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Aquest treball té l’objectiu d’avaluar les dificultats sorgides per part dels 
alumnes quan s’aplica una UD innovadora en un context tradicional. Les UDs 

que s’apliquen són del tipus ABP on es produeixen canvis en els rols i la 
manera d’aprendre dels estudiants. L’estudi també vol veure les diferències 

entre les dificultats sorgides per part dels alumnes “acadèmics” i “no 
acadèmics” així com establir una sèrie de recomanacions per la futura aplicació 
d’unitats didàctiques en contextos no innovadors. Els resultats mostren que hi 

ha diferències entre les dificultats sorgides per part d’alumnes que tenen interès 
i motivació per aprendre i els alumnes que no tenen aquesta motivació. A més 

a més hi ha dificultats en comú com per exemple el treball en grup o la 
responsabilitat dels alumnes però cal abordar-les de manera diferent 
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1. INTRODUCCIÓ 

Sobre mi 
 

L’interès que tinc per la docència va sorgir fa tres anys quan, treballant en una 
escola de primària, vaig descobrir que hi havia altres maneres d’ensenyar que 
les que jo havia hagut de suportar. Vaig descobrir que l’educació està patint un 
procés d’actualització i vaig adonar-me que jo podia i volia aportar-hi el meu gra 
de sorra. Així doncs, l’objectiu que tinc com a mestre és ajudar a empènyer la 
roda de l’immobilisme i l’acomodament docent i promoure aquesta actualització.  

Per a mi, el procés d’actualització passa per consolidar una educació on el 
protagonista sigui l’alumne, on el mestre jugui un rol d’acompanyant i on es 
treballin les competències necessàries per fer de l’alumne un ciutadà lliure i 
suficientment format per ser capaç d’escollir el seu futur. Una educació propera 
a l’estudiant, que sigui capaç de motivar-lo i de despertar-li la curiositat.  

Si fem una ullada global a la situació actual de l’educació al nostre país és fàcil 
veure la necessitat de renovar l’educació. Una educació de qualitat és una eina 
imprescindible per formar persones capaces d’adaptar-se a les noves demandes 
de la societat. Cada cop les ofertes de feina són més exigents i requereixen més 
habilitats i adaptabilitat a noves situacions; l’educació ha de fer front a aquesta 
nova realitat. I malgrat que aquesta és una raó més que suficient per a molts 
docents, a mi m’empeny la vessant d’aconseguir una educació propera i 
motivadora que aconsegueixi arribar a tots els perfils dels alumnes i que atengui 
la creixent diversitat cada cop més present als nostres instituts.   

Renovar l’educació no és fàcil. Cal un procés de conscienciació i adaptació dels 
futurs i actuals mestres que aconsegueixi convèncer i que s’estengui als equips 
directius, i cal que aquests sàpiguen traspassar-ho i convèncer als pares. Aquest 
és un camí dur perquè deixar de fer allò que sabem fer i sortir de la nostra zona 
de confort no és una tasca senzilla. Qualsevol contratemps et pot empènyer de 
nou a l’antiga via tradicional si no estàs prou convençut o no tens suficients 
arguments per defensar-te. És per això que cal seguir ampliant els arguments 
per impulsar el canvi i dotar de més eines la comunitat educativa, per tal que el 
gir cap a la innovació pedagògica sigui més fàcil de fer. 

 

Sobre el treball 
 

Tot i ser mestre de l’especialitat de ciències, quan parlem d’ABP parlem de 
transversalitat de coneixements i matèries; per tant, pensar que el treball està 
enfocat i pensat exclusivament des del camp de la ciència és un error. 
Tanmateix, assumir que aquest treball és extrapolable a totes les altres matèries 
seria també presumptuós.   

a. Sobre els objectius del treball 

I. Objectius generals 
Aquest treball pretén fer una anàlisi bibliogràfica i pràctica sobre els avantatges 
i sobretot les dificultats d’implementació de l’aprenentatge basat en projectes 
(ABP) que poden tenir els alumnes que no estan immersos en un context 
innovador. El treball també té l’objectiu de fer una anàlisi comparativa entre els 
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alumnes acadèmics i no acadèmics i recollir possibles actuacions per minimitzar 
aquestes dificultats.  

II. Objectius específics 

Els objectius específics del treball són:  

 Analitzar les dificultats que tenen els alumnes en aplicar un canvi de 
metodologia: de tradicional a ABP. 

 Realitzar una anàlisi comparativa de les dificultats d’aquest canvi entre 
alumnes acadèmics i no acadèmics.  

 Discernir quines dificultats són pròpies de la falta de costum i quines del 
mètode. 

 Fer un recull de recomanacions (bibliogràfiques i del mateix estudi) per 
millorar la implementació d’aquesta metodologia en futurs casos.  

b. Sobre els continguts del treball 
El present treball comença amb una anàlisi bibliogràfica que defineix i aclareix el 
terme “ABP”. Aquest estudi no pretén avaluar amb detall l’efectivitat del mètode 
i, per tant, ens quedem amb una definició genèrica de la metodologia tal i com 
fan altres autors en els seus estudis (Barron & Darling Hammond, 2008). 
Seguidament es fa una petita recerca bibliogràfica per justificar la metodologia 
“ABP” i l’objecte d’estudi.  

En un altre apartat s’estudien els alumnes als quals es realitza l’estudi i se’n 
defineixen les característiques que els classifiquen en alumnes “acadèmics” i 
alumnes “no acadèmics”. També s’analitza el context on es desenvolupa l’estudi 
i les polítiques de suport que ofereix el marc institucional de Martorell.  

Seguidament es descriuen breument les característiques del grup d’adolescents 
i les adaptacions que s’han fet en un grup i en l’altre. Es detalla la temporització 
de les sessions impartides i es justifiquen els instruments i les tècniques 
utilitzades durant les classes realitzades. També es fa una breu descripció de la 
metodologia utilitzada durant les sessions i com s’ha dut a terme la innovació 
educativa. A continuació es descriuen els paràmetres utilitzats per avaluar el 
funcionament de les sessions i les dificultats dels alumnes.  

A continuació es fa una descripció dels resultats obtinguts a partir de la 
implementació del recurs presentat. Finalment es conclouen una sèrie de 
recomanacions per tenir en compte en casos similars basades en el propi estudi 
i en la bibliografia consultada. 

Anàlisi bibliogràfica 

a. Sobre la definició de la metodologia 
Segons Barron & Darling Hammond (2008), l'aprenentatge basat en problemes 
o en projectes és aquell en què l'estudiant explora problemes de la vida real i 
reptes que li permeten treballar aspectes del currículum de manera transversal i 
desenvolupar habilitats mentre treballa en petit grup. En aquesta metodologia, 
els professors tenen un rol d’acompanyants i guies, i s’encarreguen de crear els 
escenaris amb problemes reals, amb solucions reals i amb dissenys i qüestions 
que han de ser útils per a resoldre problemes quotidians dels alumnes. Aquesta 
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metodologia permet a l’alumne tenir un grau de control més elevat del que està 
aprenent (metacognitició). 

La bibliografia consultada classifica i subdivideix la metodologia ABP en tres tipus 
de tècniques: l’aprenentatge a partir del disseny o raonament basat en casos 
(projecte-based learning or learning by design or based-cases reasoning); que 
no dista del que es coneix com la tècnica de l'aprenentatge basat en problemes 
(problem-based learning); i finalment l'aprenentatge a partir d'una investigació. 
L'aprenentatge basat en problemes no necessàriament ha d'incloure la 
realització d'un projecte i l'aprenentatge basat en projectes no necessàriament 
ha d'incloure la creació de cap objecte.  

La finalitat d’aquest treball és avaluar les dificultats del pas d’un mètode 
tradicional a un mètode innovador general com pot ser l’ABP, en cap cas avaluar 
amb detall la tècnica aplicada. Degut a això, per simplificar la nomenclatura d'ara 
endavant parlarem d'aprenentatge basat en projectes (ABP) i no farem 
distincions entre els diferents tipus d’ABP que hem descrit.   

b. Sobre la justificació de l’estudi 
Hi ha nombrosos casos a la bibliografia que demostren els avantatges de l’ABP 
(Kolodner, et al, 2003; Strobel & van Barneveld, 2009; Walker & Leary, 2009; 
Condliffe, B, et al., 2015). També hi ha diversos treballs que estudien les 
dificultats per part dels docents que sorgeixen en un procés d’implementació de 
noves metodologies (Bernabeu i Folch, 2010; Van den Broek, 2012). D’altres 
estudis recullen exemples d'aplicacions del mètode amb resultats positius en 
alumnes amb dificultats (Istance, 2012). També hi ha articles que parlen de la 
necessitat indispensable de disposar d’un currículum integrat perquè es puguin 
crear les condicions d’aprenentatge necessàries perquè aquesta metodologia 
tingui resultats exitosos. Davis et al. (1992) diuen que els alumnes necessiten sis 
mesos d'adaptació al mètode. En aquest sentit, Latasa (2012) afirma que no hi 
ha evidències fermes sobre els avantatges d’establir aquests projectes 
aïlladament en un currículum d’estructura temàtica limitada però, en el seu 
article, conclou que l’aplicació per primera vegada d’aquesta metodologia ha 
generat més aprenentatge entre els seus alumnes, i més motivació. També 
afirma que els procediments d’avaluació continuada i la retroacció han afavorit la 
qualitat de l’aprenentatge i per últim diu que tal i com està muntat el sistema 
educatiu no hi ha temps suficient per treballar així degut a les hores de dedicació 
que requereix.   

He trobat pocs estudis que es basin en l’opinió dels alumnes i en com els afecta 
canviar d’una metodologia tradicional a una metodologia innovadora. (Albanese, 
1993). No he trobat cap treball que aporti informació clara sobre les diferències 
entre alumnes acadèmics i no acadèmics pel que fa a la implementació de la 
metodologia ABP. És per aquest motiu que crec que centrar el meu treball en 
aquesta línia pot aportar informació rellevant per facilitar l’aplicació d’aquesta 
metodologia en futurs casos on sempre s’hagi treballat de manera magistral.  

Anàlisi dels casos pràctics 

a. Sobre els estudiants 
 

http://www.edutopia.org/pbl-research-annotated-bibliography#strobel
http://www.edutopia.org/pbl-research-annotated-bibliography#walker
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Tal i com descriuen les tesis constructivistes, el coneixement dels alumnes i el 
seu entorn permet treballar conceptes més propers a l’alumnat i afinar la pràctica 
docent. 

