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RESUM 

En el següent treball de fi de màster es pretén estudiar si el treball cooperatiu i 

l’aprenentatge contextualitzat, en una aula multicultural i en les classes de ciència, 

són dues estratègies educatives que afavoreixen l’aprenentatge significatiu i la 

motivació dels estudiants. També s’ha volgut analitzar les opinions dels alumnes 

sobre l’aplicació d’aquestes tècniques. 

Aquestes dues metodologies es van incloure en la unitat didàctica (UD), que va ser 

ideada per portar-se a terme en dos grups de 2n d’ESO de l’Escola Pia Sant Antoni. 

Es va tenir en compte l’elevada diversitat cultural que acullen les aules per dissenyar 

les sessions. A més, es van plantejar dues activitats per realitzar l’estudi: en la 

primera es treballava en grups i era poc contextualitzada i en la segona havien de 

realitzar la tasca cooperativament, la qual estava contextualitzada en els països 

d’origen dels alumnes. Per evidenciar si l’aplicació del treball cooperatiu i la 

contextualització de l’aprenentatge satisfeien els objectius proposats es va observar 

el funcionament d’ambdues activitats, així com se’ls va entregar dos qüestionaris als 

alumnes perquè exposessin la seva opinió. 

Els resultats mostren que quan els alumnes treballen en grup o cooperativament 

entenen de manera satisfactòria els conceptes. De la mateixa manera, la 

contextualització de l’aprenentatge afavoreix la comprensió. Això també es 

corrobora amb les notes de la unitat que van adquirir els alumnes. També s’ha vist 

que quan treballaven cooperativament, hi ha un increment de la implicació en la 

realització de la tasca, fan la feina correctament, aprofiten millor el temps, són 

conscients del seu rol i mostren un profund coneixement sobre el tema que estan 

treballant. A més, els motiva treballar de manera col·laborativa i utilitzar els seus 

països com a contextos de les activitats. 

Així doncs, a partir dels resultats obtinguts en aquest treball es pot concloure que 

l’aprenentatge contextualitzat en els països de procedència dels alumnes augmenta 

la motivació intrínseca, els estudiants mostren interès per treballar els seus països 

d’origen i els dels seus companys i prefereixen treballar col·laborativament que 

individualment. També treballar amb els rols establerts afavoreix la implicació i la 

participació de tots els integrants d’un grup i la utilització d’ambdues estratègies 

afavoreix l’assoliment d’objectius. 

 

 

 

Paraules claus: treball cooperatiu, contextualització de l’aprenentatge (context-based 

education), motivació, educació multicultural, Educació Secundària Obligatòria (ESO) i 

treball competencial.   
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1 Situació del tema en la globalitat de l’especialització cursada 

El següent estudi, tutoritzat per Miquel Nistal Fernández, s’ha portat a terme a 

l’Escola Pia Sant Antoni i ha rebut el suport de les universitats Pompeu Fabra i la 

Universitat Oberta de Catalunya.  

Aquest projecte es centra en l’estudi del treball cooperatiu i l’aprenentatge 

contextualitzat. L’aplicació d’ambdues metodologies, integrades en la mateixa 

programació, en les classes de ciències experimentals de 2n d’ESO té com a 

objectiu comprovar si afavoreixen la motivació intrínseca dels estudiants i la 

integració del coneixement, així com posar de manifest les opinions dels alumnes 

sobre l’ús d’aquestes estratègies. 

1.2 Descripció dels continguts del TFM 

El present treball consta de quatre parts. Primerament, hi ha una introducció i 

justificació del tema escollit i es relaciona amb teories existents. També, hi ha una 

exemplificació amb experiències desenvolupades sobre el treball cooperatiu i 

l’aprenentatge contextualitzat, així com s’especifiquen els objectius del projecte. 

En segon lloc, s’identifiquen les característiques socioafectives i psicoevolutives dels 

grups de 2n d’ESO estudiats i es descriuen els instruments utilitzats per recollir la 

informació que interessava analitzar. 

Tercerament, s’explica l’acció educativa que s’ha portat a terme a l’aula i es descriu 

la unitat didàctica en la qual s’ha basat i la posada en pràctica d’aquesta, així com 

s’exposen els resultats obtinguts dels instruments de recollida d’informació. 

En darrer lloc, es discuteixen els resultats obtinguts i es comparen amb estudis 

previs, es fa una reflexió sobre els aspectes que cal millorar i es proposen 

suggeriments de com continuar el treball.  

1.3 Justificació de les raons que han portat a escollir el tema 

Durant la primera estada del pràcticum, la meva companya i jo vam presenciar 

diverses classes de ciències de la naturalesa amb els alumnes de 2n d’ESO. Un 

dels projectes que se’ls va proposar era crear un microdocumental sobre els 

diferents fenòmens del Sistema Sol-Terra-Lluna. Per fer-lo, els estudiants s’havien 

d’organitzar en grups de 3, els quals havia preparat prèviament el professor. 

La principal problemàtica que es va percebre, durant la realització d’aquesta 

activitat, va ser que en la majoria de grups hi havia un alumne que adoptava una 

actitud passiva i que no participava en l’execució del treball. Així doncs, fent una 

cerca bibliogràfica sobre metodologies que podien augmentar la implicació de tots 

els alumnes en el treball en grup, es proposava el treball cooperatiu com a millor 
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solució. 

A banda d’això, també es va observar que en les classes de ciències i 

matemàtiques s’utilitzaven contexts poc propers als alumnes i això podia estar 

repercutint en la seva motivació. És per aquest motiu, que l’activitat que vam 

dissenyar per aplicar el treball cooperatiu, la vam contextualitzar en els països de 

procedència dels alumnes de la classe, aprofitant la diversitat cultural i d’origen de 

l’aula. 

El que es pretén amb aquesta intervenció és aplicar el treball cooperatiu com a eina 

per afavorir la participació dels estudiants durant els treballs en grup i crear un 

context atractiu pels alumnes, com poden ser els seus països de procedència, per 

augmentar-ne la motivació. 

1.4 Descripció de les necessitats o oportunitats que es perceben per fer 

innovació i recerca en el tema escollit 

Si ens fixem en el Decret 187/2015, del 28 agost, d'ordenació dels ensenyaments de 

l'educació secundària obligatòria, es manifesta que durant les classes de ciència 

s’han de desenvolupar un seguit de competències bàsiques que han de permetre 

als estudiants mobilitzar tots els coneixements i metodologies perquè siguin capaços 

de plantejar-se preguntes, explicar fenòmens científics i extreure’n conclusions.  

L’objectiu de tot plegat és que aquestes persones puguin actuar de manera reflexiva 

davant de situacions rellevants i estiguin preparades per viure en societat. 

Ara bé, si observem atentament els alumnes de les escoles de Catalunya, podrem 

veure la gran diversitat de motivacions, capacitats i estils d’aprenentatges, 

preferències i interessos personals en funció del seu entorn social, cultural... Així 

doncs, per tal que els nostres alumnes desenvolupin aquestes competències 

científiques, cal que els docents elaborin un conjunt de materials de ciències 

adaptats a aquests nivells tan diferents, amb l’objectiu que tots els estudiants puguin 

aprendre fins al màxim de les seves possibilitats (Pujolàs, 2002). 

Així doncs, cal una reestructuració de la pràctica educativa i disposar de molts 

recursos per fer una educació amb una atenció al màxim d’individualitzada possible. 

D’aquesta manera, es pretén adaptar al ritme d’aprenentatge dels alumnes, 

aconseguir un aprenentatge més significatiu, millorar la motivació dels estudiants i 

apropar-los a la ciència (Sánchez, 2005). 

1.5 Relació del tema escollit amb el context de pràctiques 

L’escola Pia Sant Antoni és un centre concertat per la Generalitat de Catalunya, que 

recull alumnes dels barris del Raval, Sant Antoni i Poble Sec, provinents de famílies 

d’un nivell socioeconòmic baix. L’oferta educativa de l’escola és molt àmplia. Els 

cursos van des de P3 fins a Batxillerat i també imparteixen Programes de Formació i 

Inserció (PFI) i Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS).  

La multiculturalitat de l’alumnat és un dels trets més característics del centre. Hi ha 

una gran diversitat d’alumnes de diferents ètnies. Trobem estudiants pakistanesos, 
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xinesos, bengalís, romanesos, siris, indis, anglesos, gitanos... però sobretot hi ha 

molts nens de procedència filipina. Des de l’escola es fomenta i treballa molt el 

respecte per a les diferents cultures. 

En les aules, trobem un elevat nombre d’estudiants amb necessitats educatives 

especials. És per aquest motiu que es va plantejar utilitzar el treball cooperatiu i 

l’aprenentatge contextualitzat amb l’objectiu de fer una intervenció més 

individualitzada dels alumnes del grup-classe i d’ajudar-los a desenvolupar les 

competències de l’àmbit científic esmentades en l’apartat anterior. 

1.6 Marc teòric 

Aules multiculturals 

El canvi social i educatiu que hi ha a l’estat espanyol, i més concretament a 

Catalunya, és fàcilment observable. No només parlem de l’expansió i el 

desenvolupament de les noves tecnologies, sinó de la multiculturalitat present a les 

escoles, que no deixa de ser un reflex de la societat (Garreta, 2002). Aquest 

augment d’alumnes d’origen estranger és degut a l’arribada de persones i familiars 

que provenen d’altres països, normalment més desfavorables. Aquest canvi ha 

evidenciat la incapacitat del sistema educatiu de fer front a la diversitat cognitiva i 

cultural (Navarro i Huguet, 2006).  

