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Àlex Martín Salamó -maig 2015- 
 

La portada d’aquest treball exemplifica la línia metodològica proposada: a partir 
de llibres de text reals de secundària he creat el dibuix que il·lustra el treball. 

Això simbolitza la creació d’art a partir dels coneixements curriculars per tal de 
treballar-los i assolir-los. 
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life needs art.
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Sense emoció no hi ha aprenentatge, i no hi ha res que ens pugui moure més 
emocionalment que l’art. Així doncs, perquè no treballar ciències des de l’art? 
La creativitat obliga al nostre cervell a treballar aspectes clau de l’aprenentatge 
com l’abstracció o la interpretació, així doncs, no ens interessa treballar des 
d’aquí per exercitar aquestes capacitats? Tots tenim habilitats diferents, però a 
tots ens agrada expressar-nos d’alguna manera o altre, perquè no explotar les 
nostres necessitats expressives? Aquest treball explora i estudia la creació 
artística com a escenari per l’aprenentatge de les ciències, valorant els 
diferents aspectes teòrics i metodològics i una intervenció puntual a l’aula. 

Paraules clau: creativitat, art, creació, metodologia, emoció, 
multicompetencialitat, memorització, abstracció, intepretació, processos 
congitius, neurologia, neuroestètica, flow, motivació, lleis de Newton, 
tractament de la diversitat, ciència i art. 

 

Sin emoción no hay aprendizaje, y no hay nada que nos pueda mover más 
emocionalmente que el arte. Entonces, ¿por qué no trabajar ciencia desde el 
arte? La creatividad obliga a nuestro cerebro a trabajar aspectos clave del 
aprendizaje como la abstracción o la interpretación, entonces, ¿no nos 
interessa trabajar desde ahí para ejercitar estas capacidades? Todos tenemos 
habilidades distintas, pero a todos nos gusta expresarnos de una fora u otra, 
¿por qué no explotar nuestras necesidades expresivas? Este trabajo explora y 
estudia la creación artística como escenario para el aprendizaje de las ciencias, 
valorando diferentes aspectos teóricos y metodológicos y una intervención 
puntual en el aula. 

Palabras clave: creatividad, arte, creación, metodología, emoción, 
multicompetencialidad, memorización, abstracción, intepretación, procesos 
congitivos, neurología, neuroestética, flow, motivación, leyes de Newton, 
tratamiento de la diversidad, ciéncia y arte. 

 

There is no learning without emotion, and nothing can move us emotionally 
better than art. Then ¿why don’t we study sciencies through art? Creativity 
forces our brain to work key aspects in learning like abstraction or interpretation, 
then, ¿isn’t it interesting to study from that point to exercice such capacities? 
We all have diferent habilities, but we all like expressing ourselves in some 
other way, the, ¿why don’t we use our expression needs when it come to 
learning? This essay explores  ans studies artistic creation as an scenario for 
sciences teaching, reviewing several theoric and methodologic aspects and a 
class intervention. 
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Introducció  
  

“Nos Enric, per la divina gràcia rei d’Anglaterra e senyor de la Gran Bretanya e 
del Principat de Gal·les e d’Irlanda, notificam emperadors, reis, ducs, comptes, 
marquesos, nobles, cavallers e gentils homens [...]” 

Així començava la versió de Tirant lo Blanc que fa uns deu anys vaig estar 
representant amb la companyia de teatre Rodamón. Deu anys després cada 
vegada que ens trobem amb l’Andrea, la meva companya en el monòleg inicial, 
podem recitar sencer, a l’uníson, aquest text. Fil per randa, coma a coma, to a 
to. És un fenòmen ben habitual, textos, notes, acords, gestos, danses, actors, 
ballarins, músics, poetes. Allò que vam crear, interpretar, viure, ens deixa una 
marca profunda i perdurable. És això extrapolable a l’escola? A l’aprenentatge 
de les ciències? Igual que recordo frases dels pastorets que vam fer a quart de 
primària, recordo l’estructura típica d’una domus romana en el treball sobre 
l’edat antiga que a cinquè ens van fer teatralitzar -jo feia de Juli Cèsar-. Per què 
no portar-ho a les classes de ciències de secundària, farcides de conceptes 
totalment nous i abrumadorament abstractes?  

Amb més de tretze anys d’experiència teatral, un títol d’art dramàtic, diversos 
en cant i piano i autoconsiderant-me artista en actiu, era molt obvi voler vincular 
el que han sigut les dues grans passions de la meva vida: l’art i la ciència. Fa 
anys que he anat tenint experiències pedagògiques i, més enllà de la típica 
classe de repàs que tant ajuda a l’universitari a sobreviure, he tingut la sort de 
poder desenvolupar diversos projectes d’educació artística en el camp, 
sobretot, del teatre. Aquestes experiències m’han permès entreveure el valor 
que el treball des de l’art pot tenir en diversos camps tant purament acadèmics 
com lligats al desenvolupament emocional de la persona. No és en va que 
actualment és habitual sentir parlar de musicoteràpia o teràpia psicodramàtica 
com a eines pel treball psicològic. 

A priori, i de tot el que hem estat treballant durant aquests mesos de màster, 
diversos punts tractats m’han animat a seguir aquesta línia de treball: 

Sense emoció no hi ha aprenentatge (Mora, 2013), i poques coses hi ha amb 
més capacitat de moure’ns emocionalment que l’art. 

Tots tenim habilitats diferents, però a tots ens agrada expressar-nos d’alguna 
manera, tots tenim, evidenciada o no, una necessitat expressiva. Així doncs per 
què no explotar aquestes necessitats? 

La ciència en concret planteja al llarg de la secundària tot un ventall de 
continguts molt diversos, alguns molt abstractes i possiblement vistos com 
llunyans per part dels alumnes. Són alhora temes amb un gran potencial de 
fascinació, ja que es tracten grans temes clau que, agafats amb una actitud 
positiva, podem resultar molt interessants per la diversitat dels alumnes. Per 
tant considero que és una assignatura on el treball des de l’art podria resultar 
especialment fructífer. 
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Un cop esbossades les línies del treball, he pogut veure que és un camp força 
verge a nivell d’investigació pedagògica. És molt habitual avui en dia la 
investigació en el camp de la creativitat, enfocada sobretot en com fomentar la 
creativitat –científica- a les classes de ciències. És a dir com “ensenyar” 
creativitat mentre ensenyem ciències. És una branca molt interessant ja que la 
creativitat és una competència crucial en molts àmbits de la vida adulta (més 
enllà dels artístics) i no es sol treballar activament a la secundària plantejada 
clàssicament. Tot i així la meva recerca està plantejada de forma totalment 
inversa: jo em plantejo ensenyar ciència exercint la creativitat. Aprendre cièncie 
fent art. Per tant quan parlo de creativitat parlo generalment de creativitat 
entesa com a capacitat de crear quelcom artísticament rellevant i original. 
Sovint en pedagogia es treballa la creativitat per formular preguntes o per 
trobar solucions a un problema, però no és aquesta creativitat la que tracto 
aquí. Considero per tant que proposar aquesta metodologia de treball pot 
representar una important innovació amb gran possibilitat d’ésser 
implementada a l’aula. Pot tractar-se d’una eina de treballar i fomentar la 
creativitat en els alumnes, treballar ciència de manera diferent i treballar 
elements més extracurriculars com l’expressió o les necessitats artístiques, 
temes absolutament oblidats en la majoria de centres. 

 

Avui en dia es camina cap a una escola on no només s’inculquin continguts, 
sinó que també es treballin valors i competències que permetin als alumnes 
ésser futurs ciutadans capaços. L’art és part crucial del que ens institueix com a 
éssers humans, és quelcom que ens frapa, ens sorprèn, ens mou, ens genera 
coses. Ens construeix. Sovint a la secundària actual no queda espai pel gaudi i 
la valoració de l’art, l’art pur, allunyat del pragmatisme. Certament les 
generacions actuals són reticents a apropar-se a l’art. Cada cop trobem més 
joves que no llegeixen, no els importa el més mínim la pintura i consideren que 
la dansa o el teatre són ridículs. Evidentment la responsabilitat primera de que 
això canvii rau en la institució familiar, però des de l’escola cal fomentar i 
reivindicar l’art, fomentant-ne la pràctica i donant eines i oportunitats pel seu 
gaudi i valoració. En molts nivells de la nostra societat la família no pot donar 
accés als seus fills a contingut cultural i artístic i en altres no es dóna la prioritat 
que això pot tenir, per tant l’escola cal que exerceixi de catalitzador per tal que 
els alumnes d’estrats menys afavorits tinguin accés a l’art i, sobretot, aprenguin 
a valorar-lo i els de nivells més acomodats prenguin consciència de la seva 
importància i aprofitin les oportunitats que se’ls brinden per gaudir-lo. 

 

En el currículum oficial d’ESO parla de l’aport que la competència científica pot 
fer a la competència artística (Currículum educació secundària obligatòria, 
Decret 143/2007 DOGC núm. 4915), ajudant a l’apropament a formes 
d’expressió, raonament, valoració i actuació que difereixen del sentit comú. La 
ciència no deixa de ser un conjunt de models, teories, processos i valors 
contruïts per homes i dones al llarg dels segles i conformen per tant una part 
bàsica de la nostra cultura actual. Així doncs la competència artística i cultural i 
la científica conflueixen en el treball per tal que l’alumne desenvolupi la 
imaginació i la creativitat, bàsiques en ambdós camps, i descobreixi la font de 
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plaer que representen. 

També és destacable el treball sobre la competència d’autonomia i iniciativa 
personal que el projecte planteja, ja que els alumnes hauran de decidir què 
treballar i com treballar-ho i fins i tot amb qui treballar-ho o optar per fer-ho sols. 
Un dels màxims objectius que al centre on he cursat les pràctiques es 
plantegen és treballar la presa de decisions, l’autonomia, i al treballar amb les 
propies necessitats expressives l’alumnes s’ha d’implicar i prendre decisions en 
ferm. 

 

També és punter tractar la diversitat d’intel·ligències que un individu pot 
desenvolupar de forma diferencial. Ja a principis dels anys 80 Howard Gardner 
(1983, 1999) va proposar la seva teoria d’intel·ligències múltiples però encara 
és habitual trobar educació de tipus clàssic que gratifica bàsicament uns tipus 
d’intel·ligència en detriment d’altres. Ja en el disseny de la unitat sencera vam 
voler equilibrar l’avalauació per adaptar-la a les diferents capacitats (l’examen 
final té un valor del 30%, el mateix que el de la carpeta d’aprenentatge digital 
que han d’anar omplint i gairebé el mateix que el del treball de ciència i art), 
però concretament el treball artístic pot fomentar una treball molt més divers pel 
que fa a les intel·ligències múltiples ja que entren en acció no només conceptes 
teòrics i formals (que els alumnes poden modular segons les seves capacitats, 
optant per treballs més lingüístics, més plàstics, més musicals,...) sinó tot una 
vessant emocional d’expressió que comporta un treball d’exploració 
introspectiu sobre les pròpies capacitats i necessitats i un treball interpersonal, 
ja que projectes el teu mitjà d’expressió amb la finalitat que els companys el 
copsin. El treball artístic és un treball molt complert ja que has d’exercitar 
habilitats d’exploració pròpia i de relació amb els altres per projectar la peça 
que vols crear i com ha de ser però també aspectes formals i tècnics 
(lingüístics, musiclas, de gestió de l’espai, de psicomotricitat,...) per aconseguir 
plasmar el concepte satisfactòriament. 