Els alumnes objecte d’estudi tenen entre 15 i 17 anys. Segons Moreno (2009), 
en aquesta edat parlem d’adolescència intermèdia, etapa caracteritzada per la 
construcció d'una identitat que implica un nou autoconcepte i el començament 
de la presa de decisions importants. Sens dubte és la fase de l’adolescència més 
difícil de gestionar perquè comporta noves maneres de relacionar-se amb els 
adults i els iguals; i una sèrie de canvis en el “jo”, produïts per un 
desenvolupament del cervell que permet el raonament hipotètico-deductiu i una 
revolució hormonal que alhora provoca canvis físics a la veu i en els òrgans 
sexuals. Els adolescents estableixen vincles d’amistat forts i amors apassionats, 
i augmenta la seva capacitat emocional (Vicente 2009). Pel que fa a la relació 
amb l’educació, els adolescents tenen necessitat d’aprendre coses útils (Mallart, 
2005). 

Malgrat les teories de Prenski (2001), que defineix els joves d’avui com a “nadius 
digitals”, cal aclarir que el context en què viuen aquests estudiants (sobretot els 
de 3r d’ESO) no els ha permès créixer envoltats de tecnologia i, per tant, 
dominar, com esperaríem les eines de treball TIC. Tanmateix, queda igualment 
vàlida la reflexió de Funes (2011): és un greu error mirar de comprendre els 
adolescents sota el prisma del que va ser la nostra adolescència. Els anys que 
hem viscut ens allunyen de les seves necessitats i inquietuds, i seria un error 
projectar en ells l’adolescent que érem nosaltres.    

Tot i aquestes pautes, que formulen un patró, l’ecosistema dels joves i la 
diferència d’edat generen una marcada diferència entre els alumnes de 3r d’ESO 
i primer de Batxillerat. Per exemple, entre els alumnes de l’ESO el raonament 
hipoteticodeductiu és gairebé nul i encara tenen característiques de 
l’adolescència primerenca o inclús de la infància; no tenen encara ben definit el 
seu jo i demostren sovint valors baixos d’autoestima, necessitat de afiliació al 
grup i inseguretat emocional, a banda d’un rebuig a la institució. En canvi, els 
alumnes de batxillerat són capaços de mantenir debats ètics i parlar de temes 
transcendents; se’ls veu sensiblement més madurs i capaços de raonar, i 
mostren un elevat interès la seva formació.  

Com es veu, tot i pertànyer bibliogràficament per edat al mateix grup 
d’adolescents, les diferències entre els grups de treball són marcades. En 
conseqüència, les unitats didàctiques s’han adaptat de la manera següent. 

Per una banda, amb els alumnes de 3r ESO s’han proposat unes sessions 
encarades a dissenyar i jugar a un joc i a la capacitació d’eines informàtiques. El 
projecte té guies d’orientació que els condueixen a l’elaboració exitosa d’un 
projecte comú i al treball cooperatiu.  

Per altra banda, als alumnes de Batxillerat s’ha ofert un projecte en forma de 
repte, orientat a la reflexió i la crítica social (basat en la biologia) però que també 
reforça els vincles entre el grup i el treball cooperatiu.  

En ambdós casos s’ha plantejat la unitat didàctica perquè els alumnes aprenguin 
coses que consideren útils, malgrat la temàtica ha estat “imposada”. 
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L’adaptació de les unitats didàctiques s’aplica no només a nivell de grup sinó 
també a nivell individual. Entre els alumnes de l’aula oberta hi ha casos 
d’absentisme recurrent o d’inestabilitat familiar en què el paper referent que 
haurien de fer els pares el fan els germans o les àvies. Això genera greus 
dificultats d’aprenentatge perquè no estan cobertes les necessitats bàsiques dels 
adolescents (Kidder, 2013). També hi ha un nouvingut amb dificultats 
lingüístiques i un altre cas de pressió familiar per deixar els estudis.  

D’altra banda, com apunta Berríos (2007, citat a “l’informe Español de 
Juventud”), sovint s’intenta recompensar la precarietat emocional amb el 
materialisme, fet que incrementa l’alienació i la frustració. En el nostre cas, hi ha 
una alumna que ha estat expulsada del centre vàries vegades per addicció al 
mòbil. Malgrat això, quan ha tornat al centre, ha vingut amb un mòbil nou d’última 
generació.  

La taula següent resumeix i clarifica els aspectes que s’han comentat en els 
darrers paràgrafs.  

 
Taula 1. Resum de les diferències entre els alumnes acadèmics i no acadèmics sobre els quals es realitza 

l'estudi. Font pròpia 

3r ESO (aula oberta) 1r Batxillerat 

Els alumnes estan en una 
etapa de l’educació 

obligatòria  

Els alumnes estan en una 
etapa voluntària de 

l’educació.   

Els alumnes passen per una 
etapa de canvis físics i 

psicològics intensos i difícils 
de gestionar  

(Moreno, 2009) 

Els alumnes han superat la 
etapa més dura de 

l’adolescència i es troben en 
una fase de pre-adults.  

(Moreno, 2009) 

Alguns alumnes mostren 
rebuig cap a l’escola i hi ha 

casos d’expulsions i 
absentisme 

Els alumnes mostren interès 
per conèixer i no mostren 

rebuig a la institució 

Molts dels alumnes tenen 
un entorn familiar poc 

favorable 

Els entorns familiars són 
variats  

L’aula oberta recull alumnes 
amb comportaments 

disruptius o amb dificultats 
d’aprenentatge 

Batxillerat recull els alumnes 
que volen seguir cursant els 
estudis superiors després 

de l’etapa obligatòria.  

Algun alumne té un pla 
individualitzat 

Un alumne és nouvingut i 
presenta dificultats  

En general presenten una  
desmotivació general cap a 

l’aprenentatge 

En general estan motivats 
per l’aprenentatge 

El mètode tradicional 
magistral els ha portat 

fracassos continus  

El mètode magistral 
tradicional els ha portat un 

camí d’èxit 
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Preocupats per 
l’autoimatge, la afiliació 
social i les humiliacions 

Menys preocupats per 
l’autoimatge, la afiliació 
social i les humiliacions 

Baixa capacitat de 
raonament abstracte, 
raonament hipotètic-
deductiu i l’anàlisi de 

conceptes 
(Vicente, 2009) 

Més elevada capacitat de 
raonament abstracte, 
raonament hipotètic-
deductiu i l’anàlisi de 

conceptes 
(Vicente, 2009) 

En general els podríem 
considerar alumnes  
“no acadèmics” o 

professionals 

En general els podríem 
considerar alumnes  

“Acadèmics” 

 

b. Sobre el context d’aplicació 
 

El context té una repercussió directa important sobre la formació de les persones 
que hi viuen. Segons Vila (2008) per entendre aquest efecte, cal entendre que 
existeixen diferents factors que actuen sobre l’educació d’una persona, com per 
exemple, la família, els amics, el barri i, evidentment, la comunitat educativa. Vila 
(2008) anomena mesosistema al conjunt de factors educatius que influeixen a 
l’educació.   

Segons l’autor, el mesosistema està format pel microsistema, l’ecosistema i el 
macrosistema. Tot i que no és objecte del present estudi estudiar en detall 
aquests aspectes, hi ha algunes consideracions que, si les tenim en compte, ens 
permeten entendre millor la realitat que viuen els alumnes que estudiem.  

Quan parlem de microsistema, ens referim a les relacions personals, les 
condicions de vida i aquelles situacions que produeixen les afectacions més 
properes a l’infant.  

I. Sobre les famílies 

Tot i que no coneixem els detall dels contextos personals ni els entorns més 
propers dels infants amb qui tractem, si que coneixem alguns casos que ens 
donen una idea de la realitat que tenim al davant. En definitiva, amb la informació 
que tenim, podem assegurar que: en general, ens falten dades sobre aquests 
aspectes. Segurament degut a que com més problemàtics són els casos d’estudi, 
més difícil és cedir informació personal. L’altre fet que podem afirmar és que hi 
ha una part de l’alumnat que no gaudeix d’un espai de desenvolupament 
adecuat. Un espai de desenvolupament adequat és aquell que permet al individu 
dur a terme patrons d’activitats cada cop, de forma progressiva, més complexes 
de forma autònoma. 

II. Sobre Catalunya, Martorell i el barri  

Quan parlem de macrosistema ens referim a les influències culturals, 
econòmiques i polítiques que incideixen en la vida dels individus. L’organització 
territorial catalana ha patit, durant els últims 50 anys una homogeneïtzació de 
zones (industrials, de comerç, residencials, etc.) i l’especialització de zones que 
ha patit l’organització territorial catalana ha fet que hi hagi també una segregació 
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per classes i això vol dir que hi ha entorns urbans, com el que estudiem, amb 
pocs referents i un teixit educatiu feble (Vila, 2008). En aquest sentit el decret 
142/2008, de 15 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments del 
batxillerat i el Decret 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments 
de l'educació secundària obligatòria acompanyen les tesis d’innovació i millora 
educativa que es pretenen amb aquet estudi.  

El context en què viuen els alumnes del centre no és un bon escenari per 
implementar un entorn d'aprenentatge innovador. Les dificultats econòmiques 
del moment agreugen els factors que causen el fracàs escolar, el comportament 
dels alumnes (Andión, O, et al., 2016) o la motivació, i empitjoren les relació amb 
els pares. Altres factors com els curriculars, els institucionals o els axiològics 
tampoc són favorables en aquest país (Roca et al. 2010). A més a més l'institut 
no té la tecnologia necessària per aplicar un entorn d'aprenentatge innovador de 
manera adequada. Sota el meu punt de vista, les aules no són suficientment 
còmodes ni agradables per aprendre, sobretot la dels alumnes de l'aula oberta 
de 3r d'ESO.  

L’institut Joan Oró amb el codi de centre 08037152 està considerat un centre 
d’especial dificultat segons Del Pozo (2014). L’IES està situat al barri de Buenos 
Aires de Martorell. Aquest barri té el seu origen durant els anys 60. Durant aquells 
anys, la creixent necessitat de donar cabuda a la immigració espanyola va fer 
que es construïssin barris sencers d’alta densitat en moltes poblacions properes 
a Barcelona. Actualment encara és el barri més densament poblat de Martorell i 
conté una elevada quantitat de gent obrera. Com que el preu de l’habitatge en 
aquest barri és més assequible, serveix de porta d’entrada per als nouvinguts i 
això es tradueix en que una bona part de la població no domina el català i la 
diversitat cultural, lingüística i religiosa és força elevada.  

