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RESUM 

 

Existeix un ampli consens en considerar la participació en les pràctiques 
científiques, una part integral de l'aprenentatge de les ciències. Aquesta 
pràctica millora les habilitats dels alumnes per formular preguntes, dissenyar 
experiments i elaborar conclusions Per tant, la participació estimula el procés 
d'aprenentatge dels alumnes i és per això necessària la potenciació d’aquesta, 
tant en les sessions pràctiques, com en les teòriques. 
 
En aquest treball s’implementen dues Unitats Didàctiques que fomenten la 
participació dels alumnes per tal de respondre a la pregunta de recerca:  
 

La participació fomenta l'aprenentatge? 
 
Després d’algunes de les sessions, es van realitzar enquestes als alumnes, 
dels quals s’extreuen uns resultats per arribar a les conclusions següents: 
 

1. El grau de participació d’una sessió, depèn del tipus d’activitats que s’hi 

realitzin, però també del tipus d’alumnes a qui van dirigides. 

2. El fet de participar en les sessions no genera cap trauma als alumnes ni 

els perjudica en aquest sentit. 

3. Una major participació fomenta el coneixement i la identificació dels 
conceptes clau treballats. 
 

4. Als alumnes els hi agrada treballar mitjançant activitats participatives. 

5. Per a que una classe fomenti l’aprenentatge i alhora s’hi gaudeixi, 

aquesta ha de ser: amb major ús de les TIC, dinàmica, amb 

metodologies participatives i on es treballi en grup. 

 

Paraules clau: Participació, metodologia interactiva, aprenentatge significatiu, 

treball cooperatiu, idees prèvies, Taxonomia de Bloom, física i química, ESO i 

Batxillerat. 
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INTRODUCCIÓ 

Justificació del tema escollit 

 
Durant la fase d’observació vaig detectar un fet que em va cridar força l’atenció. 
En un principi el vaig associar amb el silenci; la falta i la cerca desenfrenada 
d’aquest. Em preocupava el fet que en diferents aules, segons el professor que 
hi havia en aquell moment, el fet de participar o parlar estigués prohibit. Alguns 
professors feien fora als alumnes molt parladors i la metodologia utilitzada en 
les seves classes és tradicional on l’alumne hi té poc a dir. Per tant, la 
participació d’aquests està vetada o molt reduïda a uns espais determinats en 
els que no existeix una participació real. Després de la lectura de diferents 
articles, les sessions teòriques a la universitat i dels comentaris dels companys 
i professors, aquesta inquietud inicial, poc concreta, va ser reformulada fins 
convertir-se en la pregunta d’indagació d’aquest treball final de màster. 
 
Aquesta ha estat l’evolució de la meva pregunta d’indagació: 

 
Cal esperar a que tothom calli per començar la classe? 

 
 

És imprescindible el silenci dins l’aula? 

 
 

Sempre hi haurà alumnes que parlin més? 

 
  

Com distingir els comentaris sobre un tema de classe, la lliçó... d’aquells que 
no venen al cas? 

 
 

Si educar és comunicar, quin és el rol de la comunicació en l’aula? 

 
 

Quina de totes les interaccions alumnes – professor és la millor per aconseguir 
un aprenentatge significatiu? 

 

La participació, millora l’aprenentatge? 

 
 

La participació a classe, fomenta l’aprenentatge? 

 
 

El silenci, la comunicació entre els alumnes i el professor, l’educació, el parlar... 
aquestes qüestions i dubtes formen part d’una temàtica global que es pot 
generalitzar en la participació a les aules. 
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Revisió bibliogràfica 

 

La meva hipòtesis, per tant és: la participació a classe sí fomenta un 
aprenentatge significatiu.  

Segons Dolors Quinquer1, de la UCLM: “Dar prioridad, en la medida de lo 
posible, a las estrategias basadas en la cooperación, la interacción y la 
participación, incluso en las clases en las que predomina la exposición del 
docente, porque estas estrategias facilitan la construcción social del 
conocimiento.” 

O Jesús Alonso Tapia2, que posa d’exemple una de les maneres possibles de 
participar a classe: “Una de las formas de participar es preguntar cuando se 
tiene una duda, acción que normalmente, si los profesores responden de la 
forma adecuada, favorece el aprendizaje.” 

O fins i tot Jiménez Aleixandre, María Pilar y Díaz de Bustamante, Joaquín3 
expliquen que,“En las clases que siguen una metodología tradicional, esta 
participación apenas existe, pues pocas veces se da a los estudiantes la 
oportunidad de resolver problemas o evaluar alternativas. Por ejemplo, 
observar y dibujar epitelio de cebolla en el microscopio no presenta una gran 
demanda cognitiva, ni requiere la resolución de un problema. Es importante 
diseñar actividades que ayuden al alumnado a «hablar ciencias», a participar 
de la cultura científica, de la producción y circulación de conocimiento.” 

Gran part dels autors coincideixen en que la participació a les aules fomenta o 
facilita l’aprenentatge d’alguna manera. Però el que més m’interessa de tot 
plegat, és que coincideixen que aquest aprenentatge serà significatiu al tenir 
una demanda cognitiva superior i al estar construït socialment.  

Existeix, per tant, un ampli consens en considerar la participació en les 
pràctiques científiques, una part integral de l'aprenentatge de les ciències. 
(NGSS, 2013; Crujeiras, 20144) Involucrar als alumnes en la indagació 
científica significa fer-los participar en les pràctiques discursives i de raonament 
dels científics (Reiser et al, 20015). Aquesta pràctica millora les habilitats dels 
alumnes per formular preguntes, dissenyar experiments i elaborar conclusions 
(Gonzalez et al, 20096).   
                                                           
1 Quinquer, D. (2004). Estrategias metodológicas para enseñar y aprender ciencias sociales: interacción, 
cooperación y participación. Íber. Didácfica de la Ciencias Sociales, Geografía e Historia. 
 
2 Tapia, J. A. (1998). Motivar para el aprendizaje. Edebé. 

3 Jiménez Aleixandre, M. P., & Díaz de Bustamante, J. (2003). Discurso de aula y argumentación en la 
clase de ciencias. Enseñanza de las Ciencias. 

4 Crujeiras Pérez, B., & Jiménez Aleixandre, M. P. (2015). Desafíos planteados por las actividades 
abiertas de indagación en el laboratorio. In Enseñanza de las ciencias. 

5 Reiser, B. J., Tabak, I., Sandoval, W. A., Smith, B. K., Steinmuller, F. y Leone, A. J. (2001). BGuILE: 
Strategic and conceptual scaffolds for scientific inquiry in biology classrooms. Cognition and instruction: 
Twenty-five years of progress. 
6 González Weil, C., Martínez Larraín, M. T., Martínez Galaz, C., Cuevas Solís, K., & Muñoz Concha, L. 

(2009). La Educación Científica como apoyo a la movilidad social: desafíos en torno al rol del profesor 

secundario en la implementación de la indagación científica como enfoque pedagógico. Estudios 

pedagógicos  
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El Context Educatiu Català 

 

En el context educatiu català actual, es tracta d’una manera rellevant les 

competències en les quals cal orientar les accions formatives:  

“Des de sempre, un bon professor ha de ser un bon comunicador, ha de ser 
competent en la matèria de la qual és docent i ha de facilitar que l’alumne 
incorpori un valor afegit a allò que aprèn en altres àrees. Però avui, un bon 
professor ha de ser competent en més àmbits. La ponència i els debats 
posteriors han destacat, a més de la competència disciplinària i comunicativa 
en què el professorat ha de ser competent, els aspectes següents: 
desenvolupar la pròpia identitat professional, comprendre el grup classe com a 
un sistema d’interacció i comunicació, organitzar l’aula com a lloc de treball i 
d’aprenentatge, i adaptar els continguts de l’ensenyança al nivell de 
coneixement dels alumnes.” 
 
Per mi, entendre el grup classe com un sistema d’interacció i comunicació 
significa tenir en compte les inquietuds dels alumnes i entendre què és el que 
els motiva. Per tal de poder-ho descobrir cal que l’alumne participi d’alguna 
manera. Cal que interactuï amb el professor i amb la resta d’alumnes.  
 
En l’informe per a la millora dels resultats del sistema educatiu a Catalunya, 
realitzat pel Departament d’Educació7, s’esmenten algunes propostes per tal de 
millorar els resultats acadèmics dels alumnes catalans i combatre el baix 
rendiment. L’informe diu: ... implica renovar les maneres d’ensenyar i aprendre 
«tradicionals», basades en el protagonisme del professorat i en la transmissió 
acadèmic escolar unidireccional, que no sempre funcionen de manera efectiva i 
generalitzada entre els joves d’avui. Potenciar el protagonisme i el compromís 
de l’alumnat amb el seu aprenentatge i fomentar el desplegament de la seva 
creativitat són tal vegada els majors reptes de l’educació actual. En aquest 
sentit és fonamental tenir en compte els nous llenguatges i suports a l’hora de 
plantejar els aprenentatges, les noves formes d’accedir a la informació i 
gestionar-la i el paper actiu que pot jugar el mateix jove en el procés 
d’aprenentatge quan disposa d’una àmplia paleta d’eines digitals per a 
l’exploració, l’expressió i la comunicació per a realitzar projectes significatius.” 
 
El que entenc entre línies d’aquesta mesura a implementar és una major 
participació dels alumnes en el seu procés d’aprenentatge.  
 

  

                                                           
7 Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu (2005). l’informe per a la millora dels resultats del 
sistema educatiu a Catalunya. Departament d’Educació. 
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Objectius  

 

Tenint en compte el tema que em preocupa en qüestió i el que s’extreu de la 

bibliografia; l’objectiu principal d’aquest treball és: 

Determinar si la participació dels alumnes en les aules, afavoreix el seu 

aprenentatge. 

Per poder complir aquest objectiu principal són necessaris uns objectius 

específics, més concrets, que ajudin i guiïn el treball per el camí establert: 

 Realitzar activitats i dissenyar Unitats Didàctiques que fomentin la 

participació dels alumnes. 

 Justificar la importància de la participació dels alumnes en les aules. 

 Avaluar si hi ha hagut aprenentatge, després d’una sessió participativa. 

 Comparar les percepcions i els resultats dels alumnes de diferents 

sessions amb diferent nivell de participació. 

 Avaluar si hi ha hagut canvis significatius, en els resultats acadèmics, 

després de la implementació de la Unitat Didàctica. 

 Analitzar: Com voldrien els alumnes que fossin les classes en relació a 

la participació? 

L’àmbit de recerca en el qual s’inclou aquest treball queda a cavall entre dues 

grans línies d’investigació que són: la interacció a l’aula per a la construcció de 

coneixement i la organització i gestió de l’aula.  

Es pot considerar dins l’àmbit de la construcció del coneixement si partim de 

que l’adquisició del coneixement la fa l’alumne, de manera conscient, a partir 

de la participació. Per tant és el propi alumne qui participa del seu 

aprenentatge.  

En canvi, si es considera que és el professor que mitjançant la seva 

metodologia i el disseny de les seves activitats, fomenta la participació dels 

alumnes, es pot considerar la recerca dins l’àmbit de gestió de l’aula. Una 

gestió que estimula la participació dels seus integrants.  
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Aclarint termes. 

 

Participació 

 
Participar és acció. És fer alguna cosa. Es prendre part de quelcom. És un 
procés en el que un s’esmera aconseguint o contribuint a que s’obtingui un 
resultat. En el procés d’aprenentatge és una condició necessària, fins tal punt 
que resulta impossible aprendre si el subjecte no realitza una activitat que 
impliqui la incorporació d’una noció, definició, teoria, habilitat, actitud o valor.  

Existeixen diferents tipus de participació. La individual i la grupal, però també la 
predominant intel·lectual o cognitiva, la predominant manual i la emocional; 
depenent de la manera en que es dugui a terme aquesta implicació. 

 

Metodologia interactiva. 

 
És aquella que posa èmfasi en el paper que exerceix la persona que aprèn i 
l’entorn social en que ho fa. L’alumnat aprèn a través de la interacció amb 
companys i companyes i amb el docent. No s’exclouen les explicacions, 
lectures, interaccions verbals, la feina personal… però es fonamenten en el 
treball en grup i cooperatiu. S’usen activitats amb enfocament globalitzador: 
aprenentatge basat en problemes, treball per projectes, estudi de casos, 
debats… 

 

Aprenentatge significatiu.  

 
Adquisició de coneixements que es centra en la planificació del procés 
d’aprenentatge destacant la importància de la regulació i anàlisi dels resultats. 
Es prioritzen activitats que requereixen desenvolupar un pla d’acció i altres on 
calgui accedir a la informació per prendre decisions, avaluar, emetre opinions o 
judicis. Implica saber quan i perquè és útil usar un coneixement. 

 

Treball cooperatiu 

 
L'Aprenentatge Cooperatiu és un terme genèric usat per referir-se a un grup de 
procediments d'ensenyament que parteixen de l'organització de la classe en 
petits grups mixtos i heterogenis on els alumnes treballen conjuntament de 
manera coordinada per resoldre tasques acadèmiques i aprofundir en el seu 
propi aprenentatge. Els objectius dels participants estan estretament vinculats, 
de tal manera que cadascun d'ells "només pot assolir els seus objectius si i 
només si els demés aconsegueixen assolir els seus"8. 

 

                                                           
8 IES Joan Amigó. (2012) Treball cooperatiu. Pdf. 
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Idees prèvies 

 

Organització mental que un individu imposa sobre les seves experiències 
sensorials, i que posa de manifest per regularitats en les respostes a situacions 
problemàtiques particulars (Driver i Erickson, 1983)9 o bé, conjunt d’idees 
coordinades i imatges coherents, explicatives que utilitzen els alumnes que 
aprenen per raonar davant de situacions - problema i que constitueixen un 
element motor en la construcció de coneixement (Giordan i de Vecchi, 1988)10. 

El que venen a dir aquestes definicions és que els alumnes disposen d’un 
conjunt de idees i coneixements previs que han adquirit amb el temps, que 
poden ser erronis o no, que responen les inquietuds d’aquests i expliquen 
fenòmens viscuts. Per tant, un alumne no és un full en blanc i per tant s’ha de 
conèixer què és el que creu sobre allò que anem a ensenyar, per tal de poder 
adaptar i construir nou coneixement, a partir d’aquell existent. 

 

Taxonomia de Bloom 

 
Estableix els objectius de l’educació. És jeràrquica i assumeix que 
l’aprenentatge a nivells superiors depèn de l’adquisició de coneixements i 
habilitats de certs nivells inferiors. Al mateix temps, mostra una visió global del 
procés educatiu, promovent una forma d’educació amb un horitzó holístic. 
Aquests objectius consten de tres dimensions: l’afectiva, la psicomotora i la 
cognitiva.  

Al ser jeràrquica, els objectius es poden mostrar en forma de piràmide, on al 
cim hi ha la creació i a la base d’aquesta, la memorització de conceptes. A 
mesura que s’ascendeix per la piràmide, el procés cognitiu a realitzar és major.  

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

                                                           
9 ERICKSON, G. (2001). Programmes de recherches et apprentissage des sciences. 

10 GIORDAN, A. & VECCHI, G. 1988, Los orígenes del saber. Sevilla: Diada Ed. 

Il·lustració 1. Piràmide de Bloom. 
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DESCRIPCIÓ I OBSERVACIÓ A L’AULA 

 

El centre 

 

Segons el Projecte Educatiu del Centre, l’Institut Gabriel Ferrater i Soler és un 
centre d’Ensenyament Secundari laic, inclusiu, respectuós amb la pluralitat, de 
qualitat pedagògica, de direcció responsable, de dedicació i de professionalitat 
docent, d’avaluació, de retiment de comptes, d’implicació de les famílies, de 
preservació de l’equitat, de cerca de l’esforç i de l’excel·lència, de respecte a 
les idees i a les creences dels alumnes i de llurs mares, pares o tutors, que 
educa, forma i ensenya nois i noies a partir de 12 anys (1r d’ESO), de manera 
que arribin a ser ciutadans responsables, solidaris, respectuosos i 
compromesos amb l’entorn, potenciant les habilitats cognitives, socials i 
personals de cadascun d’ells per tal puguin incorporar-se en una societat 
multicultural i dinàmica de forma responsable i crítica. 
 
L’Institut Gabriel Ferrater i Soler ofereix estudis reglats d’ESO (18 unitats) i 
batxillerat (12 unitats) en les modalitats de ciències i tecnologia, humanitats i 
ciències socials i arts plàstiques i arts escèniques. A més ofereix els estudis de 
Batxibac, que combinen el batxillerat LOE amb el baccalauréat francès. El 
centre acull de mitjana entre 900 i 1000 alumnes i 70/80 professors. 
 