 

No puc tancar aquesta introducció sense fer referència a la jerarquia dels 
nivells de repte cognitiu que suposen diferents situacions acadèmiques que va 
plantejar Benjamin Bloom (1956) i posteriorment va revisar i actualitzar Lorin 
Anderson (2001). Aquesta classificació indica un seguit de categories que 
il·lustren les activitats que suposen un desafiament cognitiu de menor a major: 

 

 

 

 

 

 

Fig.	  1	  Comparativa	  de	  la	  taxonomia	  de	  Bloom	  segons	  Bloom	  i	  segons	  Anderson.	  Wilson,	  Leslie	  O.	  (2001)	  
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Crear suposa l’esglaó més alt de l’escala, ja que per crear quelcom nou a partir 
d’un coneixement previ no només l’has d’entendre, sinó que cal que siguis 
capaç de fer-hi un procés d’avaluació i anàlisi que et permeti deconstruir i 
reconstruir els coneixements. 

	  

L’objectiu general d’aquest treball seria doncs: 
 

Estudiar si la creativitat artística és un escenari adequat per 
l’aprenentatge de les ciències. 

 
Aquest objectiu general el podem desglossar en quatre objectius específics, 
tres d’experimentals vinculats a la intervenció a l’aula i un de revisió teòrica: 
 

1. Valorar si treballar ciència des de l’art augmenta la motivació. 

Un objectiu primari a l’hora d’estudiar una innovació d’aquest tipus és, opino, 
l’estudi de l’efecte emocional que té sobre els alumnes, i si aquest implica un 
augment de la motivació cap a l’estudi que pugui revertir en un millor 
assoliment dels continguts però també a un ambient agradable en l’espai 
d’aprenentatge i una actitud positiva cap als continguts. 

2. Valorar si treballar ciència des de l’art facilita un assoliment significatiu 
dels continguts. 

Seguidament és interessant estudiar si aquest tipus de treball representa un 
augment destacable i directe de l’assoliment dels continguts, quantificable tant 
en el contingut del treball en si com en els resultats finals de la unitat. Dins 
aquest apartat podriem incloure dos subobjectius més extensos en els quals no 
s’aprofundirà massa en aquest treball: 

o Valorar si treballar ciència des de l’art facilita l’abstracció, la 
interpretació i la memorització. 

És a dir si el treball dels continguts científics mitjançant l’art facilita l’assoliment 
per una activació de les diferents capacitats cognitives vinculades en el procés 
d’aprenentatge. Aquest objectiu es podria estudiar experimentalment, però en 
aquest treball ens limitarem a fer-ho bibliogràficament emmarcat en l’últim dels 
objectius aquí plantejats. 

També dins la valoració de l’assoliment podriem: 

o Valorar si treballar ciència des de l’art fomenta la 
multicompetencialitat de la tasca didàctica. 

De la mateixa manera que un major assoliment podria venir causat per un 
augment de les diferents capacitats cognitives, aquest podria també, i no de 
forma aïllada, deure’s a una diversificació dels recursos necessaris per la tasca. 
Un treball que requereix l’exercici de diferents competències i l’exercici 
d’intel·ligències diverses, pot facilitar que cada alumne trobi el seu camí propi 
pel qual arribar a l’assoliment dels continguts. 
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3. Valorar si la llibertat metodològica facilita la tasca d’aprenentatge i 
l’atenció a la diversitat o confón als alumnes i els fa perdre’s. 

Un dels punts que em van semblar més misteriosos, si se’m permet l’expressió, 
és el de a llibertat metodològica, si aquesta seria positiva i facilitaria que els 
alumnes explotessin les seves necessitats expressives o es perdrien davant el 
gran ventall d’opcions. 

Per últim i com a objectiu de recerca bibliogràfica addicional: 

4. Apropar-se a les bases neurològiques de la creativitat i la seva 
vinculació amb el procés d’aprenentatge. 

Hi ha certament força recerca en el camp de la neurobiologia sobre els 
processos que tenen lloc al cervell vinculats a la creativitat, i és un camp que, 
per tant, ens pot donar molta informació sobre les possibilitats del treball 
didàctic utilitzant la creativitat. 

 

Després d’aquesta introducció i el plantejament dels objectius a assolir, 
desenvoluparé una recerca bibliogràfica que ens situii en el marc teòric existent 
sobre creativitat i ciència i explori un xic sobre les bases neurobiològiques de la 
creativitat i la seva vinculació possible amb el procés d’aprenentatge. Tot 
seguit, a partir del que he pogut observar a l’aula, plantejaré les bases de la 
recerca a fer i n’establiré la metodologia. A continuació presentaré el 
desenvolupament del recurs concret implementat i la seva aplicació a l’aula així 
com els resultats que he pogut extreure de la intervenció. Per últim exposaré 
les conclusions a les que he pogut arribar així com les possibilitats de millora i 
de transversalitat de la proposta. 
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Revisió Teòrica 
Un dels objectius que m’he marcat per aquest treball és fer una petita recerca 
bibliogràfica sobre la relació entre les bases neurològiques de la creativitat i el 
procés de l’aprenentatge, ja que partia de la sospita que en podia establir 
vincles. Sorprenentment existeix força recerca en aquesta línia i he pogut llegir 
molts articles al respecte. En l’apartat de bibliografia hi ha llistats tots els 
articles consultats, aquí em limitaré a fer un breu resum de les idees rellevants 
que n’he pogut extreure. 

El flow 

Un dels autors que he pogut descobrir fent aquesta recerca i que m’ha donat 
eines clau per establir bases en la intervenció a l’aula ha sigut Mihály 
Csíkszentmihályi i la seva teoria del flow (Csíkszentmihályi, 1990, 1996, 1998). 
El flow és un estat de concentració màxima, d’absorció en una tasca. Implica 
un nivell alt de motivació intrínseca i es caracteritza per una sensació de 
llibertat, de goig. En aquest estat se’ns oblida el pas del temps i les 
distraccions. És un estat òptim d’atenció que sol anar lligat a la creació artística. 
Csíkszentmihályi sol posar com a exemple d’estat de flow el músic de jazz que 
improvitza durant estona i estona. A l’hora de plantejar com havia de ser la 
proposta artística a l’aula, vaig seguir un xic les directrius que Csíkszentmihályi 
considera clau a l’hora d’assolir aquest estat. 

Neurociència de la creativitat 

Hi ha extensos estudis sobre el cervell i la creativitat, la majoria centrats en 
discernir les zones d’aquest que s’estimulen amb el pensament creatiu. Els 
estudis (Dietrich, 2004) indiquen que la creativitat és el resultat de la 
combinació de quatre tipus de mecanismes i és processada pels circuits i les 
capacitats cognitives del còrtex prefrontal dorsolateral (CPFDL). En canvi el 
coneixement està emmagatzemat a les àrees parietoccipitotemporals (TOP) del 
cervell i per tant no tenen una relació morfo-fisiològica directa, com és evident 
pel fet que pot haver-hi creació sense coneixement (pots crear quelcom sense 
una base de coneixement, un quadre inspirat per una sensació o una cançó 
fruit d’una emoció) i coneixement sense creació (memorització). En canvi, la 
revisió bibliogràfica que el Dr. Roberto Colom Marañon fa dins el llibre 
Creatividad y neurociencia cognitiva (2012) sobre els estudis existents de la 
relació entre intel·ligència i creativitat indiquen que hi hauria una certa relació 
entre la capacitat intel·lectual i la capacitat per ésser creatiu, degut a que el 
caràcter abstracte de les estratègies de la resposta creativa faria que la gent 
més intel·ligent se’n pogués beneficiar més. Els estudis conclouen però que 
caldria pulir molts apsectes metodològics per poder considerar rellevants 
aquestes relacions. També són destacables diversos capítols més d’aquest 
llibre en aquest sentit, concretament els d’Andreas, Hagendoorn, Martínez 
Otero, Nadal Roberts, Marcos, Flexas i Oliver (2012).  Per aprofundir en 
aquesta relació cal però remetre’s als estudis que va iniciar l’any 1999 Semir 
Zeki, considerat pare de la neuroestètica, un nou camp que vol estudiar les 
bases neurològiques de la creativitat. En el seu article Artistic creativity and the 
brain (Zeki, 2001), ens planteja l’estudi de l’art visual, fruit directe del cervell 



	   12	  

visual. En aquesta línia planteja dues connexions principals entre els dos 
elements:  

Primerament el quid de l’adquisició en sí del coneixement, la intepretació del 
món i l’extracció de característiques, patrons i constàncies que ens permetin 
estructurar els inputs i posteriorment processar-los. És a dir la interpretació i 
l’expressió.  

Segon, l’abstracció, el pas de concret a general. Zeki diu que el procés 
d’abstracció que fa l’artista és similar al que ha de fer el cervell, i doncs l’estudi 
de l’art pot revertir en un major coneixement del procés d’abstracció en 
l’aprenentatge. 

No m’extendré més, dels estudis presents en concloc que la neuroestètica és 
una branca molt recén, amb poc fet i molt per fer i amb unes expectatives molt 
grans i interessants. A mida que avanci en podrem extreure sens dubte més 
dades de la relació entre els processos cognitius de l’aprenentatge i la 
creativitat. 