En aquest sentit, l’ajuntament de Martorell impulsa diversos programes d’atenció 
a la diversitat (veure annex I) per a públic adolescent que podem considerar part 
del nostre macrosistema.  

Tot i que caldria estudiar l’eficàcia de tots aquests programes i l’ús que en fan 
els adolescents, sembla que la bateria de propostes que ofereix la vila de 
Martorell, ofereix un marc institucional que denota interès cap al 
desenvolupament educatiu la inclusió i la integració dels adolescents a la 
societat. Això és un aspecte positiu que també cal tenir en compte.    
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2. JUSTIFICACIÓ I METODOLOGIA DE RECOLLIDA DE 
DADES 

 

Sobre la justificació del mètode 
La llei d’educació actual (decret 187/2015, de 25 d'agost) prima l’aprenentatge 
per competències. Aquesta llei defineix les competències com aquelles habilitats 
necessàries per aplicar el coneixement adquirit en diferents contextos. És 
coherent, doncs, pensar que per tal que l’alumne assoleixi habilitats cal que 
assumeixi un paper actiu en el seu aprenentatge i no sigui subjecte passiu d’una 
lliçó magistral.  

Malgrat que fa més de 40 anys que s’aplica aquest sistema, existeix un fort debat 
encara sobre l’eficàcia del mètode (Fernández et al., 2006). Els estudis que 
comparen l’aprenentatge tradicional amb les metodologies basades en 
problemes mostren que, quan la metodologia s’implementa bé, incrementa 
l’aprenentatge profund (augmenta la capacitat retentiva), els alumnes superen 
igual o millor les proves d’alta importància i milloren el desenvolupament 
d’habilitats de treball cooperatiu (Strobel & van Barneveld, 2009; Walker & Leary, 
2009). A més a més, segons Fortius (2004), les activitats de disseny ajuden a 
potenciar les capacitats bàsiques existents a tots els individus i nosaltres ho fem 
servir com una adaptació a la diversitat que es planteja a l’aula.  

Els articles consultats afirmen que la satisfacció entre alumnes i professors 
després d’aplicar aquesta tècnica és elevada i que les línies generals que 
segueix l’ABP afavoreixen l’aprenentatge profund, la reflexió i les habilitats de 
relació (Condliffe, B, et al., 2015). 

 

El mètode de recollida de dades 
L’estratègia per recollir dades basada en les dificultats sorgides en els alumnes 
es resumeix en el següent esquema:  

 

 

 

 

 

Enquesta final

ESO i Batxillerat

Taules 
d'avaluació del 
treball en grup

ESO i Batxillerat 

Registre 
anecdòtic de 

l'ESO i Batxillerat

Entrevista a la 
mentora 

Avaluació dels 
docents i del 

mètode 
(Batxillerat) 

Valoració 
personal de les 

UD 

Esquema 1. Resum gràfic que mostra la triangulació de la recollida de dades. Font pròpia 

http://www.edutopia.org/pbl-research-annotated-bibliography#strobel
http://www.edutopia.org/pbl-research-annotated-bibliography#walker
http://www.edutopia.org/pbl-research-annotated-bibliography#walker


 
17 

1. Es passarà una enquesta de satisfacció als alumnes d’ESO i Batxillerat al 
final de les UD’s. L’enquesta final té l’objectiu de recollir l’opinió més 
personal i sincera dels alumnes així com esbrinar què és el que més ha 
agradat als alumnes i què és el que menys. A més a més, podrem saber 
si els alumnes prefereixen aquest mètode o el tradicional. Els resultats 
d’aquest test els podeu consultar a l’annex III i IV.  
 

2. Es realitzarà un registre anecdòtic de totes les qüestions que facin els 
alumnes dins i fora de l'aula durant les 5 primeres sessions. Aquest 
registre classifica les preguntes dels alumnes segons si són 
procedimentals, de conceptes o de processos. Aquestes dades ens 
permeten avaluar a grans trets la proporció dels dubtes procedimentals 
realitzats pels alumnes respecte a altres qüestions d’àmbit més tècnic o 
conceptual. Per al tractament correcte d’aquestes dades s’aplica un criteri 
senzill i uns marges d’error amplis, ja que el mostreig no ha estat 100% 
acurat (degut al fet que alhora s’estava impartint la classe). Així doncs, 
s’han elaborat tres categories: una proporció baixa (<33%) d’aquests tipus 
de dubtes representa que no hi ha hagut cap problema. Una proporció 
mitjana (33 – 66%) representa que hi ha hagut alguns problemes 
d’aplicació, i una proporció elevada (<66%) s’entén com que hi ha hagut 
molts dubtes de procediment. A mes a més, estudiant cada pregunta 
individualment es pot fer una idea sobre quins aspectes han estat més 
difícils per als alumnes. Els resultats els podeu consultar a l’annex V i VI.   
 

3. Les taules d’avaluació i autoavaluació del treball en grup ens permeten 
veure les dificultats que hi ha hagut per treballar de manera cooperativa i 
analitzar si s’ha treballat equitativament o de manera desigual. Aquestes 
taules les podeu consultar a l’annex VII i VIII.  
 

4. L’avaluació del docent i del mètode ens permet determinar l’origen (docent 
o mètode) de les principals dificultats que hi ha hagut. La seva anàlisi 
exhaustiva ens permet relacionar les característiques de l’alumne amb les 
dificultats que ha tingut i oferir un altre punt de vista, en aquest cas dels 
alumnes de Batxillerat. Aquesta taula la podeu consultar a l’annex IX. 
 

5. Finalment l’entrevista a la mentora ens permet obtenir un altre enfocament 
sobre totes aquestes aportacions i consolidar una mica més les possibles 
conclusions que en pugem extreure.   
 

A més a més, es farà una descripció del grau d’aprenentatge dels alumnes (a 
través de les notes obtingudes i la sensació personal del professor) i una breu 
autoreflexió de les sessions i les tècniques utilitzades durant les classes per 
detectar quins errors són propis de la nostra activitat docent o del plantejament 
inicial i quins són deguts al propi mètode. Amb aquesta triangulació de dades 
s’obté una major fiabilitat dels resultats que s’obtinguin  
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3. DESENVOLUPAMENT DE LA PROPOSTA DIDÀCTICA, LA 
INTERVENCIÓ DOCENT I RESULTATS 

 

Intervenció docent 

a. 3r d’ESO 

I. Descripció de la seqüència didàctica. Context, objectius i avaluació.  

A 3r d’ESO presentem un encàrrec real que consisteix a elaborar un joc tipus 
“Trivial” per treballar l’aparell digestiu i la nutrició. Els alumnes han de decidir i 
realitzar el número de preguntes i formular-ne les respostes i les seves opcions. 
Les preguntes han d’estar relacionades amb l’aparell digestiu i la nutrició i 
s’extreuen a partir dels recursos que es van presentant durant les primeres 
sessions. Paral·lelament a tot això, els alumnes hauran de decidir i crear les 
instruccions i el mateix joc (taulell, fitxes, cartes, etc.), un joc que posteriorment 
-si es vol- es pot ampliar/complementar amb altres sistemes del cos humà. 

El paper del professor consisteix a guiar i acompanyar els alumnes tant 
individualment com en el treball en grup per aconseguir el correcte funcionament 
de la tasca.  

A partir de les preguntes que elaboren els alumnes, després d’una probable 
reformulació o concreció, s’obriran petites cerques d’informació individuals per 
elaborar-ne les respostes. Les preguntes no seran contestades pel mateix 
alumne que les hagi formulat.   

Durant aquestes sessions es treballen les següents competències transversals: 
utilitzar aplicacions d’edició de textos; cercar, contrastar i seleccionar informació 
digital adequada; realitzar activitats en grup utilitzant eines i entorns virtuals de 
treball col·laboratiu; identificar i caracteritzar els sistemes biològics i químics per 
comunicar i predir el comportament dels fenòmens naturals; resoldre problemes 
de la vida quotidiana aplicant el raonament científic; adoptar mesures de 
prevenció i hàbits saludables en l’àmbit individual i social; aplicar les mesures 
preventives adients, utilitzant el coneixement científic en relació amb les 
conductes de risc i malalties associades al consum de substàncies addictives; 
adoptar hàbits d’alimentació variada i equilibrada que promoguin la salut i evitin 
conductes de risc; planificar l’escrit d’acord amb la situació comunicativa; 
escriure textos de tipologia textual diversa i en diferents formats i suports amb 
adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística; revisar i corregir els textos 
per millorar-los i tenir cura de la seva presentació formal; emprar estratègies 
d’interacció oral per iniciar, mantenir i acabar el discurs.  
 
La seqüència didàctica té els següents objectius:  

Conceptuals: 

1. Adquirir una opinió formada respecte els hàbits alimentaris i els riscos 
associats.   

Procedimentals:  

2. Elaborar preguntes aplicant continguts del tema Aparell digestiu i nutrició.  
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3. Ser capaç de fer preguntes d’aplicació de continguts.  
4. Desenvolupar la creativitat i la originalitat dels alumnes.  
5. Ser capaç d’extreure informació dels recursos presentats i d’altres fonts. 
6. Ser capaç de generar respostes que generin una dificultat moderada entre 

els jugadors. 

Actitudinals: 

7. Treballar de forma cooperativa (en grups i individualment) per elaborar un 
material comú.   

8. Jugar correctament: respectar les normes, saber-se les respostes, 
mostrar una actitud positiva davant del joc i respectar els companys. 

 

La seqüència didàctica s’avalua en base als aprenentatges adquirits en els 
aspectes següents:  
 

 Qualitat de les preguntes i les respostes  
 Actitud dels alumnes 
 Treball a dins la comissió 

 
La nota final testà composta de les següents components:  

 Avaluació de la qualitat de les preguntes a partir d’una rúbrica senzilla. 
25% 

 Avaluació de la qualitat de les respostes, a partir d’una rúbrica 
senzilla.  25% 

 Aportacions al debat final mitjançant una rúbrica. 20%   
 Test per auto i coavaluar el treball de les comissions (Actitud, interès, 

solidaritat amb els companys, i participació en el grup).  10% 
 Partida final on s’avaluarà l’actitud i el número de respostes correctes. 

