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Resum 

El present TFM intenta establir una relació entre l’ús de la metodologia d’ABP 

amb l’augment de la motivació dels alumnes catalogats com a disruptius i del seu 

aprenentatge.  

S’ha realitzat l’estudi amb 10 alumnes catalogats com a disruptius d’aula oberta 

d’un institut de màxima complexitat. La metodologia emprada en format ABP ha 

estat la creació d’un joc de taula per treballar l’aparell digestiu i la nutrició.  

S’ha analitzat l’opinió dels alumnes, les observacions de la investigadora, les 

produccions dels alumnes, i les impressions de la mentora. 

Els resultats obtinguts conclouen que seguint un ABP, els alumnes han 

augmentat la seva motivació i han aconseguit assolir un aprenentatge 

competencial, a més, han millorat força el seu comportament i les relacions entre 

companys. 

Tot i així, l’estudi té limitacions respecte la quantitat d’alumnes analitzats, el 

context on s’ha dut a terme i la reduïda ràtio docent-alumne. 

Paraules clau: motivació, aula oberta, aprenentatge competencial, ABP, 

competències, projecte real. 

Resumen 

En el presente TFM se intenta establecer una relación entre el uso de la 

metodología de ABP con el aumento de la motivación de los alumnos disruptivos 

y su aprendizaje.  

Se ha realizado el estudio con 10 alumnos catalogados como disruptivos de aula 

abierta de un instituto de máxima complejidad. La metodología usada en formato 

de ABP ha sido la creación de un juego de mesa para trabajar el aparato 

digestivo y la nutrición.  

Se ha analizado la opinión de los alumnos, las observaciones de la investigadora, 

las producciones de los alumnos, y las impresiones de la mentora. 

Los resultados concluyen que siguiendo un ABP, los alumnos han aumentado 

su motivación y han conseguido lograr un aprendizaje competencial, además de 

mejorar su comportamiento y las relaciones entre iguales. 

El estudio tiene limitaciones respecto la cantidad de alumnos analizados, el 

contexto donde se lleva a cabo y la reducida ratio docente-alumno. 

Palabras clave: motivación, aula abierta, aprendizaje competencial, ABP, 

competencias, proyecto real.  
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Breu descripció dels continguts del present TFM 

En el present TFM hi ha una primera part d’introducció on es planteja la situació 

problema, la justificació del tema, la hipòtesis i el marc teòric, i els objectius. 

Seguidament, apareix la descripció del centre, de l’aula i dels alumnes. A 

continuació hi ha l’anàlisi dels resultats, les conclusions i les propostes de millora. 

Finalment, apareixen en els annexos tot allò que mereix ser adjuntat.  

1.2. Justificació del tema escollit 

Durant la primera fase del pràcticum vaig detectar problemes greus de motivació 

en els alumnes de l’aula oberta de 3r, per això vaig voler focalitzar la meva 

recerca en aquests estudiants. Aquests alumnes tenen un ritme d’aprenentatge 

més lent que la resta, tenen uns nivells més baixos de coneixements i estan molt 

desmotivats.  La meva idea principal, per tant, era que la motivació afectava a 

l’aprenentatge. Per aquest motiu la pregunta inicial era:  

La motivació de l’alumnat de l’aula oberta de 3r d’ESO, fomenta el seu 

aprenentatge? 

Observant les classes de la mentora, vaig poder identificar alguns aspectes que 

podrien ser la clau al problema de motivació. Tot i que en algunes sessions feien 

ús de notícies dels diaris, vídeos i realitzaven alguna pràctica al laboratori, i 

malgrat els esforços per fer classes més amenes amb temes agradables pels 

alumnes, les classes eren majoritàriament magistrals on la professora prenia el 

rol de líder. Potser, un canvi en la metodologia emprada en aquestes classes 

podria augmentar l’interès d’aquests alumnes per les classes.  

Per aquest motiu, la meva pregunta inicial ha anat evolucionant, i durant la 

redacció de la Unitat Didàctica, s’ha transformat en: 

L’ABP fomenta la motivació i l’aprenentatge dels alumnes catalogats com a 

disruptius?  

Penso que la motivació, en general, és fonamental per tal que hi hagi un bon 

aprenentatge. Per aquest motiu he escollit aquest tema per al TFM. No obstant 

això, la pregunta ha anat evolucionant per tal d’introduir-la millor en la unitat 

didàctica realitzada amb els alumnes de l’aula oberta de 3r. 

En el present TFM, vull establir una relació entre la metodologia que s’ha utilitzat 

durant la UD i la motivació i l’aprenentatge significatiu dels alumnes. En aquesta 

UD, els alumnes planificaran i crearan un joc de taula per a treballar l’aparell 

digestiu i la nutrició. 
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1.3. Hipòtesi. Marc teòric 

La meva hipòtesi és: la realització d’una producció final, en forma de joc de taula, 

augmenta la motivació dels alumnes i, a més, aquesta motivació fomenta un 

millor aprenentatge. 

En base a la bibliografia consultada i als continguts del Màster treballats a classe, 

queda clar que la motivació dels alumnes fomenta el seu aprenentatge. No és 

l’únic aspecte, però la motivació és molt important per tal d’assolir un 

aprenentatge significatiu. Aprèn tothom qui estigui motivat i posseeixi les aptituds 

o capacitats necessàries. Tot i així, el fet d’estar motivat pot compensar altres 

dificultats (Mallart, 2007).  S’aprèn únicament allò que ens genera interès (Lobrot, 

1976). 

En diversos articles s’aporten possibles estratègies per tal d’augmentar la 

motivació dels alumnes. Les activitats properes a la vida quotidiana dels 

alumnes, les activitats pràctiques i que es puguin manipular, les activitats 

creatives, les activitats adaptades segons el nivell cognitiu i les activitat que 

utilitzin les TIC, poden millorar la motivació dels alumnes (Mallart, 2007; Noguer, 

2011).  

Segons Barron i Darling-Hammond (2008), l’aprenentatge cooperatiu és 

l’aprenentatge ideal per tal d’assolir un nivell d’autonomia elevat i desenvolupar 

les competències bàsiques que tot alumne ha d’assolir al finalitzar la seva etapa 

educativa. De fet, segons l’article, els alumnes que normalment no 

aconsegueixen seguir una metodologia més tradicional, superen amb èxit les 

matèries quan segueixen un aprenentatge cooperatiu. Els alumnes aprenen 

millor quan els vinculen a problemes del món real, i quan prenen part de projectes 

que requereixen col·laboració i implicació personal.  Segons els mateixos autors 

hi ha diferents maneres de treballar seguint aquest aprenentatge: l’aprenentatge 

basat en projectes, en problemes, en el disseny d’un producte i en la recerca o 

indagació (definits a l’apartat 1.3.1, i a partir d’ara anomenats ABP). Tots 4, a 

més de ser força similars, tenen en comú l’augment de la motivació dels alumnes, 

la millora de les seves conductes, la millora en la seva autoestima i autoconcepte, 

i la millora de les relacions socials a l’aula, a més d’augmentar l’aprenentatge 

dels alumnes.  

Estudis demostren que l’ús d’aquest tipus d’aprenentatge beneficia sobretot als 

alumnes provinents de famílies amb un baix nivell econòmic i provinents de 

minories ètniques. Fomentant les relacions socials, els alumnes són capaços de 

jutjar-se pels seus mèrits i pel seu treball, en comptes de per la seva procedència, 

nivell econòmic o per com són físicament (Cooper, 1999). 

Segons Hmelo, Holton i Kolodner (2000) l’ABP inclou el procés de construir el 

coneixement, en comptes del de rebre el coneixement propi de la metodologia 

tradicional. Potencia la comunicació i les relacions socials. Els alumnes 

necessiten més coneixements per a realitzar el seu disseny, per tant, potencia 
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també la cerca d’informació. El fet de dissenyar, construir, provar i modificar el 

producte, facilita l’assoliment de les competències necessàries que s’utilitzen en 

el món real. 

S’han identificat diversos aspectes que condicionen l’èxit de l’ABP (Barron & 

Darling-Hammond, 2008; Ertmer & Simons, 2005; Mergendoller & Thomas, 

2005; Hung, 2008): 

 El problema o el projecte ha de ser real. Ha d’interessar als alumnes i s’ha 

de desenvolupar utilitzant les seves habilitats. 

 Els grups de treball han de ser de tres o quatre estudiants amb diferents 

nivells i prenen rols diferents dins del mateix grup de treball. S’ha de fer 

treball individual dins del treball en grup. 

 Avaluació continuada. Els alumnes han de tenir oportunitat de rebre 

feedbacks per part dels docents i de revisar el seu propi treball.  

 Els docents han d’encoratjar la participació i les relacions socials a l’aula 

mitjançant exhibicions, portafolis, informes, etc... 

 Els docents han de participar en xarxes professionals d’aprenentatge, 

col·laborant i exposant les seves experiències amb aquest tipus 

d’aprenentatge amb altres docents. També s’han de formar.  

 

1.3.1. Aclarint termes 

Motivació  

El concepte de motivació és força difícil de definir, i a més, diferents autors han 

aportat diverses definicions durant els últims 30 anys. En aquest treball, utilitzaré 

el terme motivació com a l’actitud que tenen els alumnes davant les tasques a 

que s’enfronten diàriament, és a dir, la necessitat d’aprendre, l’esforç i la 

perseverança (Mallart, 2007). 

La motivació, l’empatia, l’autoconeixement, l’autocontrol i les habilitats socials 

són les cinc capacitats en que se subdivideix la intel·ligència emocional de les 

persones (Goleman, 1995), i totes, es poden treballar mitjançant l’educació 

(Mallart, 2007).  

La motivació és un dels elements fonamentals de l’ensenyament-aprenentatge, 

ja que sense motivació no hi pot haver aprenentatge. Tothom que estigui motivat 

i posseeixi les aptituds o capacitats necessàries pot aprendre. El rendiment 

acadèmic depèn de la motivació, de les capacitats individuals i de l’ambient. Per 

tant, el fet d’estar motivat pot compensar dificultats o baixes capacitats i fer que 

els alumnes també assoleixin un aprenentatge significatiu (Mallart, 2007). 

S’aprèn únicament allò que ens genera interès (Lobrot, 1976). 

La participació, l’interès i l’esforç són tres aspectes claus per determinar si un 

alumne està prou motivat o no davant les tasques proposades, i en definitiva per 
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afrontar el seu aprenentatge (Estefanía et al., 2011). Per aquest motiu, 

s’analitzaran en el present treball.  

 La participació. Si un alumne està motivat, aquest prendrà un rol més actiu 

i participarà més activament a l’aula.  Participarà dins el seu grup de treball 

cooperatiu, contestarà a les preguntes que se li fa, etc.  

 L’interès. Si un alumne està motivat, aquest tindrà un interès per aprendre 

més coses, per seguir les classes, etc.    

 L’esforç. Si un alumne està motivat, aquest farà un esforç per entendre 

les explicacions, ajudar als companys, estar atent a classe, etc 

 

Aprenentatge cooperatiu  (ABP) 

És un sistema de treball en grup que garanteix un aprenentatge de qualitat, 

facilitant la creació d’un ambient de treball, impulsant un coneixement i un domini 

dels procediments d’estudi, fomentant la indagació i síntesi en els alumnes, 

permeten que els alumnes construeixin el seu propi aprenentatge, i augmentant 

la seva motivació (Gavilán, 2001; Mateo,  2005 i  Pujolàs, 1997). Entenem 

aprenentatge cooperatiu o ABP com al treball en grups petits d’alumnes que 

utilitzen diversos tipus d’activitats per fomentar el seu coneixement sobre algun 

tema. Segons Barron & Darling-Hammond (2008) hi ha 4 tipus d’ABP, els quals 

no tenen diferències metodològiques molt grans: 

 Aprenentatge basat en problemes. Els alumnes investiguen problemes 

significatius sobre casos plantejats pel docent. Identifiquen què 

necessiten saber per a solucionar el problema i planifiquen estratègies 

d’actuació. Els alumnes prenen un rol de líder per tal de construir el seu 

coneixement, mentre que els docents només els guien i acompanyen. 

Gràcies a aquest tipus d’aprenentatge, els alumnes són capaços de 

plantejar hipòtesis i generar explicacions coherents.  (Benito, 2005).  

 Aprenentatge basat en la recerca. Els alumnes plantegen un problema 

que els afecta directa o indirectament a ells, identifiquen què necessiten 

saber per a solucionar el problema i planifiquen estratègies d’actuació. La 

diferència entre l’AB en problemes és el rol del docent. Aquí, el docent 

facilita i proveeix la informació necessària (Savery, 2015). 

 Aprenentatge basat en projectes. Els alumnes duen a terme un projecte 

real que normalment duu a una producció final (construir un lloc web, 

elaborar una revista, un joc de taula, etc), identifiquen què necessiten 

saber per a fer-ho, planifiquen estratègies d’actuació i les duen a terme. 

Tenen menys llibertat de decisió que els dos anteriors ja que la producció 

final ja està decidida pel docent (Savery, 2015). Normalment els casos 

reals plantejats impliquen mobilitzar coneixements i habilitats que ocupen 

a diverses matèries, els alumnes desenvolupen el currículum de manera 

transversal.  
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 Aprenentatge basat en el disseny d’un producte. Els alumnes han de 

dissenyar i crear un producte fent ús del seu coneixement. El producte ha 

de tenir una utilitat pels estudiants o per la societat en general.  Si el 

disseny i la creació d’un producte és complex, es determinen alumnes que 

seran experts en algun dels aspectes. Amb aquesta metodologia es 

desenvolupen la creativitat, i també habilitats tècniques i habilitats 

relacionades amb l’objectiu del producte. 

La intervenció educativa del present treball segueix una metodologia basada en 

una ABP, concretament podríem dir que és un aprenentatge basat en un 

projecte, el procés d’elaboració d’un joc de taula.  

Aprenentatge significatiu  

És l’aprenentatge que relaciona conceptes nous de manera substancial i no 

arbitrària amb conceptes que ja es tenien prèviament, generant una xarxa de 

coneixements (Martí, 1997). Segons Ausubel (1963, 1968) citat per Martí (1997), 

l’aprenentatge escolar, es pot dividir en diverses dimensions: aprenentatge 

significatiu, memorístic, receptiu, per descobriment guiat i per descobriment 

autònom. Segons aquesta classificació i les activitats que posa d’exemple, s’ha  

fet una adaptació amb les activitats que s’han realitzat durant la unitat didàctica.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durant la unitat didàctica, s’intenta promoure (marcat amb un cercle vermell) 

l’aprenentatge significatiu i l’aprenentatge per descobriment guiat, on els 

alumnes puguin arribar al seu propi aprenentatge amb ajuda dels docents.  

Aula oberta  

L’aula oberta és una mesura dins del Pla de Diversificació Curricular per atendre 

la diversitat dels alumnes de 3r i 4t d’ESO. Segons el Document d’Orientació 

sobre l’Atenció a la Diversitat a l’ESO del Departament d’Educació, l’objectiu del 

pla és aconseguir que els alumnes assoleixin els objectius i les competències 

Aprenentatge significatiu 

Aprenentatge memorístic 

Aprenentatge 

receptiu 

Aprenentatge 

per 

descobriment 

guiat 

Aprenentatge 

per 

descobriment 

autònom 

Llibre de text 

Aclariment de 

relació entre 

conceptes 

Treball al 

laboratori 

Creació del 

joc de taula* 

Elaboració de 

preguntes i 

respostes 

Il·lustració 1 Adaptació de la classificació de l’aprenentatge (Ausubel, 1963)  
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bàsiques de l’etapa, i a més, obtinguin el títol de graduat en educació secundària 

mitjançant una organització de continguts i matèries del currículum diferent a 

l’establerta amb caràcter general i una metodologia específica i personalitzada. 

Hi ha dues modalitats (A i B), on a la primera tot l’horari lectiu es fa a l’escola, i 

la segona hi ha una part de l’horari lectiu on els alumnes fan pràctiques a una 

altra institució o empresa.   