Estètica i ciència, educació creadora 

Per tancar aquesta breu revisió m’agradaria destacar dos articles en els que no 
puc entrar massa però que em semblen destacables de mencionar. Primer 
l’assaig de Julio Romero (2012) sobre les aplicacions de l’art en educació. 
Parla de l’art present a l’escola com un oci consentit, una creativitat 
escolaritzada i no una oportunitat genuïna d’expressar-se. Tan de bo hagués 
trobat aquest article en un momento més embrionari de la recerca! Per últim he 
de destacar el preciós article de Mark Girod (2007) sobre la importància de 
valorar el contingut estètic de la ciència igual que ho fem amb l’art, 
especialment enfocat a educadors. Potser no és una gran tesis però sí un bon 
article de reflexió filosòfica. Tanco, com fa ell, amb aquesta cita de Root-
Bernstein  
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L’observació i el plantejament 
En el meu període de pràctiques he tingut la sort de poder treballar amb 
pràcticament tots els nivells des de primer d’ESO fins a primer de Batxillerat, 
però la intervenció la he plantejat per segon d’ESO. La secundària obligatòria 
és sens dubte una època turbulent, on entrem com a nens i hem d’abandonar 
com a adolescents amb una idea clara de què volem fer a la vida. A partir de 
segon d’ESO s’inicia el canvi profund, el pas del nen juganer a l’adolescent 
conflictuat i considero que la metodologia educativa hauria de monitoritzar 
aquest canvi i variar conseqüentment per evitar un fenòmen que, 
personalment, estic fart de veure. Si la pràctica didàctica no és capaç 
d’adaptar-se a les necessitats canviants dels joves, és impossible que aquests 
no sentin un rebuig cap el que se’ls està intentant inculcar. Com a professor 
particular he pogut seguir diversos casos de joves que han anat creixent i 
canviant durant la secundària i als qui no se’ls ha sabut oferir les eines que 
necessitaven per evolucionar i aprendre. Això comporta un absolut desencís 
cap als estudis i una necessitat apremiant de marxar de l’escola i incorporar-se 
al món laboral o el que més s’assembli al “món real” que veuen tan allunyat de 
les aules. Això acostuma a anar lligat a uns resultats molt justos, deguts a un 
tedi absolut per la pràctica de l’estudi i una desmotivació absoluta i finalment a 
la ferma decisió de no seguir estudiant o, si s’hi arriba, cursar un mòdul de 
formació professional de grau mig. A priori és perfectament legítim que un jove 
vulgui cursar formació professional, però sovint aquesta decisió no va 
sustentada per la voluntat d’assolir una fita o d’arribar a poder-se dedicar al que 
un somia, simplement respon a la necessitat de fugir de l’escola. Molts 
d’aquests joves, un cop fora de l’institut, treballant o cursant FP, comencen a 
descobrir les seves necessitats i somnis i llavors només poden resignar-se o 
començar el llarg i ferragós camí (excent de facilitats) per arribar a cursar el 
grau superior o arribar a la universitat. Alguns d’aquests joves trobaran la 
motivació que els impulsarà a, sense el suport social que dóna l’escola, 
treballar per arribar a les seves fites, però molts quedaran bloquejats altre cop 
en les assignatures instrumentals per les que tant rebuig han sentit. Per tant 
des de l’escola hauriem de lluitar contra aquesta desmotivació, perquè al 
arribar al final de la secundària obligatòria, els alumnes puguin prendre aquesta 
primera decisió sobre quin camí triar (decisió que inevitablement marcarà 
sobremanera el seu futur immediat) de forma lliure de prejudicis, lliure de 
càrregues de rebuig. És clau per tant que l’alumne se senti còmode en el viatge 
de la seva educació i que valori els resultats directes fruit del seu esforç. Per 
això em sembla crucial que les intervencions a l’aula tinguin en ment no només 
la transmissió més satisfactòria dels continguts sinó també aquesta vessant 
emocional tan important i que pot marcar la diferència.  

La intervenció dóna doncs un valor igual als resultats acadèmics quantificables 
i als resultats més subjectius com pot ser la motivació, la satisfacció o la 
implicació, així com a l’anàlisi particular de les eines i el risc expressiu que es 
pugui prendre en cada cas. 

Concretament en el curs de segon d’ESO on he implementat la recerca, trobem 
gran varietat pel que fa al desenvolupament en l’àrea biològica, ja que trobem 
alumnes molt desenvolupats i altres que segueixen presentant característiques 
molt infantils. Això no va estrictament lligat amb el desenvolupament en l’àrea 
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cognitiva que ens planteja una gran diversitat de nivells dins la classe (amb 
diversos alumnes amb giagnòstics diversos, des de dislèxies a casos de TDA o 
alguns de més complexos). Pel que fa a l’àrea social i emocional, es detecta 
l’inici de l’adolescència en moltes situacions, però barrejat amb altres de molt 
infantils. Aquest impàs pot fàcilment suposar un conflicte per la pròpia persona, 
és una època de molts canvis físics, emocionals i socials i això pot generar 
confusió i problemes que entorpeixin i dificultin el procés educatiu. Cal dir però 
que al ser una escola concertada situada al centre de Terrassa, no presenta 
una gran diversitat pel que fa a l’origen socioeconòmic ni cultural dels alumnes, 
que provenen majoritàriament de famílies de classe mitja catalana. 

En els dos grups amb els que treballarem, ens trobem addicionalment que hi 
ha una diferència notable entre grup A i grup B pel que fa al nivell i a l’actitud a 
classe. Per atzar, al grup A s’han concentrat més alumnes amb capacitats 
elevades i menys disruptius, mentre que el B sempre queda un xic darrere en 
totes les avaluacions (de totes les assignatures, en gairebé tots els exàmens i 
tests) i presenta importants problemes de disciplina, amb freqüents 
amonestacions i un nombre destacablement major d’expedients disciplinaris. 

Com a punt positiu tenim que ambdós són uns grups que estan força 
acostumats a treballar de forma innovadora. Tot i que en general a l’escola 
predomina la classe magistral clàssica, en totes les assignatures abunden els 
projectes i treballs en grup força interessants. Sense anar més lluny per l’últim 
tema del bloc anterior de ciències, van haver de dissenyar una casa 
autosuficient i fer-ne una maqueta. Això dóna un escenari millor per la 
investigació docent, ja que hi ha un cert costum d’innovar i el fet de la innovació 
en sí ja no és una novetat per ells. 

Des de primer moment vam saber que a segon d’ESO haviem d’implementar la 
unitat dedicada a l’estudi de les Forces i la Pressió: representació de forces, 
magnituds vectorials, massa/pes, suma de forces, lleis de Newton, pressió 
atmosfèrica,... La física (especialment en aquest nivell) és una de les branques 
de les ciències naturals que més abstractes i allunyades de la realitat els poden 
semblar als alumnes, tot i tractar-se de fenòmens absolutament quotidians. Per 
tant vam prioritzar en el disseny de la unitat que aquesta permetés als alumnes 
apropar-se i descobrir la quotidianitat de la física i treballar des d’una posició 
positiva, motivada i diferent. En el segon punt és on s’implementa la meva 
recerca. 

Seguint les indicacions plantejades per Mihály Csíkszentmihályi (1990, 1996) 
sobre com assolir un estat de flow (tal i com he comentat anteriorment), vaig 
veure la necessitat de que el treball artístic fos un treball de síntesi, que 
busqués treballar un seguit de continguts ja donats a l’aula. Els alumnes es 
podran deixar portar i submergir en un estat de creativitat artística si els 
conceptes que han de plasmar de forma rigorosa són clars i concrets. En canvi, 
i per fomentar la creació lliure i explotar les capacitats i necessitats expressives 
de cadascú, caldria que el format fos el màxim lliure possible. Continguts molt 
acotats i explicitats que caldrà plasmar utilitzant una metodologia totalment 
lliure. Cal evidentment donar certes pautes, especialment per l’edat i la poca 
costum de treballar en aquests termes que poden tenir els alumnes, per tant 
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caldrà oferir indicacions concretes a mode de rúbrica de com s’avaluarà la 
peça. 

  

 

 

Aquest treball ens permetrà llavors recollir diversos tipus de dades: 

• Correcció en la part de l’examen de la unitat referent al tema treballat 
artísticament. 

• Correcció en la part de la carpeta d’aprenentatge digital treballada 
artísticament. 

• Varietat de tipologies de treballs entregats. 
• Correció del treball presentat, a desglossar entre: 

o Rigorositat en els continguts dels treballs presentats. 
o Rellevància artística dels treballs presentats. 

• Motivació dels alumnes envers el treball proposat. 
• Facilitat a l’hora d’iniciar el treball. Facilitat per decidir grup i 

metodologia. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.	  2	  Esquematització	  del	  disseny	  metodològic.	  	  
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Desenvolupament de la intervenció  
A l’hora de plantejar la intervenció dins la unitat didàctica, vaig decidir que els 
alumnes treballessin de forma artística la part del temari corresponent a les lleis 
de Newton. El treball s’emmarca en un punt avançat del cicle d’aprenentatge, 
quan ja s’han extret les idees prèvies, introduït conceptes nous i es comença la 
fase d’estructuració i utilització dels continguts treballats.  

Les tres lleis de Newton són unes proposicions de formulació complexa que 
amaguen però realitats certament obvies i quotidianes, per tant em va semblar 
que era òptim que els alumnes s’hi apropessin i en féssin una digestió creativa. 
També facilitava un context d’aplicació pel treball:  

HEM D’AJUDAR ISAAC NEWTON A FER 
ARRIBAR LES SEVES LLEIS A TOTHOM! 

Això permetia fer quatre pinzellades sobre la vida de sir Isaac Newton, un 
personatge amb trets certament característics, com la seva famosa antipatia. 
Així doncs, de retruc, es pot treballar un xic d’història de la ciència, presentant 
el context de l’època i espai on va estudiar Newton, així com la seva relació 
amb altres científics que també es treballen en la unitat com Hooke. 

La finalitat del treball és doncs que els alumnes plasmin en una peça artística 
lliure, que pot ser de format audiovisual, escultòric/pictòric, narratiu o escènic, 
de forma rigurosa les tres lleis de Newton i el concepte de força. Així doncs es 
preté que l’alumne s’obligui a prendre aquests continguts i entendre’ls prou 
com per poder-los reinterpretar de forma artística segons la pròpia necessitat 
expressiva. 

Tots els conceptes s’hauran donat prèviament a classe: 

-Què és una força? En la primera sessió de la unitat didàctica es fa un treball 
d’extracció d’idees prèvies consistent en un qüestionari que els alumnes han de 
resoldre individualment i després en petits grups. Un cop resolt i consensuat, 
els petits grups han de proposar una definició de força i una possible 
classificació. Ja a nivell grup classe s’exposen les diferents propostes. El 
professor guia el diàleg per arribar a una definició correcta i a la classificació 
que s’utilitzarà en la unitat. 

-Primera i Segona Lleis de Newton. En la segona sessió s’ha presentat la 
representació de les forces i la suma i resta de forces (tan gràfica com 
matemàticament) en un sistema de forces. Entre la segona i la tercera sessió 
els alumnes han de resoldre una fitxa amb un seguit de sistemes de forces, 
que es corregeixen a principi de la tercera sessió. A l’hora de corregir no només 
es dóna el valor de la resultant sinó que es parla també de què passarà en 
aquell sistema: es mourà? quedarà en repòs? Davant la certa evidència de la 
relació entre força i moviment es presenten la primera i la segona llei de 
Newton que descriuen justament aquesta relació. 

-Tercera Llei de Newton. En la tercera sessió es presenten diverses 
evidències quotidianes de fàcil ressolució “lògica”, com el fet que no caiguem 
quan seiem a una cadira o perquè avancem quan nadem. Això ens porta a 
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parlar de la llei d’acció-reacció i per tant la tercera llei de Newton. La sessió 
s’acaba amb un exercici de síntesi sobre els continguts tractats, especialment 
el càlcul de forces i la diferència entre massa i pes, contextualitzat en un seguit 
de projectes espacials. 

Així doncs, i tal com hem plantejat, tenim els continguts acotats i coneguts, per 
tant ja podem proposar el treball. 

Aquest s’estructura en tres sessions d’una hora: 

1. Sessió inicial 
2. Sessió de treball autònom  
3. Sessió de posada en comú 

En aquest plantejament només es dóna UNA sessió complerta per treballar el 
projecte a l’aula i això dista molt del que considero correcte. En el plantejament 
inicial de la unitat didàctica els alumnes tenien mitja sessió inicial més dues 
sessions íntegres a l’aula però vaig decidir reduïr-ho per dos motius: 

-Calendari de centre: excursions, recuperacions i projectes diversos et treuen 
inevitablement sessions respecte el nombre setmanal teòric. Per sort en el 
nostre cas la coordinació i informació amb el centre va ser màxima i vam saber 
des del primer dia quines variacions trobariem respecte l’horari.  