20% 
Podeu consultar les rúbriques i les taules d’avaluació a l’annex V 

 

II. Planificació temporal, gestió d’aula i materials utilitzats.  

La seqüència didàctica impartida consta de 13-15 sessions on es treballen tots 
els aspectes indicats en el punt anterior. A l’annex II es detallen quines activitats, 
tècniques, materials utilitzats, i gestió d’aula estan planificades per a cada sessió.  

Pel que fa a l’atenció a la diversitat, es tenen pensades aquestes accions: els 
recursos i les activitats estan pensades amb diferents suports, es farà una base 
d’orientació per l’elaboració de les preguntes i les respostes amb els models i les 
bastides que calguin; està previst el suport dels docents durant les estones de 
treball individual i fins i tot durant altres estones ja que comptem sempre amb un 
docent de suport, cada alumne es compromet a fer un número de preguntes 
adequat a la seva capacitat i treballem moltes sessions en petits grups. A més a 
més, hi ha la possibilitat de realitzar canvis en l’ordre i en el temps de les sessions 
per adaptar-se a les necessitats dels alumnes. És per això que la planificació de 
les últimes sessions no està tant detallada com les primeres.  
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III. Canvis i adaptació de la unitat didàctica 
 

Durant el desenvolupament de les sessions hi ha hagut una sèrie d’adaptacions 
sobretot en la distribució de les sessions i l’adaptació a la diversitat que es 
detallen a continuació:  

Sobre la temporització de les activitats.  

Sessió 1: La mentora ha acabat la unitat didàctica anterior. Ens ha deixat només 
20 minuts per començar la nostra unitat. No s’ha pogut veure el recurs 1. 

Sessió 2: No s’han creat les comissions. 

Sessió 3: No s’ha presentat el document compartit en xarxa. No s’ha vist el 4t 
recurs. Els alumnes s’han repartit en grups, s’han creat les comissions. 

Sessió 4: Els alumnes han fet vaga. Ens endarrereix la unitat a una sessió. 

Sessió 5: S’ha vist la meitat del 4t recurs. 5è i 6è no ha donat temps.  

Sessió 6: Hem acabat el recurs 4. No s’ha fet la pràctica dels combinats. No s’ha 
vist el recurs 7.  

Sessió 7: No s’ha fet res del que estava planejat. S’ha treballat per comissions. 

Sessió 8: No s’ha fet res del que estava planejat. S’ha vist els recursos en format 
vídeo que quedaven. Han passat les preguntes al document compartit en xarxa. 
(No tots, i no totes les preguntes)  

A partir de la sessió 9, ens treuen les classes dels dimecres. La primera setmana, 
fem la classe de dimecres en un dimarts (substitució). A partir d’aquesta sessió 
anem avançant tot el que podem. En funció del ritme de cada alumne.  

Dijous 7 dediquem tota la sessió ha acabar les preguntes. Treballen molt bé. 
Alguns alumnes que ja han acabat de fer les preguntes, acaben de fer les fitxes 
i el taulell. 

Sessió 14. Tot i ser una jornada de vaga, convencem als alumnes que vinguin 
per poder jugar al joc. Aconseguim una assistència notable de 6/10 alumnes i 
juguem. Per falta d’hores s’ha hagut d’eliminar l’activitat de regulació de les 
respostes.  

Sessió 15. Es fa el debat i es passa la valoració del treball en grup i l’enquesta 
final. 

Finalment es reparteixen les notes i finalitzem amb la projecció del vídeo que els 
hem preparat per ells.  

Canvis sobre els recursos presentats:  
No s’ha fet la pràctica dels combinats.  

Canvis sobre l’atenció a la diversitat 
Hem fet adaptació a la Nayara. Hem estat més pendents d’ella, ajudant-la a fer 
preguntes. Ha pogut escoltar el recurs de l’àudio amb els auriculars, parant quan 
ho necessitava.  
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Canvis sobre els ítems d’avaluació  
L’actitud al joc l’hem valorada afegint un 0,15 sobre 2 punts per agrair als 
alumnes que han vingut en una jornada de vaga. Els altres dos punts han estat 
un càlcul del percentatge d’encert dels alumnes.   

 

IV. Valoració personal de l’ESO i possibles millores 

La valoració personal d’aquesta unitat didàctica és positiva en quan al treball 
realitzat i les competències treballades.  

S’han millorat habilitats i procediments relacionats amb l’extracció d’informació, 
les TIC i el treball cooperatiu. També s’ha donat importància als hàbits saludables 
relacionats amb l’alimentació i les malalties associades. S’han complert els 
objectius i els alumnes han treballat força.  

Malgrat això no han aprovat tots els alumnes. 3 de 10 alumnes no han aconseguit 
una nota superior al 3 i tampoc hi ha hagut cap excel·lent. A més a més, no s’ha 
aconseguit evitar els elevats índexs d’absentisme a l’aula i hi ha hagut una 
mitjana de 6 alumnes a l’aula. Això és un 60% dels alumnes. Només s’ha 
aconseguit que hi fossin tots un sol dia.  

Un aspecte a millorar és el debat final. Per començar va durar 30 minuts quan 
havia de durar una hora. L’objectiu de la posada en comú/debat era fer un resum 
de tot el que s’havia treballat (competències, habilitats, treball cooperatiu, etc.) i 
en comptes d’això es va voler fer un resum del funcionament de l’aparell digestiu 
per veure si això havia quedat clar. Per començar l’objectiu de la unitat didàctica 
no era l’aparell digestiu sinó tota la resta i això va fer que la unitat didàctica 
acabés amb mal gust de boca. D’aquí n’extrec que els alumnes amb baixa 
capacitat necessiten un esquema molt clar i breu de que és el que han 
d’aprendre, només d’aquesta manera es pot millorar la capacitat d’adquisició de 
conceptes.   

La resta de sessions van ser un èxit rotund de motivació, feina i treball per part 
dels alumnes.   
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b. 1r de batxillerat 

I. Descripció de la seqüència didàctica. Context, objectius i avaluació.  

A batxillerat presentem un encàrrec real de la fundació catalana de Síndrome de 
Down que consisteix en elaborar una campanya de difusió/informació realitzada 
i dirigida als adolescents. Ens demanen l’elaboració d’un vídeo on els 
adolescents donen la seva opinió envers la síndrome abans de la realització de 
la unitat didàctica, i després de conèixer les causes que l’originen. D’aquesta 
manera es treballa la meiosi entre d’altres competències.  

El vídeo serà gravat pels docents i els alumnes tenen la funció de formar-se en 
aquest aspecte. Per fer-ho han de elaborar una hipòtesis sobre l’origen de la 
síndrome i realitzar una petita recerca en funció d’aquestes hipòtesis.  

En aquesta recerca s’hi ha d’incloure aspectes com ara l’origen, la situació actual 
dels afectats i possibles mesures socials que alumnes considerin.   

Durant aquestes sessions es treballen les següents competències generals: 
competència comunicativa, competència en gestió i tractament de la informació, 
competència digital, competència en recerca, competència personal i 
interpersonal, competència en el coneixement i interacció amb el món.  

I les següents competències específiques: competència en indagació i 
prediccions a partir dels models; competència en la comprensió de la naturalesa 
de la ciència i la competència en la comprensió i capacitat d’actuar sobre el món 
físic.  

La seqüència didàctica té els següents objectius:  

Conceptuals: 

1. Explicitar el procés de la meiosi mitjançant recursos gràfics i visuals. 
2. Comprendre la funcionalitat del procés de la meiosi. 
3. Diferenciar la mitosi de la meiosi pel que fa la funcionalitat. 
4. Interpretar la meiosi com un procés important a nivell evolutiu per aportar 

variabilitat genètica a l’espècie reconeixent el paper clau de la 
recombinació. 

5. Utilitzar els conceptes claus de la unitat per entendre la síndrome de 
Down. 

6. Tractar els errors meiòtics com la causa principal de la síndrome de Down. 
Saber-la ubicar en el procés. 

7. Conèixer la utilitat de les tècniques bàsiques en el diagnòstic prenatal i el 
suport que utilitzen. 

Procedimentals 

8. Formular hipòtesis correctament de forma que puguin ser investigables i 
resoltes per les activitats i els recursos que proposem. 

9. Planificar la recerca de forma ordenada i coherent i ser capaç de fer el 
repartiment de tasques entre els membres del grup.  

10. Cercar i recopilar informació de forma eficaç i ser capaç d’extreure’n les 
idees principals.  

11. Elaboració d’estratègies de resolució, disseny i muntatges experimentals 
al laboratori. 
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12. Comunicació de resultats amb capacitat explicativa i predictiva de les 
mutacions que s’estudien.  

13. Millorar en la utilització del material de laboratori. 

Actitudinals 

14. Valorar la qualitat d’una informació en funció de la procedència. 
15. Mostrar una actitud positiva davant del plantejament de treball  acordat 

pel grup.  
16. Utilitzar informació procedent de diferents fonts i suports per formar-se 

una opinió crítica sobre la situació de les persones afectades amb 
síndrome de Down. 

17. Mostrar una actitud oberta davant diverses opinions contrastades, i tenir 
capacitat per debatre i argumentar les idees pròpies i les d’altri. 

18. Sensibilitzar-se sobre les dificultats que pateixen les persones afectades 
per les síndromes minoritàries o la síndrome de Down.   

 
La seqüència didàctica s’avalua en base als aprenentatges adquirits en els 
aspectes següents:  
 

 Haver formulat correctament les hipòtesis en el seu cas d’estudi. 
 Haver elaborat estratègies de resolució pel problema plantejat. 
 Haver comunicat bé els resultats. 
 Haver aplicat la informació de les classes de ciències per explicar els 

casos tractats. 
 Haver integrat els conceptes treballats. 
 Haver mostrat capacitat d’argumentar i debatre diferents opinions.  
 Haver mostrat una actitud oberta davant d’altres opinions durant el debat.  
 Haver sigut respectuós en els torns de paraula i les dinàmiques del debat. 

La nota final testà composta de les següents components:  

 Document del treball en grup (presentació) i exposició. 
 

 Actitud en el treball grupal. (20% de la nota final) 
 

 Participació i aportacions orals en el debat. (30% de la nota final) 
 
Podeu consultar les rúbriques i les taules d’avaluació a l’annex VI 
 

II. Planificació temporal, gestió d’aula i materials utilitzats.  
 

La seqüència didàctica impartida consta de 8 sessions on es treballen tots els 
aspectes indicats en el punt anterior. A l’annex II podeu consultar més 
detalladament quines activitats, tècniques, materials utilitzats i gestió d’aula 
estan planificades per a cada sessió.  

