passos escrits a l’apartat anterior (apartat 6). 
• Caldrà seguir l’ordre establert als passos plantejats (e.g. El pas indicat com a) o 1- serà 

executat en l’acció a) o 1-). 
• No simplificar les expressions a l’hora de substituir les dades. 
• Incloure les unitats a les substitucions. 
 

8) INTERPRETACIÓ RESULTATS 
• Comprovació de la lògica dels resultats ⇒ les unitats són les correctes, es troba la 

incògnita que es volia i no una altre, etc. 
• Escriure una petita conclusió que interpreti els resultats; és a dir, escriure petit text (2 ó 

3 línies) on apareguin el/els resultat/s amb les seves unitats i on es relacionin aquests 
resultats amb el que demanava l’enunciat. 

 

9) REVISIÓ PASSOS ANTERIORS 
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Annex 6: 
 

BASE D’ORIENTACIÓ COL·LECTIVA 

1) LLEGIR EL PROBLEMA 
 
2) TORNAR A LLEGIR EL PROBLEMA  
 
3) IDENTIFICAR DADES I INCÒGNITES DE L’ENUNCIAT 

• Subratllarem o ressaltarem les dades i les incògnites. 
 
4) ESCRIURE LES DADES I LES INCÒGNITES DE L’ENUNCIAT PER SEPARAT 

• Escriurem per separat totes (tant finals com intermèdies) les dades i les incògnites 
trobades a l’enunciat, incloent-hi les unitats corresponents, i posarem un signe 
d’interrogació (?) al costat de les incògnites per diferenciar-les clarament de les 
dades. 

 
5) DIBUIXAR DIAGRAMA/ESQUEMA DEL PROBLEMA POSANT DADES I INCÒGNITES 

• A l’esquema, inclourem totes les dades i totes les incògnites amb les seves 
corresponents unitats. 

 
6) ESCRIURE EXPRESSIONS/FÒRMULES QUE S’HAN D’UTILITZAR 

• Trobarem la teoria que necessitem per a la resolució del problema i escriurem totes 
les expressions d’aquesta teoria que ens calen per resoldre les incògnites. 

 
7) ESCRIURE PASSOS A SEGUIR PER A RESOLDRE EL PROBLEMA (ESTRATÈGIA) 

• Apuntarem en ordre els petits passos que cal seguir per a resoldre el problema 
(podria ser útil assignar un número o una lletra a cada pas, per exemple: posar a), b), 
c)...o 1-, 2-, 3-,...). 

 
8) FER ELS PASSOS A SEGUIR (TROBAR ELS RESULTATS) 

• Farem, en ordre, els passos que hem escrit a l’apartat anterior (apartat 7). Per 
exemple, el pas “a)” serà executat en l’acció “a)”. A continuació es farà l’acció “b)”, 
que correspondrà al pas “b)”, etc.) 

• Inclourem les unitats a les substitucions. 
 

9) INTERPRETACIÓ RESULTATS 
• Primer comprovarem si els resultats que hem trobat són lògics. 

Per exemple, comprovarem que les unitats dels resultats que hem trobat són les 
correctes; és a dir, si busquem una intensitat (que es mesura en amperes), el resultat 
no ens pot donar en Volts. 

• Segon, escriurem una petita conclusió (2 ó 3 línies) que interpreti els resultats. Per 
exemple, “Segons la llei d’Ohm, la intensitat que circula per un circuit alimentat per 
una ddp de 1V i amb una resistència externa de 1Ω, és I = 1A” 

 
10) REVISIÓ PASSOS ANTERIORS 

• Buscarem possibles errades en la nostra resolució. 
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Annex 7: 
 

EXEMPLE APLICACIÓ BASE D’ORIENTACIÓ COL·LECTIVA 

 
El Cesc té un generador que proporciona una ddp de 20V i que està connectat a una 
resistència externa (R) de 10000mΩ. Ajuda’l a calcular la intensitat que circula per la 
resistència. 
 
 

1) LLEGIR EL PROBLEMA 
2) TORNAR A LLEGIR EL PROBLEMA 
3) IDENTIFICACIÓ DADES I INCÒGNITES DE L’ENUNCIAT 
El Cesc té un generador que proporciona una ddp de 20 V i que està connectat a una 
resistència (R) de 10000mΩ. Ajuda’l a calcular la intensitat (I) que circula per la resistència. 
4)  

DADES 
• ∆V = 20V 
• R = 10000mΩ 

INCÒGNITES 
• I = ? 

5) DIAGRAMA / ESQUEMA 
 

 
 

6) EXPRESSIONS / FÒRMULES (MODEL TEÒRIC) 
• Llei d’Ohm ⇒ I =  ∆V

R
 

 
7) PASSOS A SEGUIR 

a) Convertir R de mΩ a Ω. 
b) Calcular la intensitat (I) a partir de la llei d’Ohm. 

8) FER PASSOS A SEGUIR 
a) R = 10000mΩ ∙ 1Ω

1000mΩ
= 10Ω  

b) I =  ∆V
R

= 20V
10Ω

= 2A 
 

9) INTERPRETACIÓ RESULTATS 
• Comprovació de la lògica dels resultats ⇒ trobem un resultat en amperes i la 

intensitat, que és el que buscàvem, es mesura en amperes. 
• Conclusió: La intensitat (I) que circula per un circuit que té un generador que 

proporciona una ddp de 20V a una resistència de 10000mΩ és igual a 2A. 
10) REVISIÓ 
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Annex 8: 
 

CONTROL POSTERIOR 
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Annex 9: 
 

NOTÍCIA APAGADA NOVA YORK 
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