L’escola és un dels factors més importants per la integració dels nouvinguts. En els 

centres els alumnes aprenen l’idioma i adquireixen habilitats per viure a la nova 

comunitat. Fins al moment, es pensava que el principal obstacle d’integració i èxit 

escolar era el desconeixement de la llengua vehicular. Ara se sap que el problema 

va més enllà. Existeixen molts factors que tenen una repercussió en el procés 

integrador. Un dels principals agents és el distanciament cultural, el qual es dona 

sobretot en l’etapa adolescent (García, et al. 2007). És per aquest motiu, que des de 

les escoles cal promoure la integració d’aquests alumnes per tal d’evitar un procés 

de marginalització, que pot culminar amb l’exclusió de la societat (Navarro i Huguet, 

2006). 

Per tant, l’escola es troba a una posició privilegiada per incidir en la construcció 

d’una societat integradora, de comprensió mútua, diàleg, tolerància i de 

descobriment del valor a allò que és diferent (Gallardo, 1995). Segons la Llei 

12/2009, de 10 de juliol, d’educació, el sistema educatiu de Catalunya exigeix donar 

respostes organitzatives per garantir els processos de socialització i l’accés al 

currículum ordinari dels alumnes nouvinguts.  

Així doncs, davant el xoc emocional que en aquests alumnes pot representar 

l'arribada a un entorn social i cultural completament nou, el centre ha de preveure 

mesures específiques per tal que puguin sentir-se ben acollits i percebre el respecte 

envers la seva llengua i cultura. Encara més, el Decret 187/2015, del 25 d’agost, 

d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria, en l’article 3, 

manifesta la importància de conèixer, valorar i respectar els valors bàsics i la 

manera de viure de la pròpia cultura i d’altres cultures en un marc de valors 
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compartits i fomentant l’educació intercultural. 

Malgrat tots aquests coneixements, la implantació d’una pràctica educativa 

intercultural als centres educatius continua sent pobre (Garreta, 2002). És per 

aquest motiu que s’han escollit dues estratègies que poden afavorir l’èxit escolar 

d’aquests alumnes: el treball cooperatiu i la contextualització de l’aprenentatge. 

Aprenentatge cooperatiu 

Fins ara, es pensava que el professor era l’únic membre a l’aula amb coneixements i 

capacitat d’ensenyar. De la mateixa manera, les interaccions entre alumnes, també 

anomenades interaccions entre iguals, eren considerades com un element 

entorpidor de l’aprenentatge i que no tenien cap valor educatiu. Malgrat això, és 

important recordar que, tant el desenvolupament humà, com les habilitats mentals 

tenen origen en les relacions socials i per tant, les habilitats cognitives de l’individu 

són influenciades pel grup en què es troba immers. Així doncs, l’aprenentatge i el 

desenvolupament intel·lectual depenen en gran mesura de les interaccions amb 

altres (Vygotski, 1978). A banda d’això, múltiples estudis han evidenciat que, si 

l’única font de coneixement és el mestre, hi ha una limitació de canals d’ajudes 

disponibles, ja que una sola persona dintre una aula és incapaç de donar suports 

individualitzats a tots els alumnes que en demanen (Duran i Blanch, 2008). 

Una estratègia que s’utilitza per afavorir aquestes relacions entre iguals i augmentar 

les fonts de coneixement dintre les aules és el treball cooperatiu. Aquesta 

metodologia és útil en molts aspectes. Per una banda, en els equips sempre 

heterogenis, els alumnes amb dificultats són atesos pels companys, així com els 

més capaços aprenen ajudant-los. Això permet que l’alumne amb dificultats sigui 

acceptat i valorat com una font d’aprenentatge. D’altra banda, les interaccions que 

es creen permeten la construcció social del coneixement, ja que, l'intercanvi entre 

els alumnes, provoca un conflicte sociocognitiu, aflorant visions diferents i sovint 

contradictòries (Coll, 2004). A banda d’això, un altre valor és la utilització d’aquesta 

metodologia per fomentar la participació social cooperativa, que és bàsica en el 

context extern escolar. Per tant, s’ha estudiat que el treball cooperatiu permet 

desenvolupar destreses interpersonals i cognitives, com ser capaç d’organitzar-se, 

treballar amb altres, resoldre conflictes, negociar, arribar a acords, ser crític, 

fomentar l’escolta activa, oferir, demanar i acceptar ajudes, acceptar altres punts de 

vista i empatitzar (Jonhson i Jonhson, 1991). 

Paral·lelament, la implicació dels aprenents en activitats d'aprenentatge cooperatiu 

són especialment adequades en aquest context multicultural, ja que afavoreixen la 

interacció entre els iguals, el desenvolupament de les habilitats socials i permeten 

que els alumnes treballin activitats diferents però amb objectius comuns 

(Departament d’ensenyament, 2016). 

Malgrat això, no totes les interaccions entre iguals suposen un enriquiment de 

l’aprenentatge. És per aquest motiu que els docents han de tenir mecanismes per 

guiar les interaccions entre alumnes i que aquestes serveixin com a font 
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d’aprenentatge. Per tant, cal una mobilització de la capacitat de mediació dels 

alumnes (Johnson, et al. 1999). 

Tot i això, cal diferenciar aquesta estratègia del treball en grup. Aquest últim es dona 

quan un conjunt de persones, les quals coincideixen en espai i temps, han d’assolir 

un objectiu comú però sense cap estructuració de la feina i per tant, les aportacions 

dels membres del grup acostumen a ser desiguals. Aquesta és la forma més 

habitual de treball emprat a les aules. Per contra, el treball cooperatiu requereix que 

un grup de persones assoleixi un objectiu comú i són imprescindibles les 

aportacions de tots els membres per aconseguir-ho. Aquesta cooperació implica una 

repartició equitativa de les responsabilitats. Així doncs, sense les aportacions de tots 

els membres, no és possible assolir l'objectiu marcat, per tant és un aprenentatge 

interdependent. Tanmateix, per aplicar aquesta tècnica, cal reestructurar la pràctica 

educativa perquè cada membre tingui una tasca a fer, que ha de ser equivalent a la 

dels seus companys (Duran i Blanch, 2008).  

A l’hora de dissenyar activitats per dur a terme de manera cooperativa cal que hi 

siguin presents, els cinc elements següents: la interdependència positiva es refereix 

que l’èxit de cada membre de l’equip va lligat a l’èxit de tot l’equip i això comporta 

que els alumnes es facin responsables del seu propi aprenentatge i simultàniament 

assegura la responsabilitat de tots els membres del grup; les interaccions 

estimulants cara a cara proporcionen oportunitats d’interacció entre els membres de 

l’equip, de manera que es generin dinàmiques d’ajuda, suport i d’ànim i per fer-ho 

cal limitar el nombre de membres de l’equip; el tercer element bàsic de 

l’aprenentatge cooperatiu és la responsabilitat personal, en la qual cada participant 

ha de comprometre’s a fer la feina, el que proporciona que tots es mantinguin actius 

de manera equitativa; el quart element bàsic és la utilització apropiada d'habilitats 

interpersonals, i per apropiar-se d’aquestes habilitats cal un procés d’aprenentatge. 

Així doncs, cal oferir ajudes i temps als alumnes per tal que confiïn entre ells, es 

puguin comunicar amb precisió, s’acceptin i es donin suport i puguin resoldre 

conflictes constructivament; finalment, l’últim element és la valoració del grup, el que 

els ha de permetre prendre decisions de manera reflexiva i conjunta, així com 

clarificar i millorar l'efectivitat dels membres, a l'hora de contribuir amb el seu esforç 

per assolir els objectius del grup (Johnson, et al. 1999). 

Múltiples articles evidencien que l’aplicació del treball cooperatiu a les aules 

afavoreix l’aprenentatge significatiu i la inclusió de tots els estudiants. N’és un bon 

exemple, l’estudi portat a terme per Kinney (1989), ja que va analitzar els efectes de 

l’aprenentatge cooperatiu a les classes de biologia, en un grup d’estudiants 

multiculturals de 3r d’ESO. Després de treballar els conceptes cooperativament, va 

lliurar un test sobre el temari treballat i va observar que hi havia un augment 

significatiu de les notes obtingudes pels estudiants, en comparació amb un grup 

control que no havia utilitzat aquesta metodologia. Un altre estudi similar, que 

recolza la utilització del treball cooperatiu en les classes de ciència, és el treball 

realitzar per Jones i Steinbrink (1991). Aquests investigadors van detectar que, quan 
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aplicaven aquesta metodologia en les sessions de laboratori, hi havia un notable 

augment dels resultats obtinguts en els tests dels alumnes amb menys capacitats i 

es mantenien o augmentaven lleugerament les puntuacions dels alumnes més 

potents. Per tant, aquests dos estudis posen de manifest l’efectivitat de 

l’aprenentatge cooperatiu a les classes de ciència (Blosser, 1993). 