Pel que vaig poder observar, el fet de que hi hagi tanta gent fa que la relació 
entre les persones que hi conviuen sigui més distant. Ja sigui entre els 
alumnes, alumnes-professors o professors-professors. Tot i això des de 
direcció es fa força feina per tal de que aquesta situació millori. Es manté força 
relació amb tots i cadascun dels professors, s’organitzen calçotades, es fan 
força tutories individualitzades i fins i tot es surt del centre en cas de que els 
pares no puguin assistir a les reunions. Això es pot fer al comptar amb un bon 
equip de psicopedagogs i uns tutors força compromesos.  
 
El centre compta de moltes i bones instal·lacions. Pel que fa a ciències, compta 
amb tres laboratoris, un per a cada disciplina i els alumnes de l’ESO i van un 
cop a la setmana. Els laboratoris compten amb força material i és possible 
realitzar-hi un gran nombre de pràctiques. En l’institut Gabriel Ferrater la 
quantitat d’alumnes que al batxillerat escullen fer un itinerari de ciències és 
superior a aquells que escullen fer lletres i el nivell que mostren a la Selectivitat 
és força alt.  
 
Pel que fa a la diversitat dins el centre és molt alta. Si es té en compte el lloc de 
naixement, Reus té al voltant del 20 % de població de la resta d’Espanya i un 
altre 20 % de població estrangera. La composició de l’alumnat de l’institut 
també és semblant a aquestes proporcions, especialment en l’ESO, amb un 
nivell d’alumnat provinent de famílies estrangeres que ha anat augmentant. Els 
alumnes del centre són molt oberts i accepten a la perfecció les diferents 
realitats. La riquesa, l’empatia i el respecte per les diferencies es treballa dins 
aquest centre sense, ni tant sols, haver-ho de treballar. La convivència és bona 
i l’ambient enriquidor. El centre disposa d’un grup E on el nombre d’alumnes és 
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més reduït i tots ells presenten alguna dificultat d’aprenentatge. Les classes 
amb aquests grups es realitzen de forma diferent tenint en compte la gran 
diversitat i atenció requerida dels alumnes que la formen. 
 
Existeixen molts departaments dins l’institut de Reus: de ciències 
experimentals, de matemàtiques, llengua catalana, tecnologia... Però la relació 
entre els professors no és gaire oberta. Tots no s’acaben de conèixer i no se 
sap què fan els altres. Els professors de diferents matèries no es coordinen i 
això fa que de cara als alumnes no es gestioni bé, ja que les exigències d’uns i 
altres són diferents.  
 
Pel que fa a la distribució, les aules són grans i espaioses i el centre, un edifici 
històric encara ho és més. Totes les aules disposen d’un ordenador i un 
projector, així com una pissarra interactiva. Les pissarres de tota la vida, s’han 
substituït per unes petitones on enlloc de tisa, s’utilitzen retoladors. El poc espai 
de la pissarra fa que els professors no escriguin tant i potser la qualitat de les 
classes sigui menor. Es va fer una inversió per substituir les pissarres però no 
sembla que els professors utilitzin els nous recursos, al perdre força temps.    
 
Pel que fa al mètode didàctic de la meva mentora, és força similar al que 
utilitzava la meva professora de química. Les classes són agradables, hi ha bon 
ambient i els motiva a aprendre i escoltar els conceptes. Exemples reals i 
quotidians permeten connectar la realitat amb els conceptes de classe. I 
després hi ha les sessions al laboratori. Els alumnes que no tenen ganes 
d’escoltar a classe, al laboratori són els més atents. Copien, prenent apunts, 
pregunten i es mostren voluntaris per realitzar els experiments. Sembla que 
entenen a la perfecció el que cal fer i estan molt disposats a fer-ho. 
 

Descripció dels grups d’alumnes i de les aules.  

 

Els dos grups de 3r de l’ESO consten de 30 alumnes. En un dels grups faré jo 

la intervenció, considerem que és el grup A i el grup B serà el grup en que la 

Unitat Didàctica la farà la mentora. Estem dins l’assignatura de Física i 

Química, obligatòria per a tots ells. Tot i estar a mitjans de curs, els alumnes 

només han realitzat un tema d’aquesta assignatura degut a que en el trimestre 

anterior feien l’assignatura de Biologia i Geologia. Dins l’horari, establert pel 

centre, tots ells tenen una sessió de laboratori a la setmana en la que assisteix 

la classe partida (en aquella hora la meitat del grup fa Física i Química i l’altra 

meitat Tecnologia)  

El grup A consta de 14 nois i 16 noies; això és el 53 % noies i el 47% nois. És 

un grup força actiu i cohesionat. En el grup hi ha un alumne amb un PI i un altre 

alumne força absentista. Aquest últim, es considera conflictiu i està sentat sol. 

La majoria es troben en plena adolescència i tenen el físic propi de la pubertat. 

Algun alumne està més desenvolupat que la resta i això els converteix en els 

líders, fet que els hi dona llibertat per fer tonteries o contestar al professor. La 
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classe també disposa d’una alumna nova d’aquest curs que ha tingut una bona 

acollida. Pel que fa a les noies, algunes opten també per una posició passiva; 

no segueixen la classe ni fan la feina que els manen els professors. I pel que fa 

al nombre d’alumnes immigrants, el percentatge d’aquests és força baix, en 

comparació amb la resta del centre, ja que només n’hi ha un parell. 

La distribució de l’aula és la següent: 

 

És una aula força gran que disposa d’espai per a que els alumnes puguin estar 

còmodes. En l’institut es va disposar del programa 1x1, pel que compta amb 

una pissarra digital. Aquesta poques vegades fa la funció com a tal i 

normalment s’utilitza per projectar imatges o presentacions. L’aula consta d’una 

pissarra de retoladors, força petita i encastada darrera la porta. Els alumnes de 

les puntes tenen una poca visibilitat d’aquesta i sovint pregunten què hi fica.  

El grup B consta de 10 nois i 20 noies, per tant estem parlant d’un 67% noies i 

d’un 33% de nois. Aquest grup no sembla tant cohesionat com l’anterior i està 

distribuït en una sèrie de grupets. Hi ha un grup força nombrós de noies 

treballadores i molt aplicades, un altre de nois que volen passar-ho bé i 

treballar poc i altres grupets d’amics i amigues. En el grup hi ha un parell 

d’alumnes repetidors que segurament deixin els estudis aquest any, una 

alumna molt absentista degut a un greu trastorn de la conducta alimentaria, un 

alumne amb TDAH i una alumna que acaba d’arribar a meitats de curs del seu 

país. Pel que fa al nombre d’estudiants immigrants el percentatge és superior a 

l’altre grup amb uns 8 alumnes. 

Porta	d’entrada	

Pissarra	digital	 Pissarra	de	retoladors	

Taules	dels	alumnes	

Taula	del	professor	

Taula	de	l’alumne	conflic u	

Il·lustració 2: Distribució de l’aula del grup A de 3r d’ESO. 
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La distribució de l’aula és la següent:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquesta aula és més petita, disposa de poc espai útil per als alumnes i les 

taules formen unes grans files. Per al professor és difícil passejar per observar 

la feina d’aquests. La pissarra en aquest cas és de guix i una mica més gran 

que la de l’altre grup, tot i així, la seva disposició en l’espai dificulta la visió de 

gran part dels alumnes. 

 

 

Pel que fa als dos grups de Batxillerat, són aquells alumnes que han escollit un 

Batxillerat científic i dins d’aquesta branca, l’assignatura de Química. El grup A 

consta d’un alumnat treballador, conscient que necessita bona nota per poder 

arribar a la nota d’accés a la carrera universitària desitjada. Són uns alumnes 

amb un alt nivell d’estrès i d’exigència. Entre ells hi ha alumnes que volen 

estudiar medicina, química o alguna enginyeria. El grup B consta d’un altre 

tipus d’alumnat, aquests ja no fan l’assignatura de física, són alumnes que han 

escollit ciències per les sortides o per interès. Molts encara no saben què volen 

estudiar. Algunes de les carreres que volen estudiar es troben: INEF, 

Psicologia, Infermeria o fisioteràpia.  

Degut al solapament de les Unitats Didàctiques, la manca de temps i el fet 

d’estar sola a l’institut, la recerca qualitativa es centra en els alumnes de la 

ESO. En els alumnes de Batxillerat, s’implementa una unitat participativa, però 

no es realitza cap seguiment ni hi ha instruments per a la recollida de dades.  

 
 
 

Taula	del	professor	

Taules	dels	alumnes	

Porta	d’entrada	

Pissarra	digital	 Pissarra	de	guix	

Il·lustració 3: Distribució de l’aula del grup B de 3r d’ESO. 
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METODOLOGIA 

 

El pla d’acció 

 
Durant la meva fase d'intervenció vaig tenir la sort de que la meva mentora es 
va encarregar d'un grup de 3r d'ESO i jo de l'altre. La matèria que vam donar va 
ser la mateixa, per tant els resultats "podien ser més comparables" (sempre 
tenint en compte que els professors són diferents i els alumnes també). 

Aquesta petita recerca sobre la participació s’ha dut a terme a 3r d’ESO i en 
dos grups de 1r de Batxillerat. En els annexos es troba tant la programació de 
la unitat didàctica de l’ESO com la del Batxillerat. En els dos casos la 
programació de les unitats didàctiques s’ha fet tenint en compte el currículum i 
de forma coherent amb la programació del centre. Alguns dels aspectes que 
podem trobar en la programació de les unitats didàctiques són: breu resum de 
la unitat didàctica, context en el que es desenvolupa la unitat didàctica, 
objectius d’aprenentatge, les competències que s’han treballat (tant les 
competències bàsiques com les específiques), el contingut de la unitat 
didàctica, seqüència de les activitats, criteris generals d’atenció a la diversitat, 
criteris generals d’avaluació i la connexió amb altres matèries. 
 

La manera en que he inclòs, dins la Unitat Didàctica de Batxillerat, la participació 
com a eina d’aprenentatge, és la següent: 

La Unitat Didàctica parteix d’un full amb blanc on els joves hagin de dibuixar un 

àtom. Cal que s’enfrontin, de manera individual, a aquesta dificultat i puguin 

descobrir quins dubtes i quines mancances tenen. Un cop s’hagin enfrontat a 

aquest problema, es proposa resoldre’l de manera cooperativa mitjançant uns 

grups d’experts i de la classe posteriorment. Els nois es trobaran immersos en 

un simpòsium sobre l’àtom, on cada grup serà un institut o centre de recerca 

molt important a nivell mundial: CERN, Marie Curie Institut, Einstein Research... 

cada grup d’investigadors té informació sobre l’àtom que els altres no disposen, 

degut a que les recerques dels grups han seguit camins diferents d’acord amb 

les diferents especialitats. L’objectiu d’aquest simpòsium és la posada en comú 

d’aquests coneixements. Els alumnes hauran de crear un pòster que 

defensaran davant els seus companys i omplir el dossier amb la informació 

trobada pel seu grup així com la informació que els hi expliquen els seus 

companys de classe. La feina del professor en aquesta Unitat Didàctica no és 

més que la d’acompanyant d’aquest procés. Es trobarà per l’aula, resolent 

dubtes i fent comentaris de les coses que vegi per a que tot vagi pel camí 

correcte. Però és l’alumne que s’implica en el seu aprenentatge, és ell qui ha 

de buscar i descobrir el resultat i la informació que necessita. Ha de ser capaç 

de discernir entre allò que és important d’allò que no ho és i un cop ho ha 

trobat, informar als seus companys de grup. Es tracta d’un treball cooperatiu ja 

que tenen un objectiu comú, que és trobar un seguit de qüestions i explicar-les 

a la resta de la classe. A mesura que van descobrint algun concepte nou, fan la 

posada en comú, dins del petit grup, per tal de continuar avançant. El temps és 
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limitat, degut al número de sessions que tenen per fer el pòster, així que no hi 

excuses per badar o per no treballar. I el fet que es coavaluin entre ells, és un 

altre motiu. Per tant, tothom ha de participar. En l’Annex I es troba la UD 

completa.  

La manera en que he inclòs, dins la Unitat Didàctica de l’ESO, la participació com 
a eina d’aprenentatge, és la següent: 

Constantment dissolem i barregem coses per tal d’obtenir mescles que ens 
facin la vida més dolça, colors que ens representin paisatges o textures que 
ens agradin al tacte. Diàriament estem en contacte amb mescles, dissolucions 
o substàncies pures. 

Aquest és el tema de la següent Unitat Didàctica. En aquesta unitat, els 
alumnes han de ser capaços de distingir què és allò que ens envolta: de què 
està composada la matèria i com es classifica. També han de ser capaços de 
fer mescles i separar els components mitjançant tècniques físiques i expressar-
ho tot de manera matemàtica. 

El context és ben senzill, han de complir un encàrrec que els hi mana 
l’Ajuntament de Reus. Hi ha hagut un problema amb la depuració de les aigües 
i ells són els encarregats de crear una màquina per resoldre el problema. El 
regidor d’Urbanisme els hi envia una carta on els hi explica què és el que 
hauran de fer. 

Al començar la UD es realitzar una activitat per aflorar idees prèvies. En 
aquesta activitat es treballa per parelles, com en la majoria de la UD. Els 
alumnes disposen d’un conjunt de potets plens de diferents substàncies i 
hauran d’indagar què és el que contenen. La resposta l’obtenen al seguir un 
diagrama, segons el que observen dels potets. La  següent activitat és al 
laboratori, on els alumnes han de familiaritzar-se amb el material i les tècniques 
de separació, aspectes molt importants per tal de fer un bon disseny de la 
màquina. Més endavant s’introdueixen les dissolucions. Un altre cop són ells 
els que n’han d’identificar de totes les substàncies quotidianes que hi ha per 
casa. I dissenyen la màquina per parelles. Tenen una pauta a seguir, però el 
disseny és lliure, no hi ha una solució única ni una màquina igual. En aquest 
cas, tornen a ser els alumnes els que participen del seu aprenentatge i el 
professor és un acompanyant d’aquest procés. Més endavant els alumnes 
dissenyen un experiment al laboratori per tal de comprovar una hipòtesis 
referent a les dissolucions i com aquestes es veuen afectades per la 
Temperatura. El treball al laboratori, per definició, és sempre més participatiu i 
enriquidor per a l’alumne i més si han d’elaborar un informe de pràctiques de 
manera autònoma, seguint una pauta d’avaluació i si el disseny l’han pensat 
entre tots. Els càlculs matemàtics de la unitat i la resolució de problemes, 
s’intenta que sigui de manera més autònoma, on la correcció d’aquests es fa 
per parelles, on l’alumne ha de participar corregint els exercicis del company, 
coavaluant els seus propis o explicant-los a la resta de companys. 

A més de la participació intrínseca que han hagut de fer els alumnes per 
millorar el seu aprenentatge, la participació a classe d’aquests alumnes també 
ha estat valorada dins les UD en forma de positiu. Per tal que estiguessin 
atents, formulessin o responguessin preguntes i al cap i a la fi participessin 



19 
 

més, tenien aquest recolzament: els positius. En l’Annex II hi ha tota la UD de 
l’ESO sencera. 

 

Instruments d’observació i presa de dades  

 

Les evidencies que s’esperaven recollir, per tal de poder valorar l’impacte de 
l’alternativa, són les següents: 

1. Grau de participació de les activitats dutes a terme  
2. Maneres de participació dels alumnes 
3. Nivell d’aprenentatge dels continguts treballats a classe 
4. Identificació d’alumnes participatius 
5. Percepció dels alumnes sobre la participació 

Per tal de realitzar l’observació a l’aula i poder arribar a obtenir resultats, s’han 
utilitzat els diferents instruments d’observació. 

 

Diari de recerca.  

 

En tots dos períodes, tant en la fase d’observació com en la d’intervenció, s’ha 
utilitzat aquest instrument. Tot i així, l’ús que se n’ha fet en tots dos moments és 
diferent. En una primera fase, m’interessava més conèixer els alumnes i saber 
quin tipus d’interacció es duia dins l’aula: quina metodologia utilitzava la mentora, 
què feien els alumnes en les sessions i comentaris o pensaments meus de com 
es podria millorar, què hagués fet jo o, simplement, idees per implementar un cop 
faci jo les sessions.  