1.3.2. Breu revisió d’experiències desenvolupades en el mateix tema o 

temes afins.  

Segons Hmelo, Holton i Kolodner (2000) amb l’ABP, els alumnes aprenen més 

que de la manera tradicional. En el seu estudi, van demanar a alumnes de sisè 

de primària que dissenyessin i fessin el sistema respiratori humà. Els autors de 

l’article van fer un estudi comparatiu d’aquests alumnes amb alumnes que van 

estudiar el sistema respiratori de la manera tradicional, i van veure que els 

primers havien aprés millor l’estructura, el funcionament de cada part del sistema 

i com aquest interactuava amb altres sistemes. En un altre article, Kolodner 

(2004) ens presenta l’experiència d’uns alumnes de 12-13 anys encarregats de 

gestionar l’erosió marina d’una illa fictícia. Els alumnes han de dissenyar i 

modelar els mitjans per combatre l’erosió que amenaça l’existència de l’illa. Amb 

aquesta experiència els alumnes han d’investigar, llegir, crear material, construir 

i dissenyar un model, prenent el rol de científics. Amb l’estudi, Kolodner va 

descobrir que la motivació dels alumnes augmentava i gràcies a ella eren 

capaços d’aconseguir un aprenentatge significatiu, i a més, aconseguien aplicar 

els coneixements adquirits a la realitat.  

Fortus et. al. (2004) van estudiar 92 alumnes al llarg de tres unitats. A cada unitat 

didàctica els alumnes van de dissenyar tres produccions diferents. Segons 

l’anàlisi de les dades, tant els estudiants amb un alt nivell acadèmic com els 

alumnes amb un baix nivell, aconseguien augmentar el seu aprenentatge, i a 

més també ho feia la seva motivació.  

Nelson et. al. (2005) van dissenyar una ciutat virtual, River City MUVE, on hi 

havia diversos problemes ambientals. El principal objectiu de la producció era 

que els alumnes, sobretot aquells que estaven més desmotivats, aprenguessin 

a formular-se hipòtesis, a fer recerca dels diferents problemes i a cercar 

possibles solucions. Durant la seva recerca van comprovar com augmentava la 

motivació dels alumnes en diferents cursos. A més, van veure que els alumnes 

amb nivells més baixos de motivació cap al centre educatiu, aprenien millor 

d’aquesta manera i s’implicaven més. 

En la recerca de Kanter (2010) es va estudiar l’evolució de l’aprenentatge de 652 

alumnes que havien seguit un ABP. Aquests alumnes de diferents cursos (6è de 

primària, 1r i 2n d’ESO) van elaborar el menú del centre i les activitats de 

menjador fent un balanç de les calories que ingerien durant el dinar i les que 

perdien fent exercici durant les activitats. En la recerca es va fer un pre-test i un 
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post-test i es va demostrar que amb aquesta producció, els alumnes havien 

après més, havien aconseguit assolir un aprenentatge significatiu. 

En la recerca de Lam et alt. (2009) es va comprovar la relació directa entre la 

motivació dels docents i la motivació dels alumnes dins d’un ABP. Varen estudiar 

631 alumnes i 126 docents del Japó, i varen comprovar que la motivació dels 

docents i la seva actitud positiva vers el projecte, motivava als alumnes i aquests 

aconseguien millors resultats.  

 

1.4. Objectius generals i específics 

Objectiu principal: 

 Determinar si l’ABP, fomenta la motivació i l’aprenentatge dels alumnes.  

 

De l’objectiu principal se’n deriven uns objectius específics, que són: 

 

1. Valorar la motivació dels alumnes en el transcurs de la UD basada en el 

disseny d’una producció final/projecte. 

2. Avaluar l’aprenentatge del alumnes a través del disseny d’una 

producció/projecte. 

3. Valorar les percepcions dels alumnes i la mentora vers el mètode de 

treball utilitzat. 

4. Establir una relació entre la motivació i l’aprenentatge dels alumnes. 

 

1.5. Situació del tema en el Context Educatiu Català 

A Catalunya hi ha varis instituts el projecte educatiu dels quals es basa en 

l’aprenentatge per projectes. Aquests formen part de la Xarxa de Centres 

Innovadors associats a l’ICE (l’Institut de Ciències de l’Educació) de la UAB. 

Aquesta institució dóna suport als centres educatius oferint-los assessorament, 

una plataforma de coordinació i de treball conjunt amb els alumnes, una gestió i 

manteniment de les plataformes virtuals, entre d’altres aspectes. Els centres, a 

canvi, han de demostrar una voluntat de participar en projectes innovadors 

d’ensenyament-aprenentatge. 

El nombre de centres que segueixen aquesta metodologia de treball ha anat 

augmentant al llarg dels anys i ja en són 16 a tota Catalunya.  

En el marc del context educatiu català, les competències que han d’adquirir els 

alumnes es recullen al DECRET 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels 

ensenyaments de l'educació secundària obligatòria. En aquest document, a més 

d’especificar tots els continguts que han d’adquirir els alumnes, queden 

especificades les competències que han d’assolir quan acaben l’ESO. En un 

ABP es treballa per assolir aquestes competències.  



 

13 
 

2. METODOLOGIA 

2.1. Descripció del centre 

Per poder entendre bé el centre, cal conèixer alguns aspectes de la població on 

se situa. L’INS Joan Oró se situa a Martorell, comarca del Baix Llobregat. 

Martorell és un poble de 27.694 habitants (Font: IDESCAT, dades de 2015), on 

el 16% de la població és d’origen estranger.  Podem dir que és un poble amb 

una alta taxa d’immigració, ja que supera al percentatge total de població 

immigrant a tota Catalunya (15% de la població total catalana és immigrant).  

Pel que fa el coneixement de la llengua catalana, trobem que hi ha un 8% de 

martorellencs que no entenen el català, enfront el 4,5% de la resta de Catalunya. 

I un 47% de la població martorellenca, que no el sap escriure, enfront del 44% 

de la resta de Catalunya (Dades IDESCAT de 2011). Per tant, tenim una població 

amb dificultats a l’hora d’entendre el català, fet que es veu reflectit també en els 

alumnes de l’institut. 

Martorell, a més, té la renda familiar per habitant més baixa que la mitjana de 

Catalunya. El barri on se situa l’INS Joan Oró, és el barri de Buenos Aires. Va 

ser construït només fa 50 anys i és un dels més desafavorits de la ciutat. La 

població prové majoritàriament de les diferents onades migratòries del segle XX. 

Actualment, el barri acull, sobretot, persones d’origen magrebí i llatinoamericà. 

A més, per resolució de 14 de maig de 2014, l’institut està inclòs dins la llista de 

centres educatius amb consideració de dificultat especial, per estar ubicats en 

entorns socials i econòmics desafavorits classificats com de complexitat màxima. 

L’INS Joan Oró és un centre gran. Per tal d’organitzar l’alta multiculturalitat del 

centre, s’ofereix el programa d’Aula d’Acollida on els alumnes nouvinguts reben 

una resposta personalitzada per tal de garantir l’aprenentatge de la llengua, 

l’accés al currículum comú de tots els alumnes i una socialització d’aquests 

alumnes per tal d’aconseguir la seva integració. 

Degut a la categoria d’aquest institut, hi ha un gran nombre de psicopedagogs, 

de programes d’acollida i d’orientació acadèmica. Tot i així, segons els docents 

del centre, els recursos que els ofereixen des de la Generalitat, no són suficients 

per gestionar els alumnes amb diferents tipus de necessitats especials.  

 

És un centre amb moltes línies per curs. Aquest curs escolar 2015-2016:  

 1r ESO: 5 grups (A, B, C, D I E) 

 2n ESO: 4 grups (A, B, C, D) 

 3r ESO: 3 grups (A, B, C) + 1 grup d’Aula Oberta 

 4t ESO: 4 grups (A, B, C, D) + 1 grup d’Aula Oberta 

 1r Batxillerat: 2 grups (A i B) 

 2n Batxillerat: 2 grups (A i B) 
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Els alumnes estan dividits per nivells cognitius, les dues primeres (A, B) són 

aules ordinàries amb 30 alumnes, els grups C o D està format per menys 

alumnes amb més necessitats per a seguir les classes. El grup E de 1r d’ESO i 

el grup D de 2n d’ESO estan formats per alumnes que tenen nivells de cicle inicial 

i mitjà de la primària. Les aules obertes de 3r i 4t d’ESO estan formades per 

alumnes que no tenen motivació per a seguir estudiant i tenen baixos nivells 

acadèmics.  

L’institut té 9 departaments que s’ocupen de l’ESO i del Batxillerat, 4 plantes 

plenes d’aules grans i consta de dos laboratoris força ben equipats per tots els 

estudiants d’ESO i Batxillerat. A l’institut hi ha uns 600-800 alumnes, i un total de 

60 docents.  

2.2. Descripció de l’aula i dels alumnes  

Els alumnes de l’aula oberta fan classe en grup reduït de 10 alumnes, en una 

aula-taller de la primera planta de l’institut. És una aula força apartada dels seus 

companys de 3r. Té dues parts ben diferenciades. A la primera, hi ha aixetes, 

taules, tamborets, dos armaris plens d’estris per fer manualitats i eines (martells, 

serres, etc); i a la segona part hi ha els pupitres, la pissarra i el projector. Fins el 

gener del present any 2016, no disposaven de projector ni de connexió a internet.  

Els pupitres es poden moure i col·locar segons convingui als docents per fer les 

classes. Normalment estan col·locats segons el següent esquema, és a dir en 

parelles o individuals.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hi ha 10 alumnes a l’aula oberta, 4 noies i 6 nois. En general són alumnes amb 

mancances de motivació vers la institució escolar i els seus estudis, i a més, 

tenen baixos nivells de coneixements. Alguns alumnes provenen de famílies 

multiproblemàtiques, i/o d’entorns socials desafavorits. 8 dels 10 alumnes de 

l’aula oberta provenen de famílies d’origen estranger, la majoria són famílies 

Il·lustració 2.  Esquema de l'aula oberta. 1-10 pupitres dels alumnes. Font pròpia 
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marroquines. Cal destacar també el grau d’absentisme elevat que trobem. Hi ha 

dues de les alumnes que gairebé mai venen a l’institut.  

Pel que fa el seu comportament a l’aula, podem veure algunes diferències entre 

ells. Alguns de seguida entenen què han de fer, estan prou motivats per fer-ho 

(si el que se’ls hi proposa els hi agrada) i participen molt a classe; d’altres encara 

els hi falta motivació per seguir la classe. Hi ha un tercer grup d’alumnes amb 

uns nivells tan baixos de coneixements que estan molt desmoralitzats, són molt 

insegurs, tenen l’autoestima molt baixa, i no es veuen capaços de seguir les 

classes si no tenen algú que els doni suport contínuament. Malgrat les 

diferències, un dels trets que comparteixen els 10 alumnes, es que necessiten 

que se’ls animi i potenciï les seves capacitats. 

Tot i ser un grup reduït, trobem alumnes diferents entre ells pel que fa la seva 

maduresa. Aquests alumnes es troben en diferents nivell de maduresa biològica, 

es troben en diferents moments de la pubertat. Hi ha adolescents precoços i 

adolescents tardans, això fa que hi hagi diferències de físic, de comportament 

etc. entre els alumnes de la classe. Aquesta diferència en la manifestació de la 

pubertat està lligada no només a components genètics de cada individu sinó 

també a components ambientals. Segons Moreno (2009), una mala alimentació, 

pot produir una tardança a l’arribada de la pubertat. A més, també hi ha 

diferències de sexe en la pubertat, les noies entren abans a la pubertat que els 

nois, es veu clarament que les noies són molt més madures que la majoria dels 

nois de l’aula.  

També es troben en diferent moments en l’àrea cognitiva. Segons Moreno (2009) 

en l’adolescència es produeix bastants canvis relacionats amb l’àrea cognitiva: 

comencen a tenir més capacitat de raonament abstracte, de pensament 

hipoteticodeductiu i de interrelació de conceptes. Aquest canvi de pensament, no 

es dóna de cop i no es dóna en tots els adolescents a la mateixa edat i de la 

mateixa manera. Per tant, tenim que cada adolescent té un grau de maduresa 

cognitiva diferent. A més, cada adolescent desenvolupa més ràpidament unes 

capacitats que unes altres. Segons Gardner (1993), d’això se’n diu intel·ligències 

múltiples. Per tant, tenim que hi ha alumnes amb més habilitats per les 

matemàtiques, uns altres per les llengües, uns altres per les arts, etc.  

Pel que fa l’àrea emocional, tenen diferents nivells d’autoestima i identitat. 

L’autoestima dels adolescents es veu molt influenciada pel seu entorn. El nivell 

de desenvolupament cognitiu dels adolescents (per exemple el rendiment 

acadèmic) determinarà també el grau d’autoconfiança en si mateix. Així com 

també el nivell de desenvolupament físic respecte els companys, també afectarà 

a l’autoestima d’un mateix. Quan coneixem quina autoestima tenen, podem 

veure com aquesta els afecta. Segons Moreno (2009) una autoestima positiva, 

farà que tinguin una alta confiança en si mateixos, que hi hagi una bona relació 

entre companys. En canvi, una autoestima negativa provocarà adolescents 

insegurs, un rendiment acadèmic baix i també males relacions amb els altres. 
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2.3. Pla d’acció 

El pla d’acció del present TFM ha estat la implementació d’una UD feta 

exclusivament pels alumnes de l’aula oberta de 3r de l’INS Joan Oró per a 

millorar la seva motivació i el seu aprenentatge coneixent les seves necessitats 

i mancances, com també les seves capacitats. En aquesta UD s’ha fet un ABP 

(Veure la UD a l’annex 6.6), una creació d’una producció final en format de joc 

de taula sobre el cos humà, concretament sobre la nutrició i l’aparell digestiu.  

En aquesta unitat, els alumnes han treballat tots junts com un equip cooperatiu. 

Cada alumne havia d’elaborar 15 preguntes individualment a partir de la 

informació extreta dels recursos que els hi anàvem proporcionant els docents. 

Aquests recursos tenen diversos formats per atendre la diversitat a l’aula (vídeo, 

textos, àudios, imatges, pràctiques), a més són recursos sobre aspectes propers 

a la vida quotidiana dels alumnes (malalties digestives que poden patir, fast-food, 

begudes alcohòliques, etc.). Les preguntes que van fer els alumnes havien 

d’estar ben elaborades amb l’ajuda d’una base d’orientació que es va fer entre 

tots durant la sessió 2 de la UD. Per tal de millorar les preguntes, a més de les 

bases d’orientació, se’ls hi va proporcionar una rúbrica feta pels docents. També 

es va crear un document compartit en xarxa (un doc de google drive), on tots els 

alumnes van incorporar les seves preguntes a partir de la sessió 5, i els docents 

van fer comentaris de millora. Els alumnes amb aquests comentaris van poder 

millorar les seves preguntes i veure també el seu progrés durant diverses 

sessions.   

Un cop van elaborar les preguntes, els docents vàrem repartir totes les preguntes 

entre els alumnes, prioritzant les preguntes més difícils a aquells alumnes  més 

brillants. Cada alumne va haver de respondre les 15 preguntes, creant una 

resposta verdadera i dues de falses. Els alumnes van comptar amb les rúbriques 

de suport i amb les anotacions dels docents en el document compartit en xarxa 

per elaborar les respostes. 