Contextualització de l’aprenentatge 

Sovint, la ciència i altres matèries s’ensenyen completament desconnectades de les 

realitats dels estudiants i dels seus interessos, el que provoca que no vegin 

l’aplicació d’allò que estan aprenent i consegüentment, es desencadena una 

desmotivació reiterada d’aquests. Una mesura que s’està aplicant per revertir aquest 

desinterès constant per la ciència és l’educació contextualitzada (context-based 

education). Aquesta metodologia pretén situar l’aprenentatge en contextos propers i 

significatius per l'alumne. És a dir, relacionar els conceptes que cal ensenyar amb la 

vida quotidiana que envolta als estudiants i lligar-ho amb les seves aficions i 

interessos. Així doncs, es generen situacions que donen significats als continguts 

que aprenen i que són coherents amb les diferents realitats dels alumnes (King i 

Ritchie, 2012). 

Són nombrosos els estudis que han evidenciat que aquesta estratègia incrementa la 

motivació de l’alumnat menys interessat i els genera un sentiment positiu envers la 

ciència, atès que veuen la importància del que estan estudiant. També, s’ha vist que 

s’ensenyen conceptes fonamentals i ben estructurats, i els alumnes són capaços 

d’interconnectar tots els coneixements i no els veuen com conceptes aïllats. De la 

mateixa manera, els estudiants descobreixen l’aplicació de la teoria estudiada, i en 

moltes ocasions, els ajuda a desenvolupar habilitats analítiques, crítiques i 

avaluatives. Tot això, acaba culminant amb una millora del seu aprenentatge i que 

aquest sigui significatiu (Schwartz, 2006).  

La revisió de King (2012) posa de manifest, a partir de 6 projectes contextualitzats, 

els avantatges de l’aplicació d’aquesta metodologia. Un dels estudis descrit va ser 

portat a terme per Hofstein et al. (2000), els quals van realitzar l’estudi a les classes 

de química, amb tres grups de 2n de Batxillerat. Dos dels grups van aprendre els 

conceptes contextualitzats, utilitzant casos de la indústria química. El tercer, el grup 

control, va treballar amb un ensenyament tradicional i sense cas. Mitjançant un 

qüestionari, que mesurava l’aprenentatge dels conceptes treballats, es va evidenciar 

una millor adquisició dels conceptes en els grups 1 i 2 en comparació amb el tercer. 

Un segon estudi, realitzat per Wierstra i Wubbels (1994), relacionava els conceptes 

de física amb el dia a dia dels estudiants. Es van escollir dos grups per portar a 

terme l’estudi, el control, que treballava a partir del llibre de text, i el grup que 

aprenia els conceptes de manera contextualitzada. Els resultats obtinguts amb unes 

enquestes van evidenciar que els estudiants que treballaven amb contextos propers 

apreciaven i tenien una major motivació envers la física. 

De manera paral·lela, partint que es pretén avançar cap a un plantejament 

intercultural on es facin visibles tots els alumnes i es puguin sentir reconeguts, la 
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contextualització de les activitats és una bona estratègia per fer visible i treballar la 

pluralitat cultural de l'aula (Departament d’ensenyament, 2016). 

Per portar a terme aquest tipus de metodologia dintre les classes, el primer que cal 

fer és  reduir els continguts científics a unes poques idees importants. Malgrat això, 

aquestes idees són de més qualitat i estudiades més a fons. Un altre tema que cal 

tenir en compte a l’hora d’aplicar aquesta metodologia, és que no tots els contexts 

són igual d’atractius i tenen els mateixos efectes per tots els alumnes (Bennet i 

Lubben, 2006). Per tant, és important decidir el context que acompanyarà una unitat. 

Alguns contexts que es poden utilitzar i que s’han vist que són eficaços són: 

problemes del món real relacionats amb l’assignatura en qüestió, fenòmens naturals 

que van lligats a la teoria explicada, contexts interdisciplinaris i connectats a altres 

assignatures, activitats pràctiques que es puguin portar a terme al laboratori o a 

l’aula, problemes de la societat que envolta els alumnes i que desperten un esperit 

crític i una implicació social i temes que es treballin en grup i que fomentin la 

discussió (Schwartz, 2006). 

No obstant això, de vegades es fa molt èmfasi en el context i això pot enfosquir els 

conceptes ensenyats en comptes d’aclarir l’aprenentatge. Per aquest motiu, és 

recomanable generalitzar o transferir aquests conceptes a una diversitat de 

contextos, amb l’objectiu que els alumnes vegin totes les aplicacions d’aquests 

coneixements (Schwartz, 2006).   

Recollint tot el que s’ha dit, es demostra que l’aprenentatge contextualitzat és una 

estratègia efectiva i útil per motivar a aquells alumnes menys preocupats per les 

assignatures de ciència i fer l’aprenentatge més significatiu. 

1.7 Objectius 

L’objectiu principal d’aquest treball és avaluar si la contextualització de 

l’aprenentatge en un ambient de treball cooperatiu són dues estratègies eficients 

que afavoreixen l’aprenentatge i la motivació intrínseca dels estudiants a les classes 

de ciència, en una aula amb un alt percentatge d’immigració. 

Els objectius concrets del projecte són els següents: 

 Comprovar si la utilització dels països de procedència dels alumnes de la 

classe com a context didàctic fomenta la motivació intrínseca dels estudiants i 

afavoreix una actitud positiva cap al contingut d’aprenentatge. 

 Conèixer el grau d’interès dels alumnes sobre els països de procedència dels 

seus companys. 

 Detectar les opinions dels alumnes sobre l’ús a l’aula del treball en grup en 

comparació amb el treball cooperatiu. 

 Observar si l’ús del treball cooperatiu a l’aula afavoreix la participació de tots 

els membres del grup. 
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 Analitzar si ambdues estratègies, el treball cooperatiu i la contextualització de 

l’aprenentatge, afavoreixen la integració del coneixement.  
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2. DESCRIPCIÓ DE L’OBSERVACIÓ A L’AULA 

2.1 Descripció de les característiques socioafectives i psicoevolutives dels 

grups 

El present estudi es va portar a terme a l’assignatura de ciències de la naturalesa de 

2n d’ESO, a l’Escola Pia Sant Antoni. Aquest centre engloba l’alumnat dels barris de 

Sant Antoni, Raval i Poble Sec, per tant, moltes famílies són d’un nivell 

socioeconòmic baix.  

Es va estudiar el funcionament d’aquestes metodologies en dos grups mixtes (B i D) 

de 30 alumnes, els quals tenien una representació equitativa dels dos sexes. Els 

estudiants d’aquest nivell es trobaven dintre l’etapa de l’adolescència, més 

concretament, a la sub-etapa primerenca, ja que aquesta comprèn els alumnes de 

10 fins als 14 anys. Els estudiants que es troben en aquesta etapa es caracteritzen 

per una expressió egocèntrica, preocupats pels canvis corporals i conductuals i amb 

necessitats de satisfer constantment les expectatives socials. A més, existeix una 

inestabilitat emocional que ve acompanyada de fluctuacions d’ànim, provocats per 

una falta de control dels impulsos (Gaete, 2015). Tot això, durant les sessions es 

reflectia amb comportaments dispersius i algunes vegades comprometia la bona 

resolució de les activitats. Malgrat això, de forma general, ambdós grups eren 

treballadors i tenien un bon comportament a l’aula.  

Un dels trets més característics del centre era el seu elevat nombre d’alumnes 

procedents d’altres països. La proporció d’estudiants nouvinguts variava en funció 

del grup. A la classe de 2n B, aquesta proporció era del 47%, mentre que en el grup 

D era del 70%. La majoria d’aquests alumnes eren nascuts fora, alguns dels quals 

feia pocs anys que havien arribat a Catalunya. La major part provenien de Filipines, 

tot i que també trobàvem estudiants d’altres països com Síria, Pakistan, 

Bangladesh, Índia, Xina, Marroc, Paraguai, Argentina, Colòmbia, Perú, Romania i 

d’ètnies gitanes. Alguns estudis han observat que l’ètnia a la qual pertanyen els 

estudiants pot influir en l’actitud envers l’escolarització (Siqués, et al. 2009). Tot i 

això, des de l’escola es fomenta molt el respecte per a les diferents cultures i 

s'intenta aprofitar aquesta riquesa en qualsevol activitat.  

Pel que fa a l’àmbit cognitiu, trobàvem una gran diversitat de nivells. Així doncs, en 

aquests dos grups hi havia alumnes molt potents o treballadors i altres que 

presentaven necessitats educatives especials. Les dificultats que presentaven 

aquests alumnes venien causades per diversos factors. Per una banda, trobàvem 

estudiants que havien vingut recentment i tenien dificultats amb l’idioma. D’altra 

banda, hi havia alumnes desconnectats del món educatiu i molt poc motivats per les 

assignatures, en particular per les ciències. També, hi havia un alumne diagnosticat 

amb trets autistes i una noia que havia començat l’escolarització regular feia un any, 

després de dos anys d’absentisme. 
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2.2 Justificació del plantejament de l’exploració i la recerca 

Aquest cicle de recerca-acció té com a objectiu aplicar el treball cooperatiu i la 

contextualització de l’aprenentatge per tal d’avaluar si ambdues estratègies 

afavoreixen l’aprenentatge i la motivació intrínseca dels estudiants a les classes de 

ciència, en una aula multicultural. 