En el següent període, el de implementació de la Unitat Didàctica, el diari de 
recerca va prendre un altre ús. Aquest cop s’escrivia després de la sessió i els 
comentaris que hi ha són més del tipus, com m’he sentit, com ha anat, detalls de 
moments a tenir en compte i comentaris per part de la meva mentora per millorar.  
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Il·lustració 4 Fragment del diari de recerca durant l’observació de les aules. 
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Detecció d’errors 

Aspectes a millorar 

Aspectes a millorar 

SSentiments 

Il·lustració 5: Fragment del diari de recerca durant la fase d’intervenció. 
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Graelles d’observació 

 

Aquestes graelles, utilitzades durant la fase d’intervenció, han estat pensades un 
cop definida la pregunta de recerca tal de recollir dades de cara al treball final de 
màster. Per tant el que es pretén és observar ítems sobre la participació dels 
alumnes durant una sessió: número de vegades que aixequen la mà, respostes o 
preguntes que han fet, què fan els alumnes en determinats moments... En 
aquesta graella es pretenia detectar in situ, el grau de participació dels alumnes 
durant una sessió. Al fer el pràcticum sola, no comptava d’un company que 
m’ajudés a fer observacions durant les meves sessions i omplir la graella. Així que 
li vaig demanar a la meva mentora que ho fes. Tal i com es pot observar en les 
imatges següents, la percepció d’una observadora i l’altra varia molt els resultats. 
Per tant al final he decidit no tenir en compte els resultats obtinguts amb aquesta 
eina d’observació degut al gran desbiaix que hi ha en aquests. En l’Annex III hi ha 
una graella d’observació.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 7: Graella d’observació omplerta per l’alumna Clara Sisteré. 

Il·lustració 6: Graella d’observació omplerta per la mentora. 
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Enquestes 

 

D’enquestes n’hi ha de diferent tipus segons el moment en que s’han realitzat i 
l’objectiu d’aquestes. En aquesta recerca l’enquesta ha acabat sent la millor eina 
per recollir dades. Les enquestes s’han realitzat en la primera sessió, una a 
meitats de la Unitat Didàctica i la última sessió. Totes les enquestes s’han passat 
a dos grups de 3r d’ESO. Una grup on s’implementava la metodologia de la meva 
mentora i l’altre grup on era jo la que realitzava les classes. Totes les enquestes 
tenen un seguit de preguntes que es repetien i que em servien per veure 
l’evolució i un seguit de paràmetres constants:  

 El grau de participació de la sessió. Tenint en compte quines activitats 
s’han fet en aquella sessió i de quina manera ha participat l’alumne. 

 La percepció de l’alumne. Tenint en compte si li ha agradat la sessió i si 
creu que ha après alguna cosa.  

 L’aprenentatge significatiu. Per tant de poder respondre a la pregunta de 
recerca, es necessitava mesurar d’alguna manera si la participació 
fomentava l’aprenentatge. En aquest sentit, després d’una sessió se li 
demanava a l’alumne quins eren els conceptes clau que s’havien donat en 
aquella sessió i també què és el que s’havia fet. 

La primera de les enquestes, pretenia identificar el grup i les persones que en 
formen part. Per tant es preguntava si l’alumne que responia l’enquesta es 
considerava una persona participativa: molt, força, poc o gens i també se li 
demanava el per què.  

També volia saber com es sentien els alumnes en el moment de participar en una 
classe i per què. Tenien diferents opcions:  

 Malament, no m’agrada gens. 

 Incòmode, prefereixo fer la meva. 

 No m’importa, faig el que toca fer.  

 Bé, així no m’avorreixo. 

 Molt bé, m’agrada molt.  

La segona de les enquestes es pregunta als alumnes dues coses clau: quina 
és la manera en que els hi agrada més treballar i de quina manera creuen que 
aprenen més. Aquesta pregunta pretén recollir informació sobre quina és la 
millor metodologia utilitzada en una aula, segons els propis alumnes. 

La tercera i última de les enquestes es basa en identificar de la Unitat didàctica 
quina és aquella activitat que més ha agradat. I també hi ha una pregunta 
oberta on es pregunta a l’alumne com hauria de ser una classe per a que 
aprenguessin i alhora els hi agradés. En l’Annex IV es troben els 3 tipus 
d’enquesta per ordre de lliurament.  
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RESULTATS 

 
Tal com s’ha comentat en apartats anteriors, s’han realitzat enquestes a dos 

grups diferents. Tots dos grups són alumnes de 3r d’ESO. Se’ls hi ha passat 3 

enquestes a cada alumne: una en la primera sessió, una a meitats i l’altra al 

final de la UD. S’ha intentat que almenys una de les enquestes es realitzi 

després d’una sessió pràctica al laboratori. 

Comparem el tipus d’alumnes que hi ha en una classe i l’altra.  

Grup A, grup al que faré la intervenció que fomenti la participació mitjançant la 

Unitat Didàctica. El 54% de la classe es considera poc o gens participatius. 

 

Gràfica 1: Percepció dels alumnes sobre la participació d’ells mateixos, grup A. 

Grup B, grup en el que treballarà la mentora, seguint la seva pròpia 

metodologia més o menys participativa. El 65% de la classe es considera força 

o molt participatius. 

 

Gràfica 2: Percepció dels alumnes sobre la participación d’ells mateixos, grup B.  

 

També es va preguntar sobre com es sentien quan han de participar a classe: 
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Grup A: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grup B: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sembla que les respostes són sinceres al mantenir coherència amb els 
resultats anteriors.  
 
Pel que fa la grau de participació, després de les sessions, es demanava als 
alumnes de quina manera havien participat. Per tal de saber si la intencionalitat 
didàctica és la mateixa que la percepció de l’alumnat, primer es descriu què es 
va fer en cada sessió. Les gràfiques indiquen el que han respòs els alumnes. 
 
Grup A. 
 
Sessió 1 
Es presenta la Unitat Didàctica. Els alumnes han manipulat objectes per 
parelles (uns potets) i han tingut que deduir què hi havia dins mitjançant un 
esquema. Un cop sabien què era han definit, amb les seves paraules, els 
conceptes teòrics i han fet una posada en comú. 
 
 

Gràfica 3: Sentiments dels alumnes del grup A, al participar a classe. 

Gràfica 4: Sentiments dels alumnes del grup B, al participar a classe. 
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Gràfica 5: Participació dels alumnes durant la sessió 1, en la UD de la Clara. Grup A. 

La gran variació que s’observa és en l’ítem, manipular objectes. Tots els 
alumnes van tocar i observar els potets, per tant tots haurien de respondre 
aquest ítem. En el moment de respondre l’enquesta, una alumna em va 
preguntar el significat de “manipular objectes” per tant pot ser que no acabés 
de quedar clar a què em referia. Més o menys tothom es conscient que ha 
treballat per parelles i en algun moment, tots han escoltat. Uns quants han 
preguntat dubtes i corregit. Pocs són conscients que han pensat i llegit. I uns 
pocs asseguren haver explicat alguna cosa. Els alumnes que va marcar altres; 
corresponen a alumnes que han respòs en veu alta i un alumne va explicar que 
havia molestat a la seva companya. 
 
Sessió 2 
Els alumnes treballen en grups de 4 al laboratori. Entre tots es realitza el 
disseny experimental per tal de comprovar una hipòtesis. Els alumnes 
reflexionen i argumenten com ha de ser el disseny. Un cop dissenyat, cada 
grup s’encarrega d’experimentar una part. Manipulen objectes i experimenten. 
Recullen resultats i els posen en comú. Elaboren l’informe de manera individual 
amb els resultats de tots els grups. Dedueixen la teoria i apliquen els conceptes 
a una altra situació. 
 

 
  Gràfica 6: Participació dels alumnes durant la sessió 2, en la UD de la Clara. Grup A. 
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En el laboratori es treballa per grups, això està claríssim, s’experimenta i es 
manipulen objectes. Per poder-ho fer, cal escoltar a la professora i saber què 
s’ha de fer. Com que als alumnes els motiva el fet d’anar al laboratori, no són 
conscients de tot el treball que això implica. Un gran nombre d’alumnes van 
preguntar dubtes i realitzar l’experiment en el temps establert. Tot i ser una 
sessió on van haver de dissenyar un experiment per comprovar una hipòtesis, 
molts d’ells no tenen la sensació d’haver pensat una activitat ni solucionat un 
problema. Alguns han respòs copiar a la llibreta, tot i que el que van haver de 
fer és realitzar l’informe de pràctiques de manera autònoma o en grup, però les 
respostes no es podien copiar d’enlloc. Llegir continua sent una activitat que 
fan sense ser-ne conscients i respecte als alumnes que van respondre altres es 
refereixen a respondre en veu alta preguntes de la professora. 
 
Per manca de temps, aquesta enquesta es va passar al dia següent. Tot i això, 
els alumnes recordaven el que havien fet en la sessió anterior i, com es veurà 
més tard, també gran quantitat dels conceptes clau treballats.  
 
Sessió 3 
Correcció d’exercicis a la pissarra per diferents alumnes. Elaboració d’exercicis 
a classe. La professora passeja i resolt dubtes. Els alumnes ho expliquen als 
seus companys al corregir-ho a la pissarra.  
 

 
Gràfica 7: Participació dels alumnes durant la sessió 3, en la UD de la Clara. Grup A. 

 
Pel que es dedueix d’aquesta gràfica, aquesta sessió no va ser tant 
participativa com les anteriors. Per falta de temps i observant el nivell dels 
alumnes, vaig haver de suprimir activitats i ampliar exercicis. L’enquesta es va 
passar al final de la classe i mentre l’estaven contestant va sonar el timbre de 
canvi de classe, per tant van haver de respondre ràpid. En aquesta sessió tot i 
que la primera part era de correcció, no tots els alumnes van corregir al no 
haver fet els deures. Molts van escoltar i copiar a la llibreta, però no tots. En 
principi tots els alumnes van estar realitzant exercicis a classe però pel que 
s’observa, no els van acabar en el temps indicat. Ni la meitat dels alumnes van 
llegir l’enunciat dels problemes, cosa difícil per poder-los resoldre. Alguns van 
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resoldre un problema quotidià i molt poc van haver d’explicar alguna cosa, els 
que van sortir a corregir l’exercici i els que van haver d’explicar-ho a la seva 
parella.  
 
Grup B 
 
Sessió 1 
Els alumnes treballen en grups de quatre al laboratori. Han manipulat objectes i 
han experimentat. Han buscat respostes al llibre de text i omplert una fitxa en la 
que tenien que dibuixar i identificar alguns conceptes. La professora es movia 
per les taules resolent dubtes, ampliant teoria i demostrant algun concepte. El 
grup és reduït i en aquesta sessió hi ha la meitat dels alumnes. Alguns alumnes 
s’esveren, juguen i se’ls hi aplica una conducta. 
 

 
Gràfica 8: Participació dels alumnes durant la sessió 1, en la UD de la mentora. Grup B. 

 
Una altra sessió al laboratori on sí o sí, els alumnes treballen en grup, 
experimenten i manipulen objectes. Pel disseny de la fitxa, els alumnes van 
haver de dibuixar el material del laboratori i escoltar a la professora. En aquest 
grup, els alumnes llegeixen més que en l’anterior i també van copiar a la llibreta 
tot i que en principi tenien que omplir una fitxa i la llibreta no la van utilitzar. Una 
gran quantitat d’alumnes pregunta dubtes i fa els exercicis en el temps establert 
al haver d’entregar-se la fitxa al final de la classe. Molt pocs han pensat i 
solucionat algun problema quotidià i, molt sincerament, uns altres comenten 
que han jugat.  
 
Sessió 2 
La professora anota qui ha fet els deures i qui no. Correcció dels deures en veu 
alta i a la pissarra. Lectura en veu alta del temari. La professora explica els 
conceptes, fa preguntes i realitza un esquema dels conceptes a la pissarra. Els 
alumnes copien l’esquema a la llibreta. Es reparteix l’examen al final de la 
classe i es recull. 
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Gràfica 9: Participació dels alumnes durant la sessió 2, en la UD de la mentora. Grup B. 

 
En aquesta sessió, la majoria dels alumnes ha corregit els deures, ha escoltat i 
copiat a la llibreta. També són conscients d’haver llegit. Uns pocs han fet 
exercicis, no els devien haver fet a casa, i altres han preguntat dubtes.  
 
Sessió 3 
Correcció d’exercicis i explicació dels conceptes. La professora realitza un 
esquema a la pissarra a completar pels alumnes. La professora es passeja per 
l’aula corregint els dubtes i posant positius a aquells que ho acaben a temps. Al 
final de la sessió es projecta un petit vídeo. 
 

 
Gràfica 10: Participació dels alumnes durant la sessió 3, en la UD de la mentora. Grup B. 

 
En aquesta sessió, el nombre d’alumnes era inferior, ja que la meitat de la 
classe estaven d’intercanvi a França. Els que sí que estaven, van copiar a la 
llibreta, escoltar, llegir i fer exercicis. Alguns van corregir els deures, molt pocs 
els havien fet, d’aquests pocs algú va sortir a la pissarra i preguntar dubtes. 
Uns 3 o 4 alumnes van estar jugant o dibuixant i per tant no van seguir la 
sessió. Dels que van respondre altres algú va ficar la visualització del vídeo i 
altres van ficar que no havien fet res.  

0
5

10
15
20
25
30

Com has participat avui a classe? 

0
5

10
15
20
25
30

Com has participat avui a classe? 



29 
 

Per tal de poder sintetitzar i englobar les classes en participatives o no, es 
segueixen els següents paràmetres per determinar el grau de participativa que 
és una sessió. Es defineixen tres nivells, segons l’activitat i tenint en compte la 
Taxonomia de Bloom i el que han de fer els alumnes.  
 
Taula 1: Ponderació del nivell de participació de les activitats realitzades durant les UD. 

Activitat realitzada Nivell  

Sortir a la pissarra 2 

Preguntar dubtes 2 

Fer exercicis en el temps establert 2 

Corregir 2 

Pensar alguna activitat 3 

Manipular objectes 2 

Experimentar 3 

Treballar en grup/parelles 3 

Llegir 1 

Copiar a la llibreta 1 

Dibuixar 2 

Escoltar 1 

Explicar alguna cosa als demés 3 

Solucionar un problema quotidià 3 

Jugar 2 

 
Tenint en compte aquests nivells de participació de les activitats realitzades, les 
sessions anteriors queden classificades de la següent manera:  
 
Taula 2: Classificació de les sessions segons el grau de participació de les seves activitats. 

 Molt participativa Mitjanament 
participativa 

Poc participativa 

UD Clara Sessió 1 i 2  Sessió 3 

UD mentora Sessió 1 Sessió 2 Sessió 3 

 
 
 

Respecte a l’aprenentatge, se’ls pregunta quins són els conceptes clau que 

s’han treballat en aquella sessió. La resposta s’avalua en si identifiquen bé els 

conceptes clau, a mitges (es deixen alguna cosa important) o bé, no 

identifiquen els conceptes clau. 
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Grup A, intervenció Clara: 

 

Gràfica 11: Grau d’identificació dels conceptes clau durant les sessions de la UD de la Clara. 

La sessió 1 i la sessió 2 han estat classificades, segons el tipus d’activitats que 
s’hi ha realitzat, com sessions molt participatives. La sessió 3, en canvi, s’ha 
classificat com una sessió poc participativa. 

Grup B, intervenció mentora Marga. 

 

Gràfica 12: Grau d’identificació dels conceptes clau durant les sessions de la UD de la 

mentora. 

La sessió 1 ha estat classificada, segons el tipus d’activitats que s’hi ha 
realitzat, com una sessió molt participativa. La sessió 2 es classifica dins d’una 
sessió mitjanament participativa i la sessió 3, en canvi, s’ha classificat com una 
sessió poc participativa. 

Respecte a la percepció dels alumnes, es pregunta quina creuen que és la 

manera en que més aprenen i quina és la que els hi agrada més treballar: 
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Gràfica 13: Percepció dels alumnes respecte activitats que fomenten l’aprenentatge i activitats que els hi agraden. 

Grup A. 

Gràfica 14: Percepció dels alumnes respecte activitats que fomenten l’aprenentatge i activitats que els hi 

agraden. Grup B. 
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Amb major ús 
de les TIC 

Més dinàmica 

Amb 
metodologies 
participatives 

Treballant en 
grup 

En aquestes gràfiques s’observa una gran diferencia d’opinions d’un grup 

respecte a l’altre. El grup A té clar que hi ha dues maneres de treballar que els 

hi agrada més i alhora, aprenen més: de forma experimental al laboratori i per 

grups o parelles. En el grup B, però hi ha més diversitat d’opinió i no sembla 

que es pugui aprendre mentre s’ho passen bé. De la manera que més aprenen 

és fent deures a casa, exercicis individualment o quan el professor explica. En 

canvi de la manera que més els hi ha agrada treballar és experimentant al 

laboratori o de manera individual.  