L’elaboració física del joc de taula es va dur a terme per comissions de treball 

format per 3-4 alumnes, on cada comissió es va encarregar d’un aspecte de la 

producció. Una comissió es va encarregar de crear el taulell, una altra les fitxes, 

i un altre la capsa i les instruccions. L’elaboració física del joc es va dur a terme 

durant diverses sessions al llarg de la UD. Cal destacar la sessió 4 on es va 

decidir com seria el joc i el llistat de materials.  La distribució NO equitativa dels 

grups es va fer expressament, tenint en compte les necessitats de cada alumne 

i de la dificultat de la feina. Així els alumnes amb més necessitats especials o 

baixes capacitats, estaven a la comissió amb una tasca més senzilla. D’aquesta 

manera, les comissions van acabar la tasca en diferents sessions i quan una 

comissió acabava, es posava a ajudar a la comissió del taulell, la qual era la que 

tenia més feina.  
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Durant tota la unitat s’ha potenciat l’aprenentatge cooperatiu, ja que cadascú 

tenia una feina a fer individualment (preguntes i respostes) i formava part d’una 

comissió de treball en grup. Els alumnes sabien que formaven part d’un equip, i 

si no feien la seva feina tot el grup es veia perjudicat.  

2.4. Instruments d’observació i presa de dades 

Durant la meva recerca, he utilitzat diversos instruments que m’han permès 

recollir evidències sobre motivació dels alumnes, opinions sobre el mètode i 

aprenentatge significatiu. Els instruments que he fet servir, relacionant-los amb 

cada objectiu, són els següents:  

Taula 1 Relació d'instruments amb objectius. Els objectius que es treballin a partir de diferents 

instruments, només quedaran descrits el primer cop. La resta es posa només el número corresponent. 

 

Qüestionaris (Annex 6.1) 

S’ha proporcionat dos qüestionaris als alumnes abans i després de la realització 

de la UD. L’objectiu general d’aquest instrument és valorar l’evolució de la 

motivació, així com les opinions dels alumnes vers el mètode de treball. 

Instruments Objectius analitzats 

Qüestionaris 

 

1. Valorar la motivació dels alumnes en el 

transcurs de la UD basada en el disseny 

d’una producció final/projecte. 

 

3. Valorar les percepcions dels alumnes 

vers el mètode de treball utilitzat 

4. Establir una relació entre la motivació i 

l’aprenentatge dels alumnes 

Diari de recerca Objectiu 1 

Graella d’observació de l’aula Objectiu 1  

Entrevista final a la mentora 

 

Objectiu 1 i 3 

2. Avaluar l’aprenentatge del alumnes a 

través del disseny d’una 

producció/projecte. 

 

Anàlisi de la producció dels 

alumnes 

Objectiu 2 i 4 

Autoavaluacions i coavaluacions 

dels alumnes 

Objectiu 1  

Avaluació dels alumnes durant el 

joc final 

Objectiu 2 
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En el primer qüestionari, l’objectiu és saber el grau de motivació inicial que tenen 

els alumnes vers les classes de ciències, i què esperen de la nova unitat 

didàctica.  

En el segon qüestionari, l’objectiu és valorar la motivació dels alumnes vers el 

mètode utilitzat, si els hi ha agradat i què en pensen de continuar fent projectes 

reals en les properes unitats didàctiques. També amb el qüestionari es vol valorar 

l’opinió dels alumnes sobre: el treball en equip, el projecte que han dut a terme, 

la manera d’avaluar i els recursos utilitzats.  

Diari de recerca 

El diari de recerca l’he utilitzat tant en el període d’observació a l’aula com el 

d’intervenció.  

Durant el període d’observació, utilitzava el diari de recerca durant les 

intervencions de la mentora a les seves classe. Em va servir per conèixer millor 

els alumnes i la metodologia seguida per la professora, també vaig prendre 

anotacions sobre petites millores que faria i quins podrien ser els hipotètics 

resultats obtinguts. Aquestes anotacions em van servir per dissenyar la unitat 

didàctica.  

Durant el període d’intervenció a l’aula,  l’he escrit al final de cada sessió. Han 

quedat descrites les sessions, el comportament dels alumnes, els problemes que 

hi ha hagut, i les millores que faria. També he fet anotacions sobre activitats que 

caldria afegir o explicacions que caldria donar per a millorar les sessions 

següents i, per tant, la realització de la unitat.  

Les anotacions preses en el diari de recerca serviran per acabar de completar 

les conclusions extretes dels resultats.  

Graella d’observació de l’aula (Annex 6.2) 

La graella d’observació l’he utilitzat a cada sessió de la unitat didàctica durant el 

període d’intervenció i també durant el període d’observació. Les notes que he 

anat prenent durant la UD m’han servit per anar analitzant qüestions que han 

sorgit diàriament relacionats amb la motivació. S’ha dividit la graella en diferents 

qüestions que donen resposta als tres aspectes clau: la participació, l’esforç i 

l’interès.  

Es defineixen 5 nivells segon quants alumnes compleixen les qüestions 

observades per tal d’analitzar la motivació general de l’aula. Nivell 0: cap alumne;  

1, menys de la meitat dels alumnes; 2, la meitat dels alumnes; 3 més de la meitat 

dels alumnes; 4, tots els alumnes.  

Entrevista final a la mentora (Annex 6.3) 

Al finalitzar la unitat didàctica, he fet una entrevista per escrit a la mentora. Amb 

l’enquesta volia contrarestar els resultats i a més afegir informació sobre com ha 
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vist la mentora l’evolució dels seus alumnes, i si considera que han après i els 

ha estat útil el que hem fet. A més, també per saber la seva opinió sobre la 

possibilitat de seguir el temari utilitzant una metodologia més cooperativa i de 

projectes. 

Anàlisi de la producció dels alumnes (Annex 6.4) 

S’ha avaluat la qualitat de les preguntes i les respostes elaborades per cada 

alumne al començament de la unitat i després de finalitzar la unitat, mitjançant 

una rúbrica proporcionada a l’inici de la UD als alumnes. Aquest anàlisi em 

permet determinar quin ha estat el procés d’aprenentatge al llarg de tota la unitat 

i si han assolit els objectius competencials proposats. 

Autoavaluacions i coavaluacions dels alumnes (Annex 6.5) 

Aquest instrument permet avaluar el treball cooperatiu durant la realització del 

projecte. Mitjançant una enquesta, els alumnes responen com s’han sentit 

treballant en grup i si creuen que ha funcionat o no. 

Avaluació dels alumnes durant el joc final  

Mitjançant aquest instrument he valorat la quantitat de preguntes realitzades i 

encertades per cada alumne. És un instrument més per valorar l’aprenentatge 

significatiu dels alumnes. Per avaluar-los s’ha seguit la taula següent: 

Nom Alumne Preguntes realitzades Respostes correctes 

(R.C) 

   

   

   

 

També durant el joc s’ha valorat l’actitud que han pres jugant. S’ha pres nota en 

el diari de recerca. 
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3. RESULTATS 

Els resultats del present TFM s’han analitzat en base als objectius establerts 

mitjançant els instruments descrits anteriorment.  

Per analitzar les dades es fa servir una triangulació de les dades aportades pels 

alumnes a partir dels qüestionaris i les autoavaluacions, les impressions de la 

mentora mitjançant l’entrevista, i les meves observacions anotades a la graella 

d’observació, al diari de recerca i a l’anàlisi de les produccions dels alumnes. 

Objectiu 1: Valorar la motivació dels alumnes en el transcurs de la UD basada 

en el disseny d’una producció final/projecte. 

Qüestionaris  

A partir dels qüestionaris s’ha pogut extreure informació sobre un dels aspectes 

de la motivació: l’interès que els ha generat les classes de la nova UD. 

Abans de començar la UD es va preguntar als alumnes si pensaven si seria útil 

i els agradaria crear un joc de taula. Es va passar el qüestionari als 7 alumnes 

que van venir aquell dia. Després de finalitzar la UD, se’ls va tornar a preguntar, 

aquest cop hi eren tots els alumnes (10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En les dades es veu com abans de començar la unitat didàctica, tots els alumnes 

presents en aquell moment (7 alumnes) els hi agradava la idea de fer una 

producció i que aprendrien més. Al finalitzar la unitat, hi ha un 70% dels alumnes 

que els ha agradat i consideren que han après més d’aquesta manera que 

realitzant les classes de sempre. A un dels alumnes li ha agradat però no estar 

segur si amb les classes normals hagués après més. Aquest alumne era present 

a l’inici de la unitat didàctica, per tant, ha canviat la seva opinió al llarg de la 

unitat.  

Els tres alumnes que no van realitzar el qüestionari inicial, un d’ells ha considerat 

que ha après més que amb les classes de sempre, i els altres dos consideren 

que no han après realitzant aquestes sessions. Cal dir que aquests dos alumnes 

100%

Sí, és més divertit i
segur que així
aprendrem més 70%

10%

10%

10%

Sí, és més divertit i i he
après més

Sí, és interessant però no sé
si he après més que amb les
classes de sempre

No, prefereixo les classes
de sempre

No, altres

Gràfic 2. Pregunta tancada del qüestionari final. “T’ha estat útil i has 
après més? Font pròpia 

Gràfic 1. Pregunta tancada del qüestionari inicial. “Penses que pot ser 
útil fer un joc de taula per aprendre?” Font pròpia 



 

21 
 

tenen una alta taxa d’absències injustificades al centre i no van assistir a bona 

part de les classes. 

Un altre aspecte que es volia descobrir era si els havia agradat tot el procés que 

havíem dut a terme durant tota la unitat, no només el fet de crear un joc de taula, 

sinó el fet d’anar creant entre tots una producció/projecte, i la raó. Aquest anàlisis 

s’ha fet mitjançant una pregunta oberta on els alumnes detallaven perquè els 

havia agradat o no.   

 

Gràfic 3. Pregunta oberta del qüestionari final. “T’ha agradat tot el procés de la producció final?” Font 

pròpia 

Es pot veure com al 100% dels alumnes els ha agradat realitzar una unitat 

didàctica on ells haguessin de crear un projecte. El 40% dels alumnes els hi ha 

agradat perquè no hi havia examen final i així no es veien pressionats. El 40% 

dels alumnes els hi ha agradat perquè era més pràctic que les classes de sempre 

i per tant, ho trobaven més fàcil. I un 20% dels alumnes els ha agradat poder 

anar veient el seu progrés dia a dia i què havien de fer per millorar. Hi ha alguns 

alumnes que han donat vàries raons, per tant, s’han comptabilitzat en dues o tres 

categories.  

S’ha analitzat també què els ha agradat més de tota la unitat didàctica i els 

motius. D’aquesta manera es pot saber perquè els ha motivat o no la metodologia 

que hem utilitzat. 
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50%
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Els docents ens
ajudaven molt

16%
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Ús de les TICs

El Joc de taula

Atenció dels professors

Gràfic 5. Pregunta del qüestionari final. "Per què?” Font pròpia Gràfic 4. Pregunta del qüestionari final. “Què t’ha agradat més de tota la 
unitat? Font pròpia 
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Segons les dades, es pot veure com a la majoria dels alumnes, 67%, el que més 

els ha agradat i motivat és el joc de taula. A un 17% els ha agradat utilitzar les 

TIC’s, l’ús dels ordinadors i del document compartit amb xarxa per realitzar les 

preguntes i respostes del joc de taula. Un 17% també, els ha agradat l’elevada 

atenció rebuda per part dels docents.  

Podem trobar 3 raons per la motivació dels alumnes. Un 50% dels alumnes ha 

trobat el projecte en si (Joc de taula, elaboració de preguntes i respostes, l’ús de 

les TIC) molt entretingut, divertit, i innovador. El 30% dels alumnes, considera 

que realitzant les activitats de manera més pràctica aprenen més. I un 20% ha 

considerat que el tracte rebut pels docents ha estat clau. Hi ha alumnes que han 

respost donant dos motius, se’ls ha comptabilitzat a les dues categories.  

Graella d’observació 

A partir de la graella d’observació es poden trobar dades sobre els tres aspectes 

de la motivació dels alumnes: participació, interès i esforç.  

Es van prendre dades durant el període d’observació de les classes amb la 

mentora, i els primers dies de la fase 2 del pràcticum, quan encara no havíem 

començat amb la nova unitat didàctica.  

Dades preses durant el període d’observació: 

Totes les dades preses durant el període d’observació són de caràcter general, 

no específiques d’una sessió o d’una activitat. 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 7. Motivació-ESFORÇ dels alumnes en el període d'observació 
Font pròpia 
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En les dades de participació en el període d’observació, es pot veure com els 

alumnes no participaven gaire a les classes. Només la meitat dels alumnes 

preguntava el que no havia entès. Menys de la meitat dels alumnes realitzaven 

les tasques proposades o contestaven les preguntes que demanava la docent. 

A més, no realitzaven treballs en grup, per tant no hi havia cooperació entre els 

alumnes.  

Pel que fa el nivell d’esforç, més de la meitat dels alumnes estaven força 

desorientats amb el que se’ls demanava que fessin, nivell 3 sobre 4. I també es 

detectaven conductes disruptives a l’aula, 3 sobre 4. Els alumnes no 

s’esforçaven per mantenir el comportament.  

En les dades d’interès es pot destacar que més de la meitat de la classe s’avorria 

durant les sessions.  

Dades del període d’intervenció i pla d’acció educativa: 

Les dades es van prendre a cada sessió i s’han analitzat a partir de la mitjana de 

les 17 sessions que es van dur a terme durant la unitat didàctica (Gràfics 9-10). 

Es pot veure com la participació dels alumnes a les classes durant la fase 

d’intervenció ha augmentat considerablement respecte la fase d’observació. Més 

de la meitat dels alumnes pregunten el que no han entès, gairebé tots els 

alumnes de la classe han fet les tasques proposades a cada sessió, més de la 

meitat contesta les preguntes que se’ls fa a classe i a més han ajudat als 

companys en les sessions de treball cooperatiu que s’han fet.  

Pel que fa l’esforç, es pot veure com també ha augmentat. Els alumnes han 

treballat forces sessions en equip, i s’han esforçat per ajudar als seus companys. 

A més, hi ha menys alumnes que s’han trobat desorientats durant el procés 

d’aprenentatge respecte el període d’observació. I s’han detectat poques 

conductes disruptives i interrupcions a classe.  
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 Gràfic 8. Motivació-INTERÈS dels alumnes en el període d'observació. Font pròpia 
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L’interès dels alumnes també ha augmentat respecte la fase d’observació. 

Pregunten més, no es detecta falta d’atenció per avorriment a l’aula, i les 

conductes disruptives han disminuït considerablement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoavaluacions i coavaluacions dels alumnes 

Les dades del treball per comissions s’han pres durant l’última sessió de la unitat 

didàctica. En aquesta auto i coavaluació, se’ls pregunta als alumnes com ha estat 

la seva relació amb els companys del seu equip i si han tingut problemes. 

D’aquesta manera es pot saber si els ha motivat prou el treball en equip o no. 

 Gràfic 10. Motivació-ESFORÇ dels alumnes durant les sessions d'intervenció 
educativa. Font pròpia 

Gràfic 9. Motivació-PARTICIPACIÓ dels alumnes durant les sessions 
d'intervenció educativa. Font pròpia 

Gràfic 11. Motivació-INTERÈS dels alumnes durant les sessions d'intervenció educativa. 
Font pròpia 
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Segons les dades del treball per comissions, els alumnes s’han ajudat entre ells 

(100% dels alumnes), per tant, estaven motivats pel treball en equip. I, en 

general, no s’han sentit apartats dels seus companys (89% dels alumnes). 

Entrevista final a la mentora 

L’entrevista final a la mentora té dues preguntes relacionades directament amb 

la motivació dels alumnes (Pregunta 2 i 3, veure Annex 6.3).  

La mentora ha donat molta importància al fet que als seus alumnes els hi agradés 

l’elaboració d’un producte final que els servís per ells i per altres alumnes d’altres 

cursos. Pensa que elaborar un objecte físic o treballar amb dades reals, ha 

motivat força als alumnes, ja que han vist una utilitat directa a allò que estaven 

fent. A més, el fet d’estar fent una feina que els motivava, han millorat força la 

seva actitud.  

Objectiu 2: Avaluar l’aprenentatge del alumnes a través del disseny d’una 

producció/projecte. 