Per fer-ho, es van diferenciar dues activitats que servirien per posar de manifest els 

resultats de l’aplicació de les dues metodologies estudiades, en aquest context 

concret. En la primera activitat Modificacions de l’ecosistema, els estudiants van 

treballar en grup i l’exercici estava poc contextualitzat segons les seves 

característiques. En la segona activitat Llavors on anem?, els alumnes van treballar 

cooperativament i l’activitat estava contextualitzada en els països de procedència 

dels membres de la classe. 

Per avaluar els resultats de l’aplicació d’ambdues metodologies es van utilitzar 

quatre instruments de recollida d’informació. Es van entregar dos qüestionaris als 

alumnes després de la realització de cada activitat, amb l’objectiu que valoressin 

què els havien semblat. També mitjançant l’observació del funcionament de les 

classes i amb l’ajuda d’una graella es va recollir informació sobre la participació de 

cada alumne. 

Per analitzar el funcionament de l’aprenentatge contextualitzat i observar si 

incrementava l’aprenentatge, es va observar el llenguatge i els continguts que van  

utilitzar en les exposicions. Finalment, les opinions dels alumnes es van fer palesa 

mitjançant les aportacions en els grups de discussió i en les preguntes obertes dels 

qüestionaris. 

2.3 Descripció dels instruments de recollida d’informació 

Les anàlisis dels següents instruments de recollida d’informació van posar de 

manifest els resultats de l’aplicació d’ambdues metodologies en una aula 

multicultural. Es van utilitzar instruments que van proporcionar dades quantitatives 

(pre-quëstionari, post-qüestionari i produccions dels alumnes) i qualitatives (pre-

quëstionari, post-qüestionari, grups de discussió i graella d’observació). Aquests 

mètodes es van reproduir en dos grups de 30 alumnes de 2n d’ESO, de l’Escola Pia 

de Sant Antoni. 

Els quatre instruments (Imatge 1) van ser avaluats per dos investigadors (les dues 

estudiants de pràctiques). A més, els alumnes van verificar que la informació 

obtinguda pel docent fos correcta. Aquesta comprovació es va dur a terme durant la 

sessió destinada a la realització dels grups de discussió, en què l’investigador va 

comentar amb els alumnes les respostes obtingudes en els qüestionaris i en les 

observacions de les sessions. 
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Qüestionari alumnes 

Amb el següent qüestionari es pretenia que, mitjançant una escala d’estimació que 

va de l’1 al 5, els alumnes posessin de manifest la seva opinió i com se sentien quan 

treballaven en grup. També, vam obtenir informació sobre si els motivava utilitzar, 

com a contextos de les activitats, els seus països d’origen i els dels seus companys. 

Per tal de determinar l’efecte del treball cooperatiu, es va realitzar un pre-test i un 

post-test abans i després de la implementació del mètode.  

Ambdós qüestionaris avaluaven quatre dimensions que els alumnes puntuaven 

mitjançant una escala de Likert (veure annex 1): dimensió d’assoliment d’objectius, 

dimensió de participació, dimensió de motivació i dimensió d’actitud. També, 

constaven d’un màxim de quatre preguntes obertes que recollien les seves opinions. 

Mitjançant aquests tests es van obtenir resultats tant qualitatius com quantitatius. 

Produccions alumnes 

A partir dels diferents productes presentats pels alumnes, especialment la 

presentació oral i el treball de l’última sessió Llavors on anem?, es va analitzar 

quantitativament si de manera general comprenien els conceptes bàsics tractats al 

llarg de la UD i si eren capaços d’expressar-se amb un vocabulari científic adequat 

(l’instrument d’avaluació de l’exposició es pot veure a l’annex 1). També es va 

valorar si es veia una progressió dels coneixements i de l’expressió a mesura que 

van anar realitzant les activitats proposades. 

Grups de discussió 

Es van realitzar quatre entrevistes mitjançant Focus grups, per tal d’obtenir dades 

qualitatives per l’estudi. Els Focus grups es van fer a partir de quatre reunions amb 

grups de quinze alumnes i un líder, en aquest cas el docent, i es va analitzar l’efecte 

de la dinàmica del grup de discussió per obtenir informació sobre la seva opinió i els 

sentiments que van desenvolupar durant els treballs cooperatius, així com la 

utilització dels països de procedència. Aquestes discussions es van portar a terme al 

cap de pocs dies d’haver acabat la UD. 

Vam plantejar un seguit de preguntes, les quals es poden veure a l’annex 1, per 

guiar les discussions i obtenir aquella informació rellevant pel nostre estudi. Els 

grups de discussió estava format per 15 alumnes i van durar un màxim de 30 

minuts. 

Imatge 1. Fris de les activitats i dels instruments de recollida d’informació utilitzats en cada sessió. 
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Mentre els alumnes parlaven, l’investigador va prendre notes. També es va demanar 

el consentiment dels participants per ser gravats. Això va permetre que la discussió 

pogués ser analitzada per un altre investigador. 

Graella d’observació 

A partir d’aquesta graella d’observació (veure annex 1) vam obtenir informació 

qualitativa sobre tres dimensions: la dimensió de participació de l’alumnat, la 

dimensió de la motivació i la dimensió de l’assoliment d’objectius. Aquesta 

observació la vam portar a terme en dues activitats. La primera anàlisi es va fer 

durant l’activitat Modificacions de l’ecosistema, atès que van treballar en grup però 

sense assignació de tasques i no estava contextualitzada en el país d’origen dels 

alumnes. La segona anàlisi es va realitzar durant l’execució de l’activitat Llavors on 

anem?, ja que van treballar cooperativament, amb rols assignats i l’exercici estava 

contextualitzat tenint en compte els països de procedència dels alumnes. 

Anàlisi estadística 

S’han utilitzat tècniques d’estadística descriptiva, tant de variables quantitatives com 

qualitatives. No s’han utilitzat proves d’estadística inferencial, ja que eren dades 

poblacionals.   
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3. DESENVOLUPAMENT DE LA TEMÀTICA I DE LA PROPOSTA DIDÀCTICA 

3.1 Descripció de la unitat didàctica 

La següent unitat didàctica (UD) competencial es va dissenyar per portar-la a terme 

a l’assignatura de ciències naturals del segon curs de l’ESO, a l'Escola Pia Sant 

Antoni. Aquest centre no té una divisió típica de les assignatures de física-química i 

biologia-geologia en dos nivells escolars diferents, sinó que es combinen ambdues 

assignatures entre els cursos de 1r i 2n d’ESO.  

Al llarg de tota la UD es va intentar completar un cicle d’ensenyament-aprenentatge. 

Per fer-ho, va haver-hi una construcció seqüencial dels coneixements: es va iniciar 

la unitat amb la recerca de les idees prèvies dels alumnes; es va seguir amb la 

introducció de nous coneixements, que anirien construint ells mateixos mitjançant 

les activitats proposades, i es va acabar amb l’aplicació i síntesi, de tots els 

continguts apresos, en l’activitat final Llavors on anem? En aquesta última activitat 

es van aplicar les dues metodologies que interessava estudiar, atès que estava 

contextualitzada en els països de procedència dels alumnes i, en grups de 4 

persones, havien de treballar cooperativament sobre l’ecosistema d’un país concret, 

així com els seus principals impactes ambientals. Ni la contextualització ni el treball 

cooperatiu s’han aplicat en altres exercicis. 

El tema que es va impartir van ser els ecosistemes i es van necessitar 9 sessions 

per completar la UD. Per fer-ho, es va dissenyar la UD perquè girés entorn els 

països d’origen dels alumnes de la classe. A partir d’un ecosistema seleccionat, els 

estudiants havien de treballar els ecosistemes i els conceptes de les relacions, 

piràmides tròfiques i les seves modificacions. El context que es va proposar per 

treballar aquest temari va ser el viatge de final de curs dels alumnes de 2n de l’ESO. 

Vam pensar que podia ser enriquidor aprofitar la diversitat cultural de la classe per 

estudiar aquest tema. Per tant, els alumnes havien d’escollir un destí pel viatge i que 

per acomplir-ho havien de tenir en compte com era un dels seus ecosistemes i quins 

impactes humans hi havia.  

Els objectius conceptuals que ens vam proposar assolir són els següents, els quals 

també venen marcats en el currículum d’educació, recollit en el Decret 187/2015, del 

28 agost, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria: 

reconèixer els elements que componen un ecosistema, conèixer i descriure alguns 

ecosistemes del planeta Terra, distingir i comprendre els diferents nivells tròfics, 

identificar les cadenes i entendre el funcionament d’una xarxa tròfica, analitzar les 

diferents piràmides tròfiques i justificar la implicació d’alguns impactes 

mediambientals. Pel que fa als objectius procedimentals, preteníem que els alumnes 

aprenguessin a treballar de manera cooperativa i col·laborativa, a seleccionar i 

analitzar críticament informació procedent de diferents fonts i suports, a exposar 

amb claredat els continguts d’un treball, a gestionar el temps de forma adequada, a 

utilitzar amb propietat la terminologia biològica en la comunicació en diferents 

contextos i a desenvolupar capacitats auto-regulatives de l’aprenentatge.  
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Dues setmanes abans de començar les nostres classes, els alumnes havien visitat 

el Bosc Inundat del CosmoCaixa. Vam aprofitar aquesta sortida com a punt de 

partida de la UD. Un cop a classe, amb l'objectiu d’extreure les idees prèvies i els 

coneixements apresos a la sortida, començàrem amb la paraula ECOSISTEMA 

escrita a la pissarra i cada alumne havia de dibuixar tots els elements que creien 

que intervenien en un ecosistema. Seguidament, es van treballar els conceptes de 

relacions tròfiques, piràmides tròfiques i modificacions dels ecosistemes mitjançant 

un seguit d’activitats. La darrera activitat es va treballar en grups de 4 persones i el 

seu funcionament va ser analitzat per comparar-lo posteriorment amb l’activitat de 

treball cooperatiu. L’exercici de síntesi, esmentat anteriorment, era una exposició, en 

grups de 4 alumnes, d’un ecosistema i dels seus impactes, que ens serviria per 

escollir el destí del viatge.  