 

Gustos dels alumnes 

També se’ls hi ha preguntat quina és l’activitat que més ha agradat en una i 

l’altra UD. La resposta de la intervenció de la Clara és l’activitat de dissenyar la 

màquina i en la UD de la Marga, veure tècniques de separació al laboratori. 

 
Anàlisis qualitatiu de les respostes 
 
En l’enquesta també hi havia un seguit de respostes Les respostes a la 
pregunta: Com creus que hauria de ser una classe per a que t’agradés i alhora 
aprenguessis? Es poden agrupar en quatre categories:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Algunes de les respostes dels alumnes, respecte a la categoria ús de les TIC 

han estat: “Amb més pàgines web interactives” o “Amb ordenadors”. Algunes 

respostes de la categoria classes dinàmiques: “Amb una part de teoria més 

animada” o “Més entretingudes i amb una altra manera d’explicar”. Respecte la 

categoria de la metodologia més participativa tenim respostes com les 

següents: “No tota l’estona llegir i fer més pràctica”, “Fer les classes al 

laboratori m’agrada molt més”. Pel que fa a l’última categoria, treballant en 

grup, els alumnes responen:  “Experimentant i resolent problemes en grup amb 

la professora” o “On es puguin fer més activitats en grup, amb més pràctica que 

teoria”  

Il·lustració 8: Categories en que s’agrupen les respostes dels alumnes. 
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Resultats acadèmics numèrics 

Les notes dels exàmens també es van tenir en compte, com a resultat de 

l’experiència. Per tal de veure algun canvi significatiu, es van demanar les 

notes dels alumnes en el tema anterior. Per tant es disposen de notes de 

l’examen anterior i d’aquest i a més de dos grups, uns amb la intervenció de la 

Unitat Didàctica dissenyada de manera que els alumnes participin en el seu 

aprenentatge i l’altre grup sense cap canvi aparent.  

Les notes s’han agrupat segons el nivell de l’alumne per tal de valorar si 

l’impacte és diferent. Per tant, s’agrupen les notes segons els resultats 

numèrics de l’examen anterior: notes del 0-5, del 5-6, del 6-8 i del 8-10. Els 

resultats, en el grup A, són els següents: 

 

Gràfica 15: Resultats acadèmics dels examens del temari anterior i l’actual, grup A. a) grup 

d’alumnes suspesos b) grup d’alumnes aprovats c) grup d’alumnes amb notable d)grup 

d’alumnes d’excel·lent. 

El que s’extreu d’aquestes gràfiques és que la gran majoria dels alumnes 

oscil·la entre el suspens i l’aprovat. Tot i que els alumnes que treuen notes més 

baixes han millorat respecte al tema anterior. Els alumnes que aproven justet, 

és mantenen en la mateixa línia. En els alumnes de notables i excel·lents, 

alguns milloren però la majoria es manté o fins i tot baixa una miqueta la seva 

mitjana.  
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La mitjana de les notes i les màximes i les mínimes són les següents: 

Taula 3: Nota mitjana, màxima i mínima dels alumnes del grup A.  

 Tema anterior Tema actual 

Mitjana 5,20 6,03 

Màxim 9,9 9,3 

Mínim 0,6 3,4 

 

Pel que fa al grup B, aquests són els seus resultats: 

 

Gràfica 16: Resultats acadèmics dels examens del temari anterior i lactual, grup B. a) grup 

d’alumnes suspesos b) grup d’alumnes aprovats c) grup d’alumnes amb notable d)grup 

d’alumnes d’excel·lent. 

En aquest grup, hi havia un gran nombre d’alumnes suspesos en l’examen 

anterior. Però molts d’ells milloren substancialment en el següent examen i fins 

i tot alguns treuen notables o excel·lents. Els alumnes que a l’examen anterior 

estaven en el notable, es mantenen estables en la nota, de la mateixa manera 

que els alumnes d’excel·lent.  
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Pel que fa a la mitjana de les notes i les màximes i mínimes són les següents: 

Taula 4: Nota mitjana, màxima i mínima dels alumnes del grup B. 

 Tema anterior Tema actual 

Mitjana 4,36 5,78 

Màxim 9,2 9,8 

Mínim 0 0 
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Pel que fa als alumnes de Batxillerat, els resultats van ser molt bons, les notes 

oscil·len del 7 al 10. El nivell de les explicacions orals, en la majoria dels casos 

va ser excel·lent, els alumnes van ser els protagonistes en tota la Unitat 

Didàctica, les preguntes que es feien entre ells eren d’una dificultat i un grau de 

maduresa elevats. Les valoracions que es feien entre ells eren: “la gent s’ha 

esforçat bastant en fer els murals” i també comentaven que “aquesta manera 

de fer classe és molt original i una manera divertida d’aprendre”. A continuació 

es mostren unes imatges dels alumnes durant el simpòsium, protagonistes del 

seu aprenentatge: 
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CONCLUSIONS 

 

Els alumnes d’aquest treball, tant de l’ESO, com els de Batxillerat, han hagut de 

ser, en major o menor grau, protagonistes actius del seu aprenentatge. Les 

Unitats Didàctiques han estat dissenyades per a que els alumnes participin i no 

siguin ens passius als quals se’ls introdueix coneixements. 

En primer lloc, cal deixar clar que les conclusions que s’extreuen dels resultats 

d’aquest treball es corresponen a uns determinats alumnes amb unes 

característiques específiques i en un context concret. Per tant aquestes 

conclusions són difícilment són extrapolables a altres aules i realitats. Per tal 

que això fos possible, caldrien més estudis, amb major nombre d’alumnes 

implicats, de diferents contextos i tenint en compte més variables.  

Partint d’aquestes premisses, passaré a detallar les evidències que s’han 

recollit en aquest treball.  

S’observa una gran variabilitat entre els alumnes al considerar-se persones 

participatives o no. Aquesta variabilitat és major d’un grup a l’altre. Els alumnes 

d’aquest estudi tenen la mateixa edat, viuen en la mateixa ciutat i molt 

provablement en zones properes, van al mateix institut i molts van coincidir en 

la mateixa escola. Si ja s’aprecien diferencies entre ells, al modificar alguna 

d’aquestes variables, els resultats segurament siguin molt diferents. La 

conclusió que podem extreure d’aquests primers resultats és que: El grau de 

participació d’una sessió, depèn del tipus d’activitats que s’hi realitzin, però 

també del tipus d’alumnes a qui van dirigides. 

Tenint en compte els sentiments dels alumnes a l’hora de participar a la classe, 

la majoria d’ells, tant d’un grup com de l’altre, es senten bé, no tenen massa 

inconvenients i cap alumne confessa sentir-se malament. D’aquí es pot 

extreure que el fet de participar en les sessions no genera cap trauma als 

alumnes ni els perjudica en aquest sentit.  

Com que la hipòtesis inicial consisteix en determinar si la participació fomenta 

l’aprenentatge, en algunes de les sessions s’ha volgut avaluar-ho. Els resultats 

mostren que en les sessions molt participatives (la sessió 1 i 2 de la UD de la 

Clara i la sessió 1 de la UD de la mentora) la identificació dels conceptes clau 

és absoluta per més del 60-70% dels alumnes dels dos grups. I tant sols un 

10% aproximadament és incapaç d’identificar-los. Les altres sessions amb un 

grau de participació menor, els alumnes tenen dificultats per identificar tots els 

conceptes clau o són incapaços de fer-ho. Sembla doncs, que podem 

concloure que una major participació fomenta el coneixement i la identificació 

dels conceptes clau treballats.  
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Respecte la percepció dels alumnes sobre la millor manera d’aprendre i la 

millor manera de gaudir-ho, no acaba d’estar definida. Als alumnes, en cap 

moment se’ls ha preguntat ni parlat explícitament sobre la participació. L’estudi 

s’enfoca a determinar la millor manera de fer les classes. El que sí sembla 

apreciar-se és que els alumnes que han estat partícips d’una Unitat Didàctica 

que fomenta la participació, són més conscients d’aprendre d’aquesta manera. 

L’altre grup, en canvi, sembla no ficar-se d’acord en quina és la millor manera 

de treballar i fins i tot responen metodologies que ni fomenten la participació ni 

un aprenentatge significatiu. Tot i això, quan se’ls pregunta per l’activitat que 

més els ha agradat de cada UD, en una responen el fet de dissenyar màquines 

que descontaminin l’aigua i en l’altre grup l’observació de Tècniques 

experimentals al laboratori. Totes dues activitats amb un alt grau de participació 

dels alumnes. La conclusió que es pot entreveure de tot això és que als 

alumnes els hi agrada treballar mitjançant activitats participatives. 

Una altra qüestió que s’ha valorat és com creuen els alumnes que ha de ser 

una classe per tal que fomenti l’aprenentatge i alhora gaudeixin. Les respostes 

a aquesta pregunta són qualitatives, per tant s’ha optat per agrupar-les en 

quatre categories. Amb major ús de les TIC, més dinàmica, amb metodologies 

participatives i treballant en grup. Totes les categories impliquen la 

implementació d’activitats o eines que fomenten una major participació per part 

dels alumnes, amb classes molt més interactives. Els alumnes d’avui dia volen 

“acció”, diferents inputs, rebre la informació de diferent manera. Com a 

conclusió es pot afirmar que els alumnes valoren que per a que una classe 

fomenti l’aprenentatge i alhora faci gaudir els seus alumnes, aquesta ha de ser: 

amb major ús de les TIC, dinàmica, amb metodologies participatives i on es 

treballi en grup. 

Pel que fa a com afecten aquest tipus de metodologies als resultats acadèmics, 

es pot dir que a grans trets no s’aprecien variacions importants ni significatives. 

La mitjana de les notes es manté força similar. Tenint en compte els resultats 

de les gràfiques, distribuïts per nivells, s’aprecia un lleuger augment en el grup 

A, en els alumnes que acostumen a treure notes més baixes i potser, una 

lleugera disminució en les mitges dels alumnes més bons. Aquestes 

connexions són difícils d’apreciar després d’una intervenció tan puntual. No es 

possible comprovar resultats de millora amb una simple unitat. Pot ser que al 

llarg del curs s’acabés apreciant alguna tendència, però amb els resultats 

actuals, és molt difícil. Si observem els resultats acadèmics numèrics de l’altre 

grup, també s’observa una millora, en alguns casos excepcional, d’alguns 

alumnes. Això pot ser degut, simplement a que, al haver suspès l’examen 

anterior, s’hagin esforçat més en aquest. La resta d’alumnes, amb notes 

superiors, es mantenen en la mateixa línia. Cal comentar també, que l’examen 

anterior era el primer que feien amb la mentora i que per això segurament els 
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resultats eren tan baixos. En termes generals, la mitjana d’aquest grup millora 

una mica.  

Per tant, tornant als inicis d’aquest treball i a la pregunta d’investigació, es pot 

dir que sí, sembla que la participació a les classes fomenti l’aprenentatge dels 

alumnes.  

Propostes de millora 

 

En cas de passar enquestes, incloure el temps de la realització d’aquestes dins 

la programació de la sessió. Ajudarà a tenir-les en compte i a que els alumnes 

no les hagin de respondre molt ràpid. 

Cal validar les enquestes abans de passar-les als alumnes i assegurar-se que 

s’entenen els preguntes. Una bona manera de fer-ho és fent que algú de la 

mateixa edat que els enquestats la realitzi abans que ells i en faci comentaris.   

Definir els paràmetres a observar d’una manera específica i ficar-los en comú 

amb la persona que utilitzarà les graelles d’observació, per tal de minimitzar 

l’efecte de l’observador en la recerca dels resultats.  

En cas de no disposar temps per passar suficients enquestes o fer una 

observació correcta, gravar les sessions per tal de fer el anàlisis a posteriori.  

Valorar o comentar als alumnes la importància de la participació per tal que la 

puguin considerar fonamental per al seu aprenentatge.  
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Introducció 
Tot i que l’àtom és un concepte que els alumnes han treballat i coneixen, les versions 
sobre el model atòmic són diferents per a cadascú. Al llarg de la historia, s’han creat 
una gran quantitat de models atòmics que han evolucionat amb el temps. Els últims 
descobriments són difícils d’entendre i imaginar degut a la complexitat d’aquests. Un 
àtom no és visible a simple vista, per tant calen esquematitzacions i models per tal de 
representar aquest imaginari col·lectiu. Una representació fidedigna d’aquests, és clau 
per comprendre la complexitat del món que ens envolta, ja que tot està format 
d’àtoms.   
 
És per això que la Unitat Didàctica parteix d’un full amb blanc on els joves hagin de 
dibuixar un àtom. Cal que s’enfrontin, de manera individual, a aquesta dificultat i 
puguin descobrir quins dubtes i quines mancances tenen. Un cop s’hagin enfrontat a 
aquest problema, es proposa resoldre’l de manera cooperativa mitjançant uns grups 
d’experts i de la classe posteriorment. Els nois es trobaran immersos en un simpòsium 
sobre l’àtom, on cada grup serà un institut o centre de recerca molt important a nivell 
mundial: CERN, Marie Curie Institut, Einstein Research... cada grup d’investigadors té 
informació sobre l’àtom que els altres no disposen, degut a que les recerques dels 
grups han seguit camins diferents d’acord amb les diferents especialitats. L’objectiu 
d’aquest simpòsium és la posada en comú d’aquests coneixements. Els alumnes 
hauran de crear un pòster que defensaran davant els seus companys. Tots els pòsters 
tindran una part comú on s’haurà de representar el model atòmic d’una manera 
fidedigna.  
 
La dificultat més rellevant opino que serà la proposta de treball cooperatiu. Els 
alumnes no estan acostumats a fer-ne, a més, escollir i sintetitzar la informació 
adequada suposa una tasca de gran complexitat. També, una altra gran dificultat serà  
més de tipus cognitiva. Molts dels conceptes a treballar són força abstractes i sovint els 
costa entendre. Tal com explica Miguel Ángel Gómez Crespo1, els alumnes tendeixen a 
imaginar la matèria com una cosa continua i estàtica i que el concepte de buit costa 
d’entendre. Segons ell cal crear ponts entre les idees que tenen els alumnes i les que 
presenta la ciència formal. És per això que començo la Unitat amb un aflorament 
d’idees prèvies i és per això també que els materials que he escollit, per tal de que 
facin aquesta cerca d’informació, són molt visuals, clars i entenedors i que enllacen 
constantment la ciència formal amb la vida quotidiana.   
 
Tant els criteris d’avaluació com la temporització a l’aula es faran saber als alumnes 
mitjançant un tríptic informatiu del simpòsium. Durant les sessions, els alumnes 
treballaran en grups i la professora anirà passant per les taules resolent dubtes i guiant 
les recerques. A més, els alumnes disposaran d’un dossier per regular el seu 
aprenentatge, coavaluar els seus companys i recopilar els continguts de la matèria.  
 
Com a producte final i haurà els pòsters i el dossier integrador de tot allò treballat en la 
Unitat.  

                                                                 
1
 Gómez Crespo, M. Á. (1996). Ideas y dificultades en el aprendizaje de la química. Alambique: Didáctica 

de las Ciencias Experimentales. 
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Programació 

Apartat de la 
programació 

Seqüència didàctica de l’àtom 

Cicle, nivell, matèria. 1r de Batxillerat. Química. El model atòmic. 

Context Els alumnes representaran grups d’experts sobre aspectes 
relacionats als l’estructura atòmica. Estem en un simpòsium 
sobre el àtom; fil conductor de la unitat. Al final de la Unitat 
es defensaran els pòsters que han realitzat. 

Treball per 

competències  

C. Bàsiques: 
C. Comunicativa: Exposició oral i elaboració de pòsters a 
partir de la selecció de continguts específics per facilitar la 
comprensió i l’adquisició de nous coneixements als 
companys. 
C. en gestió i tractament de la informació: 
Identificació  dels conceptes clau enmig d’una gran varietat 
d’informació. Cerca a Internet. 
C. personal i interpersonal: 
Responsabilitzar-se de les decisions adoptades, aprendre a 
treballar cooperativament i acceptar totes les opinions. 
C. en el coneixement i interacció amb el món: 
Identificar els àtoms en tot el que ens envolta, el món físic. 
Els primers models atòmics, simples representacions d’allò 
que s’observava a la natura. Comprensió del model actual 
sobre l’estructura de l’àtom. 
C. Específiques de la matèria: 
C. en indagació i experimentació: Argumentar i explicar 
resultats. 
C. en la comprensió de la naturalesa de la ciència: 
Entendre com a evolucionat la ciència al llarg de la historia 
per representar l’àtom. 