Pel que fa a l’atenció a la diversitat, es preparen recursos i activitats amb 
diferents suports i es preveu suport dels docents durant tota la unitat didàctica. 
Per altra banda, la formació de grups heterogenis i la forma d’avaluar, fa que hi 
hagi d’haver una inclusió de tots els membres del grup.   
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III. Canvis i adaptació de la unitat didàctica 
 

Durant el desenvolupament de les sessions hi ha hagut una sèrie d’adaptacions 
sobretot en la distribució de les sessions i l’adaptació a la diversitat que es 
detallen a continuació:  

Sobre la temporització de les activitats.  

Sessió 1: La tutora conclou el tema anterior. Perdem 15’ de classe. No podem 
fer la presentació degudament i això fa que la haguem de completar en sessions 
posteriors. Fem la gravació inicial aquí en comptes de fer-la a la segona sessió 
perquè creiem que la informació que obtindrem és millor si els alumnes no saben 
de que va el treball. 

Sessió 2: Dediquem tota l’hora a fer la planificació del treball i a començar a 
treballar en grups.  

Sessió 3: La tutora intervé molt en el treball dels alumnes, no els deixa treballar 
sols i no deixa sortir preguntes. Això influeix en la gestió de l’aula que teníem 
prevista. No hem fet la preparació de la pràctica de laboratori perquè la farem a 
la sessió 5 per disponibilitat d’aula 

Sessió 4: Fem la sessió 5 

Sessió 5: Fem la sessió 4 

Sessió 6: S’afegeix una sessió a petició dels estudiants per a que treballin amb 
les presentacions. Això permet endarrerir un dia les presentacions i evitar que 
coincideixi el dia amb un altre examen.  

Sessió 7: Es treballa en grups i al final de la classe es fa la coavalució dels 
membres del grup. 

Sessió 8: Es realitzen les dues presentacions tal i com estava previst. No dona 
temps de realitzar les valoracions del mètode i dels docents. 

Sessió 8: Afegim una activitat de consolidació de la meiosi, els hi mostrem la part 
del vídeo per la fundació que tenim feta, fem el debat més curt del que estava 
previst. S’enduen les valoracions a casa.  

Sessió extra 10 min: Donem les notes, recollim les valoracions, mirem el vídeo i 
ens acomiadem! Sessió 7: No ens 

Canvis sobre l’adaptació a la diversitat 
Estem reforçant el treball en grup perquè tenen una dinàmica molt interioritzada 
de treballar sempre amb els mateixos grups. Es reforça molt el vincle amb una 
alumna que necessita reforç positiu per tirar endavant. També s’ha de fer força 
èmfasi amb el treball en grup. Ja que tendeixen a treballar separadament si no 
s’intervé.  

Canvis sobre els ítems d’avaluació. 
Com que el debat dura menys del previst, es redueix un 10% el pes del debat 
que s’afegeix a la presentació. 
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IV. Valoració personal de batxillerat i possibles millores.  
 
La valoració personal de la seqüència didàctica de Batxillerat és molt positiva, 
s’han treballat les competències que es volien treballar i s’han millorat aspectes 
de grup que estaven enterrats. També es valora molt positivament el treball ètic 
i moral que ha suposat col·laborar amb la fundació catalana de la Síndrome de 
Down i el vídeo enviat. Per altra banda, en quant a conceptes penso que podríem 
haver estirat més la corda per demanar un esforç més gran als alumnes ja que 
penso que no s’ha aprofundit tant com es podria haver aprofundit, crec que no 
s’ha sabut calibrar bé el nivell dels estudiants i que han aparegut moltes 
dificultats per part del mètode. És per això que no repetiria la seqüència didàctica 
tal qual, penso que necessita algunes millores que es descriuen a continuació:  

Per part del mètode. Si es vol aplicar en un context tradicional, cal centrar-se 
amb els aspectes que els han dificultat el treball en grup com ara el repartiment 
de feines, la responsabilitat individual dins el grup, la integració de tots els 
alumnes, etc. Per fer-ho és necessari dedicar un parell de sessions a aclarir molt 
bé quin són els objectius sobre aquests aspectes.  

Per altra banda, com a professor, no centraria tants esforços en la Síndrome de 
Down i la seva recerca sobre els efectes o la prevenció i centraria més esforços 
en la situació social i en l’origen, fent reforç en l’origen de la trisomia del 
cromosoma del 21 i en entendre les parts de la meiosi i les seves principals 
funcions. D’aquesta manera s’accentua la relació entre els conceptes i la realitat 
i l’aprenentatge que es fa té molt més sentit.  
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Resultats 

L’enquesta final és a l’annex III i IV, el registre anecdòtic és a l’annex V i VI, 
l’avaluació del docent i del mètode és a l’annex VII i VIII i les taules d’avaluació 
del treball en grup són a l’annex IX i X. 

a. L’enquesta final 

A batxillerat, els resultats mostren que 7 de 8 alumnes prefereixen aquesta 
metodologia enlloc del sistema d’abans. L’alumna que no prefereix aquesta 
metodologia és la que ha tret millor nota de tota la classe. Aquesta alumna és la 
única que valora “la classe” com el millor de tot el projecte.  

Els alumnes valoren cadascú una cosa diferent com allò que més els hi ha 
agradat de la UD.  

A l’ESO els resultats mostren que 7 de 9 alumnes prefereixen i continuarien 
treballant amb aquesta metodologia . Els motius són diferents, alguns tenen la 
sensació d’haver aprés d’una manera més lúdica i distesa (sense exàmens), 
d’altres els hi ha agradat treballar amb els ordinadors perquè ha estat fàcil i 
pràctic, d’altres diuen que autoavaluar-se i treballar en grup ha permès aprendre 
dels pròpies errors i millorar la relació amb els seus companys, per últim, alguns 
alumnes menys madurs, associen aquesta metodologia al “perdre temps” i per 
això també els hi agrada.  

La metodologia no ha tingut èxit entre les alumnes que més dificultats tenien, 
entre ells hi ha l’alumna que més cops ha faltat a les classes (només ha assistit 
a dues) i l’altra alumna té un pla individualitzat i ha agraït l’atenció rebuda, tot i 
així prefereix seguir amb la metodologia tradicional a les classes de ciències.  

 Una altre resultat força evident és que fer el joc els ha agradat molt i la motivació 
ha perdurat les 15 o 16 sessions que s’han impartit. Tot i així, l’absentisme durant 
les sessions ha estat força elevat i no encaixa amb l’opinió dels alumnes.   

b. El registre anecdòtic 

Els resultats de Batxillerat mostren que un 38% de les preguntes realitzades pels 
alumnes han estat respecte el procediment. Això vol dir que hi ha hagut alguns 
problemes d’aplicació del mètode. Estudiant cas per cas les preguntes, sembla 
que els alumnes han tingut dos dificultats principalment. La principal dificultat 
recau en el fet de fer activitats sense haver-les d’entregar a ningú, simplement 
per aprendre. Moltes preguntes anaven adreçades a què fer amb les activitats i 
a on posar-les. El grau de llibertat que tenien en aquest aspecte els va generar 
molts dubtes. L’altra dificultat que han tingut ha estat la de treballar o no aspectes 
que eren voluntaris.  

A l’ESO, els resultats mostren que les dificultats han estat força similars, un 37%. 
Els principals dubtes han estat sobre l’ús de les eines informàtiques i el moment 
en que els alumnes havien d’extreure preguntes dels recursos que els hi 
passàvem. En el cas de l’ESO, les tasques estaven molt més acotades preveient 
les possibles dificultats però tot i així, han sorgit dubtes. 
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c. Les taules d’avaluació del treball en grup 
 
Els resultats a Batxillerat mostren cinc aspectes rellevants: 

- Els alumnes encara no estan molt acostumats a treballar en grup i a cooperar 
ja que en tots els grups hi ha alumnes que han treballat més i alumnes que han 
treballat menys.  

- Hi ha hagut mancances en habilitats com ara el repartiment de la feina o la 
delegació de feina entre companys del grup. Aquesta habilitat s’aconsegueix fent 
més treball cooperatiu. 

- Hi ha hagut problemes d’integració en els grups ja que alguns alumnes ja sigui 
per dificultats comunicatives personals o per problemes d’autoestima, queden 
més apartats de la resta però, la resta, tampoc fa un esforç important. Un esforç 
que humanitza i que per altra banda, és necessari en el treball cooperatiu.    

- Hi ha hagut, en general, falta de responsabilitat per part dels alumnes per 
acabar i avançar la feina a casa. 

Els alumnes valoren positivament la rapidesa i la disponibilitat immediata dels 
professors per resoldre dubtes.   

A l’ESO, els resultats mostren que els alumnes tampoc estan acostumats a 
treballar en grup. Per una banda perquè en tots els grups hi ha hagut alumnes 
que han treballat més i alumnes que han treballat menys i per altra perquè els 
alumnes que més treballaven, no intentaven parlar amb els altres alumnes que 
no venien o que no treballaven. Entre ells hi ha molt poc sentiment de grup i 
l’empatia cap als altres és gairebé nul·la.  

d. L’avaluació del docent i del mètode 

L’anàlisi dels resultats obtinguts a Batxillerat mostren 3 aspectes principals i 
rellevants 

- L’aspecte més mal valorat (3,5 sobre 4) pels alumnes de cara als docents és 
que no hem deixat massa clars els objectius i els criteris d’avaluació de la unitat 
des del començament. 

- En cap cas els alumnes es queixen de la manca de lliçó magistral i en tots els 
casos, les activitats que més han agradat han estat aquelles on els estudiants 
eren els protagonistes actius de l’aprenentatge. Les pràctiques, els debats o les 
presentacions.  

- Pel que fa a la metodologia, hi ha diversos aspectes a destacar:  

- Tots els alumnes han valorat el mètode en un 3 o un 4 (sobre 4) però 
només 2 ho han fet en un 4.  

- Tots els alumnes consideren que han aprés.  

- Només dos alumnes han valorat amb un 4 que s’hagin realitzat còmodes 
fent aquesta metodologia. La resta han valorat amb un 3.  
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- L’ítem més mal valorat és el que demana als alumnes si en tot moment 
sabien que havien de fer i no estaven perduts. Té un 2,7 sobre 4. Lleugerament 
preocupant.  