Durant les sessions, els alumnes van treballar en parelles heterogènies, fetes pel 

professor, que es van mantenir al llarg de tota la UD. Els grups de 4 es van formar a 

partir d'aquestes parelles. Per garantir la participació de tothom, es van utilitzar 

diferents dinàmiques de gestió d'aula (tècnica dels representants, tècnica de 2 a 4, 

agrupacions de 4 persones i treball cooperatiu). També, es va procurar que les 

activitats fossin variades per poder atendre a tots els alumnes. A més, es va 

promoure l'ús de les TIC, com a suport per entendre els diferents processos i per a 

la recerca d'informació.  

Per afavorir l'autoregulació de l’aprenentatge, al final de cada activitat hi havia un 

requadre on l’alumne podia escriure els dubtes que l'hi havien sorgit durant la 

sessió. Al final de cada classe es va fer un petit resum d’allò que havíem fet, del que 

faríem l'endemà i es resolien els dubtes que calguessin.  

Finalment, l'avaluació va ser formadora, formativa i sumativa. Totes les activitats de 

construcció del coneixement van tenir una puntuació. Malgrat això, l’última activitat 

Llavors on anem? comptava un 30% de la nota, atès que era una síntesi de tots els 

conceptes apresos al llarg de la UD. A més, van realitzar una co-avaluació i una 

auto-avaluació perquè fossin conscients de la seva participació en les diferents 

activitats. 
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3.2 Visió general de les sessions, activitats, materials i altres 

Taula 1: Descripció detallada de totes les sessions de la UD. Per consultar la UD completa, veure annex 2. 

Sessió 1. Què és un 
ecosistema? 

● Fase del cicle: Extreure les preconcepcions o idees que tenen els alumnes 
sobre els ecosistemes i conèixer el seu punt de partida. 

● Descripció: Començarem la classe amb una breu presentació del context 
que envoltarà la UD. Explicarem que la finalitat d’aquesta unitat és decidir on 
aniríem de viatge el curs de 2n de l’ESO. Seguidament, el docent projectarà 
la paraula “ECOSISTEMA” a la pissarra i els alumnes hauran de dibuixar el 
que representi per ells un ecosistema. Aquesta activitat ens permetrà 
analitzar les idees prèvies dels alumnes. Un cop finalitzada l’activitat 
introduirem els termes biocenosi i biòtop, per tal que els alumnes siguin 
conscients de la importància que tenen els elements del biòtop.  

● Gestió d’aula: Durant els primers 15 minuts de classe els alumnes hauran de 
treballar de manera individual. Després, durant els següents 15 minuts i en 
grups de 4 hauran d’explicar els elements que han representat i hauran de fer 
un dibuix consensuat. Finalment, es posaran en comú tots els dibuixos i es 
completarà aquell que estigui millor. A casa els alumnes hauran de respondre 
les preguntes que es plantegen i es corregiran durant els primers 10 minuts 
de la següent sessió. 

● Atenció a la diversitat: 
o Els estudiants treballaran en parelles i grups heterogenis. 
o Presentar part de la informació en un suport visual. 
o Inclusió d’activitats basades en el dibuix. 
o Es proporciona un requadre per posar de manifest els dubtes. 

● Avaluació – regulació: Mitjançant la discussió en grups i la posada en comú, 
els alumnes hauran d’analitzar les seves respostes. Aquesta activitat no 
comptarà per l’avaluació, ja que la finalitat és que els alumnes siguin 
conscients d’on parteixen. 

● Materials i recursos: Un full en blanc i un full de l’exercici per cada alumne. 

Sessió 2 i 3. Les 
relacions tròfiques 
dins l’ecosistema 

● Fase del cicle: Introducció de nous coneixements. Els alumnes hauran 
d’acabar la sessió entenent què és una cadena tròfica i com es relacionen els 
diferents elements que intervenen. 

● Descripció: A partir del dibuix consensuat de la primera sessió, els alumnes 
hauran de detectar els  productors, consumidors i descomponedors i  omplir 
la taula en funció de la seva dieta i el nivell tròfic on pertanyin. Amb aquestes 
dades hauran de construir les cadenes tròfiques que observin. 

● Gestió d’aula: Utilitzarem la tècnica dels representants. Durant els primers 
30 minuts i en grups de 4, els alumnes hauran de respondre totes les 
preguntes de l’activitat. Durant els següents 15 minuts, un representant de 
cada grup anirà a un altre grup i resumirà les seves respostes i els altres 
membres hauran de proposar millores. Durant els 15 minuts restants, els 
representants tornaran al seu grup d’origen i explicaran el feedback que han 
rebut de l’altre grup. Al principi de la següent sessió es farà una posada en 
comú, on un nou representant de cada grup haurà d’argumentar la seva 
resposta.  

● Atenció a la diversitat 
o Els estudiants treballaran en parelles i grups heterogenis. 
o Es proporciona un requadre per posar de manifest els dubtes. 

● Avaluació – regulació: Aquesta activitat comptarà un 15% de la nota final. 
S’avaluarà a partir de les respostes del full de l’exercici, que estarà inclòs en 
el dossier de treball. Els alumnes hauran de corregir les seves respostes 
mitjançant l’explicació dels seus companys i la posada en comú. 

● Materials i recursos: Un full de l’activitat per persona. 
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Sessió 4: Les 
piràmides tròfiques 

● Fase del cicle: Introducció de nous coneixements. Al llarg de la sessió els 
alumnes estudiaran les piràmides energètiques. 

● Descripció: Durant aquesta sessió els estudiants, mitjançant l’explicació del 
docent i la seva participació, estudiaran i comprendran què és una piràmide 
d’energia. Un cop adquirits aquests coneixements, hauran de ser capaços de 
construir la piràmide del seu ecosistema. Per explicar aquest concepte 
utilitzarem el model dels rectangles. Cada rectangle representa un nivell de la 
cadena, que cada cop es va fent més curt perquè va perdent energia. 

● Gestió d’aula: Després de l’explicació del docent, utilitzarem la tècnica de 2 
a 4. Durant els següents 15 minuts els alumnes treballaran en parelles. 
Després, durant els següents 10 minuts, s’intercanviaran els fulls de treball 
entre parelles i hauran de corregir l’exercici, utilitzant el seu criteri. Finalment, 
durant els 10 minuts restants es posaran  en comú les respostes a nivell de 
classe. 

● Atenció a la diversitat: 
o Els estudiants treballaran en parelles i grups heterogenis. 
o Presentar part de la informació en un suport visual. 
o Es proporciona un requadre per posar de manifest els dubtes. 

● Avaluació – regulació: Aquesta activitat comptarà un 15% de la nota final. 
S’avaluarà a partir de les respostes del full de l’exercici, que estarà inclòs en 
el dossier de treball. Els alumnes hauran de corregir les seves respostes 
mitjançant els resultats dels seus companys i la posada en comú. 

● Materials i recursos: Un full de l’activitat per persona. 

Sessió 5: 
Modificacions dels 
ecosistemes 

● Fase del cicle: Aplicació dels coneixements adquirits al llarg de tota la UD, 
atès que per realitzar l’activitat han d’haver adquirit i entès el concepte de 
xarxa tròfica. 

● Descripció: Mitjançant l’activitat del “Monstre de l’Ebre” i “Les tonyines estan 
contaminades” es pretén que els alumnes acabin d’entendre el funcionament 
de les xarxes tròfiques, la importància que té cada element a l’ecosistema i el 
concepte de biomagnificació. 

● Gestió d’aula: Es faran 6 grups de 4 persones. Tres grups treballaran 
l’activitat del “Monstre de l’Ebre” i els altres tres “Les tonyines estan 
contaminades”. Durant els primers 20 minuts, els grups hauran de resoldre 
les activitats. Durant els següents 20 minuts es barrejaran els grups que 
tinguin les mateixes activitats i consensuaran les respostes. Durant els 
darrers 20 minuts de classe es farà una posada en comú de les 2 activitats. 

● Atenció a la diversitat: 
o Els estudiants treballaran en parelles i grups heterogenis. 
o Es proporciona un requadre per posar de manifest els dubtes. 

● Avaluació – regulació: Aquesta activitat comptarà un 20% de la nota final. 
S’avaluarà a partir de les respostes del full de l’exercici, que estarà inclòs en 
el dossier de treball. Els alumnes hauran de corregir les seves respostes 
mitjançant els resultats dels seus companys. 

● Materials i recursos: Un full de l’activitat per persona. 
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Sessió 6, 7, 8 i 9: 
Llavors on anem? 