-Setmana Santa: al vell mig de la nostra unitat teniem, sí o sí, els deu dies de 
vacances de setmana santa. Així que per minimitzar-ne l’impacte sobre el 
desenvolupament de la unitat vam optar per fer coincidir les vacances amb el 
desenvolupament del treball, de manera que els alumnes tinguessin la 
possibilitat de fer-lo durant el període no lectiu. Així doncs disposen de menys 
temps a l’aula però de tota una setmana llarga de vacances per fer-lo. Vaig 
considerar necessari però obrir la possibilitat de fer el treball de forma 
individual, una opció que em plantejava però que inicialment no tenia clar si 
incloure. Sabent que molts alumnes (degut al seu nivell socio-econòmic) 
marxen totes les vacances “al poble” o similar, no em semblava just obligar a 
fer un treball en grup que podia esdevenir complicat de dur a la pràctica. 

 

1-Sessió inincial: 

La finalitat d’aquesta sessió és que els alumnes entenguin en què consisteix el 
treball que se’ls demana i acompanyar-los en l’inici d’aquest. Aquests dos 
punts són especialment importants ja que cal que copsin en què consisteix el 
treball que se’ls demana, i al ser un treball força diferent de l’habitual és fàcil 
que es malinterpreti. També cal guiar-los perquè la llibertat metodològica pot 
generar que aquells alumnes menys imaginatius o creatius tinguin problemes 
per plantejar inicialment el seu treball. 

Se’ls proporciona (a l’aula projectat i virtualment, penjat al campus) les 
següents instruccions, detallades i desenvolupades a l’aula: 
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Fig.	  3	  Instruccions	  pel	  treball	  que	  van	  rebre	  els	  alumnes.	    

 

 

També se’ls penja la rúbrica que s’ha elaborat per l’avaluació del treball (rúbrica 
que caldrà flexibilitzar davant la potencial diversitat de propostes): 

 

!

Sir Isaac Newton va ser sens dubte un dels científics més 
destacables de la història de la humanitat. No només és el 
pare de la mecànica clàssica i de les lleis de la gravitació 
universal, sinó que va destacar com a matemàtica, teòleg, 
inventor, alquimista i filòsof. Va ser una figura altament 
respectada en els cercles acadèmics del seu temps, però ha 
arribat fins els nostres temps la fama de la seva enorme 
antipatia.  

Es diu que Isaac Newton només va somriure una vegada al llarg de tota la seva vida. 
Tampoc se li coneix cap parella sentimental. És comprensible doncs que els seus 
descobriments no fossin extensament divulgats entre la gent i encara ara ens resulten 
feixucs de compartir. Així doncs... 

! HEM D’AJUDAR ISAAC NEWTON A FER 
ARRIBAR LES SEVES LLEIS A TOTHOM!!

COM?!

Heu d’elaborar un treball ARTÍSTIC que contingui com a mínim i amb rigorositat els 
següents continguts: 

o Què és una força. 

o Les TRES lleis de Newton. 

 

!
Podeu fer:!

o UNA PEÇA PLÀSTICA: còmic, mural, collage, maqueta, escultura, fotografia,... 

o UNA PEÇA ESCÈNICA: dansa, teatralització, dramatització... 

o UNA PEÇA NARRATIVA: una ficció narrativa, poesia,... 

 

!
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Fig.	  4	  Rúbrica	  d’avaluació	  del	  treball	  que	  se’ls	  va	  donar	  als	  alumnes.	  

 

 

Òptimament els alumnes haurien de posar-se a treballar en el plantejament del 
treball amb la informació que se’ls ha donat i el plantejament inicial era aquest, 
donar ales i durant la primera sessió anar guiant i ajudant els que anessin més 
perduts. Però, aconsellat pel mentor del centre i el tutor de la UD, vaig optar 
per afegir una fitxa inicial que els alumnes haurien d’omplir durant aquesta 
primera sessió per tal de pautar-los el camí a fer per triar el treball, o si més no 
donar eines de referència pels que no sàpiguen per on començar. 

!
!
!

ASPECTE'A'
AVALUAR'

NOTA' GRADUACIÓ'

1"punt"
"
Expressa"amb"correcció"el"concepte"de"força"i"la"seva"relació"amb"l’acceleració."
"

1"punt"
"
Presenta"amb"correcció"la"PRIMERA"LLEI"de"NEWTON."
"

1"punt"
"
Presenta"amb"correcció"la"SEGONA"LLEI"de"NEWTON."
"

Contingut(
(4(punts)(

1"punt" "
Presenta"amb"correcció"la"TERCERA"LLEI"de"NEWTON."
"

Rúbrica(segons(el(format(escollit((5(punts)(

2"punt"

"
MATERIALS"i"TÈCNICA:"l’elecció"dels"materials"i"la"tècnica"són"els"òptims"i"
coherents"per"la"proposta."
"

2"punt"
"
RESULTAT:"la"peça"final"és"artísticament"destacable.""
"

Peça(Plàstica(

1"punt"
"
ORIGINALITAT:"la"proposta"és"diferent,"soprenent"i"arriscada."
"

2"punt"
"
DISSENY:"la"proposta"està"ben"plantejada"i"justificada.""
"

2"punt"

"
EXECUCIÓ/PRESENTACIÓ:"la"peça"s’executa"correctament"o"es"presenta"en"un"
format"que"en"permet"percepció"correcta."
"

Peça(Escènica(

1"punt"
"
ORIGINALITAT:"la"proposta"és"diferent,"soprenent"i"arriscada."
"

2"punt"
"
ASPECTES"FORMALS:"ortografia"i"gramàtica"correctes."
"

2"punt"
"
ASPECTES"LINGUÍSTICS:"estructura,"claredat,"ús"de"la"llengua,..."interessants."
"

Peça(Narrativa(

1"punt"
"
ORIGINALITAT:"la"proposta"és"diferent,"soprenent"i"arriscada."
"

"

Treball(a(classe( 1"punt"

"
S’han"aprofitat"les"sessions"a"l’aula"per"avançar"en"el"projecte"i"s’ha"mantingut"
una"actitud"de"treball"correcta"i"respectuosa."
"
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La fitxa contempla els tres eixos claus del treball: entendrè QUÈ he de fer, 
decidir COM ho vull fer i valorar si prefereixo fer-ho sol o en grup. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER ON COMENCEM? 
TINC CLAR QUÈ HE DE FER? 

QUIN TIPUS DE TREBALL VULL FER? 

Treballar'cooperativament'és'molt'enriquidor,'però'pot'tenir'algun'desavantatge.'Comenta'si'
t’agradaria'treballar'sol'o'en'grup'i'perquè.'

PLUJA D’IDEES! 

Aprofita)aquest)espai)per)escriure/hi)totes)aquelles)ides)que)et/us)venen)al)cap!)Ja)les)seleccionarem)i)
filtrarem)després!)

Quins'continguts'de'la'unitat'han'd’apareixer'
en'el'treball?'
'

Explica'amb'les'teves'paraules'en'què'
consisteix'el'treball'que'us'proposem.'
'' '

'

Aquest'projecte'et'permet'treballar'amb'aquell'mitjà'd’expressió'amb'el'qual'et'sentis'més'còmode'o'et'
vingui' més' de' gust' explorar,' sigui' el' dibuix,' l’escultura,' la' dansa,' el' teatre,' l’escriptura,' la'
fotografia..Reflexiona'quin'tipus'de'treball'et've'de'gust'fer'i'perquè.'
'

'

    M’AGRADARIA TREBALLAR SOL 0 EN GRUP? 

'

Fig.	  5	  Fitxa	  inicial	  del	  treball	  sobre	  les	  Lleis	  de	  Newton.	  
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2-Sessió de treball autònom 

Aquesta sessió es planeja per després de setmana santa per tal que els 
alumnes tinguin una sessió just abans de la sessió de posada en comú per si 
els queda alguna cosa per fer després de les vacances o han de posar en 
comú diferents parts entre els membres del grup. És possible, i així va ser, que 
alguns alumnes ja tinguin el treball acabat de casa, especialment els que ho 
fan individualment. Aquests poden avançar en les diferents tasques 
d’autoregulació que tenen (test d’autoregulació, carpeta d’aprenentatge digital), 
fer exercicis addicionals de representació i/o càlcul de forces o proposar dubtes 
al docent. El què fer dependrà de com el professor vegi que s’està 
desenvolupant la unitat i on creu que cal incidir. 

 

3.Sessió de posada en comú 

Independentment de la valoració que com a docent i investigador pugui fer jo 
dels diferents treballs entregats, em sembla molt important que els alumnes 
puugin veure els treballs dels companys, així doncs em sembla crucial una 
sessió de posada en comú o exposició o simposi, segons escaigui. Inicialment 
la meva idea era que tots els alumnes exposessin el seu treball davant de tota 
la classe, però per garantir que realment valorarien i estarien atents als treballs 
dels altres vaig optar per una coavaluació i autoavaluació dels treballs. Així 
doncs en aquesta sessió els alumnes s’agrupen en grups de tres projectes 
(procurant combinar grups grans i treballs individuals per homogenitzar la mida 
dels grups de coavaluació). Cada grup ha de mostrar, i explicar si és necessari, 
el seu treball als companys, que hauran d’omplir la fitxa de coavaluació. Un cop 
coavaluats els altres treballs cada alumne ha de reflexionar sobre el seu treball, 
omplir la fitxa d’autoavalauació i valorar si modificarien alguna cosa del treball 
ara que havien pogut veure altres treballs i n’havien fet una revisió. Al principi o 
final de la sessió (jo optaria pel final, tot i que els alumnes prefereixen al 
principi) els alumnes han de tenir temps lliure per voltar per l’aula i veure els 
treballs de la resta de grups que no han coavaluat. La nota de la coavaluació 
no està contemplada en l’avaluació final del treball ja que no estan gens 
acostumats ni a coavalauar ni a autoavaluar-se els treballs. Això va ser 
encertat ja que a l’hora d’omplir la fitxa eren excessivament benevolents o 
excessivament crítics, demostrant poc criteri i imparcialitat a l’hora d’avaluar. 

Cal dir que per qüestions de calendari i imprevistos de centre en un dels grups 
la sessió de posada en comú es va solapar amb l’inici de la part pràctica de 
pressió, per tant es va fer de forma desdoblada i en cada sessió de coavaluació 
només vam tenir la meitat de la classe. Això va augmentar l’atenció que vam 
poder posar a tots els treballs ja que amb un grup més reduït vam poder fer la 
coavaluació i autoavaluació detalladament i vam poder comentar a nivell grup 
classe la majoria dels treballs, per tant tots els alumnes van aprofundir en els 
treballs de la seva meitat de la classe. En contra partida només van poder 
veure la meitat dels treballs de la classe i per tant van perdre’s moltes opcions 
metodològiques i propostes. 
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Fig.	  6	  Fitxa	  de	  Coavaluació	  i	  Autoavaluació	  del	  treball	  sobre	  les	  Lleis	  de	  Newton.	  Pàgina	  1/2.	  