Objectius 

d’aprenentatge 

Conceptuals. 
1. Deduir la millor manera de representar l’àtom. 
2. Distingir les diferents parts i les diferents partícules que 

componen un àtom. 
3. Explicar el funcionament d’un accelerador de partícules. 
4. Reconèixer les forces que actuen dins la matèria. 
5. Utilitzar els enllaços químics per formar molècules. 
Procedimentals. 
1. Escollir la informació adequada a transmetre. 
2. Organitzar la presentació de les dades. 
3. Estructurar la informació en un pòster. 
4. Representar idees complexes amb dibuixos senzills. 
5. Comunicar de forma entenedora la informació recollida. 
6. Familiaritzar-se amb la terminologia fisicoquímica actual. 
Actitudinals. 
1. Treballar en grup de manera cooperativa. 
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2. Escoltar l’exposició dels altres grups. 
3. Entendre la ciència com un procés participatiu i obert. 
4. Reconèixer el caràcter temptatiu i creatiu del treball 

científic.  

Continguts  Els alumnes tendeixen a imaginar la matèria com una cosa 
continua i estàtica i a més, el concepte de buit costa 
d’entendre. Cal crear ponts entre les idees que tenen els 
alumnes i les que presenta la ciència formal. És per això que 
començo la Unitat amb un aflorament d’idees prèvies i és 
per això també que els materials que he escollit, per tal de 
que facin aquesta cerca d’informació, són molt visuals, clars i 
entenedors i que enllacen constantment la ciència formal 
amb la vida quotidiana. 

 Models atòmics. Es pretén comprendre les 

hipòtesis i les evidències experimentals que van 
permetre elaborar els primers models atòmics. 

 Partícules subatòmiques. Es pretén conèixer quines 
són, on es troben i quines característiques principals 
tenen. 

 Isòtops. Es pretén comprendre de l’existència 
d’aquests i quines característiques tenen. 

 Orbitals. Concepte com a conseqüència d’un principi. 
Distribució dels electrons i influència d’aquests per 
unir diferents àtoms. 

 Taula periòdica. Descripció dels primers intents de 

classificació periòdica dels elements i establiment 
de la taula periòdica de Mendeleiev i del concepte 
de periodicitat dels elements a partir de les seves 
propietats. 

 Accelerador de partícules. Es pretén conèixer el 
funcionament d’aquests i la seva utilitat en la recerca 
de noves evidències científiques. 

 Radioactivitat. Es pretén explicar els nivells 

d'energia dels electrons, l’existència dels àtoms 
inestables i les utilitats i efectes d’aquesta. 

 Enllaços químics. Modelització de l'estructura i de 

l'enllaç per explicar les propietats de les molècules. 
Diferenciació dels diferents tipus. 

Seqüència d’activitats i 

sessions 

 

Seqüència d’activitats: 
Activitat prèvia (idees preconcebudes) 
Descripció: 
Breu activitat per tal d’identificar les idees prèvies sobre el 
àtom. Els alumnes han de dibuixar un àtom sense cap model 
i de manera individual. 
Gestió del aula: 
S’introduirà què és el que es treballarà durant les sessions i 
es farà l’aflorament d’idees prèvies. 
Material i recursos: 
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Dossier d’activitats (1. dibuixa un àtom 2. identifica dubtes i 
dificultats). 
Atenció a la diversitat: 
Correcció de manera conjunta els models atòmics inicials i 
possibilitat de posar de manifest els seus dubtes. 
Avaluació-regulació: 
Revisió dels conceptes previs al final de la unitat. 
 
Activitat principal (simpòsium) 
Descripció: 
Simpòsium  sobre el àtom. Es demana als alumnes que facin 
una recerca, per grups, sobre diferents temàtiques 
relacionades amb l’àtom. Tenen un parell de sessions per 
fer-ho. 
Gestió de l’aula: 
Els alumnes es dividiran per grups heterogenis per treballar 
els conceptes. Aquests grups es faran després de l’observació 
de la classe i conjuntament amb la mentora.  
Material i recursos: 
Dossier guia per identificar els conceptes clau. Fonts 
d’informació i material facilitat per la professora: 
(Sciencia. Matematicas, física, quimica biologia y astronomía. 
Ed. Librero; Particle Physics: A Very Short Introduction. Frank 
Close. Ed. Oxford; LOS ELEMENTOS (DICCIONARIOS 
TEMATICOS VOX) Theodore gray. Ed. Vox; Biología Scott 
Freeman. Ed. Pearson; CIENCIA. La guía visual definitiva. 
Adam Hart-Davis. Ed. Akal; Edu365: 
http://www.edu365.cat/batxillerat/ciencies_tecnologia/qui
mica.htm ; a més del llibre de química de 1r de Batxillerat) 
Materials diversos per la elaboració del pòster. 
Atenció a la diversitat: 
Treball cooperatiu. Desenvolupament dels continguts 
mitjançant diferents intel·ligències (poden presentar la 
informació del pòster en el format que vulguin: visual, 
escrit...)  
Avaluació-regulació: 
Els criteris de avaluació estaran especificats en el dossier, 
també hi haurà un apartat per coavaluar el grup.   
 
Activitat final de síntesi (exposició dels pòsters) 
Descripció: 
Cada grup haurà d’exposar allò que ha elaborat, als seus 
companys. Els pòsters estaran penjats per l’aula i caldrà 
desplaçar-se cap a cadascun d’ells. Els alumnes hauran 
d’acabar d’emplenar el seu dossier amb els conceptes clau 
dels altres grups. 
Gestió de l’aula: 

http://www.edu365.cat/batxillerat/ciencies_tecnologia/quimica.htm
http://www.edu365.cat/batxillerat/ciencies_tecnologia/quimica.htm
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Els pòsters estaran penjats a la paret i s’anirà pòster per 
pòster, escoltant als integrants dels grups. Després de 
l’explicació, torn obert de preguntes. 
Material i recursos: 
Pòsters fets pels alumnes penjats per l’aula ( fets amb rotllo 
de paper d’embalar) Dossier guia dels alumnes. 
Atenció a la diversitat: 
Els alumnes decidiran en grup què fa cadascú: qui exposa, 
qui respon preguntes...  
El format del pòster és lliure, els alumnes poden escollir la 
manera de fer-ho (més gràfic, més escrit...) 
Avaluació-regulació: 
Els alumnes hauran de emplenar uns apartats conceptuals 
clau que poden preguntar als seus companys en cas de 
dubte. Per acabar tornarem al dibuix inicial de l’àtom per 
veure en què ens vam equivocar al dibuixar-lo. 
 
Activitat oberta (exposició als alumnes de la ESO) 
Descripció: 
Els alumnes de Batxillerat explicaran als seus companys de 3r 
de la ESO l’àtom. A 3r es comença a tractar aquest tema i es 
pretén que ho facin com a experts que són. 
Gestió de l’aula: 
Els alumnes de 3r d’ESO pujaran a l’aula dels de 1r de 
Batxillerat, ja que els pòsters estaran penjats a les parets i 
aniran passant un a un. Els alumnes de Batxillerat restaran al 
costat del seu pòster resolent dubtes o explicant els 
conceptes als de 3r. 
Material i recursos: 
Pòsters fets pels alumnes penjats per l’aula. 
Atenció a la diversitat: 
Hi haurà atenció individualitzada dels alumnes en cas que no 
entenguin conceptes. 
Avaluació-regulació: 
Es farà una petita conclusió i posada en comú després de la 
sessió.  
 
Seqüència sessions: 
Sessió 1 

 Presentació de la Unitat Didàctica. (5 min) 

 Explicació del simpòsium i dels grups d’experts. (10 min)  

 Activitat prèvia. (10 min) 

 Repartició i distribució dels grups. (5 min) 

 Comencem l’activitat principal. (20 min) 
Sessió 2 i 3 

 Activitat principal: Recerca d’informació, resposta a les 
qüestions clau i elaboració dels pòsters. (50 min) 
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Sessions 4 i 5 

 Presentació dels pòsters, activitat de síntesi i avaluació. 
(50 min) 

Sessió 6  

 Open session. Vindran els alumnes de 3r d’ESO i se’ls 
explicarà el model d’àtom. (40 min) 

 Valoració final del Simpòsium. (10 min) 

Criteris generals 

d’atenció a la diversitat 

 Ús de representacions diferents per entendre i plasmar 
els continguts. 

 Treball cooperatiu amb grups heterogenis. 

 Coavaluació  dels grups. 

 Espais per anotar i resoldre dubtes. 

 Atenció permanent de la professora. 

Criteris generals 

d’avaluació 

Avaluació continua mitjançant el dossier de l’alumne (25%). 
Les activitats puntuables són la descripció dels 
conceptes claus treballats a classe, l’activitat de 
síntesi; l’elaboració del mapa conceptual i l’avaluació 
de les idees prèvies. 

Coavaluació entre els companys del grup (25%). 
Cada membre del grup puntuarà als seus companys i 
a ell mateix seguint una rúbrica que hi ha en el 
dossier.  

Exposició oral i defensa del pòster (50%): 

 Exposició i resposta a les preguntes (25%) Avaluació 
per part de la resta dels companys i de la professora 
(es seguirà una rúbrica d’avaluació que hi haurà al 
dossier). 

 Pòster (25%) Avaluació de la professora. 

Connexió amb altres 

matèries 

 Llengua i literatura: treball del llenguatge per descriure, 
argumentar, seleccionar la informació i analitzar els 
continguts. Comunicació orals dels resultats. 

 Història: interpretació històrica dels descobriments. 

 Anglès: llenguatge científic per excel·lència. 

 Física: models atòmics. 

 Ciències de la terra: radioactivitat i els seus efectes.  

 Matemàtiques: interpretació d’escales.    
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Dossier alumne. 
 

 

 Dibuixa un àtom. 

Aquesta activitat no puntua. És simplement per a que tingueu en compte d’on partiu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quins dubtes/ dificultats t’han sorgit? 
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Simpòsium. 

Un simpòsium és una reunió de professionals, d’investigadors i d’altres experts d’una mateixa àrea 

per a discutir i estudiar qüestions relacionades amb la seva activitat. 

  

 

The History of 
Science 

Grup de Recerca de la Universitat de Harvard, USA. La seva 
investigació es centra en l’evolució de la Historia de l’àtom; 
des dels seus orígens fins a l’actualitat i com ha evolucionat 
la ciència al respecte. Posen de manifest els grans reptes que 
hi ha avui dia.  

 

CERN (European 
Organization for 

Nuclear 
Research) 

És el principal laboratori d’investigació en física de 
partícules a nivell mundial. Fundat en 1954 per 12 països 
europeus, avui en dia el CERN és un model de col·laboració 
científica internacional. Actualment consta de 21 estats 
membres, que comparteixen el finançament i la pressa de 
decisions en la organització. 

 

Einstein 
Research 

En 1905, quan era un jove físic desconegut, treballador de 
l’Oficina de Patents de Berna, va publicar la seva teoria de la 
relativitat especial. Va deduir l’equació física més coneguda 
a nivell popular: l’equivalència massa-energia, E=mc². El 
centre d’investigació que porta els seu nom, segueix els seus 
estudis en el camp de la física quàntica.  

 

Marie Curie 
Institut 

Marie Curie va ser una física, matemàtica i química 
polonesa. La primera persona en rebre dos Premis Nobel en 
diferents especialitats: Física i Química, i la primera dona en 
ser professora de la Universitat de Paris. El seu institut 
continua amb els seus treballs sobre la radioactivitat. 

 

Physics and 
Chemistry 

Grup de recerca de la Universitat de Cambridge, UK. La seva 
activitat gira entorn la connexió entre la física i la química. 
Com els àtoms interactuen entre sí per formar molècules i 
estructures necessàries per formar vida.   

L’àtom. 

Simpòsium 

Welcome 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica_de_part%C3%ADculas
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica_de_part%C3%ADculas
http://es.wikipedia.org/wiki/1954
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/1905
http://es.wikipedia.org/wiki/Berna
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_relatividad_especial
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_relatividad_especial
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Equivalencia_entre_masa_y_energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsico
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Polonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Premios_Nobel
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Par%C3%ADs
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Segons el grup d’investigadors que hagueu triat, cal que expliqueu o entengueu els conceptes clau 

de diferents disciplines: 

Conceptes clau The History of Science 

 
Descobriment de l’àtom 
 

 

 
Model atòmic de Dalton 
 

 

 
Model atòmic de Thomson 
 

 

 
Model atòmic de Rutherford  
 

 

 
Model atòmic de Bohr 
 

 

 
Model quàntic 
 

 

 
Configuracions electròniques 
 

 

 

Conceptes clau CERN (European Organization for Nuclear Research) 

 
El protó 
 

 

 
El neutró 
 

 

 
L’electró 
 

 

 
Acceleradors de partícules  
 

 

 
Quarks 
 

 

 
Spin 
 

 

 
Orbitals 
 

 

 
Principi d’exclusió de Pauli 
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Conceptes clau Einstein Research  

 
Força Nuclear Forta 
 

 

 
Força Nuclear Feble 
 

 

 
Força Electromagnètica 
 

 

 
Força Gravitacional 
 

 

 
Orbitals 
 

 

 
Nivells d’energia 
 

 

 
Configuracions electròniques 
 

 

 
Distribució dels electrons 
 

 

 

Conceptes clau Marie Curie Institut 

 
Radioactivitat 
 

 

 
Isòtops 
 

 

 
Radiació alfa 
 

 

 
Radiació beta 
 

 

 
Radiació gamma 
 

 

 
Efectes de la radiació 
 

 

 
Les Centrals Nuclears 

 



L’àtom.  Què en sabem? Com es representa? Què implica?  Nous descobriments. 

13 

 

 
Accidents nuclears 
 

 

 

Conceptes clau Physics and Chemistry 

 
Enllaços químics 
 

 

 
Enllaç covalent 
 

 

 
Enllaç iònic 
 

 

 
Enllaç metàl·lic 
 

 

 
Enllaç d’Hidrogen 
 

 

 
Estructura de la matèria 
 

 

 
La Taula periòdica 
 

 

 
Organització Taula periòdica 
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Després de la feina en equip que heu realitzat, ara ens cal fer una avaluació. Ens fixarem en 

els aspectes necessaris per al bon funcionament del grup: Cooperació, aportacions al grup, 

qualitat de la feina. Farem servir els criteris d’avaluació de la següent taula:  

 Així no es pot 
treballar (A) 

Cal que millori (B) Ho fa bé (C) Excel·lent (D) 

Cooperació No escolta ni 
ajuda als altres. 
Crea problemes 
dins el grup. 

No escolta ni ajuda 
gaire.  

Escolta, 
comparteix i 
dóna suport als 
altres. No 
ocasiona 
problemes. 

Escolta, 
comparteix i dóna 
suport als altres. 
És una persona 
positiva per al 
grup, soluciona 
problemes. 

Aportacions al 
grup 

No aporta res. No acostuma a 
participar i no 
col·labora amb la 
feina col·lectiva, 
tot i així 
individualment 
aporta alguna cosa. 

Acostuma a 
donar idees. 
Participa 
activament en les 
discussions. 

Proporciona idees 
útils i en les 
discussions 
contribueix amb 
interès i dedicació. 

Qualitat de la 
feina. 

Poc/gens fiable. Poca fiabilitat en 
les seves 
aportacions, 
treballs 
incomplets.  

Proporciona 
treball de 
qualitat. 

La seva feina 
sempre és molt 
bona. 

 

Escriu el nom dels integrants del grup (el teu també) a la graella inferior i fes l’avaluació de 

cadascun d’ells per a cada ítem. Utilitza A, B, C o D segons el significat que tenen en la taula 

anterior. Escriu la raó de la teva avaluació. 

Nom de l’integrant 
del grup 

Cooperació Aportacions al grup Qualitat de la feina 
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Ara toca avaluar les presentacions orals dels companys.  

 1 (molt poc)  2 (poc)  3 (força) 4 (molt) 

 

 

Observacions i aspectes a destacar. 

  

Criteris d’avaluació Indicadors d’assoliment Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 Grup 5 

Preparació S’ho han preparat bé.      

Material És adequat i s’explica per ell 
mateix. 