Per valorar l’aprenentatge significatiu dels alumnes s’ha tingut en compte els 

objectius de la UD (Veure la UD a l’annex 6.6). Els objectius de la UD que s’han 

analitzat són: 

a) Treballar de forma cooperativa (en grups i individualment) per elaborar un 

material comú.   

b) Ser capaç d’extreure informació dels recursos presentats i d’altres fonts. 

c) Elaborar preguntes aplicant continguts. Ser capaç de fer preguntes 

d’aplicació de continguts.  

d) Ser capaç de generar respostes que generin una dificultat moderada entre 

els jugadors. 

e) Jugar correctament: respectar les normes, saber-se les respostes, 

mostrar una actitud positiva davant del joc i respectar els companys. 

 

89%

11%
Si, mai hem tingut
cap discussió i
sempre em fan sentir
bé.
A vegades em sento
apartat/da per
aquells que crec que
en saben més.

11%

89%

Sí, sempre. Fins i
tot quan no els hi
demanava.

A vegades, els hi
havia de demanar
ajuda.

Gràfic 12. Respon a la pregunta "Els companys m'han ajudat?" 
Font pròpia 

Gràfic 13. Respon a la pregunta "M’he sentit ben tractat pels 
membres del  grup?" Font pròpia 
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Per comprovar que s’han assolit tots aquests objectius, s’ha analitzat: les 

produccions dels alumnes, és a dir les preguntes i les respostes que han elaborat 

(objectiu b, c, d); el treball en equip (objectiu a), ja analitzat a l’objectiu 1 del TFM 

i posteriorment al 3; i l’avaluació del joc final (objectiu e). 

Anàlisi producció dels alumnes 

Per fer aquest anàlisi s’han pres les dades de tres alumnes:  

 Alumne 1: autònom i amb bon rendiment dins l’aula. 

 Alumne 2: molt treballador però amb necessitat de força suport per part 

dels docents. 

 Alumne 3: poc treballador però amb menys necessitat de suport.  

S’han analitzat les preguntes i les respostes elaborades per cada alumne en 

diferents moments de la unitat didàctica, fent una mitjana de la puntuació de totes 

les preguntes i respostes que havien elaborat durant la unitat didàctica. Per veure 

a detall d’exemple, algunes de les preguntes i les respostes elaborades per 

aquests tres alumnes, veure l’annex 6.5.  

Seguint la rúbrica proporcionada als alumnes al començament de la UD, s’han 

analitzat les preguntes durant les primeres sessions i durant les últimes sessions 

destinades a elaborar preguntes. En aquestes últimes sessions, els alumnes ja 

havien rebut anotacions per part dels docents en el document compartit en xarxa, 

i així, els alumnes podien corregir els errors que havien comès. Per a l’anàlisi de 

respostes s’ha seguit la mateixa metodologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 14. Preguntes elaborades pels 3 alumnes analitzats, durant les primeres sessions i les últimes. 
Font pròpia 
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L’alumne 1 és el que ha elaborat preguntes i respostes inicials més bones. El 

resultat final després de rebre les anotacions dels docents són molt bons: les 

preguntes gairebé arriben a la màxima puntuació i les respostes hi han arribat.   

L’alumne 2 és el que ha elaborat les preguntes inicials amb una puntuació més 

baixa però amb el suport dels docents i les seves anotacions, ha aconseguit unes 

preguntes finals prou bones, algunes de les quals tenen la puntuació màxima. 

Pel que fa les respostes inicials són força bones, i amb el suport del docent ha 

arribat a aconseguir gairebé la màxima puntuació. 

L’alumne 3 ha elaborat unes preguntes inicials prou bones, amb les anotacions 

dels docents i el seu esforç ha aconseguit millorar les preguntes fins i tot ha 

arribat a superar en mitjana la puntuació de l’alumne 1. Pel que fa les respostes 

inicials tenen molt poca puntuació, però amb les anotacions dels docents i el seu 

treball personal ha aconseguit millorar-les bastant.  

En general es veu una evolució positiva de l’aprenentatge en els tres alumnes. 

Les preguntes i les respostes inicials dels tres alumnes no eren prou bones, però 

amb les anotacions per part dels docents, el resultat final ha millorat i la majoria 

tenen la màxima puntuació, o s’apropen. Es pot veure diferències entre 

l’elaboració de preguntes i de les respostes. L’elaboració de preguntes va ser la 

primera tasca i les puntuacions generals són més baixes, l’elaboració de 

respostes va venir després i les puntuacions són més altes, els alumnes ja tenien 

més pràctica i sabien com ho havien de fer. 

Tenint en compte les dades obtingudes de l’anàlisi de produccions, la majoria 

dels alumnes han aconseguit assolir els objectius establerts a la UD. (b, c, d)  

 

 

Gràfic 15. Respostes elaborades pels 3 alumnes analitzats, durant les primeres sessions i les 
últimes. Font pròpia 
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Avaluació dels alumnes durant el joc final 

Es van avaluar els alumnes que van participar a la partida que es va dur a terme 

a una de les sessions, en total van ser 6 alumnes. Transformant el total de 

respostes encertades en base a una nota sobre 10, tots els alumnes van aprovar 

amb un interval de notes de 6,5 a 10, sent la mediana un 7,85. Per tant, la majoria 

dels alumnes que van assistir a la partida van aconseguir uns bons resultats i 

han assolit l’objectiu de la UD (e). 

Entrevista final a la mentora 

L’entrevista final a la mentora té una pregunta relacionada directament amb 

l’aprenentatge dels alumnes (Pregunta 4, veure annex 6.3).  

La impressió de la mentora és que els alumnes han aconseguit desenvolupar 

forces competències, més que aprendre continguts. Han après a fer-se 

preguntes a partir d’un recurs, a elaborar les respostes, a treballar en equip, a 

prendre decisions sobre el disseny de la producció que havien de realitzar i a 

escriure correctament.  

Objectiu 3: Valorar les percepcions dels alumnes i la mentora vers el mètode de 

treball utilitzat 

Qüestionaris  

Segons els resultats mostrats als gràfics 1, 2 i 3, els alumnes han trobat útil la 

metodologia de treball utilitzada i, en general, consideren que han après més que 

seguint la metodologia que utilitzava la mentora. En general, els agradaria seguir 

utilitzant aquesta metodologia més pràctica i aplicada.  

Segons els resultats mostrats als gràfics 4 i 5, els alumnes els hi ha agradat la 

creació de la producció final ja que consideren que és una metodologia 

innovadora, entretinguda i divertida, que els permetia dur un control més concret 

del seu progrés i poder millorar gràcies a les anotacions dels docents. No estaven 

acostumats a fer aquest tipus de projectes durant les classes de ciències.  

També s’ha volgut analitzar l’opinió dels alumnes vers el treball cooperatiu ja que 

és una part molt important de la metodologia utilitzada. S’ha analitzat en base a 

la pregunta oberta del qüestionari “T’ha anat bé treballar en grups? Per què?” 

(gràfic 16). 

Tots els alumnes consideren que els hi ha anat bé treballar en grups per tres 

principals raons. Un 25% dels alumnes consideren que treballant en grups pots 

rebre més ajuda per part dels docents i companys. Un 37% considera que en 

grup es treballa amb menys pressió i pots aportar més coses al grup. I un 38% 

considera que han millorat les relacions entre ells.  Alguns dels alumnes han 

donat dos motius i s’han comptabilitzat en dues categories 
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Gràfic 16. Respon a la pregunta oberta del qüestionari final  

“T’ha anat bé treballar en grups? Per què?” Font pròpia 

 

Entrevista final a la mentora 

L’entrevista final a la mentora tenia dues preguntes relacionades directament 

amb el mètode utilitzat (Pregunta 5 i 6, veure annex 6.3).  

Considera que el fet de combinar la visualització dels vídeos amb l’elaboració de 

preguntes i respostes a l’ordinador, i el treball manual ha estat molt equilibrat. Els 

ha estat molt útil als alumnes i han desenvolupat forces competències. Creu 

oportú continuar amb una metodologia semblant a la que hem començat 

nosaltres ja que ha cridat l’atenció als alumnes i han fet un canvi d’actitud força 

important.  

Objectiu 4: Establir una relació entre la motivació i l’aprenentatge dels alumnes 

Es pot intuir una relació entre la motivació i l’aprenentatge dels alumnes. Segons 

les dades aportades pels alumnes, els hi ha agradat la metodologia utilitzada, es 

pot afirmar que s’han vist motivats. Tenint en compte les meves observacions es 

pot dir que la motivació dels alumnes ha augmentat comparant-la amb el període 

d’observació. I segons les impressions de la mentora també es pot dir que creu 

que als alumnes els ha agradat la UD.  

Pel que fa l’aprenentatge, segons les impressions dels alumnes han après més 

que amb la metodologia que utilitzaven abans. Analitzant les seves produccions, 

es veu que hi ha hagut un augment de l’aprenentatge competencial i que han 

assolit tots els objectius procedimentals i d’actitud que es plantejaven a la UD. I 

segons les impressions de la mentora, també han après més i han aconseguit 

desenvolupar forces competències.  

Per tant, les dades aportades marquen que hi ha una relació positiva entre 

l’augment de la motivació i l’aprenentatge dels alumnes.  
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4. CONCLUSIONS  

4.1. Discussió dels resultats obtinguts en relació al marc teòric 

i estudis previs  

Primer de tot, cal dir que les conclusions a que arriba el present TFM són en 

base a una situació concreta, un context determinat i uns alumnes amb unes 

característiques determinades. Per tal d’extrapolar les dades s’han de comparar 

amb situacions o casos similars extrets del marc teòric del present TFM (citats 

en aquest proper apartat), sempre tenint present el context amb el que s’ha 

treballat.  

L’objectiu 1 pretenia valorar l’augment de la motivació amb la implementació de 

la UD. Per tal de respondre aquest objectiu s’han analitzat les dades aportades 

pels alumnes, les meves observacions a l’aula i el criteri i coneixement de la 

mentora. 

Segons les dades aportades pels qüestionaris dels alumnes, podem dir que la 

motivació dels alumnes ha augmentat. A un 80% dels alumnes els hi ha agradat 

la metodologia emprada en la UD, ja que han trobat el projecte innovador, 

entretingut i divertit, a més consideren que al ser tan pràctic els hi ha resultat més 

fàcil d’entendre i realitzar. Ha estat un projecte que responia preguntes que es 

podien fer els alumnes durant la seva vida quotidiana, un projecte creatiu i 

pràctic, on han utilitzat força les TIC’s, tots aquests aspectes han sigut clau per 

tal de millorar la seva motivació (Mallart 2007, Noguer, 2011). 

Segons les dades de la graella d’observació en el període d’observació i el 

d’intervenció, també es pot afirmar que la motivació s’ha vist augmentada en l’ús 

de la nova metodologia. El canvi d’actitud i comportament que s’ha vist respecte 

el període d’observació, ha estat molt important.  Tenint en compte els tres 

aspectes claus per determinar si un alumne està prou motivat o no, és a dir, la 

participació, l’interès i l’esforç (Estefanía et al., 2011), podem dir que la majoria 

dels alumnes ha participat molt durant les sessions de la nova UD: realitzaven 

totes les tasques proposades, preguntaven el que no entenien, contestaven les 

preguntes que els demanàvem i ajudaven als companys en el treball en equip; 

es pot considerar també que han tingut un interès més gran que no pas en el 

període d’observació ja que per exemple, preguntaven el que no havien entès i 

de seguida es posaven a realitzar les tasques que havien de fer, i no s’han 

detectat massa conductes disruptives a l’aula; finalment també s’ha vist un 

augment de l’esforç dels alumnes sobretot pel que fa el treball en equip i per 

mantenir una actitud positiva i un bon comportament.    

Segons el criteri i el coneixement de la mentora el fet de realitzar un projecte 

proper i pràctic ha motivat als alumnes i per tant ha fet millorat bastant les seves 

conductes (Barron i Darling-Hammond, 2008).  
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L’objectiu 2 pretenia avaluar l’aprenentatge assolit en la implementació del 

projecte. En aquest cas, també s’ha utilitzat dades aportades pels alumnes, 

l’anàlisi de les seves produccions i el criteri de la mentora. 

Segons les dades aportades pels alumnes mitjançant els qüestionaris, es pot 

afirmar que un 70% dels alumnes considera que realitzant aquest projecte han 

après més que seguint la metodologia anterior. Els alumnes aprenen millor quan 

els vinculen a problemes del món real, i quan prenen part de projectes que 

requereixen col·laboració i implicació personal (Barron i Darling-Hammond, 

2008). 

Segon la meva anàlisi de les produccions dels alumnes, es pot afirmar que hi 

ha hagut un augment positiu de l’aprenentatge competencial. Els alumnes han 

assolit la major part dels objectius de procediment que s’havien plantejat a la UD. 

Han estat capaços d’extreure informació dels recursos, d’elaborar preguntes 

aplicant continguts apresos, i de generar respostes de dificultat moderada. Per 

tant, realitzant aquest projecte han aconseguit assolir un nivell d’autonomia 

elevat i desenvolupar part de les competències bàsiques que tot alumne ha 

d’assolir al finalitzar la seva etapa educativa (Barron i Darling-Hammond, 2008). 

Segons el criteri de la mentora, els alumnes han aconseguit desenvolupar un 

aprenentatge competencial prou bo i han assolit els objectius proposats.  

L’objectiu 3 pretenia fer una valoració de les percepcions dels alumnes i de la 

mentora sobre el mètode utilitzat. 

Segons les dades aportades pels alumnes en els qüestionaris, els alumnes 

han trobat molt útil la metodologia emprada ja que consideren que han après 

més, l’han trobada més pràctica, real i aplicada, i a més l’han trobat innovadora, 

entretinguda i divertida. A més, consideren que treballar d’aquesta manera amb 

un document compartit en xarxa, els ha permès dur un control més proper dels 

seus progressos i millorar gràcies al feedback dels docents (Barron & Darling-

Hammond, 2008; Ertmer & Simons, 2005; Mergendoller & Thomas, 2005; Hung, 

2008). A més, consideren que el treball en equip ha funcionat ja que han pogut 

rebre més ajuda per part de docents i companys, han treballat millor amb menys 

pressió individual i han millorat les relacions entre els companys (Cooper, 1999).  

Les impressions de la mentora també han estat molt positives pel que fa la 

metodologia emprada fins el punt de creure oportú de continuar realitzant les UD 

en base a projectes reals. 

L’objectiu 4 pretenia establir una relació entre l’ABP i la motivació i 

l’aprenentatge. Consultant totes les dades aportades pels alumnes, les meves 

observacions i les impressions de la mentora, es pot afirmar que els alumnes 

s’han vist molt motivats seguint la metodologia de treball per projectes i han 

aconseguit assolir un aprenentatge competencial molt bo. Aquesta relació es veu 

reflectida en la millora del seu comportament. El fet d’estar motivats ha 

compensat mancances de capacitats, fent que tot i així poguessin assolir un 

aprenentatge significatiu (Mallart, 2007).   
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La relació ABP-augment de la motivació-augment de l’aprenentatge que s’ha 

aconseguit establir en el present TFM, es pot comparar també amb la majoria 

d’estudis d’experiències similars citats al punt 1.3.2. Els estudis de Fortus (2004), 

Nelson et al. (2005), i Lam et al. (2009) comproven que hi ha una relació 

establerta entre l’ús d’aquesta metodologia, la motivació dels alumnes i el seu 

aprenentatge.  

Es pot afirmar, per tant, que es compleix la hipòtesis inicial del present TFM, és 

a dir que hi ha una relació positiva entre la realització d’una producció final, en 

forma de joc de taula, i l’augment de la motivació dels alumnes i, a més, aquesta 

motivació fomenta un millor aprenentatge. 

 

4.2. Limitacions de la recerca i noves preguntes 

Malgrat els bons resultats que crec que s’ha obtingut en aquest TFM, hi ha un 

seguit de limitacions que poden generar noves preguntes per a posteriors 

investigacions.  