- El segon ítem més mal valorat és el que fa referència a si els alumnes 
coneixien els objectius i els criteris d’avaluació des del principi de la UD. Aquest 
ítem té una puntuació mitjana de 3,25 sobre 4.  

e. L’entrevista a la Mentora 

La mentora confirma que els alumnes de l’ESO han estat motivats i que han 
aprés procediments. Un fet destacable és que la mentora assegura que ha 
millorat el seu comportament a l’aula.  
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4. CONCLUSIONS I IMPLICACIONS EDUCATIVES.  
 

Discussió dels resultats 
 

Amb els resultats obtinguts i gràcies a la triangulació de les dades, podem 
extreure alguns fets rellevants. 

a. Amb alumnes acadèmics 

Podem afirmar que l’alumna que obté uns resultats més bons amb la metodologia 
tradicional, prefereix seguir amb l’statu quo i no canviar de metodologia. La resta 
de companys, preferirien una metodologia basada en problemes o en projectes. 
Aquest fet sembla degut a que treball basat en projectes treballa molts més 
aspectes que el sistema tradicional i per tant requereix un esforç més gran per 
aquells que volen aconseguir l’excel·lència acadèmica. A més a més, el treball 
cooperatiu si el grup no funciona bé requereix un esforç molt gran (que no hauria 
de ser) de l’alumne amb més capacitats.  

La varietat d’activitats i de tècniques ajuda a vincular a més alumnes i motivar-
los cap a l’aprenentatge. Aquesta metodologia té una gran potencialitat per 
atendre a la diversitat a l’aula ja que a tots els alumnes els hi agrada alguna 
activitat o altra. 

El grau de llibertat que s’ha atorgat als alumnes els ha generat molts dubtes que 
s’han transformat en preguntes cap als docents. Tot i haver explicat amb detall i 
clarament què i com s’havia d’entregar el treball final, la llibertat per aprendre i 
després haver d’aplicar els coneixements directament ha generat forces 
dificultats. Sens dubte cal entrenar aquest aspecte. Un entrebanc, per part dels 
docents, ha estat no especificar prou bé la relació entre el context d’aplicació i el 
context d’aprenentatge és a dir, no fer ressò de la importància d’explicar en quina 
part de la meiosi es pot produir la trisomia del 21 i per tant saber-ne explicar bé 
les parts i què succeeix en cada fase. Una altra dificultat per part dels alumnes 
ha estat fer activitats sense haver-les d’entregar a ningú, simplement per 
aprendre. Moltes preguntes anaven adreçades a què fer amb les activitats i a on 
posar-les. El grau de llibertat que tenien en aquest aspecte els va generar molts 
dubtes.  

Una altra dificultat que han tingut ha estat la de treballar o no aspectes que eren 
voluntaris per aprendre. Això és deu a que aquests alumnes estan acostumats a 
treballar per aprovar i no per aprendre. També hem notat falta de responsabilitat 
per part dels alumnes per acabar i avançar la feina a casa.  

A més a més, els alumnes no estan acostumats a treballar en grup ni a cooperar 
i cal treballar aquestes habilitats per aplicar la metodologia amb èxit. També hi 
ha hagut dificultats en el repartiment de la feina o la delegació de feina entre 
companys del grup. Aquest fet es deu a la manca de maduresa i al poc sentiment 
de grup. A més a més, separar els amics, agreujava més el problema.  

Els problemes d’integració de membres del grup també són una dificultat afegida 
per cooperar. La cooperació exigeix integració i respecte mutu per tant per 
treballar en projectes cal fer activitats prèvies de confiança en l’altra.  
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La falta de pràctica i algunes mancances en les explicacions, han fet que els 
alumnes no sempre tinguessin clar que és el que havien de fer i s’hagin sentit 
incòmodes treballant d’aquesta manera. Aquest aspecte es podria haver evitat 
molt provablement si els docents que han impartit la metodologia haguessin estat 
els docents habituals.   

Les notes obtingudes pels alumnes de Batxillerat són les següents:  

 

ALUMNE 
PRESENTACIÓ  Ítems ACTITUD  DEBAT  TOTAL 

NOTES 60% I1 I2 I3 I4 NOTA 20% NOTA 20%  

Batx. 1 8,81 5,286 10 10 10 10 10 2 8,4 1,68 9,0 

Batx. 2 8,81 5,286 10 6 10 8 8,5 1,7 8,4 1,68 8,7 

Batx. 3 8,81 5,286 10 10 10 10 10 2 10 2 9,3 

Batx. 4 8,85 5,31 8 6 4 10 7 1,4 8,4 1,68 8,4 

Batx. 5 8,81 5,286 10 6 10 10 9 1,8 5,2 1,04 8,1 

Batx. 6 8,85 5,31 8 6 6 5 6,25 1,25 6,2 1,24 7,8 

Batx. 7 8,85 5,31 8 10 4 8 7,5 1,5 6,2 1,24 8,1 

Batx. 8 8,85 5,31 8 10 4 8 7,5 1,5 3,6 0,72 7,5 

Taula 2. Notes corresponents als alumnes de 1r de Batxillerat 

Les notes han estat excessivament altes per diferents causes: la elevada i 
inesperada motivació dels alumnes i el seu interès per aprendre, la mala 
calibració pel que fa als continguts exigibles als alumnes, la absència d’una prova 
final i segurament el disseny de la rúbrica de la presentació del treball final.  Tot 
i així, la valoració general és positiva.   

b. Amb alumnes no acadèmics 

La implementació de la metodologia ABP en alumnes no acadèmics és més difícil 
d’implementar que amb alumnes acadèmics perquè, no només tenen poc 
sentiment de grup i manca de habilitat en el treball cooperatiu sinó que, a més a 
més, rebutgen el grup classe perquè està “estigmatitzat” com un grup de baix 
nivell i poc futur laboral entre els companys de l’institut. Tot i que caldria estudiar 
més la relació entre els companys del grup i la pertinença al grup “Aula Oberta”, 
les constants desacreditacions, insults i faltes de respecte entre ells deixen 
entreveure que no estan a gust pertanyent al mateix grup que els seus 
companys.  

La motivació s’ha mantingut entre els estudiants i el joc ha sigut una bona 
estratègia per vincular-los. Tot i així, no s’ha aconseguit disminuir l’absentisme 
durant aquestes sessions contradient les tesis de Latasa (2012) que afirma que 
l’ús d’ABP és útil per lluitar contra l’absentisme. Bé a curt termini, no ha funcionat 
en el nostre cas.  

Tot i que el procediment era molt clar i senzill, la falta de habilitat amb les noves 
tecnologies va generar forces dubtes de procediment. Els resultats del registre 
anecdòtic dels alumnes no acadèmics són similars als obtinguts amb els 
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acadèmics degut a que els alumnes de 3r d’ESO no prestaven tanta atenció a 
les explicacions com els alumnes de Batxillerat.  

El treball en grup ha presentat forces dificultats en dos dels tres grups. Per una 
banda, la falta d’hàbit en el treball cooperatiu i per altra la immaduresa de alguns 
alumnes i el seu comportament “disruptiu”. La sensació és que en el grup que es 
treballava pitjor, la principal dificultat va ser decidir com havia de ser la creació. 
Un cop decidida la creació i els materials, la feina va ser més fluida.  

Un aspecte a millorar és el debat final. Per començar va durar 30 minuts quan 
havia de durar una hora. A més a més l’objectiu de la posada en comú/debat era 
fer un resum de tot el que s’havia treballat (competències, habilitats, treball 
cooperatiu, etc.) i en comptes d’això es va voler fer un resum del funcionament 
de l’aparell digestiu per veure si això havia quedat clar. Per últim l’objectiu de la 
unitat didàctica no era l’aparell digestiu sinó tota la resta i això va fer que la unitat 
didàctica acabés amb mal gust de boca. D’aquí n’extrec que els alumnes amb 
baixa capacitat necessiten un esquema molt clar i breu de que és el que s’han 
d’aprendre, només d’aquesta manera es pot millorar la capacitat d’adquisició de 
conceptes.   

Les notes dels alumnes de 3r d’ESO – Aula Oberta han estat les següents:  

Taula 3. Notes corresponents als alumnes de l'Aula Oberta de 3r d'ESO 

ALUMNE 
PREGUNTES RESPOSTES TEST 

DEBAT 
(ACTITUD) 

JOC 
(ACTITUD) NOTA 

FINAL 
0,25 0,25  0,1  0,2  0,2 

ESO 1 2,14 2,50 10 1 3 0,6 7,2 1,44 7,68 

ESO 2 2,28 2,33 5 0,5 0 0 0 0 5,11 

ESO 3 0,46 1,51 6 0,6 0 0 0 0 2,57 

ESO 4 2,16 2,50 4 0,4 7 1,4 8,5 1,7 8,16 

ESO 5 2,30 2,33 10 1 0 0 8,5 1,7 7,33 

ESO 6 1,64 2,01 3 0,3 0 0 6,5 1,3 5,25 

ESO 7 1,30 0,00 4 0,4 0 0 0 0 1,70 

ESO 8 1,15 0,00 10 1 0 0 0 0 2,15 

ESO 9 2,05 1,99 7 0,7 6 1,2 7,2 1,44 7,38 

ESO 10 0,97 2,25 8 0,8 5 1 10 2 7,02 

PUNTUACIÓ 
MÀXIMA 

2,5 2,5 
 

1 
 

2 
 

2 10 

Taula 4. Notes corresponents als alumnes de l'Aula Oberta de 3r d'ESO 

c. Discussió dels resultats en comú 

En alumnes acadèmics poc acostumats a treballar cooperant, la metodologia 
ABP pot suposar un excés de feina que no es veu degudament recompensat i 
cal treballar prèviament certes habilitats per evitar el rebuig d’aquesta 
metodologia en casos com aquests.  
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Cal treballar dins del treball en grup, les habilitats relacionades en la presa de 
decisions com ara, definir el contingut dels treballs, el format o la divisió del 
treball, si no hi ha aquest entrenament previ, es poden produir desequilibris que 
s’acumulen a mesura que avança la unitat didàctica. Per evitar això cal que els 
treballs al principi siguin fàcilment divisibles tot i que poden ser de més o menys 
dificultat.  

Cal que els docents especifiquin de forma clara quin és el contingut, l’avaluació 
i els objectius del treball. En les fases inicials d’aplicació d’aquesta metodologia, 
es recomanable que el procediment per arribar a complir els objectius sigui el 
més clar i específic possible, ja que la recerca individual més enllà dels objectius 
del treball en alumnes no acostumats a treballar amb aquesta metodologia, 
encara està poc entrenada. Un error que es va cometre per part dels docents va 
ser esperar que els alumnes treballessin pel seu compte i investiguessin més del 
que la UD requeria. Cal inculcar als alumnes la importància que té el 
coneixement per ells i no que l’aprenentatge és necessari per aprovar i passar 
de curs.  