 

 

COAVALUACIÓ)
Amb$criteri,$avalueu,$seguint$la$pauta,$els$treballs$que$us$presenten$els$companys.$
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Fig.	  7	  Fitxa	  de	  Coavaluació	  i	  Autoavaluació	  del	  treball	  sobre	  les	  Lleis	  de	  Newton.	  Pàgina	  2/2.	  

 

 

 

*A la casella EXTRA s’espera que els alumnes “es mullin” i ordenin els tres 
treballs que estan avaluant, donant al que considerin millor un punt, 0.5 al 
segon i 0 al tercer. En aquest còmput s’inclou el seu propi. 
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Per tant per aquesta intervenció no cal massa recursos per part del docent ni 
del centre, més enllà de les fitxes. Certament serà necessari que el centre 
disposi d’ordinadors portàtils o aula equipada per aquells alumnes que optin 
per presentar un treball tipus vídeo o algun altre format que requereixi d’un 
suport TIC per presentar-lo. El centre pot oferir també, si s’escau, material 
divers per als alumnes que ho sol·licitin, material tipus suport o material per les 
peces plàstiques, pintures, o similar, però no és imprescindible. En el meu cas 
vam oferir als alumnes paper de diverses mides per si optaven per un treball 
tipus mural, però cap alumne ho va sol·licitar i van utilitzar els seus propis 
recursos. 
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Fig.	  8	  Gràfic	  de	  resultats	  de	  l’examen	  final	  en	  les	  preguntes	  referents	  a	  les	  Lleis	  de	  Newton.	  

RESULTATS 
 
Examen final de la unitat: 

Al final de la unitat de Forces i Pressions vam fer una prova d’avaluació que 
representava, només, el 30% de la nota final de l’assignatura. La prova tenia 
diversos tipus d’exercicis: esquemes de sistemes de forces on dibuixar i 
calcular la força resultant, problemes contextualitzats de càlcul de forces i 
pressions, preguntes d’aplicació directa de fórmula i qüestions tipus test. Dues 
de les preguntes de l’examen eren referents a les lleis de Newton. Dels 61 
alumnes entre els dos grups, 42 (69%) les van respondre correctament les 
dues, 15 (25%) una correcta i l’altre no i 4 (6%) les dues incorrectament. La 
mitja de l’examen és de 6.2. Cal comentar que s’ha mantingut la diferència 
habitual entre les notes al grup A (6.5 de mitja) i el grup B (5.9 de mitja). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carpeta d’aprenentatge: 

Al llarg de tota la unitat didàctica els alumnes havien d’anar omplint una carpeta 
d’aprenentatge digital en format drive amb els continguts donats a classe. Els 
alumnes tenien llistat amb concreció tots els punts que havia d’incloure i rebien 
la recomanació d’anar completant els apunts al llarg de la unitat i no deixar-ho 
per l’últim dia. Si ho anaven omplint periòdicament rebien un retorn per part del 
docent. La carpeta representa un 30% de la nota final, igual que l’examen. 

La mitja de les carpetes d’aprenentatge ha quedat en un 7.2. D’aquestes el 
90% (55/61) tenien correctament la part corresponent a les Lleis de Newton, la 
part treballada artísticament. La majoria dels portafolis no només la incloïen 
aquesta part sinó que la tenien correctament desenvolupada amb una 
concreció i aprofundiment major a la resta dels apartats de la carpeta 
d’aprenentatge. 

 

	  
0/2	  
6%	  

	  
1/2	  
25%	  

	  
2/2	  
69%	  
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Fig.	  9	  Gràfic	  de	  tipologies	  de	  treball	  presentades.	  

Tipologies de treball presentades: 

En aquest punt trobem resultats molt satisfactòris ja que la varietat de treballs 
és molt destacable (annex 1) i no n’hi ha massa que siguin no artístics, que era 
la meva major preocupació (temia que els alumnes no entenguessin la 
proposta i es presentessin amb diverses desenes de power points). Cal 
destacar que la varietat i originalitat de les propostes és molt major al grup B 
que al grup A, al contrari que el rendiment habitual en els exàmens.  

La tipologia preominant és el format pictòric, especialment en format pòster o 
seqüència de fotografies, seguit d’aprop per gran quantitat de vídeos, la majoria 
dels quals molt elaborats. També hi ha diversos còmics que combinen dibuix i 
narració, així com un relat de ficció i un poema. Per últim tenim una cançó i una 
maqueta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Així doncs ha aparegut una gran varietat de projecte i en general els alumnes 
s’han atrevit a explorar i han près riscos a l’hora de plantejar la proposta. La 
majoria dels alumnes han agafat una metodologia que els interessa o en la que 
es troben còmodes. 

 

Correcció dels treballs: 

La mitjana dels treballs, tenint en compte criteris artístics, formals i de 
contingut, és un 7.2. A nivell de rigorositat de continguts, cal dir que la pràctica 
totalitat dels treballs tenien els continguts correctes. En alguns casos poc 
profunditzats i en alguns casos mancava algun (sovint ometien la definició de 
força, i això implicava una penalització a la nota). En general però tots els 
treballs eren correctes tant artística com teòricament. Els treballs que realment 
no plasmaven amb correcció les Lleis de Newton eren també treballs poc 
elaborats, treballs on no hi havien posat massa ganes ni esforç i artísticament 
tampoc eren rellevants (concretament 3 treballs). Sí que hi havia alguns treballs 

	  
Pòster/Foto	  

42%	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Vídeo	  
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	  	  	  	  	  	  	  	  Maqueta	  

	  	  	  	  	  	  	  	  4%	  
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poc rellevants artísticament (tres presentacions power point i algun tipus pòster 
o slideshow que s’emmarcarien més en una exposició de treballs estàndard), 
però aquests mantenien la rigurositat i correcció de continguts. En general els 
alumnes han arriscat força i, amb les habilitats de cadascú, han entregat 
treballs certament destacables artísticament (annex 1) 

És destacable que la mitja al grup B és de 7.4 i al grup A de 7.1, per tant en 
una situació de gairebé igualtat, quedant per sobre fins i tot el grup B, 
inversament al que és habitual a l’examen. 

 

Facilitat a l’hora d’iniciar el treball 

Les fitxes “Per on comencem?” se les van quedar els alumnes per poder 
aprofitar les idees que hi van escriure durant la sessió incial, així doncs els 
resultats d’aquest punt són fruit de l’observació a l’aula el dia de la sessió inicial 
i del cop d’ull que vam poder donar a les fitxes mentre treballaven.  

En els dos grups els alumnes van entendre molt ràpid el treball que se’ls 
proposava i no van tenir massa problema ni a l’hora de fer els grups ni a l’hora 
de decidir i plantejar el tipus de projecte que volien presentar. De seguida la 
majoria de gent estava agrupada (o sola) omplint la fitxa i fent la pluja d’idees 
que se’ls proposava. Alguns fins i tot planejant ja el treballa a fer i la repartició. 
En ambdues classes hi va haver 5 o 6 persones a qui va costar molt iniciar el 
treball i de bones a primeres estaven totalment perduts i sense saber què fer. 
Aquests casos (que no arribaven al 25% de la classe) els podriem dividir en: 

• Alumnes que no entenien la proposta i no entenien per tant què se’ls 
demanava i que havien de fer. 

• Alumnes que entenien la proposta però no sabien trobar quin tipus de 
treball volien o podien fer. La majoria d’aquests casos no es creien amb 
habilitats per fer cap treball artístic de cap tipus. Es consideraven sense 
cap talent artístic.  

Ambdós casos es van solucionar amb la meva acció directa com a docent, que 
vaig estar tota l’estona guiant, ajudant i facilitant que al final de la sessió 
gairebé tots els alumnes tinguessin clar quin treball volien fer. Els pocs que van 
seguir amb dubtes els van poder resoldre per correu electrònic al llarg de la 
setmana, abans de marxar de vacances.  

Així doncs podem dir que en general els alumnes van entendre la proposta i la 
llibertat metodològica no els va limitar, excepte en alguns casos, i van saber 
utilitzar l’oportunitat d’utilitzar la metodologia que els vingués de gust o 
creiessin que se’ls donava millor. 

 

Motivació dels alumnes: 

Pel que fa a la motivació, utilitzo diferents indicadors per agafar dades: 

-Complexitat i implicació en els treballs: la majoria de treballs presentats estan 
molt elaborats i són complexos, demostren un grau d’esforç i implicació 
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destacable. D’això n’extrec que el treball els ha motivat ja que no lhan fet de 
qualsevol manera. La majoria d’alumnes han dedicat visiblement diversos dies 
en fer-lo, molts han quedat fora de l’horari escolar per l’elaboració del treball 
(per gravar vídeos, locucions,...) i diversos han implicat família i amics de fora 
l’escola (especialment la gent que el va fer durant el període de vacances fora 
de la ciutat). Si el treball no els hagués motivat, la qualitat hauria sigut molt 
menor i s’haurien vist més treballs poc elaborats i poc treballats. Que 
compleixin aquest perfil només n’hem tingut tres (i un no presentat) entre els 
dos grups. 

-Observació a l’aula: a l’aula durant les sessions de desenvolupament del 
treball i en tot el període a l’escola durant aquest temps, he pogut observar que 
els alumnes es mostraven animats i excitats amb el projecte, així com 
majoritàriament satisfets amb el resultat i ansiosos per mostrar-lo als companys 
i veure els de la resta del grup. 

-Entrevistes informals: posteriorment a l’entrega del treball vaig mantenir 
converses informals amb diversos alumnes, set concretament, dues noies i dos 
nois del grup B i dues noies i un noi del grup A, sobre què els havia semblat 
aquest treball i tots coincideixen força en la opinió i destaquen coses tipus: 

“Va ser molt divertit de fer” 

“Tan de bo poguessin fer treballs així lliure més sovint” 

“Em va agradar poder triar grup i fer-ho a la meva bola” 

“Em venia molt de gust fer això”  

[referit a una part de la maqueta que, a priori no té massa a veure] 

 “A classe no ho vaig acabar de pillar però ara ja sí” 

 “Ha sigut guay perquè a part de lo de ciències he après a fer un vídeo –
editar i tal- i ara en puc fer per més coses” 

 “Per mi que tots els temes siguin així” 

D’aquestes entrevistes i de la resta d’indicadors n’extrec la sensació subjectiva 
que els treball va agradar molt i els alumnes, tot i estar acostumats a treballar 
en projectes força innovadors, van agafar-se aquesta proposta amb una 
motivació molt elevada. 