Aquesta recerca s’ha dut a terme prenent les opinions de només 10 alumnes, 

(entre d’altres instruments i agents, com per exemple les observacions de la 

investigadora i les impressions de la mentora). Caldria veure si realitzant el 

mateix projecte amb un número més gran d’alumnes, obtindríem resultats 

similars. 

No allunyant-nos massa de la temàtica, cal dir també que aquest pla d’acció i la 

implementació d’aquesta UD concreta es va fer específicament per els alumnes 

de 3r de l’aula oberta de l’INS Joan Oró, el qual tenien unes característiques 

concretes. Per tant, caldria veure si es podria utilitzar una metodologia similar i 

obtindríem els mateixos resultats en un altre context, en un altre institut o poble, 

o fins i tot dins el mateix institut però en una altra classe.  

La ràtio docent-alumne, 2 docents per 10 alumnes, penso que ha estat un 

aspecte clau pel bon funcionament de la UD, per tant, s’hauria de veure si amb 

un docent per més alumnes el projecte podria funcionar igualment. Penso que 

una ràtio més elevada podria significar que hi ha alumnes més autònoms, per 

tant, fent una bona elecció dels grups de treball dels alumnes podríem suplir la 

falta de suport docent.  

Malgrat els esforços per part dels docents de fer una UD motivadora, no hem 

aconseguit reduir l’elevat absentisme que hi havia a l’aula. No era objecte del 

present estudi, però es va tenir en compte a l’hora de redactar la UD. Caldria 

preveure un altra actuació més directa o preveure una altra recerca per estudiar-

ne millor el cas. 

Tot i les dades sobre els aspectes favorables del treball en equip, considero que 

el treball en equip hagués pogut estar millor. Els alumnes no estaven acostumats 

a treballar així, ni tampoc treballar dins de l’equip de treball que els va tocar.  
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Finalment, caldria saber si la metodologia emprada ha funcionat en aquesta 

classe degut a que era una nova metodologia. És a dir, que era una manera de 

treballar que no havien vist mai i que ho dirigíem docents nous més propers per 

edat als alumnes. O, per contra, ha funcionat perquè realment els ha agradat la 

metodologia en si.  

 

4.3. Propostes de millora i reflexions 

A continuació hi ha un seguit de propostes de millora, a més de les noves 

recerques ja proposades a l’apartat anterior.  

Pel que fa el pla d’acció, a més de totes les mesures preses, cal deixar clar als 

alumnes que els objectius d’actitud establerts tenen la mateixa importància pel 

seu aprenentatge que l’aprendre conceptes o procediments. S’ha de fomentar 

una bona relació entre els companys de la classe, un bon clima d’aula, ja que 

entre d’altres aspectes, afavoreix l’aprenentatge.  

També, s’hauria d’haver realitzat alguna tasca inicial de repartiment de feina dins 

la comissió de treball durant les primeres sessions, ja que els va costar molt 

repartir-se la feina. 

S’hauria de destinar més temps a l’activitat inicial d’extracció d’informació dels 

recursos. Als alumnes els hi costava molt elaborar preguntes a partir dels 

recursos aportats.   

Pel que fa els instruments utilitzats: 

 Graella d’observació. Utilitzar la graella en el període d’observació de la 

mateixa manera que en el període d’intervenció. És a dir, prendre notes 

després de cada sessió, per tal de fer una mitjana. D’aquesta manera es 

podria comprovar que realment la diferència entre el període d’observació 

i el d’intervenció és segur al canvi de metodologia de la UD i no al canvi 

de metodologia de presa de dades.  

 Qüestionaris. Explicar millor els qüestionaris als alumnes per una millor 

comprensió. A més de destinar més temps als alumnes per a que els 

responguin. 

 Entrevista a la mentora. Programar l’entrevista amb temps per tal de poder 

realitzar-la correctament. 

 

La realització de la proposta didàctica que hem dut a terme ens ha aportat un 

coneixement molt ampli dels nostres alumnes. Hem creat i adaptat la UD als 

alumnes que teníem al davant. Crec que el coneixement de com són els  alumnes 

és un dels aspectes claus per a que el pla d’acció hagi funcionat. Si no es 

coneixen els alumnes difícilment es podrà dur a terme una UD que sigui profitosa, 

ni es podrà aconseguir que els alumnes assoleixin un aprenentatge significatiu.  
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6. ANNEXOS 

6.1. Qüestionaris 

Enquesta inicial als alumnes de 3r de l’INS Joan Oró 

Hola nois! Com ja sabeu estem estudiant per ser professors, som alumnes com 

vosaltres i també ens avaluen, com a vosaltres. Per això necessitem la vostra 

ajuda! Hem de valorar com van les classes, què us semblen i què apreneu durant 

aquests dies. És una enquesta voluntària, la podeu fer o no, tot i que ens faríeu un 

gran favor si la féssiu. Evidentment NO és part de la nota d’aquesta unitat.  

Nom de l’alumne: .............................................. 

T’agrada jugar?   SI      NO 

A què jugues 

normalment? 

 

Penses que pot ser útil fer un joc de taula per aprendre?  

No, ho trobo una tonteria no servirà per res.   

No, prefereixo les classes de sempre. 

No, 

................................................................... 

Quan fas activitats a classe, què t’agrada fer més? (Pots posar més d’una 

opció) 

Veure vídeos 

Escoltar àudios 

Fer pràctiques 

Digues una cosa de la classe d’avui que t’hagi agradat? (sobre la classe, els 

companys, els professors, l’activitat, etc.) 

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

 

Ara, digues una cosa que no t’hagi agradat.  

............................................................................................................................... 

 

Què faries per millorar-ho? 

............................................................................................................................... 

.............................................................................................................................. 

 

Moltes gràcies! Raquel i Joan 

Jocs de 

taula     

Jocs de rol    Jocs del mòbil      Jocs d’ordinador, 

Playstation, etc 

Si, és més divertit i segur que així aprendrem més. 

Si, pot ser molt interessant però no sé si aprendrem més. 

Si, .......................................................................................... 

Llegir textos                                             Altres:  

Escriure 

Parlar i debatre amb els companys 
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Enquesta final als alumnes de 3r de l’INS Joan Oró 

Nom de l’alumne: ...................................... 
 

Dels recursos treballats a classe, quins t’han agradat més? Posa’ls en 

ordre. (1 el que més t’ha agradat, 7 el que menys) 

Vídeo “La dieta americana” 

Vídeo “Sucre i la seva indústria” 

Pràctica dels combinats + vídeo 

refrescos 

 

T’ha agradat que l’examen d’aquesta unitat hagi sigut jugar al joc de taula 

que heu creat? Si/No   Per què? 

...............................................................................................................................

..........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

Penses que treballar en petits grups t’ha anat bé? SI/ NO, per què? 

...............................................................................................................................

..........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 

Si et donessin l’opció de continuar el joc de taula amb altres aparells com 

l’aparell excretor o el reproductor, ho 

faries?   

No, ho trobo una tonteria no m’ha servit per res   

No, prefereixo les classes de sempre. 

No, ................................................................... 

 

Digues el que més t’ha agradat de les sessions? (la classe, els companys, els 

professors, l’activitat, etc.) 

............................................................................................................................... 

Per què? 

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

Hi ha alguna cosa que canviaries d’aquesta UD? Quina? 

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

 Moltes gràcies!!   Raquel i Joan 

Pràctica cacauet                         Vídeo “gana i sacietat” 

Àudio sobre l’anorèxia 

Vídeo sobre l’evolució dels aparells digestius (animals) 

Si, és més divertit i he aprés molt. 

Si, és interessant però no sé si he aprés més. 

Si, ............................................................................. 
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6.2. Graella d’observació 

 

 (P) Participació ( E) Esforç i (I) Interès dels alumnes. Aspectes per valorar la motivació dels alumnes. 

Nivell 0: cap alumne;  1, menys de la meitat; 2, la meitat; 3 més de la meitat, 4 tots els alumnes 

  

Aspectes a 

observar 

Sessions 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 

Els alumnes 

pregunten el 

que no han 

entès? (P) 

             

Realitzen les 

tasques 

proposades? 

(P) 

             

Ajuden als 

companys? 

(dins el treball 

en petit grup) 

(E) 

             

Estan 

desorientats 

amb el que se’ls 

demana que 

facin? (E) 

             

Contesten a les 

preguntes que 

se’ls hi 

planteja? (P) 

             

Es senten 

comentaris de 

l’estil “quin 

avorriment”. (I) 

             

Es detecten 

conductes 

disruptives i 

interrupcions a 

la classe? (I) (E)  

             

Els alumnes 

demanen silenci 

si algú 

interromp la 

classe? (I) (E) 
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6.3. Entrevista final a la mentora 

 

A continuació hi ha un llistat de preguntes orientatives que faré a la mentora al finalitzar 

la unitat didàctica per saber com ha vist l’evolució dels seus alumnes, i si considera que 

han après i els ha estat útil el que hem fet. 

1. Com has vist els teus alumnes durant la UD?  

2. Penses que estaven prou motivats? Que els hi ha agradat la UD? 

3. Has notat canvis en la seva actitud? 

4. Consideres que han après força? 

5. Creus que ha estat útil el mètode que hem seguit en aquesta unitat? 

6. Seguireu amb la mateixa metodologia per les properes unitats? 

7. Tens alguna proposta de millora? 
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6.4. Rúbrica anàlisi de les produccions dels alumnes.  

Rúbrica per avaluar la qualitat de les preguntes  

 Molt bé (3) Correcte (2) Millorable (1) 

Directes/Indirectes 

(10%) 

La pregunta no té res a 

veure amb el recurs però és 

de la temàtica en qüestió 

La pregunta està extreta 

directament del recurs però 

canviant un paràmetre  

La pregunta ha sortit a 

classe o directament del 

recurs 

Gramàtica (35%) La frase es gramaticalment 

correcte. No hi ha cap falta 

ortogràfica. La frase té 

subjecte, verb i 

complements. 

Hi ha entre 1 i 4 faltes 

d’ortografia o falta una part 

de la frase (subjecte, verb o 

complements).  

Hi ha més de 4 faltes 

d’ortografia i/o falta més 

d’una part de la 

frase  (subjecte, verb o 

complements). 

Claredat (35%) La pregunta és curta, 

precisa, concisa i s’entén. 

Es pot contestar sense tenir 

el recurs al davant. 

L’enunciat no dóna la 

resposta a la pregunta. 

La pregunta es pot 

contestar sense tenir el 

recurs al davant i l’enunciat 

no dóna la resposta, però 

no és gaire precisa i no 

s’acaba d’entendre.  

La pregunta fa referència a 

un recurs sense el qual no 

es pot respondre la 

pregunta. O en l’enunciat 

queda implícita la resposta 

a la pregunta. 

No és precisa, ni 

concisa.  És molt llarga o no 

s’entén. Es contesta amb un 

“si” o un “no” 

Interès (20%) La pregunta genera dubtes 

reals, és rellevant pels 

alumnes.  

La pregunta pot 

generar  dubtes no reals, 

però és rellevant pels 

alumnes. Els hi crida 

l’atenció.  

La pregunta no genera cap 

dubte real, és irrellevant i no 

fa pensar massa. 

 

 

Rúbrica per avaluar la qualitat de les respostes 

 Molt bé (3) Correcte (2) Millorable (1) 

Gramàtica 

(40%) 

La frase es 

gramaticalment correcte. 

No hi ha cap falta 

ortogràfica. La frase té 

subjecte, verb i 

complements. 

Hi ha entre 1 i 4 faltes 

d’ortografia o falta una part de 

la frase (subjecte, verb o 

complements).  

Hi ha més de 4 faltes d’ortografia 

o falta més d’una part de la 

frase  (subjecte, verb o 

complements). 

Claredat 

(60%) 

Les respostes són curtes, 

precises, concises i 

s’entenen. Hi ha una 

resposta verdadera i dues 

de falses. Les respostes 

no són òbvies.  

Alguna resposta no és prou 

curta, o no és prou precisa ni 

concisa, no s’acaba 

d’entendre o no es compleix la 

relació 1 resposta verdadera- 

2 de falses. Les respostes no 

són òbvies.  

Les respostes no són curtes, o 

precises, o concises. Les 

respostes no s’entenen. O no es 

compleix la relació 1 resposta 

verdadera- 2 de falses.   Hi ha 

alguna resposta que és massa 

òbvia.  
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6.5. AUTO I COAVALUACIONS del treball per comissions 

Avaluació individual de la feina de cada membre del grup: 

Alumne  

Feina feta He fet la feina 

que em tocava 
 He fet MÉS feina 

de la que em 

tocava 

 He fet MENYS feina 

de la que em tocava 
 No he fet 

la feina. 
 

Problemes 

(amb la tasca) 
 

Avaluació individual de la relació de cada membre amb el grup: 

Els companys 

m’han ajudat? 
Sí, sempre. 

Fins i tot quan 

no els hi 

demanava 

 A vegades, els 

hi havia de 

demanar ajuda, 

 Gairebé mai, ni 

tampoc quan 

els hi demanava 

 Mai. I tampoc 

els hi he 

demanat ajuda. 

 

M’he sentit ben 

tractat pels 

membres 

del  grup? 

Si, mai hem 

tingut cap 

discussió i 

sempre em fan 

sentir bé. 

 A vegades em 

sento apartat/da 

per aquells que 

crec que en 

saben més. 

 Sovint em sento 

apartat/da del 

grup per aquells 

que crec que en 

saben més. 

 Sempre em 

sento mal 

tractat/da i a 

vegades em 

falten el 

respecte. 

 

Em sento una 

part important 

del grup degut 

a les meves 

aportacions? 

Sí, crec que sóc 

un referent dins 

del grup i els 

meus 

companys 

valoren molt la 

meva feina. 

 Bastant, tot i 

que a vegades 

els meus 

companys 

revisen la meva 

feina i em 

troben algunes 

millores. 

 No gaire, a 

vegades les 

meves 

aportacions són 

incorrectes i els 

meus companys 

les han de 

revisar. 

 No, crec que 

les meves 

aportacions no 

són massa 

importants dins 

del grup. 

 

He sabut 

respectar les 

aportacions 

dels 

companys? 

Sí, sempre miro 

d’escoltar i 

agafar les idees 

més 

interessants 

d’allò que diuen 

els meus 

companys. 

 Normalment sí, 

però a vegades 

algun company 

l’escolto menys 

perquè diu 

coses 

irrellevants. 

 Normalment 

faig la meva 

però a vegades 

incorporo coses 

que diuen els 

meus 

companys. 

 Sempre vaig a 

la meva perquè 

la resta de 

companys 

diuen coses 

irrellevants.   

 

Problemes 

(amb els 

membres del 

grup) 

 

 

Participació de tots els membres del grup. 

Assigna una nota. (3 nota màxima, 1 mínima) 

Components del 

grup 

Participació al treball en 

grup 

Observacions/Problemes (amb la participació al 

treball) 

Nom i cognoms 3 2 1 
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6.5. Exemple de produccions dels alumnes 

 

PREGUNTES    

ALUMNES  REFERÈNCIA 

Alumne 1 A1.P1 

Inici 

 

A1. P1 

final 

Què passa si mengem molt de sucre diàriament? 

 

A1. P2 

inici 

 

A1. P2 

Final 

Quant de temps sobreviuen les serps sense menjar? 

Alumne 2 A2.P1 

Inici  
A2. P1 

final 

Per que hi ha gent que pren sacarina en lloc de sucre? 

A2. P2 

inici 

 

A2. P2 

Final 

Perquè serveix el fetge?  

Alumne 3 A3.P1 

Inici  

A3. P1 

final 

Perquè l´estòmac no es desfà amb els àcids gàstrics? 

A3. P2 

inici 

 

A3. P2 

Final 

Quins efectes pot produir en algunes persones la llet? 