Cal ser capaç de treballar amb tots els companys del grup classe i no mostrar 
reticències ni incompatibilitats amb cap d’ells ja que això dificulta el treball 
cooperatiu. Així mateix, cal treballar per aconseguir un grup-classe integrat i 
capaç de generar un clima de treball de confiança i respecte entre els integrants. 
El joc pot ser una bona estratègia per començar a adquirir aquestes habilitats.  

El canvi de docent pot haver influït en el comportament dels estudiants tant per 
bé, com per malament. Aquest aspecte no és objecte d’estudi del present treball 
però es recomana que el docent que implanti una nova metodologia sigui un 
docent que tingui una relació positiva amb els alumnes.  

En les sessions de tancament s’ha de treballar els aspectes que s’han treballat i 
fer una reflexió sobre l’adquisició d’aquelles habilitats o aquells valors que s’han 
volgut transmetre, en cap cas es pot fer una unitat didàctica basada en habilitats 
i fer un tancament basat en els conceptes.  

Cal treballar l’autoestima entre els alumnes i el sentiment de grup. És 
aconsellable evitar els grups estigmatitzats o amb dificultats. La metodologia 
ABP adaptar-se a les classes amb molta diversitat i personalitzar l’aprenentatge. 
Amb aquesta metodologia es pot treballar la motivació per part dels estudiants i 
no deixar-ne cap enrere.    

 

Conclusions del treball  

I. Dificultats detectades per part dels alumnes en l’aplicació de l’ABP:  

En alumnes molt acadèmics es pot donar el cas que el treball ABP els angoixi 
per un excés de feina degut a la mala distribució de la feina i la poca habilitat en 
la delegació i confiança dels companys.  

Es pot donar el cas de que els alumnes tinguin la sensació de no estar aprenent, 
tal com ells entenen aprendre i que això converteixi l’assignatura en quelcom 
fàcil on els alumnes no han d’estudiar. Aquest fenomen pot esdevenir 
contraproduent quan es demanin esforços als alumnes.    
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La manca de habilitats en el treball en grup i la falta de cooperació fan que el 
treball esdevingui més difícil. 

Per últim, els alumnes no són capaços de extreure i quedar-se amb els 
continguts si no s’especifiquen molt clarament. El procés de recerca d’informació, 
selecció de continguts i estudi d’allò més important s’ha de treballar força.   

II. Diferències entre els alumnes acadèmics i no acadèmics:  

Els alumnes acadèmics els preocupa que amb l’aprenentatge ABP no s’estiguin 
aprenent tants conceptes per classe.  

En alumnes no-acadèmics no els preocupen els conceptes, al contrari, 
l’educador ha de fer un esforç per que això passi.  

Els alumnes acadèmics s’han adaptat més ràpid a un canvi de metodologia que 
els alumnes no acadèmics.  

En alumnes acadèmics, la falta d’acord i de consens alhora de treballar o prendre 
decisions es soluciona amb acumulació de feina per part d’algun alumne.  

En alumnes no acadèmics aquesta situació genera un ambient de treball passiu 
o disruptiu i requereix la tasca del docent.   

En alumnes no acadèmics agraeixen que no hi hagi examen,    

III. Dificultats pròpies de la falta de costum per part dels docents:  

Confiar en que els alumnes treballaran per part seva i avançaran el treball durant 
les vacances de setmana santa.  

Confiar en que els alumnes acadèmics aprofundirien molt més en la part 
conceptual.  

Fer un tancament de les sessions curt i basat en els conceptes i no els 
procediments, els valors i les habilitats apreses durant la UD.  

IV. Recomanacions per millorar la implementació d’aquesta metodologia en 
casos futurs.   

Dedicar dues o tres sessions a jugar amb el grup amb l’objectiu de millorar la 
relació entre els companys de classe, augmentar la sensació d’equip i integrar a 
tots els membres. Alguns jocs interessants per complir aquests objectius poden 
ser: jocs cooperatius de superar algun repte conjunt, gimcanes conjuntes, 
elaborar alguna gimcana per algun altre grup, jocs de taula cooperatius, jocs 
esportius de cooperació, etc.   

Per aplicar les ABP, la llibertat de decisió i la responsabilitat ha de ser gradual 
tant en els alumnes no acadèmics com en els alumnes acadèmics, tot i que en 
alumnes acadèmics, sempre es pot avançar més ràpid en el grau de 
responsabilitat.  

Per començar, cal que els treballs siguin fàcilment divisibles. Això facilita el 
repartiment de tasques entre els alumnes.  
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Els objectius i el procediment han de quedar molt clars al principi (potser penjar 
els objectius a la classe ajuda a no perdre el rumb al principi) i cal conscienciar 
al grup de que, per aprovar, es requereix un esforç similar o superior a les altres 
assignatures. 

Cal fer el tancament de les unitats didàctiques o dels projectes de manera que 
els alumnes puguin veure els resultats de tot allò que han aprés (habilitats, 
procediment, valors i conceptes) i no fer el tancament només amb un d’aquests 
aspectes, ja que això pot generar la sensació entre els alumnes de que han aprés 
poc.  

Cal conscienciar als alumnes de que el treball per competències i l’adquisició de 
totes aquestes habilitats els serveixen per al seu futur i que això forma part de 
l’aprenentatge i del seu procés educatiu i formatiu com a persones. Cal relacionar 
l’educació amb els valors morals de la societat i el paper tant important que 
tenen.  

Tal com diu Latasa (2012) en el seu informe, el disseny i la implementació de 
l’enfocament ABP exigeix al professorat una dedicació horària insostenible i cal 
lluitar per que es produeixin una sèrie de canvis administratius en les ràtios i les 
hores lectives.   

En grups no acadèmics, el treball per projectes s’hagués aplicat millor en classes 
de durada superior a una hora. La proposta d’aquest estudi és incrementar les 
sessions trenta minuts sobretot en grups no acadèmics però també en grups 
acadèmics ja que l’estructura de les classes ho requereix.  

Limitacions de l’estudi i futures recerques 

Aquest estudi s'ha realitzat amb dues aules de 10 i 8 alumnes. L’estudi s’hauria 
de dur a terme en una classe amb el número d’alumnes habituals.  

L’estudi s’ha realitzat amb professors novells. S’hauria de realitzar amb un 
professor expert. 

L’estudi s’ha realitzat amb unes UD’s que tenien limitacions tot i que el resultat 
ha estat bo. Es podria repetir l’estudi amb una UD que s’hagi comprovat que 
funciona amb altres grups. 

L’estudi ha tingut un temps limitat que no ha permès el tancament correcte. 

L'estudi s'ha fet amb tres professors a l'aula, tot i que no interactuaven els tres 
sempre, la dificultat que suposa ser un professor sol no existeix si ets 3 
professors, per tant, en un hipotètic estudi on les condicions fossin similars però 
amb un sol professor, sorgirien provablement noves dificultats. 
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6. PARTS COMPLEMENTÀRIES 

Annex I: Programes en matèria juvenil, d’atenció a la diversitat i 
suport a famílies i estudiants que ofereix l’ajuntament de Martorell  
 

 ELS PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL (PQPI-
PTT): 

Aquests programes ofereixen formació bàsica i formació professional que 
correspon a un primer nivell de qualificació. Faciliten tant la incorporació al món 
laboral com la continuació en els cicles de formació professional de grau mitjà. 
També permeten obtenir el graduat en educació secundària obligatòria.  

 PIDCES-PUNT D’INFORMACIÓ I DINAMITZACIÓ ALS INSTITUTS: 

És un espai d’atenció presencial estable a l’Institut que posa a l’abast dels i les 
joves recursos informatius d’interès i accions i estratègies que promouen 
experiències de participació tant en el propi centre com en el seu entorn més 
proper, el barri i el municipi. 

 SERVEI D’INFORMACIÓ JUVENIL PUNT NORD: 

És un servei públic i gratuït, que ofereix a tots els joves una informació i orientació 
personalitzada, contrastada, àmplia i plural, relativa a tots els àmbits del seu 
interès, seguint els principis que regeixen la carta Europea de la Informació 
Juvenil.  

 PROGRAMA D’INTERVENCIÓ ALS INSTITUTS-PROGRAMA π: 

Adreçat als alumnes escolaritzats als centres d’ensenyament secundari i d’altres 
(Escola d’Adults, Educació Especial, PQPI, UEC, etc...) de Martorell. 

o Projecte Engranatge (Catàleg de Serveis Educatius de 
l’Ajuntament) 

o Cola-Extra, Jove Forma’t (Oferta de cursos, tallers i monogràfics) 
o Servei Aula d’Estudis ( En època d’exàmens oferim aules i obrim la 

biblioteca) 
o Cerca’m-Fira de l’Ensenyament de Martorell 
o Salut Jove 

 

 PROGRAMA D’EDUCACIÓ PER LA SALUT-PES: 

Adreçat a la població jove de Martorell en general, tot i que la majoria de projectes 
es desenvolupen als instituts. 

o Projecte d’Enfortiment de la Personalitat (PEP) - C.Fronts 
o Campanyes sensibilització dies mundials. 
o Campanyes de salut Trimestrals- “Parlem de...” 
o Exposicions de suport a les campanyes de Salut Trimestrals 
o Obres de teatre social, Teatreacció 
o Estudi Fresc: Factors de risc en estudiants d’Ensenyament 

Secundari 
o Projectes en col·laboració amb l’ICS 
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 Tarda de salut jove a l’ambulatòri 
 Programa de salut i escola als instituts 

o Projectes en col·laboració amb altres entitats (segons campanyes) 
 

 PROGRAMA TIC APLICADES A LA INFORMACIÓ I LA PARTICIPACIÓ 
JUVENIL 

o Web municipal: www.martorell.cat 
o Butlletí electrònic E-Apunts (newsletter) 
o Telefonia mòbil (Whatssap, SMS,...) 
o Xarxes Socials 2.0 (Facebook, Twiter, Instagram...) 
o Base de dades INFOJOVE: Mailings, subscripcions, llistes de 

distribució, qüestionaris...) 