● Fase del cicle: Síntesi de tots els continguts apresos al llarg de la UD.  
● Descripció: Es formaran grups de 4 persones heterogenis i cada grup 

escollirà un país i treballarà un ecosistema terrestre o aquàtic, en funció dels 
seus interessos. El docent proporcionarà un seguit de pàgines web per 
treballar els diferents ecosistemes. Cada integrant del grup haurà d’escollir un 
rol (modulador del so, portaveu, encarregat del material i coordinador) i el 
docent li assignarà l’element en què s’ha de fer expert (factors biòtics, factors 
abiòtics, impactes ambientals o relacions), en funció de les seves capacitats 
cognitives. El membre amb més dificultats se li assignarà el rol de factor 
biòtic, el segon haurà de buscar informació sobre els factors abiòtics i el 
tercer treballarà els impactes ambientals. El quart membre, que serà l’alumne 
més potent del grup, serà el responsable de treballar el concepte de les 
relacions tròfiques. 

● Gestió d’aula: Les primeres tres sessions es duran a terme a l’aula 
d’informàtica. Prèviament, mitjançant una taula que es proporcionarà, 
s’assignaran els rols. Cada membre del grup haurà de buscar la informació 
que li ha tocat en funció del seu rol. Finalment, i durant la quarta sessió es 
portaran a terme les exposicions. 

● Atenció a la diversitat: 
o Els estudiants treballaran en parelles i grups heterogenis. 
o Assignació de la informació a buscar segons les dificultats que 

presentin els alumnes. 
o Presentar part de la informació en un suport visual. 

● Avaluació – regulació: Aquesta activitat comptarà un 30% de la nota final. 
D’aquest 30%, un 5% serà la nota que posaran els altres grups, un 5% serà 
la nota que s’assignaran dintre el mateix grup i un 20% serà la nota del 
professor. El docent tindrà en compte l’exposició, que s’avaluarà a partir 
d’una rúbrica. 

● Materials i recursos: L’aula d’informàtica, les pàgines webs, el requadre per 
assignar els rols i fulls Din A3 per fer el mural. 

 

3.3 Planificació temporal 

Taula 2: Planificació temporal de la intervenció didàctica, amb l’horari de la classe, l’activitat que es va realitzar i l’aula on 

s’impartia la sessió. En blau s’han assenyalat les classes amb el grup de 2n B i en lila les del 2n D. 
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

13/03 14/03 *15/03 16/03 17/03 

  8-9 h 
9-10 h 

-Laboratori- 
(idees prèvies) 

10-11 h 
-Classe ordinària- 

(Les relacions 
tròfiques) 

 

13.30-12.30 h 
13.30-14.30 h 
-Laboratori- 

(idees prèvies) 

16.15-17.15 h 
-Classe ordinària- 

(Les relacions 
tròfiques) 

20/03 21/03 *22/03 23/03 24/03 

15.15-16.15 h 
-Classe ordinària- 

(Les relacions 
tròfiques) 

 8-9 h 
9-10 h 

-Laboratori- 
(Les piràmides 

d’energia) 

16.15-17.15 h 
-Classe ordinària- 
 (Modificacions de 

l’ecosistema) 

10-11 h 
-Classe ordinària- 
(Modificacions de 

l’ecosistema) 

13.30-12.30 h 
13.30-14.30 h 
-Laboratori- 

(Les piràmides 
d’energia) 
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27/03 28/03 29/03 30/03 31/03 

15.15-16.15 h 
-Informàtica- 
(Llavors on 

anem?) 

 8-9 h 
-Informàtica- 

(Llavors on anem?) 

16.15-17.15 h 
-Informàtica- 
 (Llavors on 

anem?) 

10-11 h 
-Informàtica- 

(Llavors on anem?) 

13.30-14.30 h 
(Llavors on anem?) 

3/03 4/03 5/03 6/03 7/03 

15.15-16.15 h 
-Classe ordinària- 

(Llavors on 
anem?) 

 13.30-14.30 h 
-Informàtica- 

(Llavors on anem?) 

10-11 h 
-Classe ordinària- 

(Llavors on anem?) 

 

*Alguns dimecres hi havia desdoblament dels grups i es treballava amb 15 alumnes cada hora. 

 

3.4 Descripció dels resultats obtinguts 

A continuació es presenten els resultats de l’aplicació d’ambdues estratègies, el 

treball cooperatiu i la contextualització de l’aprenentatge, per assolir els objectius 

marcats. Aquests els hem dividit en els resultats obtinguts de l’observació a l’aula, 

dels qüestionaris i dels grups de discussió i de les produccions dels alumnes. Així 

doncs, hem comparat els resultats adquirits durant la realització de l’activitat 4 

Modificacions dels ecosistemes, la qual estava descontextualitzada i treballaven en 

grups, i l’activitat 5 Llavors on anem?, que estava contextualitzada en els països de 

procedència dels alumnes i treballaven de manera cooperativa. 

Resultats de l’observació a l’aula 

A partir de l’anàlisi, dels resultats obtinguts de l’observació de les sessions de treball 

en grup i cooperatiu (Gràfic 1), observem que, quan treballaven cooperativament, hi 

havia un increment de la implicació en la realització de la tasca, atès que aportaven 

més informació, feien la tasca correctament, començaven a fer la feina sense perdre 

temps i aprofitaven les sessions que se’ls donava, es distreien menys, eren 

conscients del seu rol i mostraven un profund coneixement sobre el tema que 

estaven treballant. 

Per contra, van mostrar més interès verbalment i van incorporar més mots científics 

en el seu discurs quan van treballar en grup. 
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Resultats dels qüestionaris i dels grups de discussió  

La taula (Taula 3) i la gràfica (Gràfica 2) següents recullen les opinions dels alumnes 

sobre el treball en grup, el treball cooperatiu i la contextualització de l’aprenentatge. 

Els alumnes van manifestar les seves idees sobre aquestes metodologies en les 

preguntes obertes i tancades dels dos qüestionaris i durant els grups de discussió. 

Si analitzem les opinions dels estudiants, sobre l’assoliment d’objectius, observem 

que la gran majoria van afirmar que treballar en grup o cooperativament els permetia 

entendre millor els conceptes, atès que s’ajudaven entre els membres del grup, 

aportaven més informació i desenvolupaven la competència comunicativa. Malgrat 

això, alguns estudiants van exposar que preferien treballar sols, ja que els costava 

saber com s’havien d’organitzar i al final, cada alumne aprenia només sobre el 

fragment del treball que havia realitzat. 

De la mateixa manera, gairebé tots els alumnes, van manifestar que, la utilització de 

la contextualització de l’aprenentatge, els havia ajudat a entendre els conceptes i a 

més, aprenien sobre noves cultures. 

Pel que fa a la dimensió de participació, els membres de la classe van explicar que, 

de manera general, s’implicaven més a fer la feina quan treballaven en grup, tot i 

que sovint hi havia membres que s’involucraven menys i la feina es repartia de 

Gràfic 1: Percentatge d’alumnes que van acomplir els ítems de la graella d’observació, portada a terme en les 

sessions de treball en grup i en les de treball cooperatiu. 
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TREBALL EN GRUP VS COOPERATIU  

Treball en grup Treball cooperatiu
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manera poc equitativa. Aquestes opinions disminuïen quan treballaven 

cooperativament, ja que van manifestar que es posaven d’acord i es distribuïen la 

feina ràpidament i això els permetia saber el que havien de fer en tot moment, 

s’implicaven més i la feina es feia més de pressa. 

Els estudiants no van manifestar cap opinió sobre si treballar a partir dels contexts 

els implicava més. 

També, de forma general van expressar que els agradava i els motivava treballar en 

grup o cooperativament, ja que afirmaven que era més divertit i poc habitual. Tot i 

això, no van mostrar cap preferència cap una estratègia o altra. No obstant això, uns 

pocs membres van reconèixer que l’assignació de rols era infantil i preferien 

distribuir-se ells les tasques a fer. 

A banda d’això, van opinar que, treballar a partir dels seus països d’origen, els havia 

motivat perquè ja tenien coneixements sobre el tema, podien buscar informació que 

els agradava, els enorgullia que els altres aprenguessin sobre la seva cultura i era 

una activitat diferent de les que feien normalment.  

En relació amb l’actitud adoptada en el treball en grup, la majoria d’estudiants van 

manifestar oralment que perdien més el temps, ja que hi havia  més distraccions, els 

costava organitzar-se i apareixien discussions. En canvi, aquestes opinions verbals 

no apareixien en el treball cooperatiu. Malgrat això, alguns estudiants van reconèixer 

que havien fet cas omís als rols. 

 

Taula 3: Recull de les opinions dels alumnes sobre el treball en grup, el treball cooperatiu i la contextualització de l’aprenentatge 

amb els països de procedència dels membres de la classe. En negra s’han marcat les opinions positives manifestades pels 
estudiants i en vermell els desavantatges de les aplicacions d’aquestes metodologies. 
Dimensió Quan treballo en grup... Quan treballo 

cooperativament... 
Quan contextualitzem 
l’aprenentatge... 