*He optat, tot i tenir-ne la opció, per no fer als alumnes un test de motivació 
dels diversos que existeixen actualment bàsicament perquè al llarg de la unitat 
didàctica els alumnes van haver de fer força entregues avaluables, un portafoli 
digital i tot un seguit de tests vinculats a la recerca pedagògica sobre 
autoregulació del meu company del pràcticum i em va semblar que un altre test 
de recerca els podia resultar abrumador (revertint en una resposta prou 
acurada com per obtenir resultats esclaridors) i una pèrdua de temps 
(especialment tenint en compte que no ens en sobrava massa). Els indicador 
que he presentat considero que dibuixen prou bé el perfil motivacional dels 
grups durant el transcurs d’aquest treball. 
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Conclusions  
Conclusions de la revisió teòrica: 

L’objectiu de la revisió teòrica sobre el coneixement actual de l’estructura 
neurològica darrere la creativitat la vaig plantejar principalment per dos motius: 
situar-me en l’estat actual de la branca de recerca que plantejo i valorar si els 
coneixements actuals sobre les bases neurològiques de la creativitat sustenten 
les meves hipòtesis intuïtives. En aquests dos sentits estic gratament sorprès. 
Primerament perquè he pogut copsar que la línia d’investigació que he pres és 
un terreny molt poc investigat però amb unes expectatives molt grans i amb 
indicis de que pot ser una branca futura clau de la pedagogia i la neurociència. 
M’ha sorprès positivament trobar alguns articles concrets (Romero, 2012 i 
Girod, 2007 per exemple) que van molt en la línia que subjectivament m’havia 
traçat. Això, juntament amb els articles sobre neurociència de la creativitat, 
justifiquen una mica la línia de treball i dónen unes bases sòlides sobre les 
quals val la pena treballar. Les cerques que s’han fet fins ara sobre 
neurociència de la creativitat també indiquen que els processos neurològics 
darrere l’exercici de la creació poden ser positius pels diferents processos 
cognitius de l’aprenentatge. Així doncs la revisió m’ha donat principalment 
seguretat, tant per veure que és una branca de la investigació pedagògica poc 
treballada però existent com pels resultats positius que s’extreuen dels estudis 
neurològics. 

 

Pel que fa a la part pràctica, els resultats de la recerca a l’aula són 
innegablement positius a diversos nivells: 

 

Motivació: 

L’augment de motivació va ser més que destacable pels indicadors diversos 
que he presentat com a resultats. La proposta va agradar als alumnes i en 
repetirien una de similar. Com he plantejat a la introducció, aquests alumnes 
estan acostumats a treballar projectes diferents i innovadors per tant aquest 
augment de motivació no es pot adjudicar a la novetat d’un treball fora de 
l’estàndard clàssic de classes i per tant és una motivació directament vinculada 
a la proposta. 

Així doncs una primera conclusió seria que treballar ciència a través de la 
creativitat artística genera una motivació elevada en els alumnes i una 
disposició davant el treball molt positiva, donant com a fruit propostes 
treballades i elaborades, que mostren una reflexió no superficial sobre la 
matèria. Tenint en compte la relació ja esmentada entre una actitud positiva i 
una implicació emocional amb l’assoliment d’un aprenentatge significatiu, em 
sembla una constatació molt positiva i molt destacable.  

Això ens porta a la següent qüestió a destacar: 
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Respecte la llibertat metodològica: 

Els alumnes tenien la possibilitat de presentar un treball de format lliure, i se’ls 
animava a explotar les seves necessitats i capacitats expressives. La resposta 
ha sigut molt positiva ja que hi ha hagut una GRAN varietat de propostes, i 
entre aquestes n’hi ha forces que són tan didàctica com artísticament 
destacables. Els alumnes no han tingut excessius problemes per triar quin tipus 
de treball volien fer i això indica que, o bé són generalment conscients de les 
seves capacitats, o bé, i jo m’inclino per aquesta opció, són conscients de què 
els ve de gust fer i no poden fer habitualment. Hi ha alumnes que han volgut 
cantar, alumnes que han volgut construir, dibuixar. Molts han expressat 
fórmules del tipus “no se per què però volia fer això” referides a parts o 
decisions del seu projecte. En això rau una de les grans avantatges que jo vec 
en aquest treball. És molt poc comú en el sistema escolar donar llibertat als 
alumnes, deixar-los crear, animar-los a empènyer els seus límits i a arriscar-se. 
Animar-los explícitament a saltar a la Zona de Desenvolupament Proper que 
enunciava Vygotski (1934) i a construir quelcom amb les peces que se’ls ha 
donat a classe. Realment crec poder afirmar que els alumnes han près riscos, 
posant per exemple la X. L. que ha presentat un poema tot i estar 
diagnosticada de dislèxia i tenir els típic problemes ortogràfics associats, o 
diversos projectes de vídeo on els alumnes han implicat a altres membres de la 
seva família (germans, cosins) o amics de fora l’escola ja que van marxar al 
poble durant les vacances de setmana santa. O el cas de la cançó. No deixa de 
ser destacable voler fer una canço i gravar-la (em va demanar permís exprés 
per fer-ho i fer-ho en anglès ja que volia molt) quan en realitat no se’t dóna 
massa bé cantar... 

 

Podem traçar relacions entre diferents perfils d’alumnes i les tipologies de 
treballs que han presentat, considerant els resultats acadèmics i la coneixença 
que en puc tenir després dels períodes de pràctiques: 

-Trobem repetit el perfil d’estudiant –principalment noia- treballador però no 
brillant pel que fa als exàmens (o fins i tot amb problemes per aprobar) que 
presenta un projecte tipus mural amb conjunts de fotografies, dibuixos i la 
teoria distribuida amb certa gràcia i estètica. Són treballs elaborats i de 
rellevància artística mitjana, no presenten un gran risc metodològic ni una gran 
originalitat creativa. Tot i així majoritàriament són satisfactòris i compleixen amb 
les expectatives del treball. (Annex 1.6) 

-Hi ha també diversos grups d’alumnes amb vídeos, majoritàriament dos tipus: 

o Els grups -de noies- amb vídeos molt estètics, amb música i fotografies 
molt buscades. Coincideixen amb els grupets d’amigues social i 
biològicament força evolucionades, presumides i en un estat avançat 
d’adolescència. Són projectes rigurosos i molt treballats, tot i que poc 
arriscats artísticament. (Annex 1.2) 

o Grups –tant de nois, com de noies, com mixtos- que realment han 
teatralitzat situacions, actuant com a científics que mostren experiències 
a casa, encarnant Newton mateix o rodant diversos tipus d’experiments 
físics. D’aquests n’hi ha de diferents nivells pel que fa al nivell de 
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rigorositat i a la rellevància artística, però generalment presenten un alt 
grau d’originalitat i risc i em semblen exemples molt destacables. (Annex 
1.3) 

-Un col·lectiu no gaire positiu però benauradament reduït és el de grupets de 
nois que han presentat un treball tipus presentació de diapositives Power Point 
sense cap mena d’interès artístic ni un treball massa profund. Rigorós pel que 
fa al contingut però sense cap mena de procés creatiu. A sobre els pocs grups 
així que he tingut han sigut els més nombrosos. Molta gent i poca feina, 
coincidint amb els alumnes menys treballadors i més arrepenjats d’ambdós 
grups. Qui no vol treballar se les manega per no treballar en qualsevol situació. 
Aquest és un risc que s’hauria solventat seguint la planificació original de 
sessions de treballa a l’aula, on com a docent pots redirigir la feina i garantir un 
treball més profund. 

-Per últim m’agradaria destacar que els treballs més creatius, més originals i 
més arriscats han sigut majoritàriament d’alumnes que han treballat 
individualment. Sí que hi ha hagut treballs molt destacables que s’han dut a 
terme en grup, com la majoria de vídeos o el còmic (annex 1.7), però els millors 
treballs sens dubte han sigut duts a terme individualment. Això ho vinculo amb 
que individualment és més senzill escoltar les pròpies necessitats expressives i 
un cop deixes lliure la teva creativitat, que aquesta no rebi el fre dels altres 
companys de grup que poden no coordinar-se amb el teu estat creatiu o amb la 
línia de la teva idea. És extrapolable a les experiències que com artísta he 
tingut: tot i que quan aconsegueixes coordinar-te artísticament amb algú amb 
qui t’entens els resultats poden ser grandiosos, és sol quan més fàcilment pots 
afrontar el teu interior creatiu i extreure’n resultats més rellevants respecte la 
teva necessitat d’expressió.  

És curiós constatar que els millors treballs artístics no segueixen un patró clar 
respecte els millors resultats acadèmics. Hi ha alumnes de molt bona nota amb 
treballs força normals i altres amb treballs genials i treballs molt bons que 
venen d’alumnes amb notes força mediocres. Cal dir, això sí, que pel tipus 
d’avaluació que hem establert en aquesta unitat, valorant molt el treball 
constant i amb molts inputs diversos de captació de notes, els resultats finals 
de la unitat (Annex 2) han variat una mica respecte el que és habitual i, 
curiosament, en el còmput final no apareix la diferència que he comentat 
anteriorment respecte el grup A i el grup B. El grup B, amb pitjors resultats a les 
proves tipus examen, ha demostrat major originalitat i risc en el treball tipus 
ciència i art i per tant les mitges finals han quedat equilibrades. 

 I parlant de notes: 

 

Assoliment dels continguts: 

Les dades que he obtingut com a resultats de la implementació de la innovavió 
a l’aula són molt positives, ja que presenten uns percentatges molt elevats de 
respostes correctes tan pel que fa a l’examen (69% amb les dues preguntes 
referents al tema correctes) com pel que fa a la carpeta d’aprenentatge (90% 
de carpetes amb la part corresponent a les Lleis de Newton correcta). La mitja 
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de l’examen coincideix força amb la tendència de les classes i el 
desenvolupament de les carpetes d’aprenentatge (qui l’ha anat omplint 
rigorosament durant les sessions, qui ha fet cas al feedback, qui ho ha fet 
l’últim dia, etc) també són concordants amb la tònica habitual (segons hem 
pogut veure i comentar amb el mentor que coneix més profundament els 
alumnes). Tot i així aquestes dades preferixo prendre-les de forma relativa i no 
com un èxit flagrant per diversos factors: 

Primer de tot cal tenir en compte que, tot i que han hagut de treballar força la 
majoria dels conceptes de la unitat, les Lleis de Newton inevitablement són la 
part més treballada, ja que han hagut d’invertir-hi moltes hores pel treball. Per 
tant, tot i que sí que ho puc fer quan parlem de motivació, no puc afirmar que 
l’assoliment major dels continguts estigui directament relacionat amb el fet de 
fer un treball de tipus artístic. Potser hagués sigut el mateix fent un altre tipus 
de projecte o treball que també impliqués unes hores similars de feina sobre 
aquests conceptes.  

També seria rellevant estudiar l’assoliment a mitjà-llarg termini, i mancaria per 
tant una petita prova dels conceptes una setmana o dues posteriorment a la 
finalització de la unitat. Això no ha sigut possible logísticament però certament 
hagués donat dades rellevants a l’hora de prendre o no seriosament l’èxit de la 
proposta. 

Ambdós punts quedarien força esmenats si es pogués fer una recerca de major 
àmbit, tant amb el mateix grup, testant la seva reacció a altres tipus de treballs 
d’aula i a altres tipus de propostes artístiques, com amb un grup major 
d’alumnes per donar rellevància a les dades de significació dels continguts. 

Tot i així crec que puc afirmar que el treball de ciència i art proposat en aquesta 
innovació didàctica ha fomentat un assoliment destacable dels continguts i, tot 
indica que treballar d’aquesta manera pot ser positiu, i en tot cas no negatiu, 
pel que fa a la transmissió de continguts científics. 