 

RESPOSTES    

ALUMNES  REFERÈNCIA 

Alumne 1 A1.R1 

Inici 

Què són les cèl·lules adiposes? 

a) Són cèlules que formen el teixit adipós* 
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b) Són cèlules que no formen part del teixit adipós 

c) Son cèlules que formen part de l'estòmac 

A1. R1 

final 

a) Són cèl·lules que formen el teixit adipós* 

b) Són cèl·lules que no formen part del teixit adipós 
c) Son cèl·lules que formen part de l'estómac 

A1. R2 

inici 

Què passaria si no mengéssim sucre? 

a) Protegeixes el teu cor, redueixes greix abdominal i tens més sacietat 

b) Augmentaríem la nostra energia 
c) Disminuiríem la nostra energia 

A1. R2 

Final 

a) Protegeixes el teu cor, redueixes greix abdominal i tens més sacietat 

b) Augmentaríem la nostra energia 
c) Disminuiríem la nostra energia 

Alumne 2 A2.R1 

Inici 

Per què serveix el pàncrees? 

a) Produeix enzims que faciliten la digestió dels aliments. 

b) Per triturar els aliments. 
c) Per que el bol alimentici es bareja amb el pancrees. 

A2. R1 

final 

a) Produeix enzims que faciliten la digestió dels aliments. 
b) Per triturar els aliments. 
c) Perquè el bol alimentari es barreja amb el pàncrees. 

A2. R2 

inici 

En quina part de l'aparell digestiu està l'apèndix? 

a) Al principi de l'intestí gros. 

b) Al principi del l'intesti gros. 
c) Al costat del cor 

A2. R2 

Final 

a) Al principi de l'intestí gros. 
b) Al principi del l'intestí prim. 
c) Entre l’esòfag i l’estómac. 

Alumne 3 A3.R1 

Inici 

Què són les microvellositats intestinals? 

a) Son components citoesqueletics abundants en les cel·lules animals. 

b) Replescs que presenta la membrana plasmatica de les cel·lules que 

constitueixenles vellositats. 
c) Replecs que recorren la part interna de l´intesti prim. 

A3. R1 

final 

a) Són components citoesquelètics abundants en les cèl·lules animals. 
b) Replecs que presenta la membrana plasmàtica de les cèl·lules que 

constitueixen les vellositats. 
c) Replecs que recorren la part interna de l´intestí prim. 

A3. R2 

inici 

Per què hi ha gent que pren sacarina en lloc de sucre? 

a) Perque hi ha gent que es diabetica i pero no enpitjorarse menja 

sacatrina perque te menys calories. 

b)   

c)  

A3. R2 

Final 

a) Perquè és més bona. 

b) Perquè te menys calories. 
c) Es el mateix que el sucre. 
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6.6. Unitat didàctica “Un encàrrec real per a la classe de 3r 

d’ESO” 
 

Un encàrrec real per a la classe de 3r ESO. 

 

 

Un joc sobre el cos humà 

 

 

 

Unitat didàctica sobre la nutrició i l’aparell digestiu. per 

alumnes de 3r curs d’ESO. Aula oberta 

 

 

 

Biologia 

 

Segura Tubau, Raquel 

Tresserra Rimbau, Joan 

 

Tutora de pràcticum: Mar Carrió 

Tutor d’unitat didàctica: Miquel Nistal 

Mentora: Paz Monserrat 
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Introducció 

En aquesta unitat didàctica els docents demanarem als alumnes un encàrrec, el qual 

consisteix en l’elaboració d’un joc de taula. El tema del joc de taula és el cos humà, 

concretament l’aparell digestiu i la nutrició. Els alumnes elaboraran preguntes i 

possibles respostes a partir dels recursos que els docents anirem presentant a l’aula. 

Paral·lelament, els alumnes treballaran en comissions i hauran de pensar i elaborar el 

joc (taulell, fitxes, cartes, etc.). El paper del professor consisteix en guiar i acompanyar 

els alumnes tant individualment com en el treball en grup per aconseguir que els 

alumnes treballin correctament.  

 

 

Material del docent: 

 

 Document 1: Abstract 

 Document 2: Programació 

 Document 3: Taules d’avaluació 

 Document 4: Presentació de diapositives de la UD. 

 Document 5: Recursos de la UD.  

 

Materials pels alumnes: 

 

 Document 1: Dossier dels alumnes 

 Document 2: Mostra del document compartit en xarxa 
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Material del docent 

 

DOCUMENT 1: ABSTRACT 

 

Aquesta unitat didàctica s’inicia amb un encàrrec real que presentem els professors 

directament als alumnes de 3r ESO de l’aula oberta. L’encàrrec consisteix en elaborar un 

joc per treballar l’aparell digestiu i la nutrició. Un joc que posteriorment es pot 

ampliar/complementar amb altres sistemes del cos humà fins a tenir un joc de 

preguntes del cos humà que ha de servir per cursos posteriors del mateix institut. 

 

La unitat didàctica consistirà en que els alumnes elaborin preguntes i possibles respostes 

a partir dels recursos que s’aniran presentant a l’aula. Paral·lelament, els alumnes 

treballaran en comissions i hauran de pensar i elaborar el joc (taulell, fitxes, cartes, etc.). 

El paper del professor consisteix en guiar i acompanyar els alumnes tant individualment 

com en el treball en grup per aconseguir que els alumnes treballin correctament. A més 

a més el professor s’encarrega de gestionar i planificar els diferents recursos. 

 

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 

les respostes. Les preguntes no seran contestades per el mateix alumne que les hagi 

formulat.   

 

Algunes dificultats que preveiem són: que els alumnes no es motivin; que no els hi surtin 

preguntes o que les preguntes no siguin prou elaborades, que les respostes no siguin 

correctes, que el joc quedi poc atractiu per ser utilitzat per altres professors i alumnes, 

i que els alumnes no aprenguin. Per resoldre tots aquests problemes preveiem: recursos 

motivadors i amb un component emocional, sessions de regulació i coavaluació de 

preguntes i respostes i suport docent durant totes les sessions, també pel disseny del 

joc.  

 

L’avaluació es farà a partir d’anàlisi de les preguntes i les respostes, l’actitud dels 

alumnes i com es relacionen els alumnes durant una partida. S’utilitzaran mètodes 

d’avaluació coavaluatius, individuals i de grup.    
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DOCUMENT 2: PROGRAMACIÓ 
 

Cicle, nivell, matèria. 

 

2n Cicle, 3r ESO: Aula Oberta, Ciències Naturals. Nutrició i Aparell Digestiu 

 

Context d’aprenentatge 

 

Rebem l’encàrrec de fer un joc de taula sobre el cos humà que servirà per als altres 

cursos. L’encàrrec és començar un joc que caldrà completar més endavant o que podrà 

ser completat per altres cursos. El joc serveix perquè els alumnes d’aquest curs i d’altres 

cursos puguin utilitzar-lo per aprendre jugant. 

Els alumnes hauran de formular 15 preguntes individuals sobre l’aparell digestiu i la 

nutrició i generar 3 respostes possibles (una verdadera i dues falses) a partir de tots els 

recursos que anem treballant a classe (vídeos, animacions, textos, pràctiques). També 

hauran de decidir i crear les instruccions i el propi joc. 

 

Treball per competències 
 

Competències transversals 

 

Àmbit digital.  

 

1. Utilitzar les aplicacions d’edició de textos, presentacions multimèdia i 

tractament de dades numèriques per a la producció de documents. 

Aquesta competència la treballarem durant la redacció de les preguntes i les instruccions 

del joc.   

2. Cercar, contrastar i seleccionar informació digital adequada per al treball a 

realitzar, tot considerant diverses fonts i mitjans digitals  

Aquesta competència la treballarem a l’hora de pensar les preguntes i les possibles 

respostes a partir dels recursos digitals.  

3. Realitzar activitats en grup tot utilitzant eines i entorns virtuals de treball 

col·laboratius. 

Aquesta competència la treballarem a partir de la realització del document final del joc.   

 

Competències d’àmbit cientifico-tècnic 

 

4. Identificar i caracteritzar els sistemes biològics i geològics des de la perspectiva 

dels models, per comunicar i predir el comportament dels fenòmens naturals. 

5. Identificar i caracteritzar els sistemes físics i químics des de la perspectiva dels 

models, per comunicar i predir el comportament dels fenòmens naturals.  

6. Resoldre problemes de la vida quotidiana aplicant el raonament científic.  
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7. Adoptar mesures de prevenció i hàbits saludables en l’àmbit individual i social, 

fonamentades en el coneixement de les estratègies de detecció i resposta del 

cos humà.  

8. Aplicar les mesures preventives adients, utilitzant el coneixement científic en 

relació amb les conductes de risc i malalties associades al consum de substàncies 

addictives 

9. Adoptar hàbits d’alimentació variada i equilibrada que promoguin la salut i evitin 

conductes de risc, trastorns alimentaris i malalties associades 

Aquestes competències les treballarem a partir de la cerca de les respostes a les seves 

pròpies preguntes. 

 

Competències de l’àmbit lingüístic 

Dimensió expressió escrita 

 

1. Planificar l’escrit d’acord amb la situació comunicativa (receptor, intenció) i a 

partir de la generació d’idees i la seva organització 

Aquesta competència la treballarem durant la realització de les bases d’orientació de les 

preguntes i les instruccions del joc.  

2. Escriure textos de tipologia diversa i en diferents formats i suports amb 

adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística  

Aquesta competència la treballarem durant la realització de les preguntes, les respostes 

i les instruccions del joc.  

3. Revisar i corregir el text per millorar-lo, i tenir cura de la seva presentació formal. 

Aquesta competència la treballarem durant la posada en comú i millora de les preguntes 

i les respostes del joc.  

 

Dimensió expressió oral 

 

1. Emprar estratègies d’interacció oral d’acord amb la situació comunicativa per 

iniciar, mantenir i acabar el discurs.  

Aquesta competència la treballarem durant la posada en comú i millora de les preguntes 

i les respostes del joc.  

 

Objectius generals  

 

f) Treballar de forma cooperativa (en grups i individualment) per elaborar un 

material comú.   

g) Desenvolupar la creativitat i la originalitat dels alumnes.  

h) Ser capaç d’extreure informació dels recursos presentats i d’altres fonts. 

i) Elaborar preguntes aplicant continguts. Ser capaç de fer preguntes d’aplicació de 

continguts.  
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j) Ser capaç de generar respostes que generin una dificultat moderada entre els 

jugadors. 

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

l) Jugar correctament: respectar les normes, saber-se les respostes, mostrar una 

actitud positiva davant del joc i respectar els companys. 

 

Continguts 
 

 El sistema digestiu  

o La nutrició 

o Aliments i nutrients 

o Malalties i trastorns associats 

o Les calories 

 Ús del coneixement per fomentar maneres de viure saludables 

 

Consideracions al voltant dels continguts 
 

Què han fet abans: 

 

En anteriors sessions han treballat el sistema respiratori i el sistema nerviós. 

 

Idees prèvies: 

 

En aquesta unitat es tractaran diversos temes a més de l’aparell digestiu i la nutrició. En 

base a la bibliografia consultada, hem fet un recull de les idees mal concebudes 

que  tenen els estudiants de secundària. 

Idees mal concebudes sobre l’aparell digestiu:  

 La digestió comença a l’estomac.  

 La digestió acaba a l’estomac o a l’intestí gros. 

 La digestió té dues sortides, un per la femta i un per l’orina. 

 La digestió és el procés pel qual s’allibera l’energia dels aliments. 

 Hi ha una confusió en l’ordre del procés de la digestió 

 L’esòfag no és un òrgan.  

 L’esòfag i la tràquea és un sol tub que se separa un cop arriba als pulmons i a 

l’estomac. (Driver, 2005) 

 

Consideracions. Aspectes a tenir en compte 

 

En aquesta unitat didàctica poden sorgir problemes d’organització en el centre. És una 

unitat didàctica on necessitem l’ús dels ordinadors i de connexió a internet en moltes 

de les sessions. Pot arribar a ser un problema si no planifiquem bé en quines sessions 
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haurem d’utilitzar els ordinadors i reservem l’aula d’informàtica del centre. Per aquest 

motiu, haurem d’elaborar un calendari on quedi establert els dies que necessitem 

ordinadors i comunicar-ho al centre. 

Cal tenir en compte que al tractar-se d’alumnes disruptius, poden sorgir problemes 

d’actitud en qualsevol moment de la unitat didàctica. Pensem però que en el moment 

més evident on poden sorgir és a l’hora de la creació de preguntes durant el visionat 

dels recursos, i en el moment de la realització de les pràctiques. Per evitar aquests 

problemes o que siguin menors, es tindrà en compte l’actitud durant l’avaluació de la 

unitat.   

Durant la unitat, no es treballarà un cicle d’aprenentatge complert, sinó que serà un 

projecte a llarg termini (la creació del joc) i la elaboració de les seves parts. Es dividiran 

les sessions en blocs, segons la seva intencionalitat.  

 

Què faran després: 

 

En sessions posteriors treballaran, el sistema excretor i el sistema reproductor.  

 

 

Seqüència d’activitats (Descripció, gestió d’aula, atenció a la diversitat, avaluació, 

regulació, materials i recursos) 

 

A cada sessió, la gestió d’aula serà diferent segons l’activitat plantejada i quedarà 

especificada sota de cada activitat. Els materials i els recursos també s’especificaran sota 

de cada activitat.   

 

En el primer bloc l’objectiu de les sessions serà presentar els diferents recursos (Veure 

Document 5: Recursos) i elaborar les preguntes del joc. També s’anirà elaborant en 

paral·lel el disseny del joc. 

 

Sessió 1:  

 Presentació de la unitat didàctica, el mètode i el procés d’avaluació per part dels 

docents. (15’) 

Magistral 

Presentació de diapositives, ordinador, projector 

 Presa de decisió de com serà el joc de taula. (10’) 

Treball en grup classe. 

 Presentació del primer recurs (Vídeo de la dieta americana) per part dels docents 

(15’) 

Visionat de vídeo 

Vídeo “dieta americana” i projector 
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 Elaboració de preguntes per part dels alumnes de manera individual (durant el 

visionat del recurs). 

Treball individual 

Dossier de l’alumne 

 Test d’investigació i recerca (10’). 

Treball individual 

Ordinadors per tots els alumnes 

 

Sessió 2:  

 Activitat de regulació 1: posada en comú de les preguntes dels alumnes del 

recurs 1 i, entre tots, creació de bases orientatives sobre com ha de ser una bona 

pregunta i una bona resposta. (25’)  

Treball en grup classe 

Pissarra, dossier de l’alumne 

 Presentació del segon recurs  (Vídeo Dolç verí) per part dels docents (25’) 

Magistral 

Vídeo Dolç verí.  

 Elaboració de preguntes per part dels alumnes de manera individual (durant el 

visionat del recurs). 

Treball individual 

Dossier de l’alumne 

 Creació de comissions per elaborar el joc. (caixa i regles del joc, taulell, fitxes) les 

preguntes són feina comuna. (5’) 

Treball en grup classe 

Presentació diapositives, dossier de l’alumne 

Sessió 3:  

 Presentació del tercer recurs, la pràctica del cacauet i presentació del quart 

recurs (vídeo evolució de l’aparell digestiu) per part dels docents (55’) 

Magistral  

Cacauet, bec bunsen (o encenedor), vídeo, ordinador, projector, vídeo de 

l’evolució de l’aparell digestiu. 

 Elaboració de preguntes per part dels alumnes de manera individual (durant la 

pràctica i el visionat del vídeo). 

Treball individual 

Dossier de l’alumne 

 

Sessió 4: 

 Elaboració de la proposta de material i disseny del del joc. (10’) 

Treball en petit grup (comissions)  

Dossier de l’alumne 

 Posada en comú de la proposta de material i disseny del joc. (20’) 
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Treball en grup classe 

Dossier de l’alumne 

 Presentació del cinquè recurs (seqüència d’imatges sobre el mal de panxa i els 

seus remeis) (10’) 

Magistral 

Seqüència d’imatges, projector, ordinador. 