Assoliment 
d’objectius 

 Els companys m’ajuden quan tinc 
dificultats 

 Entenc millor els conceptes 

 Aprenc més sobre els conceptes treballats 
a classe 

 Aprenem més conceptes 

 La tasca es fa més fàcil 

 Aportem més informació 

 Posem en comú les respostes i les 
corregim 

 Aprenem a treballar en grup  

 Aprenem a comunicar-nos 

 Aprenc molt més treballant sol 

 A vegades no saps molt bé el que has de 
fer 

 Pot faltar temps per realitzar el treball si un 
no treballa 

 El treball està més repartit 

 Els companys 
m’ajuden quan tinc 
dificultats 

 Entenc millor els 
conceptes 

 Aprenc més 

 Si un membre no fa la 
feina assignada, el 
treball queda inacabat 

 No he entès el meu 
rol 

 M’ha ajudat a 
entendre millor els 
conceptes 

 Coneixes noves 
cultures 

 Investigues sobre 
aspectes del teu 
país i t’assabentes 
de notícies 

 No m’ha ajudat a 
entendre millor els 
conceptes 
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Dimensió Quan treballo en grup... Quan treballo 
cooperativament... 

Quan contextualitzem 
l’aprenentatge... 

Participació  Comparteixes responsabilitats 

 M’implico i faig la feina 

 Sovint hi ha persones que s’impliquen més 
i altres menys i la feina es reparteix de 
forma menys equitativa 

 M’esforço menys que si treballés 
individualment 

 Els companys tenen diferents maneres de 
treballar 

 Ens posem d’acord i 
hem distribuït les 
feines més 
ràpidament 

 Tothom sap el que ha 
de fer i quina 
informació ha de 
buscar 

 Cadascú s’ha fet 
responsable de la 
seva feina 

 Hem participat més 

 Treballem més ràpid 

 

Motivació  Em motiva més 

 És més divertit i entretingut  

 No m’avorreixo tant 

 No és tan habitual 

 Tinc més ganes de treballar i ho faig més 
gustosament 

 Ens ho hem passat 
millor que si 
treballéssim 
individualment 

 És molt infantil 

 Ens hagués agradat 
distribuir-nos la feina 
segons els gustos i 
d’aquesta manera  
haguéssim tingut més 
ganes de treballar 

 M’ha motivat perquè 
tenim coneixements 
sobre el tema 

 Podies buscar 
informació que 
t’agradava 

 És una activitat 
diferent i més 
innovadora 

 M’ha fet il·lusió que 
la gent aprengués 
sobre aspectes del 
meu país 

 Ha sigut una forma 
més dinàmica 
d’entendre els 
conceptes 

 Em cridava molt 
l’atenció 

 M’ha desmotivat 
perquè el país que 
m’han assignat no 
m’ha agradat 

 Preferia aprendre 
sobre un altre país 

Actitud  Ens respectem i escoltem 

 Hi ha més contacte entre companys 

 Fem nous amics 

 Em concentro menys 

 Estic més acostumat a treballar sol 

 Ens distraiem més 

 Perdem molt temps 

 Hi ha discussions, cada persona té una 
opinió diferent i és difícil posar-nos d’acord 

 En funció del grup que et toca treballes 
pitjor o millor 

 Els companys no sempre fan cas o no es 
prenen seriosament el treball 

 No sempre es fan les coses de la manera 
que tu vols 

 No ens barallem per 
escollir la tasca a 
realitzar 

 No hem fet cas als 
rols perquè estàvem 
més preocupats de 
fer la feina 

 Hem perdut més 
temps 
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TREBALL COOPERATIU/GRUPAL VS INDIVIDUAL  
 

Treball en grup Treball cooperatiu

Gràfic 2: Puntuació mitjana de les preguntes tancades dels qüestionaris (pre i post). 
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Resultats de les produccions dels alumnes 

El següent gràfic (Gràfic 3) mostra les notes de les presentacions de l’activitat 5 

Llavors on anem? Totes les puntuacions obtingudes van superar el 2,5 (frontera 

entre aprovat i suspès), exceptuant el contingut del setè grup.  

Així doncs, la nota mitjana de les presentacions (Taula 4) va ser d’un 7 i la nota que 

van obtenir dels continguts va ser lleugerament més baixa, d’un 6,875. Ambdues 

puntuacions van ser valorades sobre 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 4: Notes obtingudes de la presentació utilitzada i el contingut exposat de 

l’activitat 5 Llavors on anem?. 

Mitjana Presentació Contingut 

sobre 5 3,5 3,4375 

sobre 10 7 6,875 

Gràfic 3: Puntuacions obtingudes pels diferents grups a les presentacions de l’activitat 5 

Llavors on anem?. Es va puntuar la presentació oral i el contingut d’aquesta. 
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4. CONCLUSIONS I ALTRES PROPOSTES 

El Decret 187/2015, del 28 agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació 

secundària obligatòria, manifesta que tots els estudiants han de desenvolupar, 

durant les classes de ciència, un seguit de competències bàsiques. L’objectiu de tot 

plegat és que aquestes persones puguin actuar de manera reflexiva davant de 

situacions rellevants i estiguin preparades per viure en societat. 

Així doncs, per tal que els nostres alumnes adquireixin aquestes competències 

científiques, cal que els docents disposin d’un seguit de metodologies i recursos que 

els permetin fer una educació amb una atenció al màxim d’individualitzada possible 

a les necessitats de cada alumne, per aconseguir un aprenentatge més significatiu, 

millorar la motivació dels estudiants, apropar-los a la ciència i, per tant, que puguin 

aprendre fins al màxim de les seves possibilitats (Pujolàs, 2002). 

En el present treball ens hem focalitzat en l’aplicació de dues estratègies, el treball 

cooperatiu i la contextualització de l’aprenentatge, per tal de veure si la utilització 

d’ambdues metodologies faciliten l’aprenentatge en un context molt concret: l’aula 

multicultural. 

4.1 Discussió dels resultats amb el marc teòric 

Els resultats obtinguts en aquest centre educatiu evidencien que la utilització dels 

propis països d’origen o els dels companys de classe com a context de la darrera 

activitat va incrementar la motivació de la majoria d’alumnes envers l’exercici, atès 

que els estudiants van manifestar que ja tenien coneixements sobre el tema i els 

resultava més fàcil realitzar la tasca. Wierstra i Wubbels (1994) van obtenir uns 

resultats similars, ja que van evidenciar que els estudiants que treballaven amb 

contextos propers apreciaven i tenien una major motivació envers l’assignatura en 

qüestió. 

A més, els alumnes van expressar que aquest treball els va permetre buscar 

informació que els agradava. Cal recordar que cada grup estava format per quatre 

estudiants d’origen distint, de manera que la majoria d’alumnes van treballar països 

diferents dels quals provenien. Observant la gràfica 2, veiem que en general estaven 

interessats a aprendre sobre els països de procedència dels seus companys. Així 

doncs, lligar els continguts amb els interessos dels alumnes augmenta la motivació 

per l’aprenentatge (King i Ritchie, 2011). 

També van afirmar que els enorgullia que els companys aprenguessin sobre la seva 

cultura. Per aquest fet, la contextualització de les activitats a partir de les cultures 

d’origen dels membres d’una classe permet fer visibles a tots els alumnes i facilita 

que se sentin reconeguts (Departament d’ensenyament, 2016). 
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Consegüentment, la contextualització sembla que va fomentar la motivació 

intrínseca de la majoria d’estudiants. Per tant, la utilització d’aquest context 

d’aprenentatge ha evidenciat que aquesta estratègia incrementa la motivació de 

l’alumnat i els genera un sentiment positiu envers la ciència (King, 2012). 

Paral·lelament, els alumnes van expressar les opinions i sensacions que tenien 

sobre treballar en grup o cooperativament. La gran majoria van manifestar que els 

agradava i motivava més treballar en grup/cooperativament abans que 

individualment, ja que van afirmar que era més divertit i una pràctica poc habitual. 

Nombrosos estudis han vist que l’estructura cooperativa motiva intrínsecament als 

estudiants (Johnson i Johnson, 1991). Durant la realització d’aquestes estratègies 

d’organització es crea un clima de treball tranquil i de col·laboració que facilita la 

bona actitud dels alumnes envers la tasca a realitzar (Cárdenas i Gulumá, 2014). És 

més, Cárdenas et al. (2004) han evidenciat que la motivació continuada persisteix 

en l’activitat tot i ser més complicada. 

Malgrat això, no van mostrar cap preferència entre les dues estratègies de treball 

col·laboratiu. Això pot ser degut que es requereix un temps d’aprenentatge per 

l’execució correcta d’una estratègia nova pels alumnes (Johnson, Johnson i 

Holubec, 1999). Per contra, el treball cooperatiu només el vam aplicar durant quatre 

sessions i els alumnes no van poder apreciar diferències entre el treball en grup i 

aquesta nova metodologia.   

També els estudiants van veure favorable la utilització dels rols, ja que els havia 

ajudat a organitzar les tasques i havien disminuït les discussions internes del grup 

en comparació amb l’activitat 4 Modificacions de l’ecosistema. A més, van 

manifestar que quan s’organitzaven en grups sovint hi havia membres que 

s’involucraven menys i la feina es repartia de manera poc equitativa. En canvi, quan 

se’ls va preguntar sobre el treball cooperatiu van manifestar que es posaven d’acord 

i es distribuïen la feina més ràpidament i justa i això els permetia saber el que 

havien de fer en tot moment, s’implicaven més i la feina es feia més de pressa. Això 

és degut que l’aplicació de l’aprenentatge cooperatiu requereix una reestructuració 

de l’activitat perquè es puguin repartir equitativament les responsabilitats (Duran i 

Blanch, 2008). Tot i això, no sempre es van respectar els rols, sobretot els destinats 

a modulador del so, portaveu, encarregat del material i coordinador, potser pel motiu 

esmentat anteriorment, en què els alumnes no van tenir prou temps per adaptar-se 

a aquesta nova metodologia.  