 

Sumant les diferents conclusions aquí esmentades, puc culminar dient 
que l’experiència de la intervenció ha resultat molt positiva i tant les 
dades experimentals com la recerca bibliogràfica i els aspectes 
addicionals que he tractat en aquest treball indiquen que possiblement la 
creativitat artística sigui un bon escenari per l’ensenyament de les 
ciències. 

 

Transversalitat de la proposta 

Les conclusions a les que es pugui arribar en l’estudi de l’efecte de l’art sobre 
l’ensenyament de les ciències considero que són totalment extrapolables a la 
resta d’assignatures. En la majoria d’altres assignatures ja és un xic més 
habitual treballar des de l’art, perquè la seva relació amb aquest és més 
directa. És més fàcil proposar creació artística a classe de llengua quan una 
part clau de l’assignatura és analitzar i treballar literatura, o proposar expressar-
se artísticament si s’està treballant la pintura, tant a ciències socials com a 
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història de l’art.  Fins i tot a la classe d’educació física és habitual, almenys jo 
ho he pogut observar en diversos centres, el treballar artísticament amb la 
creació de balls i altres propostes de psicomotricitat (concretament en el meu 
centre de pràctiques dues propostes de ball, una rock&roll i una lliure, al llarg 
de la secundària). És a la classe de ciències on aparentment estem més lluny 
de l’expressió artística i on, tant per la novetat de la proposta com per 
l’abstracció dels conceptes tractats, pot tenir un impacte més gran.  

 

Com a curiositat m’agradaria veure com implementar una proposta d’aquest 
estil a la classe de matemàtiques, ja que considero que aquesta assignatura és 
on hi ha més dificultats per innovar i sortir de la típica estructura “professor 
explica i alumne fa mil exercicis” i de bones a primeres a mi tampoc m’és senzill 
imaginar com plantejar una proposta en la línia de ciència i art. 

 

Em sembla destacable fer notar que si un treball de tipus artístic pot fer 
augmentar la motivació a l’hora que ensenyar i per tant predisposar 
positivament l’alumne a l’aula, per què no aprofitar-ho per engrescar-los a 
habituar-se a crear artísticament? Tal i com he dit a la introducció, l’art és part 
essencial de l’ésser humà, i en aquestes noves generacions àltament 
tecnificades i acostumades a un tipus d’oci i satisfacció immediata i de fàcil 
digestió, l’art no ho té fàcil. La creació. Perquè sovint comporta un risc i una 
implicació que des  dels nostres bastions tecnologics on lluitem per la nostre 
individualitat i on creixem emocionalment fràgils (Riera, 2011) no estem 
disposats a assumir. No és pas un tòpic que la joventut actual està lluny de la 
dansa, del teatre, de la pintura, del cinema d’autor, de la novel·la. Així doncs 
per què no fer el doble camí? Treballar ciència, o qualsevol matèria, de forma 
artística, fomentant un assoliment satisfactori dels coneixements i una actitud 
positiva envers l’aprenentatge i alhora vincular-ho amb projectes concrets de 
creació, amb exemples o amb sortides que puguin despertar en l’alumne tant 
l’interès per l’art com l’interès per crear. I no cal ésser artista per trobar goig i 
beneficis en el fet de crear. Una cosa tan senzilla com escriure un diari o invertit 
temps en dibuixar o crear un grup de música o fer teatre amateur pot donar 
beneficis incalculables per l’individu i, no ho oblidem, per la societat. Per sort 
l’escola a la que he estat vinculat fomenta realment l’art tant des de les 
assignatures artístiques, com des dels claustres i les extraescolars artístiques 
(tenen un grup de teatre a secundària, uns exitosos migdies musicals amb 
alumnes de totes les edats i diversos clubs de lectura) però sospito que no és 
pas la tònica. 

 

Propostes de millora 

Com a aspectes a millorar en l’intervenció d’aula proposada, crec que caldria 
sobretot optimitzar la posada en comú de l’última sessió i la co i auto-avaluació. 
Caldria establir des d’inici quin format tindrà la sessió de posada en comú i 
explicar-ho durant la primera sessió als alumnes per tal que ho preparin. 
Optaria per una exposició tipus simposi o exposició de treballs, on els alumnes 
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hagin de preparar no una exposició davant de tota la classe però si una 
presentació del seu treball, i així la sessió tindria alhora un aire dinàmic i la 
possibilitat de que tots els alumnes tant defensin i expliquin els seu treball com 
puguin veure els treballs dels seus companys. Pel que fa a la coavaluació dels 
companys, em va mancar el recórrer tots els punts de la rúbrica amb els 
alumnes per explicar-los exactament cada punt i donar així importància i 
rigurositat a la tasca, que va resultar precipitada i poc significativa, amb la 
majoria de notes de co-avaluació rondant el 8.5 – 9. Així es compensaria un 
xic, crec, la manca de costum a co-avaluar-se que hi ha habitualment en molts 
centres.  

Cal també tenir en compte que en aquest cas concret només es va donar als 
alumnes una sessió de treball a l’aula pel fet de tenir setmana santa entremig, 
però que el més probable és que calgui fer les sessions seguides i es donin 
dues o tres hores a l’aula per treballar en el projecte. Cal tenir en compte 
llavors quines necessitats poden tenir els alumnes per treballar a l’aula i si es 
poden cobrir: material i espai adequat per pintar? ordinadors? Sortir de l’aula 
per gravar vídeo/àudio? Si el treball ha de fer-se majoritàriament a l’aula cal 
pactar amb els alumnes com cobrir les necessitats que puguin sorgir, i així no 
coartar les possibilitats creatives dels alumnes per qüestions merament 
logístiques. Es podria aprofitar la primera sessió perquè els alumnes plantegin 
una llista de necessitats i es pacti amb el docent com cobrir-les de cara a la 
següent sessió. 

 

Ampliació de la investigació 

Deixant de banda el test d’assoliment a mitjà-llarg termini que ja he esmentat 
en les conclusions, seria molt interessant poder ampliar la recerca i extendre-la. 
A nivell molt més macro jo proposaria dos projectes que seria interessant 
aplicar en diversos cursos de diversos centres de diferents perfil socioeconòmic 
i cultural: 

1. L’assignatura d’art aplicat: em semblaria l’ideal de proposta per treballar, 
implementar i investigar aquest. Consistiria en que el centre pogués 
reservar certes hores a la setmana per una assignatura de projectes 
artístics. Una assignatura similar a les assignatures de projectes que 
plantegen ja força centres de secundària i molts de primària però 
enfocada a l’art. En aquesta assignatura es treballarien continguts de la 
resta d’assignatures però des d’una òptica de creació artística. També 
es fomentaria l’arpeciació i conscienciació de patrimoni artístic i del goig 
de la creació. Això permetria no només valorar la positivitat d’aquest 
tipus de projectes a llarg termini sinó testar el seu impacte en diferents 
assignatures i estudiar diferents detalls de la metodologia, com quin 
tipus de projectes (plàstics, escènics, literaris,...) funcionen millor o posar 
a prova la llibertat i no llibertat metodològica, donant propostes més i 
menys tancades. Seria com una mena de laboratori artístic on, gairebé 
sense que ho sapiguessin, es treballaria la resta d’assignatures a l’hora 
que s’exercitaria la creativitat i els diferents valors i competències lligats 
a la creació. 
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2. Concursos de ciència i art: És ja força habitual que apareguin de tant en 
tant a nivell, sobretot, comunitari, propostes de concursos que barregen 
ciència i art, com el concurs “Fem contes de ciència” que planteja el 
CosmoCaixa o el concurs artístic sobre la cèl·lula que va plantejar el 
Centre de Regulació Genòmica. Plantejar un concurs d’aquest tipus o 
unes jornades pot ser una eina molt bona per investigar, de forma 
externa al desenvolupament del curs, l’impacte o implementació 
d’aquesta temàtica. El plantejament del concurs es pot ajustar als detalls 
concrets que es vulguin estudiar, així com obtenir mostres de diferents 
nivells. 

 

Valoració del procés 

En general valoro tot el procés de la implementació de la UD i la intervenció a 
l’aula molt positivament. He rebut una molt bona resposta tan per part dels 
alumnes com del mentor i la resta de docents implicats i un excel·lent tracte per 
part del centre i dels companys. M’han donat totes les facilitats possibles per 
dur a terme la meva recerca i totes les trabes que he pogut tenir han sigut 
degudes a la meva pròpia logística i a la relació amb la resta de tasques del 
màster, que sovint, per falta de coordinació, han dificultat que pugui centrar-me 
en una elaboració detallada i profunda d’aquest treball, obligant-me a desviar la 
meva atenció cap a altres entregues menors que, opino, no han aportat massa. 
Però centrant-me en el procés de cerca, la meva major dificultat ha sigut sens 
dubte la valoració dels resultats. Principalment pel meu bagatge en 
biotecnologia, on la investigació té una estructura i unes necessitats molt 
clares. El salt a la recerca de tipus més humanístic i social m’ha col·locat en 
algunes situacions d’una certa confusió, per la manca de costum de no treballar 
amb el rigor característic del mètode científic. Amb l’ajuda dels tutors he pogut 
però valora com calia entendre i exposar les dades rebudes i finalment estic 
molt satisfet de la recerca que he pogut fer i m’agradaria poder-la ampliar. 
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Annex 1: selecció de treballs presentats 
1.1) Jaime de D.: una cançó. Ha adaptat la lletra de Thriller, s’ha gravat 
cantant-la i ha preparat un vídeo amb subtítols. 9 

https://www.youtube.com/watch?v=baWMXwYXJUk 

 

1.2) Alba H., Bruna C. i Mireia M.: és un bon exemple de grup que fa un vídeo 
estètic però poc arriscat. 9 

https://www.youtube.com/watch?v=Nol5OSvaIPc 

 

1.3) Júlia A., Paula F. i Laia G.: una teatralització filmada on apareix Newton 
i els seus companys. 8.44 

https://www.youtube.com/watch?v=JNacjcqYCGQ 
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1.4) Maria T.: un vídeo molt rigorós i interessant estèticament. Destacable el 
fet que impliqui a familiars i amics de fora l’escola. 9.1 

https://www.youtube.com/watch?v=agwpkhwqyaE 

 

1.5) Marc G.: un documental. 

El Marc ha rodat un elaborat reportatge d’un noticiari fictici on representa 
diversos personatges que expliquen, presenten i realitzen diversos 
experiments. 10 

https://www.youtube.com/watch?v=l1YGG0wxhZc 
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1.6) Anna R.: un pòster 

És estètic i rigorós però no massa original. 8.5 
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1.7) Lluc F., Pere M. i Melcior P.: Un còmic. 

És molt original, artístic i inclou la matèria. 9 
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1.8) Xènia L.: un poema. 

Excel·lent, reflexa perfectament el procés que es pretenia assolir. 10. 
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1.9) Miquel C.: una narració. 