 Elaboració de preguntes per part dels alumnes de manera individual (durant la 

seqüència d’imatges) 

Treball individual 

Dossier de l’alumne 

 Presentació del sisè recurs (Podcast CatRàdio sóc anorèctica). (10’) 

Magistral 

Ordinador, podcast CatRàdio Dossier de l’alumne 

 Elaboració de preguntes per part dels alumnes de manera individual (durant la 

seqüència d’imatges) 

Treball individual 

Dossier de l’alumne 

 

Sessió 5:  

 Presentació del setè recurs (pràctica dels combinats), i presentació del vuitè 

recurs (vídeo Quèquicom sobre la gana i la sacietat) (20’). 

Magistral 

Combinats, dossier de l’alumne, ordinador, projector, vídeo Quèquicom sobre la 

gana i la sacietat. 

 Elaboració de preguntes per part dels alumnes de manera individual (durant la 

pràctica i el text). 

Treball individual 

Dossier de l’alumne  

 Posada en comú de les 20 preguntes individuals de cadascú en un document 

compartit en xarxa. Amb tot el grup classe es milloraran aquelles preguntes que 

es considerin poc elaborades. Es classificaran per categories i es distribuiran 

entre els alumnes per tal d’elaborar les respostes. Cada alumne rebrà unes 

preguntes diferents de les que ha fet. (35’) Tasca de deures:  una setmana de 

temps entre casa i a classe per elaborar les respostes. 

Treball en grup classe 

Ordinadors, dossier de l’alumne, pissarra, document compartit en xarxa 

 

En el segon bloc l’objectiu de les sessions serà respondre les preguntes elaborades al 

primer bloc i crear el joc de taula.  

 

Sessió 6:  
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 Elaboració de respostes a les preguntes en el document compartit en xarxa (50’). 

Treball individual. 

Dossier de l’alumne, ordinador, document compartit en xarxa.  

 Posada en comú de la sessió. (5’) 

Treball en grup classe. 

 

Sessió 7:  

 Elaboració del joc de taula (50’). 

Treball en petits grups (per comissions) 

Dossier de l’alumne, material per l’elaboració del joc, material de papereria 

(cartolines, retoladors, etc) 

 Test de investigació i recerca (5’). 

Treball individual 

Ordinadors per tots els alumnes 

 

Sessió 8:  

 Elaboració de respostes a les preguntes en el document compartit en xarxa (50’). 

Treball individual. 

Dossier de l’alumne, ordinador, document compartit en xarxa.  

 Posada en comú de la sessió (5’) 

Treball en grup classe 

 

Sessió 9:  

 Elaboració del joc de taula (50’). 

Treball en petits grups (per comissions) 

Dossier de l’alumne, material per l’elaboració del joc, material de papereria 

(cartolines, retoladors, etc) 

 Posada en comú de la sessió. (5’) 

Treball en grup classe 

 

Sessió 10:  

 Activitat de regulació 2: Durant aquesta activitat els alumnes treballaran en 

grups de 3. L’activitat consta de dues fases: 

o Durant la primera fase de l’activitat, cada grup farà una posada en comú 

de les respostes individuals de cada integrant del grup. Els altres 

companys del grup hauran de descartar una de les respostes de cada 

pregunta si consideren que és massa obvia (massa fàcil de saber que és 

certa o falsa). (15’)   

o La segona fase de l’activitat, cada grup passarà les seves respostes al grup 

de la seva dreta i faran la mateixa tasca, és a dir hauran de decidir quines 

respostes són massa obvies. Un cop acabin, passaran les preguntes i les 



 

54 
 

respostes al següent grup per tal que realitzi la mateixa tasca. (30’). Un 

cop acabada l’activitat, els docents recolliran els documents i passaran la 

informació al document compartit en xarxa.  

Treball en petits grups 

Ordinadors, dossier de l’alumne, document compartit en xarxa imprès. 

 

Sessió 11: 

 Millora de les respostes massa òbvies per part dels alumnes, que prèviament els 

docents hauran recollit a la sessió anterior i hauran escrit al document compartit 

en xarxa.(20’) 

Treball individual 

Ordinadors, Dossier de l’alumne, document compartit en xarxa 

 Elaboració del joc de taula (35’). 

Treball en petits grups (per comissions) 

Material per l’elaboració del joc, material de papereria (cartolines, retoladors, 

etc) 

 

En el tercer bloc l’objectiu de les sessions serà avaluar els alumnes. 

 

Sessió 12:  

 Activitat de síntesis i avaluació: Jugarem al joc de taula que hauran creat (55’) 

Treball en grup classe 

Joc de taula, avaluacions i coavaluacions. 

 

Sessió 13:  

 Activitat d’aplicació: debat sobre els hàbits saludables i les malalties relacionades 

amb la digestió. (30’) 

Treball grup classe 

Normes de debat, dossier de l’alumne 

 Auto i coavaluació del treball de les comissions. (10’)  

Treball individual 

Dossier de l’alumne. 

 Test de investigació i recerca (5’). 

Treball individual 

Ordinadors per tots els alumnes 

 Tancament de la unitat didàctica. Posada en comú del mètode de treball. Reflexió 

sobre què hem après, com ho hem après i perquè ho hem après. (10’)  

Treball en grup classe  

Pissarra 
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Criteris generals d’atenció a la diversitat 
 

En general, la UD està pensada per atendre la diversitat de l’aula oberta. A continuació, 

especifiquem alguns aspectes més detallats: 

 Recursos i activitats amb diferents suports (vídeo, texts, àudio, animacions, etc)  

 Base d’orientació per l’elaboració de les preguntes. 

 Suport dels docents. 

 Treball en petits grups. 

 Discussió i treball en grup durant tota la unitat didàctica. 

Posada en comú dels treballs en grup. 
 

Criteris generals d’avaluació 
 

La unitat didàctica s’avaluarà de forma contínua a partir d’un seguit d’activitats:  

 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% 

 

Connexió amb altres matèries 

 

Llengües 

 Obtenció d’informació rellevant de diferents fonts i en diferents suports, 

elaborar-la, contrastar-la i utilitzar-la 

 Redacció de textos de diversa tipologia. 

 Revisar i corregir textos. 

 

Tecnologia 

 Representació d’objectes: escales, acotacions i croquis. 

 Ús d’eines, instruments i màquines pròpies de l’entorn tecnològic 

 Disseny i construcció d’un objecte senzill. 

 Propietats, usos i aplicacions dels materials bàsics: paper i fusta. o Propietats, 

usos i aplicacions dels diferents materials tècnics: metalls, plàstics, tèxtils i 

materials petris. o Ús sostenible de materials: estalvi, reutilització i reciclatge.  

 

Educació visual i plàstica 

 La creació artística 
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DOCUMENT 3: TAULES D’AVALUACIÓ 

Rúbrica per avaluar la qualitat de les preguntes  

 

 Molt bé (3) Correcte (2) Millorable (1) 

Directes/Indirectes 

(10%) 

La pregunta no té res a veure 

amb el recurs però és de la 

temàtica en qüestió 

La pregunta està extreta 

directament del recurs però 

canviant un paràmetre  

La pregunta ha sortit a classe o 

directament del recurs 

Gramàtica 

(35%) 

La frase es gramaticalment 

correcte. No hi ha cap falta 

ortogràfica. La frase té 

subjecte, verb i complements. 

Hi ha entre 1 i 4 faltes 

d’ortografia o falta una part de 

la frase (subjecte, verb o 

complements).  

Hi ha més de 4 faltes 

d’ortografia o falta més d’una 

part de la frase  (subjecte, verb 

o complements). 

Claredat (35%) La pregunta és curta, precisa, 

concisa i s’entén. Es pot 

contestar sense tenir el recurs 

al davant. L’enunciat no dóna 

la resposta a la pregunta. 

La pregunta es pot contestar 

sense tenir el recurs al davant i 

l’enunciat no dóna la 

resposta,, però no és gaire 

precisa i no s’acaba 

d’entendre..  

La pregunta fa referència a un 

recurs sense el qual no es pot 

respondre la pregunta. O en 

l’enunciat queda implícita la 

resposta a la pregunta. 
No és precisa, ni concisa.  És 

molt llarga o no s’entén. Es 

contesta amb un “si” o un “no” 

Interès (20%) La pregunta genera dubtes 

reals, és rellevant pels 

alumnes.  

La pregunta pot 

generar  dubtes no reals, però 

és rellevant pels alumnes. Els 

hi crida l’atenció.  

La pregunta no genera cap 

dubte real, és irrellevant i no fa 

pensar massa. 

 

Rúbrica per avaluar la qualitat de les respostes 

 Molt bé (3) Correcte (2) Millorable (1) 

Gramàtica 

(40%) 

La frase es gramaticalment 

correcte. No hi ha cap falta 

ortogràfica. La frase té 

subjecte, verb i 

complements. 

Hi ha entre 1 i 4 faltes d’ortografia 

o falta una part de la frase 

(subjecte, verb o complements).  

Hi ha més de 4 faltes d’ortografia o 

falta més d’una part de la 

frase  (subjecte, verb o 

complements). 

Claredat 

(60%) 

Les respostes són curtes, 

precises, concises i 

s’entenen. Hi ha una 

resposta verdadera i dues de 

falses. Les respostes no són 

òbvies.  

Alguna resposta no és prou curta, 

o no és prou precisa ni concisa, no 

s’acaba d’entendre o no es 

compleix la relació 1 resposta 

verdadera- 2 de falses. Les 

respostes no són òbvies.  

Les respostes no són curtes, o 

precises, o concises. Les respostes 

no s’entenen. O no es compleix la 

relació 1 resposta verdadera- 2 de 

falses.   Hi ha alguna resposta que és 

massa òbvia. falses.  

 

Debat (Sessió 13) 

Cada cop que parli un alumne s’especifica mitjançant una ratlla ( I ), si és un comentari 

important o rellevant s’especifica amb un +. Es pondera la màxima participació amb un 

8. 
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Si l’alumne té una actitud oberta (A.O.) davant de les opinions discordants i és 

respectuós amb el torn de paraula, s’afegeix 2 punts a la nota.  

 Aportacions  Nota A.O Nota final 

Alumne 1     

Alumne 2     

Alumne 3     

Alumne 4     

Alumne 5     

Alumne 6     

Alumne 7     

Alumne 8     

Alumne 9     

Alumne 10     

 

Taula general de l’avaluació de la unitat didàctica  

 

 PREGUNTES 25% RESPOSTES 25% 

TESTS  

10% 

DEBAT 

20% 

JOC 

20% 

TOTAL 

 

Alumne 1       

Alumne 2       

Alumne 3       

Alumne 4       

Alumne 5       

Alumne 6       

Alumne 7       

Alumne 8       

Alumne 9       

Alumne 10       
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DOCUMENT 4: PRESENTACIÓ DE DIAPOSITIVES DE LA UD. 

 

D

i
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1 

UNITAT DIDÀCTICA
LA DIGESTIÓ I LA NUTRICIÓ HUMANA
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Durant 13 - 15 sessions...  

?
Preguntes

Nutrició i aparell digestiu

FEM UN JOC!
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A partir d’aquí, tot depén de vosaltres. 

Com serà el joc? 

Enumereu tots els tipus de jocs que coneixeu on intervenen preguntes. 

Per exemple: 

Trivial

Joc de la oca

Escalera

Joc de penyores

Carrera

Party
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Fem preguntes

Preguntes de la Samira

Preguntes del FayçalPreguntes del Sergio

Preguntes de la NadiaPreguntes de la Nayara

Preguntes del Joan

● iohwf ouihw efweuhf ?

● iwenfoihwef?

● nlfkijwqeiub?

● ohe efiuhw f pif?

● huifh 78fe ihf?

● njofiweugfl?

● iohwf ouihw efweuhf ?

● iwenfoihwef?

● nlfkijwqeiub?

● ohe efiuhw f pif?

● huifh 78fe ihf?

● njofiweugfl?

● iohwf ouihw efweuhf ?

● iwenfoihwef?

● nlfkijwqeiub?

● ohe efiuhw f pif?

● huifh 78fe ihf?

● njofiweugfl?

● iohwf ouihw efweuhf ?

● iwenfoihwef?

● nlfkijwqeiub?

● ohe efiuhw f pif?

● huifh 78fe ihf?

● njofiweugfl?

● iohwf ouihw efweuhf ?

● iwenfoihwef?

● nlfkijwqeiub?

● ohe efiuhw f pif?

● huifh 78fe ihf?

● njofiweugfl?

● iohwf ouihw efweuhf ?

● iwenfoihwef?

● nlfkijwqeiub?

● ohe efiuhw f pif?

● huifh 78fe ihf?

● njofiweugfl?

Fem respostes

 

 

D

i

a

p

o

si

ti

v

a 

5 

1r RECURS
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Com fer un bon joc de taula
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Com fer unes BONES PREGUNTES?

 

Les preguntes no poden fer 

referencia a un recurs específic. 

 Les preguntes que siguin 

transversals i d’aplicació de 

coneixements puntuaran mes les 

preguntes no poden ser de si/no.  
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Com fer unes BONES NORMES

La precisió

a. Els jugadors no poden trigar molt a respondre.

b. Els jugadors han de respondre les preguntes amb el temps màxim de 2 minuts.

La concisió

a. El jugador continua llençant el dau mentre pugui respondre a les preguntes. En el

moment en que falla, el torn passa al jugador de la seva esquerra.

b. El jugador pot seguir jugant mentre vagi encertant les preguntes. Quan falla, perd el

torn.

L’organització de la informació

a. Comença el jugador que tira el dau més gran.

b. Per establir qui tira primer, els jugadors llencen el dau i el que aconsegueix una

puntuació més alta és el primer. Els jugadors llencen el dau i el qui aconsegueix la

puntuació més alta és el primer. Si dos jugadors o més empaten, tiren una altra vegada.  
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Estructura de les normes

Senzilla i jeràrquica.

S’han de comprendre ràpid.

Objectius i explicació dels components del joc

Indicacions de funcionament i normes.

Notes aclaridores o advertiments complementaris.
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0 

Com serà el joc? (Comissions de treball)

Taulell  

Caixa i Regles del joc 

Fitxes
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1 

Com serà el joc? 

Taulell  

Caixa i Regles del joc 

Fitxes
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DOCUMENT 5: RECURSOS DE LA UD 

 

En aquest document es presenta una breu descripció de cada recurs, l’enllaç on es troba, 

en el cas que sigui un vídeo/àudio, o la seva imatge. També es presenten les paraules 

claus de cada recurs, que s’apuntaran a la pissarra durant el seu visionat per tal de guiar 

als alumnes en l’elaboració de les preguntes.  

 

RECURS 1: Vídeo “La dieta americana” 

 
Descripció: Fragment de 4 minuts del documental Evolución del aparato digestivo emès 

al History Channel. Presenta imatges sobre part de la dieta americana, les 

hamburgueses, i com els humans som capaços de digerir-los utilitzant l’aparell digestiu. 

També mostra una gran màquina que simula el funcionament de l’aparell digestiu.  

Paraules clau: aparell digestiu, hamburguesa, digestió, boca, esòfag, estòmac, intestí 

prim, intestí gros, femta, evolució.  

Enllaç: https://youtu.be/BM_6XewAklk 

 

RECURS 2: Vídeo documental Dolç Verí 

 
Descripció: Fragment de 8 minuts del documental emès per TV3 sobre la problemàtica 

del sucre en l’alimentació diària de les persones. Presenta els problemes de la ingestió 

del sucre amb freqüència i la polèmica de les indústries alimentàries amb la introducció 

d’aquesta substància en els seu productes. 

Paraules clau: sucre, verí, comprar, malalties cardiovasculars, obesitat, diabetis, 

proteïnes, lípids, hidrats de carboni, productes elaborats, sucres afegits.  