     

Expressió oral Parlen clar i se’ls entén.      

Durada El temps s’ajusta al previst.      

Intervenció Es responen de manera clara les 
preguntes que es fan. 

     

 



L’àtom.  Què en sabem? Com es representa? Què implica?  Nous descobriments. 
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 Activitat de síntesi. Quant hem après!!! 

Torna a mirar l’àtom que vas dibuixar el primer dia.  

En què et vas equivocar?? 

 

 

Què et vas deixar?? 

 

 

 

Què vas fer bé?? 

 

 

 

Què canviaries?? 

 

 

 

 

Ara que ja ets un expert sobre l’àtom, realitza un esquema o mapa conceptual sobre els conceptes 

claus treballats a classe (Mínim 4 conceptes clau de cada especialitat). 
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Tríptic del Simpòsium 
 

 

 

 



L’àtom.  Què en sabem? Com es representa? Què implica?  Nous descobriments. 
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Imatges material/ font d’informació 
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Constantment dissolem i barregem coses per tal d’obtenir mescles que ens facin la 
vida més dolça, colors que ens representin paisatges o textures que ens agradin al 
tacte. Diàriament estem en contacte amb mescles, dissolucions o substàncies pures. 
 
Aquest és el tema de la següent Unitat Didàctica. En aquesta unitat, els alumnes han 
de ser capaços de distingir què és allò que ens envolta: de què està composada la 
matèria i com es classifica. També han de ser capaços de fer mescles i separar els 
components mitjançant tècniques físiques i expressar-ho tot de manera matemàtica. 
 
El context és ben senzill, han de complir un encàrrec que els hi mana l’Ajuntament de 
Reus. Hi ha hagut un problema amb la depuració de les aigües i ells són els encarregats 
de crear una màquina per resoldre el problema. El regidor d’Urbanisme els hi envia 
una carta on els hi explica què és el que hauran de fer.  
 
La manera d’avaluar els alumnes, és mitjançant el disseny de la màquina, el dossier 
que han de omplir com a experts i un examen final, a més de l’actitud durant aquest 
període.  
 
La màquina és un projecte que es fa per parelles. Aquesta, opino que serà una part 
difícil, ja que estan més acostumats a treballar de manera individual. Considero 
complicada també, la part de càlculs i problemes ja que cal una bona base en 
matemàtiques per tal de realitzar-la. 
 
Detall de les sessions: 
 

Sessió 1 Sessió 2 Sessió 3 Sessió 4 Sessió 5 

Activitat 
prèvia 

classificació 
dels tipus de 

matèria. 

Identificació 
de col·loides i 
suspensions 

en els potets. 
Efecte Tyndall. 

Contextualització. 
Carta de 

l’Ajuntament. 
Visualització de 
les tècniques de 

separació al 
laboratori. 

Dissolucions. 
Què llencem 
per la pica? 

Disseny per 
parelles de la 

MÀQUINA 

Sessió 6 Sessió 7 Sessió 8 Sessió 9 Sessió 10 

Acabem la 
MÀQUINA 

Laboratori. 
Què passa si 

netegem amb 
aigua calenta? 

Afecta a la 
solubilitat? 

 

Si volguéssim 
aigua apta per al 
consum, caldria 
potabilitzar-la. 

Càlculs de conc, 
%massa, 

densitat... 

Examen Correcció 
conjunta de 
l’examen. En 
què ens hem 
equivocat? 
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Apartat de la programació Seqüència didàctica  

Cicle, nivell, matèria. 3r d’ESO. Física i Química. Substàncies pures, mescles i 
dissolucions. 

Context: 

 D’aprenentatge 

 D’aplicació 

C. aprenentatge: Hi ha hagut un col·lapse amb el 
col·lector de les canonades de les aigües residuals 
procedents dels desaigües d’un gran nombre 
d’habitatges de Reus ciutat. L’aigua bruta no pot arribar 
a la depuradora i acaba anant al riu afectant 
negativament a la vida dels animals i les plantes 
aquàtiques. Degut al baix pressupost del que compta 
l’Ajuntament, la zona d’afecció i la bona reputació que 
tenen els estudiants d’aquest institut, els alumnes han 
de fer d’enginyers. 
Cal que dissenyin una màquina capaç de netejar i 
descontaminar l’aigua. Per tal de poder-ho fer, cal que 
primer es converteixin en uns experts i elaborin un 
informe científic que acompanyi el dibuix del disseny de 
la màquina. 
C. d’aplicació: Els alumnes treballen el dossier de 
manera individual, fent exercicis, autoregulant què han 
après i realitzant informes de pràctiques. La màquina o 
aparell el realitzen per parelles i durant unes tres 
sessions treballen conjuntament.  

Treball per competències  C. Comunicativa lingüística i audiovisual:  
Argumentació dels resultats i justificació d’aquests 
mitjançant la redacció i l’exposició oral. 
C. Artística i cultural: 
Dibuixar una màquina capaç de descontaminar aigua.  
C. Matemàtica: 
Seleccionar eines matemàtiques i realitzar càlculs per 
resoldre problemes de concentració de dissolucions i 
solubilitat. 
C. Aprendre a aprendre: 
En el dossier es troben activitats on se’ls pregunta què 
és el que han entès, si ho sabrien explicar... així com 
activitats de síntesi o graelles on se’ls pauta sobre el que 
haurien de fer per tenir-ho bé.  
C. Coneixement i interacció amb el món físic: 
Identificar dissolucions que estan presents habitualment 
en contextos quotidians. 
Localitzar i recopilar informació rellevant sobre temes 
d’interès social relacionats amb la depuració de l’aigua.  
C. Social i Ciutadana: 
Identificar la importància de tenir l’aigua neta, tant per 
les persones, com per l’entorn. 
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Objectius d’aprenentatge Conceptuals. 
1. Diferenciar els conceptes substància pura, mescla i 

dissolució. 
2. Distingir entre un element i un compost. 
3. Explicar les diferents tècniques de separació de 

mescles. 
4. Identificar propietats de diferents substàncies. 
5. Utilitzar els conceptes teòrics per dissenyar una 

màquina. 
Procedimentals. 
1. Resoldre problemes mitjançant la metodologia 

científica. 
2. Tractament de dades experimentals. 
3. Organitzar la presentació de les dades. 
4. Utilitzar les matemàtiques com a eina per resoldre 

problemes de dissolucions. 
5. Representar idees complexes amb dibuixos. 
Actitudinals. 
1. Treballar per parelles de manera cooperativa. 
2. Escoltar els arguments de l’altre i consensuar la 

millor resposta. 
3. Corregir els treballs dels altres d’una manera 

coherent i responsable. 
4. Treballar en el laboratori d’acord amb les normes 

establertes. 
5. Entendre la ciència com un procés participatiu i 

obert. 

Continguts   La matèria. Classificació de la matèria. Distinció 
experimental entre substàncies simples, substàncies 
compostes i mescles. 

 Substàncies pures. Elements i compostos. 
Observació experimental i mesura de propietats 
característiques. 

 Mescles. Homogènies i heterogènies. Separació de 
mescles. Obtenció experimental de substàncies 
compostes a partir dels seus elements i a l’inrevés. 

 Dissolucions. Components d’una dissolució i tipus. 
Càlculs sobre concentració, percentatge massa, 
percentatge volum, densitat i solubilitat.  

Seqüència d’activitats: 

 Activitat prèvia 

 Disseny de la 
màquina 

 Pràctica al 
laboratori 

 Exercicis 
contextualitzats 

Activitat prèvia (els potets) 
Descripció:  
Els alumnes disposaran d’uns potets que contenen 
diferents substàncies que, sense poder obrir-los, hauran 
d’identificar si dins hi ha una substància pura o bé és una 
mescla. I mitjançant l’ajuda del dossier, acabar 
identificant si són elements o compostos en cas de les 
substàncies pures o mescles heterogènies o 
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 Examen final 
 

dissolucions. En el cas dels col·loides i les suspensions, 
tindran una llanterna per poder observar-los millor. 
Gestió del aula: 
Els alumnes estaran per parelles. Els potets estaran 
identificats amb un número. Aniran anotant els resultats 
que creguin convenients en el dossier (marcant 
creuetes). La professora gestionarà els potets i com es 
mouen aquests. 
Material i recursos: 
Potets amb diferents substàncies: sorra, sucre, aigua, 
aigua amb sal, aigua i oli, pintura, plata... 
Dossier dels alumnes i llanterna. 
Atenció a la diversitat: 
Els alumnes emplenaran per parelles el dossier i 
observaran els potets també per parelles. Els resultats 
s’anotaran en una graella, dossier molt pautat.  
Avaluació-regulació: 
La resposta dels companys i la posterior posada en comú 
fa que es tingui consciència dels propis errors. 
 
Activitat contextualitzada “disseny de la màquina” 
Descripció:  
Hi ha hagut un col·lapse amb el col·lector de les 
canonades de les aigües residuals procedents dels 
desaigües d’un gran nombre d’habitatges de Reus ciutat. 
L’aigua bruta no pot arribar a la depuradora i acaba 
anant al riu afectant negativament a la vida dels animals 
i les plantes aquàtiques. Degut al baix pressupost del 
que compta l’Ajuntament, la zona d’afecció i la bona 
reputació que tenen els estudiants d’aquest institut, els 
alumnes han de fer d’enginyers. 
Cal que dissenyin una màquina capaç de netejar i 
descontaminar l’aigua. Per tal de poder-ho fer, cal que 
primer es converteixin en uns experts i elaborin un 
informe científic que acompanyi el dibuix del disseny de 
la màquina. Cal doncs que identifiquin quines 
substàncies van pica avall, mitjançant quines tècniques 
els podem separar, elaborar un diagrama de separació i 
finalment dissenyar una màquina.  
Gestió del aula: 
Per parelles. Els alumnes realitzaran una llista de les 
substàncies que aboquen per la pica que compararan 
amb el seu company. Entre els dos faran els diferents 
apartats i dibuixaran les màquines. 
Material i recursos: 
Dossier guia de l’alumne. Fulls DIN A3.  
Atenció a la diversitat: 
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Els conceptes es deduiran mitjançant el dossier i 
l’observació de fenòmens físics.  
La parella ha d’estar pendent de que el seu company 
realitzi bé la feina. La manera d’avaluar és mitjançant un 
dibuix. 
Avaluació-regulació: 
El disseny de la màquina serà el que s’avaluï. En tot 
moment la professora resolt dubtes i poden utilitzar tant 
el dossier com el llibre de text per regular la idoneïtat de 
les seves respostes.  
 
Pràctica al laboratori dissolucions 
Descripció:  
Per grups, els alumnes han de veure com evoluciona la 
solubilitat de la sal a mesura que augmenta la 
Temperatura. Per fer-ho, ells hauran de dissenyar un 
experiment que respongui a la pregunta d’investigació: 
Què passa amb la solubilitat de les substàncies quan 
rentem els plats amb aigua calenta? 
Gestió del aula: 
Grups de quatre disposats en les taules grans del 
laboratori. Es fa la posada en comú global i entre tots es 
consensua l’experiment a realitzar. Cada grup 
s’encarrega de fer una part de l’experimentació. Els 
resultats es posen en comú i de manera individual es 
realitza la gràfica. 
Material i recursos: 
Material de laboratori, gel, aigua, sal, bàscula i dossier. 
Atenció a la diversitat: 
Experimentació per tal d’observar fenòmens científics. 
Avaluació-regulació: 
Correcció del dossier. Comprovació de les hipòtesis 
plantejades inicialment.  
 
Exercicis contextualitzats 
Descripció:  
Per tal de netejar i obtenir una bona qualitat de l’aigua, 
a més d’un tractament físic, com el que heu realitzat, cal 
incorporar un seguit de substàncies per tal de que 
l’aigua sigui potable i apta per al consum. Aquestes 
substàncies s’han d’introduir amb una quantitat exacta 
per tal de no generar un efecte tòxic. 
Gestió del aula: 
Per parelles, s’elaboren exercicis del dossier i del llibre i 
es coavaluen. 
Material i recursos: 
Dossier guia de l’alumne i llibre de text. 
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Atenció a la diversitat: 
Correcció conjunta dels exercicis i per parelles.  
Exercicis de diferents tipus.  
Avaluació-regulació: 
Correcció conjunta i per parelles. Avaluació dels exercicis 
de l’altre per tal d’observar en què s’equivoca i 
comparar-ho amb els meus errors. 
 
Examen final 
Descripció:  
Realització d’un examen final de manera individual. 
Posterior autocorrecció mitjançant una graella on 
plasmar els errors. La rectificació d’aquests, millorarà la 
nota final. 
Gestió del aula: 
Alumnes disposats de manera individual. 
Material i recursos: 
Examen final. 
Atenció a la diversitat: 
Diferents preguntes multinivell. 
Avaluació-regulació: 
Es farà una autoavaluació posterior amb unes graelles 
on plasmar els errors i què és el que s’hauria d’haver 
posat. Els alumnes amb més errors hauran de fer més 
feina que els que ho han fet bé a l’examen. Si la 
correcció és correcta, se’ls pujarà 0,5 punts a la nota.  

Criteris generals d’atenció a 
la diversitat 

 Ús de representacions diverses per entendre els 
continguts. 

 Treball per parelles. 

 Autoregulació de l’aprenentatge. Activitats dins el 
dossier per identificar dubtes, amb pautes de 
correcció i amb autoavaluació del seu coneixement. 

 Autoavaluació de l’examen final. 

 Examen amb preguntes contextualitzades i de 
creació. 

 Experimentació per tal d’entendre els conceptes. 

 Elaboració d’un dibuix per sintetitzar els resultats. 

Criteris generals 
d’avaluació 

1. Avaluació continua mitjançant el dossier de l’alumne. 
2. Disseny d’una màquina capaç de descontaminar 
l’aigua. 
3. Examen final i autocorrecció d’aquest (en cas que 
l’autocorrecció estigui bé, es sumarà 0,5 punts al 
resultat de la prova).  
4. Actitud: elaboració dels deures a casa, comportament 
adequat, participació a classe i treball col·lectiu. 
Ponderació de cada apartat: 

 Dossier 15% 
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 Màquina 40% 

 Examen 40% 

 Actitud 5% 

Connexió amb altres 
matèries 

 Física: Mesura de diferents propietats físiques al 
laboratori. Canvis d’unitats. 

 Ciències de la terra: Contaminació d’aigües. 
Funcionament de les depuradores. 

 Ciències socials: Prendre decisions en relació a la 
defensa del patrimoni cultural i natural i l'ús 
sostenible dels recursos hídrics. 

 Tecnologia: Disseny d’una màquina. 

 Plàstica: Utilitzar el dibuix com una eina per 
expressar resultats científics.  

 Matemàtiques: interpretació de gràfiques. Ús de 
factors de conversió. 
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Nom i cognoms .................................................................................................................. 
 
 
Tens 30 segons per provar d’identificar què tens davant. (No facis trampa!! No obris el 
potet!) 

 
És una mescla o una substància pura?? Fes una creu en la resposta que creguis  
correcta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compara-ho amb el teu company o companya, en què us heu basat per classificar els 
potets?? 
 
 
 
 
 
 
 
  

Núm. 
potet 

Mescla Subst. 
pura 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

Núm. 
potet 

Mescla Subst. 
pura 
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Ara descobrirem el que hi ha dins els potets. És el que pensàveu? Utilitzeu aquest 
diagrama determinar què és el que hi ha dins els potets. 
 

 
 
 
Núm. 
potet 

Què hi ha dins? Què és? Núm. 
Potet 

Què hi ha dins? Què és? 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 

SUBSTÀNCIA	A	DETERMINAR	

Ocupa	un	espai	i	té	massa??	

No	Sí	

No	és	matèria.	Té	un	aspecte	uniforme	a	ull	nu??	

No	Sí	

És	una	mescla	o	
matèria	heterogènia	

Té	una	composició	química	
fixa	i	definida??	

No	Sí	

És	una	mescla	
homogènia	o	dissolució	

És	pot	descompondre	en	altres	
substàncies??	Té	més	d’un	sol	

pus	d’àtom?	

No	Sí	

És	un	element	És	un	compost	

És	una	substància	pura	
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Com que ara ja saps distingir i classificar la matèria, escriu amb les teves paraules: 
 

Una mescla heterogènia és 
 
 
 
 
Una mescla homogènia és 
 
 
 
 
Una substància pura és  
 
 
 
 
Un compost és 
 
 
 
 
Un element és 
 
 
 
 
Compara-ho amb el teu company. Què heu escrit diferent??  
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Creus que alguna de les mescles que hi ha dins un potet és d’aquest 
tipus? Identifica’n una. 
 