Molt original, ben elaborat. 9.5 

El	  te	  de	  Sir	  Isaac	  Newton	  
	  
Doncs	  mirin,	   com	  els	  deia,	   Sir	   Isaac	  Newton	  era	  un	  home	  arrogant	   i	   solitari.	  Tan	  
solitari	  que	  quan	  em	  va	  convidar	  a	  casa	  seva	  gairebé	  em	  vaig	  desmaiar	  de	  l’ensurt.	  
Era	   absolutament	   increïble	   que	   convidés	   a	   algú,	   però	   que	   fos	   a	   mi,	   gairebé	   em	  
semblaria	  una	  broma	  dels	   “April	  Fools”,	   si	  el	   senyor	  Newton	  no	  hagués	  sigut	   tan	  
seriós.	  
	  
Quan	  vaig	  entrar	  a	  casa	  seva	  em	  van	  sobtar	  dues	  coses:	  la	  desordenança	  i	  l’activitat	  
que	  hi	  havia	  a	  dins.	  
Newton	   em	   va	   fer	   passar	   a	   dins.	   Murmurava	   alguna	   cosa,	   i	   se’l	   veia	   molt,	   molt	  
nerviós.	  Quan	  era	  a	  la	  sala	  em	  va	  portar	  uns	  fulls,	  que	  contenien	  tot	  d’anotacions.	  	  
	  

-‐ Et	  presento	  l’esborrany	  del	  llibre	  que	  canviarà	  el	  coneixement.	  -‐	  Em	  va	  dir-‐	  
Et	   presento	   l’esborrany	   del	   Philosophiae	   Naturalis	   Principia	  Mathematica.	  
Està	  escrit	  en	  llatí.	  –	  
	  

Després	  em	  va	  llegir	  unes	  frases:	  
	  

-‐ Seguint	  els	  càlculs	  que	  he	  fet,	  i	  totes	  les	  proves,	  he	  arribat	  a	  la	  conclusió	  que	  
-‐	  em	  va	   fer	  una	  ullada	  ràpida	   -‐	  podríem	  definir	   la	   força	  com	   la	   	   interacció	  
entre	  dos	  cossos	  que	  modifica	  l’estat	  de	  moviment	  o	  repòs	  d’un	  cos.	  
	  

Em	  vaig	  quedar	  bocabadat.	  Per	  què	  havia	  estat	   jo,	   l’escollit	  per	  escoltar	   les	  seves	  
famoses	  lleis	  i	  teories?	  Sincerament,	  no	  en	  tenia	  ni	  idea.	  
Sense	  dir-‐me	  res,	  ni	  esperar	  que	  digués	  res,	  va	  continuar	  llegint.	  
	  

-‐ Ara	  et	  llegiré	  la	  primera	  llei,	  la	  que	  jo	  l’anomeno	  com	  “Principi	  d’inèrcia”.	  -‐	  
Va	  fer	  una	  petita	  pausa,	  per	  fer	  un	  glop	  del	  te.	  -‐	  La	  llei	  diu	  que	  si	  un	  objecte	  
aturat	  no	  rep	  cap	  força	  seguirà	  aturat,	   i	  que	  si	  un	  objecte	  en	  moviment	  no	  
rep	   cap	   força	   no	   s’accelera,	   no	   es	   frena	   i	   no	   es	   desvia,	   i	   mantindrà	   el	  
moviment	  rectilini	  uniforme.	  És	  a	  dir	  que;	  si	  un	  objecte	  que	  està	  aturat	  no	  
rep	  cap	  força	  seguirà	  aturat;	  i	  que	  si	  s’està	  movent	  es	  seguirà	  movent.	  -‐	  Va	  
fer	  un	  mig	  somriure	  -‐	  És	  obvi,	  no?	  
	  

Ara	   ja	  si	  que	  no	  podia	  parlar.	  Que	  m’hagués	  convidat	  a	  prendre	  el	   te	   ja	  era	  prou,	  
però	  que	  em	  llegís	  el	  seu	  preciós	  esborrany	  i	  somrigués?	  Ja	  semblava	  un	  somni.	  
	  

-‐ La	  segona	  llei	   l’anomeno	  “Principi	  fonamental	  de	  la	  dinàmica”,	   ja	  que	  és	  el	  
principi	  amb	  què	  es	  basa	  la	  dinàmica.	  -‐	  Va	  fer	  un	  altre	  mig	  somriure-‐	  Segons	  
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el	  moviment	  que	  té	  un	  objecte,	  quan	  rep	  una	  força	  	  s’accelera,	  es	  frena	  o	  es	  
desvia,	   i	   com	  més	   gran	   és	   la	   seva	  massa,	  més	  petit	   és	   l’efecte	  de	   la	   força:	  
s’accelera	  poc,	  es	  frena	  poc,	  es	  desvia	  poc.	  

-‐ La	   tercera	   llei	   -‐	   va	   continuar-‐	   l’anomeno	   “Principi	  d’acció	   reacció”.	  Aquest	  
principi	  diu	  que	  sempre	  que	  un	  cos	  fa	  una	  força	  sobre	  un	  altre,	  aquest	  segon	  
fa	  sobre	  el	  primer	  una	  força	  d’igual	  magnitud	  i	  en	  sentit	  contrari.	  

-‐ I	  ja	  no	  n’he	  fet	  més,	  -‐	  em	  va	  dir-‐	  tot	  i	  que	  ja	  n’estic	  pensant	  d’altres	  que	  tot	  i	  
que	   no	   les	   he	   escrit,	   ja	   n’he	   començat	   a	   fer	   les	   proves.	   I	   bé?	   Com	   t’ha	  
semblat?	  -‐	  Em	  va	  preguntar-‐	  
	  

Vaig	  tartamudejar	  una	  mica	  
	  

-‐ Doncs	   ha	   estat	   molt	   interessant,	   senyor,	   i	   penso	   que	   les	   vostres	   lleis	  
serviran	   de	   molt	   en	   el	   futur.	   -‐	   Vaig	   dir,	   una	   mica	   espantat	   per	   la	   seva	  
reacció-‐	  Penso	  que	  teniu	  una	  ment	  privilegiada,	  i	  a	  mi	  ja	  m’agradaria	  saber-‐
ne	  tant	  com	  vós.	  
	  

Newton	  em	  va	  fer	  uns	  copets	  a	  l’esquena,	  amistós.	  	  
	  

-‐ Gràcies	   per	   escoltar	   les	   meves	   lleis,	   i	   estàs	   convidat	   quan	   vulguis.	   Et	  
convidaré	  cada	  vegada	  que	  n’escrigui	  una	  de	  nova,	  d’acord?	  
	  

Després	  vaig	  marxar	  i	  durant	  molt	  de	  temps	  vaig	  rumiar	  amb	  les	   lleis,	   i	  abans	  de	  
publicar	  el	  llibre	  me’l	  vaig	  poder	  llegir	  sencer.	  Va	  ser	  una	  experiència	  única.	  
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Annex 2: notes dels alumnes de 2n d’ESO 
2n ESO B Exàmen Portafoli Treball ART Ex. Pressió Deures POE FINAL 

1 6 7.25 0 7.5 0 5.0 4.6 

2 5 9.5 8.5 8 5 7.0 7.5 

3 3.25 6.5 7.5 ----------- 0 9.0 5.5 

4 5.35 6.75 7 ----------- 10 8.0 6.6 

5 4.5 9.25 4.5 ----------- 0 7.5 5.9 

6 5.55 10 8.5 8.5 10 7.0 8.1 

7 4.5 8.5 9 9 10 5.0 7.4 

8 5.75 2 0 ----------- 5 6.0 3.0 

9 6 9.5 8 6.5 5 5.0 7.5 

10 8.5 8.75 9.5 9 10 8.0 8.9 

11 8.5 10 10 8.5 10 8.0 9.4 

12 7.75 9 9 8.5 10 9.0 8.7 

13 5.25 7.25 8.5 7 5 6.0 6.8 

14 7.1 6.5 9 8 5 --- 7.3 

15 8 9.25 9 9 10 6.0 8.7 

16 6.5 0 6 ----------- 5 6.0 4.2 

17 3.5 7 8.5 8.5 10 7.0 6.6 

18 3.6 6 10 5 5 6.0 6.2 

19 5.5 10 9 8.5 10 8.0 8.2 

20 4.25 5.5 9 ----------- 10 9.0 6.4 

21 4 7.25 10 6 5 9.0 6.9 

22 4.5 9 9.5 6.5 10 5.0 7.5 

23 7 9.5 9 9 5 8.0 8.3 

24 6 7 8 ----------- 5 9.0 6.9 

25 8.4 7.5 9 ----------- 10 6.0 8.2 

26 8.5 6 0 9 0 5.0 5.1 

27 7 6 7 7 5 6.0 6.6 

28 8 5.25 9 ----------- 5 7.5 7.2 

29 4.35 5.75 8.5 ----------- 5 9.0 6.2 

30 6.5 7 0 7.5 0 5.0 4.7 

31 5.75 6 8.5 ----------- 0 7.5 6.3 

32 5.5 4 7 ----------- 0 8.0 5.3 

 5.9 7.1 7.4 7.8 5.8 7.0 6.8 
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2n ESO A Examen Carpeta Art ciència POE Deures P atm Total 

1 4 3.4 0.00 5.8 0 7.55 2.89 

2 7.95 4.1 4.11 7.8 3.6 7.55 5.59 

3 6.25 7.2 7.07 7.2 0 0 6.16 

4 3.3 8.5 8.44 7.2 6.5 0 6.34 

5 8 9.7 8.53 8 8.6 0 8.27 

6 7.4 8.1 5.15 9 9.02 3.5 7.01 

7 4.2 4.1 8.55 5.8 4.9 0 5.16 

8 8 8.8 8.53 9 8.6 0 8.05 

9 6 7.7 8.55 8.2 9.3 8.4 7.54 

10 7.65 9 7.07 8 7.9 10 8.06 

11 5 6.1 8.55 8.2 7.9 0 6.27 

12 3.5 6 4.11 7.8 0 7.55 4.65 

13        

14 9.5 9.4 8.70 6 10 10 9.15 

15 6.3 7.3 7.09 7.2 9.65 0 6.69 

16 7 9.6 8.70 10 8.95 5 8.35 

17 8.9 9 8.44 7.2 8.6 3.5 8.45 

18 6.75 9.4 9.48 7.8 9.3 8.1 8.48 

19 6.45 7.2 7.07 7.2 7.2 7 6.93 

20 6 8.2 8.44 8 7.2 7 7.48 

21 8 8.3 8.44 9 9.3 9.65 8.40 

22 7.25 3.6 4.66 5.8 7.9 0 5.10 

23 8.5 8 9.48 6 7.2 9.1 8.44 

24 5.25 8.9 9.48 6 8.6 6.95 7.69 

25 3.55 9.5 9.48 10 5 0 7.04 

26 9.25 8.3 8.70 8.2 8.6 6.3 8.60 

27 2.75 7.2 7.09 9 6.5 5.25 5.79 

28 2 7.7 0.00 9 8.6 0 3.79 

29 9.25 10 7.07 9 8.6 0 8.42 

30 8 9.7 7.09 7.2 9.65 9.4 8.39 

31 9 9.9 9.10 10 10 10 9.45 

 6.50 7.80 7.24 7.82 7.24 4.73 7.09 

 