 PROGRAMA DE FESTES:  

 PROGRAMA DE RECURSOS I PARTICIPACIÓ JUVENIL – PREPA:  

Dins aquest programa es pot accedir a: 

o Subvencions en matèria de joventut 
o Préstec de material: equip de so, portàtils, projector, carpes, ... 
o Suport i assessorament a l'associacionisme juvenil 
o Convenis de Barres de Bar 
o Espais joves polivalents a diversos equipaments 
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Annex II: Temporització de les UD de 3r d’ESO (AO) i 1r de batxillerat 
 

a. ESO (Aula oberta)  

1. Explicació de la UD i primera presa de contacte. 

Activitats Presentació de la UD, visualització del primer recurs, 
elaboració de preguntes per part dels alumnes i presa 
de decisió de com serà el joc. 

Tècniques Exposició oral, treball individual i en grup  

Materials  Presentació de diapositives, vídeo, ordinador i 
projector 

Gestió d’aula Magistral, canvi d’activitat segons l’atenció i l’interès 
dels alumnes. Disposició dels alumnes en rotllana 

 
2. Traspàs de responsabilitat.  

 

Activitats Breu posada en comú sobre què hem fet la sessió 
anterior, posada en comú de les preguntes, creació de 
les bases orientatives de la bona pregunta. Decisió de 
quantes preguntes cal fer i repartiment de 
responsabilitats entre els alumnes. Presentació del 
segon recurs i creació de comissions 

Tècniques Presa de decisions entre tots, debat a l’aula.  

Materials  Dossier de l’alumne, vídeo, etc.  

Gestió d’aula Canvi d’activitat segons l’interès del grup classe. 
Disposició dels alumnes en rotllana 

 
3. Realització d’una pràctica com a recurs.   

 

Activitats Repàs de la sessió anterior, pràctica de comptar 
calories, elaboració de preguntes, presentació del 
document de treball compartit en xarxa 

Tècniques Exposició oral.  

Materials  Fruits secs, termòmetre, material de laboratori, dossier 
de l’alumne, document compartit en xarxa.  

Gestió d’aula Canvi d’activitat segons l’interès, classe magistral i 
treball individual 

 
4. Acabem els recursos i comencem el treball per comissions (dues 

sessions)  
 

Activitats Presentació de recursos, treball per comissions 
(decidim el què i el com) elaboració del joc. Posem en 
comú les preguntes.  

Tècniques Visionat de vídeos, treball individual i en grups 

Materials  Ordinadors i dossier de l’alumne.  

Gestió d’aula Disposició en grups de treball  
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5. Elaboració de les respostes. (Dues sessions, no necessàriament 
seguides) 

 

Activitats Posada en comú sobre el que hem fet a les sessions 
anteriors. Elaboració de respostes.  

Tècniques Treball individual, posada en comú. 

Materials  Dossier de l’alumne, ordinador i document compartit 
en xarxa 

Gestió d’aula Un ordinador per alumne.  

 
6. Elaboració del joc. (Dues sessions) 

 

Activitats Treball per comissions (elaboració del joc)  

Tècniques Treball en grup  

Materials  Material necessari per elaborar el joc (ho decideixen 
els alumnes) 

Gestió d’aula El professor ajuda als alumnes i controla l’actitud.  

 
7. Sessió 10. Activitat de regulació  

 

Activitats Activitat de regulació: cada grup farà una posada en 
comú de les respostes individuals de cada integrant 
del grup per millorar les respostes. Estipularem entre 
tots les normes del joc.  

Tècniques Treball en petits grups 

Materials  Ordinadors 

Gestió d’aula Grups de tres 

 
8. Sessió 11. Traspàs de responsabilitat.  

 

Activitats Activitat de síntesis i avaluació: Jugarem al joc de taula 
que hauran creat 

Tècniques Joc 

Materials  Joc   

Gestió d’aula Disposició dels alumnes en rotllana. Cal respectar les 
normes per jugar.  

 
9. Activitat d’aplicació 

 

Activitats Repàs de les normes del debat. Debat sobre els hàbits 
saludables i les malalties relacionades amb la digestió. 
Auto i coavaluació del treball per comissions. 
Tancament de la unitat didàctica.  

Tècniques Debat 

Materials  Enquesta sobre el treball en comissions i sobre el 
mètode 

Gestió d’aula Disposició dels alumnes en rotllana 
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b. Batxillerat 

1. Presentació de la UD 

Activitats Presentació de l’encàrrec, explicació de la planificació 
i l’avaluació de la UD. Formació de grups.  

Tècniques Exposició oral 

Materials  Power point i dossier de l’alumne 

Gestió d’aula Classe tipus magistral 

 
2. Exploració d’idees prèvies 

Activitats Enregistrament del vídeo sobre les idees prèvies 
Plantejament d’hipòtesis. 
Planificació del procés de recerca  
Repartiment de feines dins el grup. 
Acord i croquis del tipus de producció que faran. 

Tècniques Entrevista individual, treball en petit grup 

Materials  Càmera per enregistrar, dossier de l’alumne, ordinador 

Gestió d’aula El professor té el rol d’acompanyar i resoldre dubtes 

 

3. Posada en comú 

Activitats Posada en comú dels procediments de treball i treballs 
individuals. Posada en comú del procediment de la 
pràctica 

Tècniques Treball en grup classe i treball en grups 

Materials  Dossier de l’alumne i ordinadors 

Gestió d’aula El professor fa de guia de la posada en comú i després 
ajuda a resoldre dubtes. Pel procediment de la 
pràctica, anota a la pissarra el procediment final i el 
penja al moodle.   

 

4. Pràctica i introducció de nous conceptes 

Activitats Pràctica de laboratori, observem la divisió cel·lular 

Tècniques Treball en parelles i individual. 

Materials  Material per a la realització de la pràctica 

Gestió d’aula El professor fa la pràctica igual que els alumnes i els 
ajuda a resoldre els dubtes.  

5. Classe final del treball en grups.  

Activitats Cerca d’informació i realització d’activitats.  

Tècniques Treball en petits grups 

Materials  Dossier de l’alumne i ordinadors 

Gestió d’aula El professor resol dubtes, els alumnes treballen.  

6. Activitat de regulació.  
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Activitats Posada en comú de la feina feta i propostes de millora. 
Valoració dels docents i del mètode. Avaluació dels 
companys del grup. 

Tècniques Anàlisi del treball de l’altre grup 

Materials  Ordinadors 

Gestió d’aula El professor porta el temps de la sessió i guia els 
debats i les propostes de millora.  

7. Síntesi dels coneixements 

Activitats Presentacions dels treballs dels grups.  
Coavaluació dels treballs en grup.   

Tècniques Exposicions orals 

Materials  Ordinador, càmera d’enregistrar i projector 

Gestió d’aula Els altres grups fan preguntes i el professor gestiona i 
assegura que els conceptes han quedat clars.  

8. Aplicació del coneixement 

Activitats Preparació i debat sobre qüestions ètiques. 
Tancament i reflexió 

Tècniques Debat entre alumnes  

Materials  Càmera per enregistrar 

Gestió d’aula Es pacten unes normes de debat. Es fa la reflexió final 
de la unitat didàctica  
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Annex III: L’enquesta final de l’ESO 
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Annex IV: L’enquesta final de batxillerat 
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Annex V: Registre anecdòtic de l’ESO 
 

PREGUNTES 
CLASSIFICACIÓ 
Preguntes de ... 

¿Qué es la diabetes?  Conceptes 

¿Pero caloría es grasa?  Conceptes 

¿250 calorías son muchas? Conceptes 

¿Una k es mil, no?  Conceptes 

¿Un kilo, cuantas calorías son? Conceptes 

¿Qué es la pintura acrílica?  Conceptes 

¿Tenemos que poner la pregunta y la respuesta? Procediments 

¿Dónde escribimos las preguntas?  Procediments 

¿Mis preguntas, las apunto yo? Procediments 

¿Dónde pongo esta pregunta?  Procediments 

¡Esta pregunta no la sé ni yo! Procediments 

¿Hay que hacer preguntas también sobre esto, verdad?  Procediments 

¿Está bien esta pregunta?  
Si un gramo son 9 kcal. ¿Cuántos gramos serian 250 
kcal? 

Procediments 

¿Tenemos que poner la pregunta y la respuesta? Procediments 

Samira! ¿Cómo lo hacemos?  Procediments 

¿Por qué tenemos que usar acrílica? Altres 

¿I si cogemos esto y lo ponemos aquí? Altres 

¿Por qué pones la nuez debajo de eso? Altres 

¿Podrías girar el termómetro para ver si sube o baja la 
temperatura? 

Altres 

¿Hacemos el tablero de 70 centímetros?  Altres 

¿Qué nombre le ponemos al juego?  Altres 

¿Por qué no puedo escribir en el drive?  Altres 

¿Por qué tenemos que quemar alimentos?  Altres 

¿Cómo se juega al trivial?  Processos 
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Annex VI: Registre anecdòtic de Batxillerat  
 

PREGUNTES 
CLASSIFICACIÓ 
Preguntes de ... 

Els cromosomes que són de dos en dos? o el total? conceptes 

Que és l'amniocentesi? conceptes 

Però genèticament? conceptes 

Què és la oogènesi? conceptes 

Què és el disseny de la producció? conceptes 

Què és un tríptic? conceptes 

Què és una biòpsia? conceptes 

Com és que els nadons expulsen cèl·lules? conceptes 

Les activitats estan al dossier individual o el del grup? procediment 

"Què volem cercar?" és una pregunta molt general, ha 
d'incloure també les activitats? 

procediment 

Hi ha d'haver una activitat a cada apartat? procediment 

A simptomatologia, que hem de posar? procediment 

Ara s'han de fer les activitats? procediment 

Hem d'afegir la síndrome de Turner i Klinefelter? procediment 

A la presentació hi ha d'anar totes les activitats? procediment 

Com es fa una recta de regressió? processos 

Com podem saber quin valor tindrà la X? processos 

Com es posa la "e" al Excel? processos 

S'ha d'escalfar abans o durant? el microscopi processos 

El primer pas es tallar l'arrel de la ceba, no? processos 

Hem de posar les arrels a sobre el paper de filtre perquè 
eixugui l'aigua? 

processos 
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Annex VII: Taules d’avaluació del treball en grup de l’ESO 
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Annex VIII: Taules d’avaluació del treball en grup de Batxillerat 
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Annex IX: Avaluació del docent i del mètode a Batxillerat 
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Annex X: Entrevista a la mentora 
 

 