Enllaç: https://youtu.be/xJN1off89Q0 

https://youtu.be/P8tn5RjkLOU 

 

https://youtu.be/BM_6XewAklk
https://youtu.be/xJN1off89Q0
https://youtu.be/P8tn5RjkLOU
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RECURS 3: Pràctica del Cacauet 

Descripció: Durant la pràctica es descobreix el contingut calòric d’un cacauet i altres 

aliments. A partir de la crema d’alguns aliments es comprovarà com aquests fan 

augmentar la temperatura de l’aigua en un tub d’assaig. (Veure el document de la 

pràctica pàg 21.) 

Paraules clau: cacauets, contingut calòric, energia, cremar. 

 

RECURS 4: Vídeo “Evolució de l’aparell digestiu” 

 
Descripció: Fragment de 18 minuts del documental Evolución del aparato digestivo 

emès al History Channel. Presenta l’aparell digestiu de diversos animals al llarg de la seva 

evolució.  

Paraules clau: aparell digestiu, digestió, boca, esòfag, estòmac, intestí prim, intestí gros, 

femta, evolució, vaca, peix, au, dinosaure, cocodril, serp. 

Enllaç: https://youtu.be/AgJhCcedyCA 

 

RECURS 5: Seqüència d’imatges sobre el mal de panxa i els seus remeis 

 
Descripció: Seqüència d’imatges sobre el mal de panxa, i els diversos remeis que hi 

poden haver, ja siguin tradicionals o medicaments.  

Paraules clau: mal de panxa, remeis casolans, medicaments.  

 

RECURS 6: Podcast CatRàdio “Sóc anorèctica” 

https://youtu.be/AgJhCcedyCA
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Descripció: Podcast de CatRàdio sobre l’anorèxia. Entrevista a 4 nois amb anorèxia on 

expliquen com i per què van començar a patir-la, com estaven físicament i psíquicament, 

i com estan ara en l’actualitat.  

Paraules clau: anorèxia, deixar de menjar, veure’s gros, família, amics,  estudis, repetir 

curs. 

Enllaç:  https://youtu.be/3dE3ChQ5q8c 

 

 

RECURS 7: Pràctica dels combinats + Vídeo “Refrescos ensucrats” 

 
Descripció: Pràctica sobre la quantitat de sucre i calories que contenen els combinats de 

begudes ensucrades amb alcohol. Es farà una simulació afegint la mateixa quantitat de 

sucre que tenen els combinats en un got de tub, es farà l’equivalència en calories i 

s’afegirà les calories que tenen els graus d’alcohol, a més, s’indagarà sobre quin exercici 

hauríem de fer per cremar el que hem “ingerit” (Veure pàg 24).  A més, es passarà el 

fragment del documental Dolç Verí on apareixen adolescents fent preguntes sobre els 

refrescos ensucrats i el problema que aquests causen.  

Paraules clau: energia, calories, combinat, refrescs ensucrats, exercici.  

Enllaç: https://youtu.be/bHWbBkX5-BQ 

RECURS 8: Vídeo Quèquicom sobre la gana i la sacietat 

 
Descripció: Fragment de 2 minuts del programa Quèquicom sobre la gana i la sacietat. 

Mostren el funcionament de la gana i la sacietat en un cos d’una persona sana, i en un 

cos d’una persona obesa.  

Paraules clau: obesitat, gana, sacietat, aparell digestiu.  

Enllaç: https://youtu.be/L4suLgGutmI 

 

https://youtu.be/3dE3ChQ5q8c
https://youtu.be/bHWbBkX5-BQ
https://youtu.be/L4suLgGutmI
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RECURS 3: Pràctica del cacauet 

Com podem saber quina energia ens donen els aliments? 

Mirarem de respondre aquesta pregunta a partir d’una recerca: Què passa quan 

cremem un cacauet? 

Feu grups de tres alumnes. A l’etiqueta d’un paquet de cacauets 

podem trobar la següent informació: 

Què en sabem? 

1. A partir del valor calòric dels diferents nutrients, determineu el valor energètic 

de 100 g de cacauets. 

2. Acabeu de calcular el valor energètic de 100 g de cacauets, és a dir, l’energia 

acumulada en 100 g de cacauets. Ara repasseu la definició de caloria. A partir 

d’aquesta definició, i amb les calories que hem trobat en 100 g de cacauets, 

quants g d’aigua podríem escalfar de manera que la seva temperatura 

augmentés 1 ºC? 

Quina quantitat de cacauet ens fa falta cremar per augmentar 1 ºC la 

temperatura de 200 g d’aigua continguda en un vas? 

3. Podríeu pensar una experiència per calcular l’energia emmagatzemada en un 

cacauet? Es tracta que feu un esquema de l’experiment que hauríeu de realitzar per 

determinar el valor energètic d’un cacauet. 

4. Tingueu en compte el següent: 

 Per alliberar l’energia que conté el cacauet, l’hauríeu de cremar; llavors 

l’energia s’allibera en forma d’energia tèrmica o calor. 

 Si l’energia tèrmica que allibera el cacauet escalfa una determinada quantitat 

d’aigua, calculant l’increment de temperatura d’aquesta podríem saber amb 

aproximació l’energia alliberada pel cacauet. 

5. Discutiu en el vostre grup les accions que dureu a terme i el seu perquè. Després 

feu una llista amb el material que necessitareu i presenteu el vostre guió al professor. 

 

Acció Per què? 

1.  

2.  

(...)  

 

Aquesta és la síntesi de les propostes de disseny de molts companys vostres: 
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Què necessitem? 

 Alguns cacauets 

 Tap de suro 

 Agulles de cap 

 Tub d’assaig una mica gruixut 

 Termòmetre 

 Suport amb pinces i nous 

 Proveta graduada 

 Aigua 

 Balances 

 

Com ho farem ? 

Quines variables penseu que hem de controlar en aquest experiment ? 

 Peseu el cacauet i anoteu la 

dada. Massa del cacauet = 

Amb molt compte per no trencar el cacauet, travesseu-lo amb l’agulla de cap i fixeu- 

lo al tap de suro com indica el dibuix. 

 
 Mesureu 50 ml d’aigua i poseu-la en el tub d’assaig . 

A quants grams d’aigua equivalen el 50 ml? Escriviu-ho a la taula. 

 Mesureu la temperatura de l’aigua i anoteu-la a 

continuació. Temperatura inicial = 

 Enceneu el cacauet amb un encenedor, situeu-lo a uns 2 cm per sota del tub 

d’assaig i escalfeu l’aigua com en el dibuix. Vigileu que el cacauet es cremi tan 

completament com sigui possible. 

 

Què observarem ? 
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 Quan el 

cacauet s’hagi cremat mesureu la temperatura de l’aigua. 

Temperatura de l’aigua = 

 

Feu el resum dels resultats obtinguts a la taula següent: 

Volum d’aigua 

en ml 

Massa d’aigua 

en g 

Tº inicial 

Ti 

Tº final 

Tf  
∆ T (Tf – 

Ti) 

Massa m del 

cacauet en g 

      

 

 Què li ha passat al cacauet? 

 

Com ho interpretem? Per què passa? 

 Per què s’ha escalfat l’aigua? 

 D’on ve l’energia calorífica que proporciona el cacauet? Com s’ha alliberat ? 

 Per què penseu que el tub d’assaig s’ha ennegrit? 

 Què diríeu que és la pols negra? 

 

Per saber-ne més. 

Quan cremem un cacauet es produeix una reacció química, és a dir, es trenquen 

els  enllaços dels greixos, hidrats de carboni i proteïnes; i aquests nutrients es 

converteixen en diòxid de carboni (CO2) i aigua (H2O). 

Com que en aquest procés s’allibera energia, es pot transferir a l’exterior. 

Aquest procés es produeix si tenim oxigen i és la combustió. 
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Els organismes també extraiem l’energia dels nutrients energètics amb participació de 

l’oxigen, però el procés que ho fa possible no és una combustió. En el cos humà el 

cacauet no crema amb flama (afortunadament!). 

Com funciona el procés en el cos humà? Pensem en un múscul que necessita energia 

per contreure’s. 

El cacauet comença a ser transformat durant la digestió: allibera els nutrients, que 

s’absorbeixen i passen a la sang. 

El sistema circulatori s’encarrega de distribuir els nutrients per totes les cèl·lules del cos. 

També és l’encarregat de fer-hi arribar  l’oxigen que ens fa falta. 

En els músculs, en les seves cèl·lules, els nutrients energètics com la glucosa es degraden 

en un llarg procés al final del qual es consumeix l’oxigen i s’allibera l’energia que fa 

possible la contracció muscular. Aquesta “combustió sense flama” és la respiració 

cel·lular. 

 

RECURS 7: Pràctica dels combinats 

 

En aquesta pràctica, es farà una simulació afegint la mateixa quantitat de sucre que 

tenen els combinats en un got de tub, es farà l’equivalència en calories i s’afegirà les 

calories que tenen els graus d’alcohol, a més, s’indagarà sobre quin exercici hauríem de 

fer per cremar el que hem “ingerit”. 

 

Taula d’equivalències 

Una persona necessita entre 2.000 i 3.000 k.cal. diàriament (cal=calories) 

1 gram de sucre 4 k.cal.  

Densitat de l’etanol (alcohol) 789g/litre 

1 gram d’alcohol 7 k.cal.  

graus d’alcohol=%= 100ml per litre 

 

Exemple  13,5º=13,5%= 135ml per litre 

 

 Quantes quiilocalories ens aporta un combinat? Quantes en necessitem cada dia 

però? 

 

 Quin exercici hauríem de fer per cremar totes aquestes calories? 

http://www.fen.org.es/calculador_actividad.asp 

 

http://www.fen.org.es/calculador_actividad.asp
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MATERIALS DELS ALUMNES 

 

 

DOCUMENT 1: DOSSIER DELS ALUMNES  
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DOSSIER DE L’ALUMNE 

Joc del Cos Humà. Nutrició i aparell digestiu 
 

 
Aquest dossier conté les activitats que realitzarem en aquesta Unitat Didàctica. Es 

divideix en 5 parts: recursos, base d’orientació per les preguntes, elaboració del joc, 

debat i auto i coavaluacions.  

 

1.  RECURSOS 

 

SESSIÓ 1 

Primer recurs Vídeo “La dieta americana”:  

 Preguntes individuals  
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SESSIÓ 2 

Segon recurs Vídeo “El dolç verí”: 

 Preguntes individuals 

 

 

 

SESSIÓ 3 

Tercer recurs Pràctica “el cacauet”: 
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Quart recurs Vídeo “Evolució de l’aparell digestiu”: 

 Preguntes individuals 

 

 

SESSIÓ 4 

Cinquè recurs “Seqüència d’imatges sobre el mal de panxa i els seus remeis”  

 Preguntes individuals 
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Sisè recurs  Podcast CatRàdio  “Sóc anorèctica” 

 Preguntes individuals 

 

 

SESSIÓ 5 

Setè recurs Pràctica de “Els combinats” + Vídeo dels refrescs ensucrats 

 Preguntes individuals  
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Vuitè recurs Vídeo “Quèquicom sobre la gana i la sacietat” 

 Preguntes individuals 

 

 

 

2.  BASE D’ORIENTACIÓ per elaborar BONES preguntes 

 

Com fer una bona pregunta?  

 

Idees individuals 
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BASE D’ORIENTACIÓ (Posada en comú) 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

3. ELABORACIÓ DEL JOC DE TAULA 

 

SESSIÓ 2 

Creació de comissions per elaborar el joc de taula 

 

Nom de la comissió  

Alumnes  

 

SESSIÓ 4 

 

Proposta de disseny i llistat de material 
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Comissió  

Materials necessaris  

Disseny proposat  
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4. DEBAT 

 

SESSIÓ 13 

 

Preguntes de debat  

Les preguntes del debat giraran en torn als recursos treballats durant aquests dies. 

Contesteu individualment aquestes preguntes, us ajudaran a preparar el debat. A 

continuació teniu les normes de debat, llegiu-vos-les, us ajudaran a fer un bon debat.  

  

 Menges llaminadures o beus refrescos tipus cocacola o redbull? Creus que és sa 

fer-ho? Per què si? o per què no? Si saps que no és sa, per què ho fas? 

 

 

 Per alleugerir el mal de panxa, tenim remeis casolans i remeis farmacèutics, 

quins penseu que són més bons? Per què? En tots els casos és així? 

 

 

 

 L’anorèxia és un trastorn alimentari  o psicològic? O és dels dos tipus? 

 

 

 

 Quin consell li donaríeu a un adolescent com vosaltres, que menja molts 

productes amb sucres afegits, llaminadures, i beu molts refrescs ensucrats, a més 

no fa cap mena d’exercici? Per què? 

 

NORMES DE DEBAT 

 Tots els components del debat han d’intervenir i cal respectar els torns de 

paraula dels companys. 

 Ningú ha de quedar exclòs de la interlocució i tothom ha de poder expressar la 

seva posició. 

 El llenguatge ha de ser acurat i el discurs clar i fàcilment comprensible. 

 Cada cop que algú defensa una idea ha de saber argumentar-la per tal que la 

resta de companys puguin arribar a entendre la seva posició i li puguin rebatre.  

 S’ha d’intentar arribar a un consens, amb unes conclusions compartides, però 

sumant veus, no excloent‐les. Només s’avança quan es dialoga per intentar 

arribar a acords. 
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 La conclusió final serà el resultat del vostre progrés durant el diàleg realitzat  

5. AUTO I COAVALUACIONS del treball per comissions  

 

SESSIÓ 13 

 

Avaluació individual de la feina de cada membre del grup:  

Alumne  

Feina feta He fet la feina 

que em tocava 
 He fet MÉS feina de 

la que em tocava 
 He fet MENYS feina de 

la que em tocava 
 No he fet 

la feina. 
 

Problemes (amb 

la tasca) 
 

 

Avaluació individual de la relació de cada membre amb el grup:  

Els companys 

m’han ajudat? 
Sí, sempre. Fins i 

tot quan no els hi 

demanava 

 A vegades, els hi 

havia de demanar 

ajuda, 

 Gairebé mai, ni 

tampoc quan els 

hi demanava 

 Mai. I tampoc els 

hi he demanat 

ajuda.  

 

M’he sentit ben 

tractat pels 

membres 

del  grup? 

Si, mai hem 

tingut cap 

discussió i 

sempre em fan 

sentir bé. 

 A vegades em 

sento apartat/da 

per aquells que 

crec que en saben 

més.  

 Sovint em sento 

apartat/da del 

grup per aquells 

que crec que en 

saben més. 

 Sempre em 

sento mal 

tractat/da i a 

vegades em 

falten el 

respecte.  

 

Em sento una 

part important 

del grup degut a 

les meves 

aportacions? 

Sí, crec que sóc 

un referent dins 

del grup i els 

meus companys 

valoren molt la 

meva feina. 

 Bastant, tot i que 

a vegades els 

meus companys 

revisen la meva 

feina i em troben 

algunes millores. 

 No gaire, a 

vegades les meves 

aportacions són 

incorrectes i els 

meus companys 

les han de revisar. 

 No, crec que les 

meves 

aportacions no 

són massa 

importants dins 

del grup.  

 

He sabut 

respectar les 

aportacions dels 

companys? 

Sí, sempre miro 

d’escoltar i agafar 

les idees més 

interessants 

d’allò que diuen 

els meus 

companys. 

 Normalment sí, 

però a vegades 

algun company 

l’escolto menys 

perquè diu coses 

irrellevants. 

 Normalment faig 

la meva però a 

vegades incorporo 

coses que diuen 

els meus 

companys. 

 Sempre vaig a la 

meva perquè la 

resta de 

companys diuen 

coses 

irrellevants.   
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Problemes (amb 

els membres del 

grup) 

 

 

Participació de tots els membres del grup. 

Assigna una nota. (3 nota màxima, 1 mínima) 

 

Components del 

grup 

Participació al 

treball en grup 

Observacions/Problemes (amb la 

participació al treball) 

Nom i cognoms 3 2 1 
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DOCUMENT 2: MOSTRA DEL DOCUMENT COMPARTIT EN XARXA 