 
Els col·loides estan formats per dues fases: 
 
La  fase dispersa: és el component que es troba en menor proporció i és la fase 

discontínua, en forma de partícules. (entre 1nm i 1m) 
 
La fase dispersant: és el component majoritari de la mescla i constitueix la fase 
contínua.  
 
De la substància que has identificat abans com a col·loide, identifica: 
 
La fase dispersa: _____________________________________________________ 
 
La fase dispersant: 
 
Atura’t. Què ha respòs el grup classe? Hi ha algun altre col·loide entre els potets? 
 
 

 
Creus que alguna de les mescles que hi ha dins un potet és d’aquest tipus? Identifica’n 
una. 
 
 
Què li passa si la deixem reposar una estona!? 
 
 
 
Per què creus que això passa? 
 
 
Posa-ho en comú amb el teu company. Heu identificat la mateixa suspensió? 
 
 

A vegades, costa distingir els components d’una mescla 
heretogènia a simple vista i ens cal un microscopi òptic per 
poder identificar els components que formen aquestes mescles. 
En aquests casos s’anomenen dispersions col·loïdals o 
col·loides. 

Un altre tipus de mescles heterogènies són les suspensions. Estan formades per un 
sòlid en pols o partícules petites NO solubles (fase dispersa) que es dispersen en un 
medi líquid (fase dispersant). Aquestes partícules sedimenten en reposar, és poden 
separar amb un filtre i la grandària de les partícules és superior a 1 m) 
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Després de l’explicació a classe, explica amb les teves paraules l’EFECTE TYNDALL. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Què has après amb l’activitat dels potets?  
 
 
Quin títol li posaries a aquesta activitat? 
 
 
 
Ho sabries fer??  
 

Objectiu 1 2 3 4 

Distingir una substància pura i una mescla.     

Identificar col·loides.     

Explicar l’efecte Tyndall a algú.     

Classificar substàncies pures en elements o compostos.     

1. No ho sé fer.  
2. Ho sé fer una mica. 
3. Ho sé fer força bé. 
4. Sí, i a més podria explicar-ho a un company o companya. 

 

Què creus que et falta fer per saber-ho fer tot? 
 
 
Tens dubtes? Quins?  
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Investiga si les mescles següents són suspensions o dispersions col·loïdals: 
 
Fum ........................................................ 
Llet ......................................................... 
Escuma d’afaitar .................................... 
Sorra i aigua, just després de remenar  

Suc de fruites ......................................... 
Pastilles efervescents ............................ 
Gelatina ................................................. 

............................................................. 
 
 
Anomena tres exemples de dissolucions i tres de substàncies pures. 
 
 
 
 
  
 
 
Determina si aquestes substàncies són compostos o elements: 
 
Neó (Ne) .................................................................................................. 
Diòxid de carboni (CO2) ........................................................................... 
Plata (Ag) ................................................................................................. 
Sodi (Na) .................................................................................................. 
Aigua oxigenada (H2O2) ........................................................................... 
Mentol (C10H20O) ..................................................................................... 
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Benvolguts estudiants de l’INS Gabriel Ferrater i ciutadans de Reus: 
 
Hi ha hagut un col·lapse amb el col·lector de les canonades de les aigües residuals 
procedents dels desaigües d’un gran nombre d’habitatges de Reus ciutat. L’avaria 
afecta a aquest sector de la ciutat: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’aigua bruta no pot arribar a la depuradora i acaba anant al riu afectant negativament 
a la vida dels animals i les plantes aquàtiques. 
 
Degut al baix pressupost del que compta aquesta institució, la zona d’afecció i la bona 
reputació que teniu els estudiants d’aquest institut, ens agradaria que féssiu 
d’enginyers. Els enginyers són persones que dissenyen i creen màquines o eines 
capaces de solucionar problemes (per exemple fan ponts, cases, telèfons, cotxes...) 
Hem parlat amb el vostre director, el senyor Humbert Ferré i està d’acord en que ens 
ajudeu en aquesta tasca. 
 
Per tant heu de dissenyar una màquina capaç de netejar i descontaminar l’aigua. Per 
tal de poder-ho fer, us heu de convertir en uns experts i elaborar un informe científic 
que acompanyi el dibuix del disseny de la vostra màquina. 

 
En nom propi, com a regidor d’urbanisme, i també de l’alcalde, us agraïm la vostra 
col·laboració. 
 
Rebeu una cordial salutació, 

 
 
 
 
 

Josep Pinyol Rodríguez     Reus, 25 de febrer de 2015. 
Regidor d’Urbanisme 

Regidoria d’Urbanisme 
Plaça del Mercadal  
43201 Reus 
977 010 010 
ajuntament@reus.cat 



Fitxa de pràctica al laboratori. Tècniques de separació. 
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Informe Científic de l’expert / experta: ............................................................................. 
 
 
Per tal de continuar amb el disseny de la màquina que respon a l’encàrrec de 
l’Ajuntament de Reus, identifica què acaba pels desaigües de casa teva. Cal saber de 
què es tracta per saber com separar-ho. Són substàncies pures o mescles?? De quin 
tipus? En contacte amb l’aigua, es dissoldrà? 
 

 
En tota dissolució intervenen, almenys, dos components: el solut i el dissolvent.  
 
La substància que es dissol i és el component que es troba en una proporció més baixa. 
És el _________________________________________________________ 
 
La substància que dissol i és el component que es troba en una proporció més elevada. 
És el  
 

 
De les dissolucions següents, identifica’n els soluts i el dissolvents: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Substància de casa Subst. 
Pura 

Mescla Tipus (mescla heterogènia, dissolució, 
element o compost) 

És soluble en 
aigua? 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

Dissolució Solut Dissolvent 

Cafè, llet i sucre 
 

  

Refresc de cola 
 

  

Argila humida 
 

  

Aire 
 

  

Alcohol amb aigua  
 

  

Aigua mineral embotellada   
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Si al dutxar-te o rentar els plats utilitzes aigua calenta, què passarà amb les substàncies 
que es dissolen? Creus que la temperatura afectarà a la seva solubilitat?  
 
Pensa-hi durant aquest cap de setmana i escriu la teva hipòtesis o la possible solució a 
la pregunta d’investigació. 
 
 
 
 
 
Dilluns anirem al laboratori i farem un experiment per tal de comprovar si la teva 
resposta és correcta. Disposarem d’aquest material: 
 
Aigua 
Sal 
Gel  

Termòmetre 
Vasos de precipitats 
Fogonet 

Espàtula  
Vareta de vidre 
Balança 

Dissenya un experiment, amb aquest material, per tal de respondre a la pregunta 
d’investigació: La temperatura afecta a la solubilitat d’un sòlid en aigua?  
 
PISTA! Per dissenyar l’experiment, tingues en compte les dissolucions saturades de la 
pàgina 65 del llibre i que voldrem elaborar una gràfica, per tant necessitem 2 variables. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Quins dubtes t’han sorgit a l’hora de dissenyar l’experiment? 
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Primer posarem en comú a la pissarra els dissenys experimentals que heu pensat a 
casa. Decidirem entre tots, de manera consensuada, quin experiment farem.  
 
 
 
 
 
 
 
Heu de redactar l’informe de pràctiques tenint en compte:  
 

 
 
 
 
 
 
 
  

La bona redacció d’un informe de pràctiques 
Què he de fer? Estarà ben fet si... 
Escollir un títol per a l’informe. 1. Està d’acord amb l’experiència. 

2. Resumeix l’objectiu principal. 

Identificar l’objectiu principal. 1. Està d’acord amb els finalitats del 
treball realitzat. 

2. Comença amb un verb. 

Plantejar la hipòtesis. 1. Es redacta utilitzant la forma: 
“Si........., aleshores...........” 

2. Concorda amb l’objectiu. 

Indicar materials. 1. S’identifiquen tots. 
2. Són anomenats correctament. 

Redactar el procediment. 1. Hi ha tots els passos que s’han fet. 
2. El material està anomenat 

correctament. 
3. L’ordre és coherent. 

Obtenir resultats. 1. Els càlculs són correctes. 
2. Hi ha les unitats.  
3. La gràfica té tots els apartats. 

Redactar les conclusions. 1. Són coherents amb els resultats 
obtinguts. 

2. Concorden amb els objectius. 
3. Verifiquen o contradiuen la hipòtesis.  
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Informe del laboratori elaborat per l’expert / experta: ..................................................... 
 
Títol: ................................................................................................................................... 
 
Objectiu: 
 
 
Hipòtesis:  
 
 
 
Materials:  

   

   

   

   

 
Procediment: 
 
 
 
 
 
 
Resultats:  
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Conclusions: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Després de realitzar l’experiment respon: 
 
Si tenim una beguda gasosa, on el solut és un gas enlloc d’un sòlid, passarà el mateix al 
augmentar la Temperatura? Per què? 
 
 
 
 
 
 
Quina forma tindrà el nou gràfic? (Fes-ho aproximadament). 
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Per tal de netejar i obtenir una bona qualitat de l’aigua, a més d’un tractament físic, 
com el que heu realitzat, cal incorporar un seguit de substàncies per tal de que l’aigua 
sigui potable i apta per al consum. Aquestes substàncies s’han d’introduir amb una 
quantitat exacta per tal de no generar un efecte tòxic. 
  
Ja que, com sabeu, no és el mateix una culleradeta de sal dins d’una banyera que una 
culleradeta de sal dins el got d’aigua. Quina estarà més concentrada?? I si tenim dos 
gots d’aigua, un amb mitja culleradeta de sal i l’altre amb 6 cullerades, quin estarà més 
concentrat? Llavors, la concentració, de què depèn?  
 

La concentració d’una dissolució expressa, de forma numèrica, la quantitat de 
...................................... que hi ha en una determinada quantitat de dissolució. 

 

Concentració =
quantitat de solut (g)

quantitat de dissolució (L)
 

 
Normalment s’utilitza aquesta fórmula, quan el solut és sòlid i el dissolvent és líquid. 
 
Exercici sobre la concentració: 
 
S’ha preparat un dissolució dissolent 10g de sucre en aigua fins a obtenir un volum 
total de 150 mL. Calcula la concentració en massa de la dissolució. Expressa-la en g/L. 
Recorda: per a que estigui bé, cal un apartat de dades, que hi hagi la fórmula i les unitats en tot 
moment. 

 
 
 
 
 
 
 
El percentatge en massa d’un dissolució indica la massa de solut que hi ha en 100 
unitats de massa de dissolució. 
 

% 𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 =
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó
· 100 

 
El percentatge en volum d’un dissolució indica el volum de solut que hi ha en 100 
unitats de volum de dissolució. 
 

% 𝑒𝑛 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚 =
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó
· 100 

 
 
Realitza un esquema que relacioni les diferents maneres d’expressar quantitativament 
els components presents en una dissolució. 
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La Salinitat d’una aigua s’expressa com les sals de minerals que hi ha dissoltes en una 
aigua de riu o de mar. Aquesta salinitat és diferent segons el mar, ja que té en compte 
la quantitat d’aigua, les aportacions dels rius, etc. Si viatgem i ens emportem una 
botelleta de 330mL amb aigua de cadascun, quina quantitat de sal (en grams) tindré de 
cada mar? 
Dades:  
Mar Roig: 40 g/L  
Mar Mort: 330 g/L 
Mar Bàltic: 6g/L 
Mar Mediterrani: 36g/L 
 
 
 
 
 
 
 
  



Substàncies pures, mescles i dissolucions. 

  25 

 
Les màquines que heu dissenyat, han separat mitjançant procediments físics aquelles 
substàncies que anaven a parar a la pica. Per potabilitzar l’aigua neta que surt de la 
màquina i fer-la apta pel consum humà, caldria afegir: 

1. Neutralitzants (per a mantenir el pH i que no sigui ni molt bàsica ni molt àcida) 
Normalment s’utilitza NaOH un sòlid que està al 25% en massa i que té una 
densitat de 85 g/m3. 

2. Desinfectants (per eliminar bacteris i virus). El lleixiu o hipoclorit de sodi és el 
més utilitzat (NaClO) és un líquid miscible en aigua i normalment es troba al 5% 
de volum.  

3. Coagulants (per fer precipitar allò que estigui en suspensió) El Clorur de Ferro 
(FeCl3) n’és un però és molt tòxic a elevades concentracions, cal anar en 
compte i no afegir-ne més de 300 μg/L. 

4. També cal una dosi de biocides per eliminar bacteris, virus, fongs i espores. 
D’aquests n’hi calen uns 150 mg/L per a que facin efecte. 

 
 
Si volguéssiu potabilitzar 1000 L d’aigua, quina concentració de neutralitzants, 
coagulants i biocides tindreu en aquests 1000 L? I quin volum de desinfectants? 
Expressa els resultats en g/L i L. Et recomano que ho facis punt per punt i que tinguis 
en compte que calen: dades, fórmules i unitats. Ànims! 
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Hem afegit 20 g de sal en 250 mL d’aigua. Calcula la concentració en g/L i el seu 
percentatge en massa. (La densitat de l’aigua és de 1000 g/L). 
 
 
 
  

La	Matèria	

té	

volum	 massa	

Es	pot	classificar	en	

Substància	pura	 Mescla	

Es	classifica	en	

Elements	Compostos	

Mitjançant	processos	químics,	es	
pot	descompondre	en	altres	més	
simples	

N’és	un	per	exemple:	

H2O	

No	es	pot	
descompondre	en	
altres	més	simples	

N’és	un	per	exemple:	

O2					

Es	classifica	en	

Dissolucions	o	
mescles	
homogènies	

Mescles	
heterogènies	

N’és	un	
exemple:	

Aigua	amb	sal	

Quan	el	
component	sòlid	
percipita	al	cap	
d’una	estona.	

Quan	els	components	
minoritaris	que	formen	
la	fase	dispersa,	tenen	
una	mida	entre	1nm	i	
1μm.	

Suspensió	
Col·loide	

Suc	de	fruites	 Vinagreta	
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1. Ho sé bé.       2. En tinc una idea.       3. No ho sé.  

Penso que per a l’examen, hauria de ser capaç de... 
Ho sé 
fer? 
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EXAMEN FÍSICA I QUÍMICA 3r d’ESO. 

1 

NOM: 
Substàncies pures, mescles i dissolucions 

 
1. Indica si són substàncies pures o mescles (0,5 punts) i de quin tipus (0,5 punts). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
2. Redacta un enunciat per al següent problema. (1 punt) 
 
 
 
 
 
 
 
ms=200 mg 
vd= 1500 mL 
Cm= ? 
 

200 mg  
1g

103mg
= 0,2 g solut       

1500 mL 
1 L

103mL
= 1,5 L dissolvent 

 

Cm = 
ms

vd
=  

0.2 g

1.5 L
 = 0,13 g/L 

 
3. Teniu dos potets plens d’un líquid opac. Us han dit que si s’observen els líquids amb un 

microscopi, en tots dos es veuen els components dels quals està format. Per tant, tot i que 
a ull nu no ho sembli, són mescles heterogènies. Passen uns minuts i en el potet 1 es 
comença a formar una capa a la part de baix amb partícules sòlides. Quin tipus de 
substància hi ha en el potet 1? (0,33 punts) I en el potet 2? (0,33 punts) 
Digues una altra característica que diferencia els dos potets. (0,33 punts) 

 

 
 
 

llet 

granit granit 

gas butà 

(C4H10) 

Sal (NaCl) 

Gas butà 

(C4H10) 

Coure (Cu) 
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EXAMEN FÍSICA I QUÍMICA 3r d’ESO. 

2 

4. Dos amics surten de festa. Un beu una cervesa i l’altre un ron amb cola. Qui ha ingerit més 
mL d’alcohol? (1 punt) 

 
 
 

Cervesa: 6% volum d’alcohol     Ron cola: 15% volum d’alcohol 
Volum de la gerra: 0’5 L      Volum del got: 250 mL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Al entrar al laboratori, en Jordi s’ha trobat això: 

Què és? (0,1 punt) 
Expliqueu-li per a què s’utilitza (0,3 punts) i com funciona (0,3 punts) Indiqueu també el nom 
dels materials. (0,3 punts) 
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EXAMEN FÍSICA I QUÍMICA 3r d’ESO. 

3 

6. Havia començat a fer un pastís, quan 
me n’he adonat que em falten 
ingredients. És tard i les botigues ja 
estan tancades. Tinc barrejats en un 
bol, farina, aigua i oli. Com puc separar 
els ingredients? Fes un diagrama de 
separació. (0.5 punts) 

 
 

En un taller hi ha barrejat llimadures de 
ferro, birutes de fusta i gasolina en un 
cubell amb aigua. Separa-ho per poder-ho 
reciclar, fes un diagrama de separació. (La 
gasolina és un líquid immiscible en aigua) 
(0.5 punts) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. De la mateixa manera que vam fer nosaltres al laboratori, un grup d’experts han fet 

mesures experimentals per saber com afecta la temperatura de l’aigua a la solubilitat de 
l’oxigen. La taula ens mostra les dades que han extret. Dibuixa la gràfica de la solubilitat de 
l’oxigen en funció de la temperatura. (0,5 punts) 
A quina conclusió han arribat els experts sobre el que passa amb la solubilitat de l’O2? (0,5 
punts) 

 

T C S (mg 
O2/ L 

aigua) 

0 14,6 

10 11,3 

20 9,1 

30 7,6 

40 6,4 

 
 

Farina + Aigua + Oli 

Llimadures ferro + 
birutes de fusta + 
gasolina + aigua 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Benvolguts estudiants de l’INS Gabriel Ferrater i ciutadans de Reus: 
 
 
 
 
Moltes gràcies per la vostra col·laboració. El problema amb el col·lector ha estat 
solucionat. Les vostres aportacions han estat molt adequades i els nostres enginyers 
han agafat les vostres idees per resoldre el problema.  
 
S’han elaborat sensors, filtres rotatoris i cintes transportadores, tal com vau proposar.  
 
 
 
Agraïm la vostra col·laboració i l’excel·lència dels resultats presentats.  
En nom propi, com a regidor d’urbanisme, i també de l’alcalde, us agraïm la vostra 
col·laboració. 
 
 
 
 
 
Rebeu una cordial salutació, 
	  

	  
	  
	  
	  
 
 

 
Josep Pinyol Rodríguez     Reus, 9 d’abril de 2015. 
Regidor d’Urbanisme	  

Regidoria d’Urbanisme 
Plaça del Mercadal  
43201 Reus 
977 010 010 
ajuntament@reus.cat 



 

 

ANNEX III 
GRAELLA D’OBSERVACIÓ 

 



Data.......................................	  Hora........................	  Activitat	  ...................................................................................Tema............................................	  	  
	  
Ítem	  a	  observar	   	  Núm.	  alumnes	   Observacions	  

Lectura	  en	  veu	  alta	  a	  classe	   	   	  

Resposta	  voluntària	  a	  preguntes	  del	  
professor	  

	   	  

Resposta	  “obligada”	  a	  preguntes	  del	  
professor	  

	   	  

Pregunta	  al	  professor	  sobre	  el	  tema	   	   	  
Pregunta	  al	  professor	  sobre	  una	  altra	  cosa	   	   	  
Surt	  a	  la	  pissarra	   	   	  

Treball	  individual	  en	  el	  temps	  establert	   	   	  

Parla	  d’altres	  coses	   	   	  

Aixeca	  la	  mà	   	   	  

Correcció	  dels	  exercicis	   	   	  

Pregunten	  l’hora/miren	  el	  rellotge	   	   	  

	  
Ítem	  a	  observar	   Valoració	   Observacions	  
La	  professora	  promou	  o	  fomenta	  la	  participació	  activa	  
de	  tots	  els	  alumnes?	  

gens	  	  	  	  poc	  	  	  	  força	  	  	  	  molt	   	  

L’activitat	  afavoreix	  la	  participació?	   gens	  	  	  	  poc	  	  	  	  força	  	  	  	  molt	   	  
Els	  alumnes	  semblen	  motivats?	   gens	  	  	  	  poc	  	  	  	  força	  	  	  	  molt	   	  
	  
Als	  15	  minuts.	  	  
Núm.	  d’alumnes	  que	  segueixen	  la	  classe:	  	  
Què	  s’està	  fent	  en	  aquest	  moment?	  
...........................................................................
...........................................................................	  
	  

	  
Als	  30	  minuts	  
Núm.	  d’alumnes	  que	  segueixen	  la	  classe:	  	  
Què	  s’està	  fent	  en	  aquest	  moment?	  
...........................................................................
...........................................................................	  
	  

	  
Als	  45	  minuts	  
Núm.	  d’alumnes	  que	  segueixen	  la	  classe:	  	  
Què	  s’està	  fent	  en	  aquest	  moment?	  
...........................................................................
...........................................................................	  	  



 

 

ANNEX IV 
ENQUESTES 

 



Innovació	  en	  Recerca	  Educativa	  
Màster	  de	  formació	  de	  professorat	  de	  secundària	  de	  ciències	  naturals.	  
Curs	  2014-‐15	   	   	  

	  
Enquesta	  als	  alumnes	  de	  3r	  d’ESO	  INS	  Gabriel	  Ferrater	  

	  
Com	  saps,	  estic	  estudiant	  per	  ser	  professora.	  També	  estic	  fent	  una	  recerca	  per	  saber	  quina	  és	  
la	  millor	  manera	   de	   fer	   les	   classes.	  M’agradaria	   que	  m’ajudessis	   contestant	   unes	   preguntes	  
molt	  senzilles.	  Sigues	  sincer.	  Moltes	  gràcies!!	  	  
	  
Nom	  de	  la	  teva	  mare	  ............................................................................	  
	  
Et	  consideres	  una	  persona	  participativa?	  	  	  1.	  Gens	  	  	  	  2.	  Poc	  	  	  	  3.	  Força	  	  	  	  4.	  Molt	  
Per	  què?	  ........................................................................................................................................	  
	  
Avui	  has	  participat	  a	  la	  classe	  d’alguna	  manera?	  Encercla	  que	  has	  fet.	  
	  
Sortir	  a	  la	  pissarra	  
Preguntar	  dubtes	  
Fer	  exercicis	  en	  el	  temps	  establert	  
Corregir	  	  
Pensar	  alguna	  activitat	  
Manipular	  objectes	  
Experimentar	  
Treballar	  en	  grup/parelles	  

Llegir	  
Copiar	  a	  la	  llibreta	  
Dibuixar	  
Escoltar	  
Explicar	  alguna	  cosa	  als	  demés	  
Solucionar	  un	  problema	  quotidià	  
Jugar	  	  
Altres	  	  

	  
Si	  has	  contestat	  altres,	  què	  has	  fet?	  ..............................................................................................	  
	  
Creus	  que	  has	  après	  alguna	  cosa	  en	  la	  classe	  d’avui?	  	  	  	  	  	  Sí	  	  	  	  	  	  	  No	  
	  
Què	  s’ha	  fet	  avui	  a	  classe?	  
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................	  
	  
T’ha	  agradat	  la	  classe	  d’avui?	  	  	  	  1.	  Gens	  	  	  	  2.	  Poc	  	  	  	  3.	  Força	  	  	  	  4.	  Molt	  
	  
Podries	  dir	  quins	  conceptes	  clau	  s’han	  treballat?	  Fes	  una	  llista.	  
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................	  
	  
Com	  et	  sents	  quan	  has	  de	  participar	  a	  classe?	  Marca	  amb	  una	  creu.	  

	  
	  

	  
Això	  és	  tot!!	  Moltes	  gràcies!	  	  
	  
Clara.	  

Malament,	  no	  
m’agrada	  gens.	  

Incòmode,	  
prefereixo	  fer	  la	  
meva.	  

No	  m’importa,	  
faig	  el	  que	  toca	  
fer.	  

Bé,	  així	  no	  
m’avorreixo.	  

Molt	  bé,	  
m’agrada	  molt.	  
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Enquesta	  als	  alumnes	  de	  3r	  d’ESO	  INS	  Gabriel	  Ferrater	  
	  
Com	  saps,	  estic	  estudiant	  per	  ser	  professora.	  També	  estic	  fent	  una	  recerca	  per	  saber	  quina	  és	  
la	  millor	  manera	   de	   fer	   les	   classes.	  M’agradaria	   que	  m’ajudessis	   contestant	   unes	   preguntes	  
molt	  senzilles.	  Sigues	  sincer.	  Moltes	  gràcies!!	  	  
	  
Nom	  de	  la	  teva	  mare	  ............................................................................	  
	  
Avui	  has	  participat	  a	  la	  classe	  d’alguna	  manera?	  Encercla	  què	  has	  fet.	  
Sortir	  a	  la	  pissarra	  
Preguntar	  dubtes	  
Fer	  exercicis	  en	  el	  temps	  establert	  
Corregir	  	  
Pensar	  alguna	  activitat	  
Manipular	  objectes	  
Experimentar	  
Treballar	  en	  grup/parelles	  

Llegir	  
Copiar	  a	  la	  llibreta	  
Dibuixar	  
Escoltar	  
Explicar	  alguna	  cosa	  als	  demés	  
Solucionar	  un	  problema	  quotidià	  
Jugar	  	  
Altres	  	  

	  
Si	  has	  contestat	  altres,	  què	  més	  has	  fet?	  
..............................................................................................	  
	  
Creus	  que	  has	  après	  alguna	  cosa	  en	  la	  classe	  d’avui?	  	  	  	  	  	  Sí	  	  	  	  	  	  	  No	  
	  
Què	  s’ha	  fet	  avui	  a	  classe?	  
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................	  
	  
T’ha	  agradat	  la	  classe	  d’avui?	  	  	  	  1.	  Gens	  	  	  	  2.	  Poc	  	  	  	  3.	  Força	  	  	  	  4.	  Molt	  
	  
Podries	  dir	  quins	  conceptes	  clau	  s’han	  treballat?	  Fes	  una	  llista.	  
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................	  
	  
De	  quina	  manera	  aprens	  més?	  
Contestant	  preguntes	  en	  veu	  alta	  
Fent	  exercicis	  individualment	  
Fent	  exercicis	  per	  parelles	  o	  en	  grup	  
El	  professor	  explica	  
Buscant	  informació	  

Fent	  deures	  a	  casa	  
Experimentant	  al	  laboratori	  
Resolent	  un	  problema	  quotidià	  	  
Explicant	  algú	  els	  conceptes	  
Altres............................................................

	  
De	  quina	  manera	  t’agrada	  més	  treballar?	  
Contestant	  preguntes	  en	  veu	  alta	  
Fent	  exercicis	  individualment	  
Fent	  exercicis	  per	  parelles	  o	  en	  grup	  
El	  professor	  explica	  
Buscant	  informació	  

Fent	  deures	  a	  casa	  
Experimentant	  al	  laboratori	  
Resolent	  un	  problema	  quotidià	  	  
Explicant	  algú	  els	  conceptes	  
Altres............................................................

	  
Això	  és	  tot!!	  Moltes	  gràcies!	  Clara.	  
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Enquesta	  als	  alumnes	  de	  3r	  d’ESO	  INS	  Gabriel	  Ferrater	  

	  
Com	  saps,	  estic	  estudiant	  per	  ser	  professora.	  També	  estic	  fent	  una	  recerca	  per	  saber	  quina	  és	  
la	  millor	  manera	   de	   fer	   les	   classes.	  M’agradaria	   que	  m’ajudessis	   contestant	   unes	   preguntes	  
molt	  senzilles.	  Sigues	  sincer.	  Moltes	  gràcies!!	  	  
	  
Nom	  de	  la	  teva	  mare	  ............................................................................	  
	  
Avui	  has	  participat	  a	  la	  classe	  d’alguna	  manera?	  Encercla	  que	  has	  fet.	  
	  
Sortir	  a	  la	  pissarra	  
Preguntar	  dubtes	  
Fer	  exercicis	  en	  el	  temps	  establert	  
Corregir	  	  
Pensar	  alguna	  activitat	  
Manipular	  objectes	  
Experimentar	  
Treballar	  en	  grup/parelles	  

Llegir	  
Copiar	  a	  la	  llibreta	  
Dibuixar	  
Escoltar	  
Explicar	  alguna	  cosa	  als	  demés	  
Solucionar	  un	  problema	  quotidià	  
Jugar	  	  
Altres	  	  

	  
Si	  has	  contestat	  altres,	  què	  has	  fet?	  ..............................................................................................	  
	  
Creus	  que	  has	  après	  alguna	  cosa	  en	  la	  classe	  d’avui?	  	  	  	  	  	  Sí	  	  	  	  	  	  	  No	  
	  
Què	  s’ha	  fet	  avui	  a	  classe?	  
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................	  
	  
T’ha	  agradat	  la	  classe	  d’avui?	  	  	  	  1.	  Gens	  	  	  	  2.	  Poc	  	  	  	  3.	  Força	  	  	  	  4.	  Molt	  
	  
Podries	  dir	  quins	  conceptes	  clau	  s’han	  treballat?	  Fes	  una	  llista.	  
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................	  
	  
D’aquestes	  activitats	  que	  has	  fet	  en	  aquest	  tema,	  indica	  la	  que	  més	  t’hagi	  agradat.	  Només	  una!	  
Fer	  els	  exercicis	  del	  dossier	  
Dissenyar	  l’experiment	  de	  la	  solubilitat	  
Veure	  les	  tècniques	  de	  separació	  al	  
laboratori	  
Corregir	  l’exercici	  del	  company	  

Dissenyar	  la	  màquina	  
L’activitat	  inicial	  dels	  potets	  
Escoltar	  les	  explicacions	  de	  la	  professora	  
Fer	  deures	  a	  casa	  
Corregir	  els	  deures	  a	  classe	  

	  
Què	  tal	  ho	  he	  fet	  com	  a	  professora?	  Què	  podria	  millorar??	  
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................	  
	  
Això	  és	  tot!!	  Moltes	  gràcies!	  	  
Clara.	  
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Enquesta	  als	  alumnes	  de	  3r	  d’ESO	  INS	  Gabriel	  Ferrater	  

	  
Com	  saps,	  estic	  estudiant	  per	  ser	  professora.	  També	  estic	  fent	  una	  recerca	  per	  saber	  quina	  és	  
la	  millor	  manera	   de	   fer	   les	   classes.	  M’agradaria	   que	  m’ajudessis	   contestant	   unes	   preguntes	  
molt	  senzilles.	  Sigues	  sincer.	  Moltes	  gràcies!!	  	  
	  
Nom	  de	  la	  teva	  mare	  ............................................................................	  
	  
Avui	  has	  participat	  a	  la	  classe	  d’alguna	  manera?	  Encercla	  que	  has	  fet.	  
	  
Sortir	  a	  la	  pissarra	  
Preguntar	  dubtes	  
Fer	  exercicis	  en	  el	  temps	  establert	  
Corregir	  	  
Pensar	  alguna	  activitat	  
Manipular	  objectes	  
Experimentar	  
Treballar	  en	  grup/parelles	  

Llegir	  
Copiar	  a	  la	  llibreta	  
Dibuixar	  
Escoltar	  
Explicar	  alguna	  cosa	  als	  demés	  
Solucionar	  un	  problema	  quotidià	  
Jugar	  	  
Altres	  	  

	  
Si	  has	  contestat	  altres,	  què	  has	  fet?	  ..............................................................................................	  
	  
Creus	  que	  has	  après	  alguna	  cosa	  en	  la	  classe	  d’avui?	  	  	  	  	  	  Sí	  	  	  	  	  	  	  No	  
	  
Què	  s’ha	  fet	  avui	  a	  classe?	  
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................	  
	  
T’ha	  agradat	  la	  classe	  d’avui?	  	  	  	  1.	  Gens	  	  	  	  2.	  Poc	  	  	  	  3.	  Força	  	  	  	  4.	  Molt	  
	  
Podries	  dir	  quins	  conceptes	  clau	  s’han	  treballat?	  Fes	  una	  llista.	  
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................	  
	  
D’aquestes	  activitats	  que	  has	  fet	  en	  aquest	  tema,	  indica	  la	  que	  més	  t’hagi	  agradat.	  Només	  una!	  
Fer	  la	  cromatografia	  al	  laboratori	  
Fer	  els	  deures	  a	  casa	  
Fer	  els	  esquemes	  dels	  conceptes	  
Escoltar	  explicacions	  de	  la	  professora	  

Fer	  exercicis	  a	  classe	  
Veure	  les	  diferents	  tècniques	  de	  separació	  
al	  laboratori	  
Corregir	  els	  deures	  a	  classe	  

	  
Com	  creus	  que	  hauria	  de	  ser	  una	  classe	  per	  a	  que	  t’agradés	  i	  alhora	  aprenguessis?	  
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................	  
	  
Això	  és	  tot!!	  Moltes	  gràcies!	  	  
Clara.	  