Quan se’ls va preguntar sobre la seva participació en els treballs individuals i en 

grup, la majoria van admetre que s’implicaven més a fer la feina quan s’organitzaven 

en grups/cooperativament. Aquest augment de la participació pot ser causat perquè 

quan els individus treballen junts la seva dependència del grup els motiva a 

esforçar-se per arribar a l’èxit (Pujolás, 2002).  
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Ara bé, si comparem el grau d’implicació de cada alumne en la seva tasca quan 

treballaven cooperativament i quan ho feien en grups, observem que va incrementar 

lleugerament la implicació quan es va utilitzar la segona estratègia. En aquest últim 

cas, es va veure que els estudiants aportaven més informació, feien millor la seva 

tasca i eren conscients del que havien de fer, es distreien menys, començaven a fer 

la feina sense perdre temps i aprofitaven millor el temps que se’ls va proporcionar. 

Això és conseqüència al fet que l’èxit de cada membre de l’equip va lligat a l’èxit de 

tot l’equip, per tant obliga als alumnes a fer-se responsables no solament del propi 

aprenentatge, sinó també del dels companys i a promoure la implicació de tot l’equip 

(Gisbert, 2008).  

En relació amb l’aprenentatge, els alumnes van manifestar que treballar en equip, 

sigui cooperativament o en grup, els va permetre entendre millor els conceptes 

treballats a classe, atès que s’ajudaven entre els membres del grup. Aquestes 

opinions van ser exposades tant pels alumnes més potents com pels que tenien 

més dificultats. Normalment, si l’única font de coneixement és el mestre, hi ha una 

limitació de canals d’ajudes disponibles, i per tant, no es pot donar suports 

individualitzats a tots els alumnes que en demanen (Duran i Blanch, 2008). En canvi, 

si es treballa cooperativament, els alumnes amb dificultats són atesos pels 

companys, així com els més capaços aprenen ajudant-los (Coll, 2004). 

Una altra evidencia que afirma que es van assolir els continguts sobre ecosistemes 

és que la nota mitjana obtinguda pels grups va resultar ser d’un 6,875. Kinney 

(1989) va obtenir un resultat similar, ja que va observar que hi havia un augment 

significatiu de les notes obtingudes pels estudiants que havien treballat 

cooperativament en comparació amb un grup control que no havia utilitzat aquesta 

metodologia. Aquest augment de l’aprenentatge és conseqüència de les 

interaccions entre iguals que permeten crear situacions òptimes per a l’aparició de 

conflictes sociocognitius (Vygotski, 1978), permeten l’aflorament de noves visions i 

opinions (Coll, 2004) i la interacció amb algú més competent permet rebre suport 

més ajustat per a l’aprenentatge (Gisbert et al, 2008). 

També els alumnes van manifestar que treballar cooperativament o en grup els 

ajudava a desenvolupar la competència comunicativa i social. És a dir, aprenien a 

argumentar, a acceptar les opinions dels altres i a resoldre conflictes, ja que sovint 

apareixien discussions. De la mateixa manera, Gisbert et al. (2008) afirmen que el 

treball en equip permet desenvolupar les habilitats interpersonals i cognitives 

imprescindibles per viure en societat, com treballar amb altres, resoldre conflictes, 

negociar, arribar a acords, ser crític, fomentar l’escolta activa, oferir, demanar i 

acceptar ajudes, acceptar altres punts de vista i empatitzar. 

Paral·lelament, els estudiants van expressar que la utilització de la contextualització 

de l’aprenentatge els havia ajudat a entendre els conceptes. Això és degut que 

aquesta estratègia genera situacions que donen significats als continguts que 
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aprenen els estudiants. També, els ajuda a interconnectar tots els coneixements i no 

els veuen com conceptes aïllats. Per tant, el fet de relacionar els conceptes a 

estudiar amb la vida quotidiana i situacions que els envolten millora el seu 

aprenentatge i l’adquisició dels conceptes (Schwartz, 2007).  

4.2 Conclusions del treball 

A partir dels resultats obtinguts en aquest treball es poden extreure les següents 

conclusions: 

 L’aprenentatge contextualitzat en els països de procedència dels alumnes 

augmenta la motivació intrínseca. 

 Els estudiants mostren interès per treballar els seus països d’origen i els dels 

seus companys. 

 En general, els alumnes prefereixen treballar agrupats que individualment, 

però no manifesten preferències entre el treball en grup i el cooperatiu. 

 Treballar amb els rols establerts afavoreix la implicació i la participació de tots 

els integrants d’un grup. 

 L’aprenentatge contextualitzat i el treball cooperatiu afavoreixen l’assoliment 

d’objectius. 

 Es requereix més temps per fer una bona aplicació d’una nova metodologia 

poc utilitzada pels alumnes. 

4.3 Limitacions de l’estudi 

Durant la realització d’aquest estudi s’han plantejat un seguit de limitacions que han 

dificultat l’execució del treball. 

Per una banda, el temps ha sigut el factor que més ha limitat l’estudi. Com ja hem 

comentat en apartats anteriors, per realitzar una bona aplicació d’una metodologia 

poc usada pels estudiants es necessiten moltes sessions, que no s’han tingut a 

l’abast, per aprendre-la i millorar-ne la pràctica. De la mateixa manera, cal dedicar 

molt temps per desenvolupar les habilitats cooperatives dels alumnes.  

També hauria sigut interessant comparar els resultats amb un altre grup que hagués 

treballat la mateixa unitat utilitzant una metodologia diferent. D’aquesta manera 

s’hauria pogut analitzar millor si l’aplicació de les dues estratègies estudiades 

afavoreixen un aprenentatge significatiu, la participació dels estudiants i augmenten 

la motivació intrínseca dels alumnes. A més, caldria treballar unitats diferents o 

altres assignatures utilitzant aquestes dues estratègies, el treball cooperatiu i 

l’aprenentatge contextualitzat, per continuar treien conclusions més fonamentades. 

D’altra banda, hagués sigut aconsellable que els alumnes haguessin escollit els 

països a treballar i, amb l’ajuda del professor, s’haguessin ajuntat segons els gustos, 

procurant fer grups heterogenis. 
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4.4 Temes relacionats i propostes de futur 

Per seguir avançant en la línia de recerca d’aquest treball, seria interessant portar a 

terme aquest estudi amb més alumnes d’un nivell equivalent, de diferents cursos i 

d’altres centres educatius amb realitats molt diferents. Això ens permetria fer una 

anàlisi més acurada de les repercussions de les aplicacions d’ambdues 

metodologies i observar més evidències que donessin suport a les conclusions 

anteriors.  

També, com ja s’ha esmentat anteriorment, caldria treballar cooperativament durant 

més temps perquè els alumnes aprenguessin i milloressin la pràctica d’aquesta 

estratègia. De la mateixa manera, s’haurien de proposar altres contextos per 

analitzar si tots són iguals de motivadors i faciliten l’aprenentatge dels conceptes. 

A més, seria molt recomanable que els estudiants fessin una autoavaluació dels rols 

que han portat a terme, on valoressin si han complert l’objectiu i proposessin 

suggeriments per millorar-los. 

Paral·lelament, seria interessant fer una recerca més exhaustiva dels mecanismes 

que milloren la motivació intrínseca, ja que aquest concepte està fortament 

relacionat amb l’èxit d’ambdues metodologies.  

Tots aquests consells ens ajudarien a acabar d’entendre quin és el paper del treball 

cooperatiu i de l’aprenentatge contextualitzat i quina n’és la implicació en l’èxit 

educatiu. 

Per últim, durant la realització d’aquest treball m’he adonat que n’és d’important, la 

investigació educativa, ja que ens permet veure els límits, els èxits i els usos més 

òptims de les metodologies innovadores. Així doncs, la investigació portada a terme 

pels docents és fonamental pel progrés de l’educació.  
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6. ANNEXOS 

Annex 1. Instruments de recollida d’informació 

Pre-test 

Ambdues estem portant a terme un projecte d’investigació sobre els treballs en 

grup al curs de 2n de l’ESO. És per aquest motiu que us demanem la vostra 

col·laboració en aquest projecte i que respongueu amb sinceritat les següents 

preguntes. 

Aquest qüestionari és totalment anònim i per tant, no heu d’incloure el vostre nom. 

Únicament necessitem les vostres opinions a nivell de grup classe. 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració. 

 Quan treballo en grup….. molt desacord (1), molt d’acord 

(5) 

1 M’ajuda a entendre millor els conceptes 1      2      3      4      5 

2 Aprenc més que si ho fes treballant individualment 1      2      3      4      5 

3 Aprenc de les aportacions dels meus companys 1      2      3      4      5 

4 M’implico i faig la feina que em toca 1      2      3      4      5 

5 Els meus companys/es de grup estan contents amb la meva 
feina 

1      2      3      4      5 

6 M’esforço més que quan treballo individualment 1      2      3      4      5 

7 Sempre hi ha alumnes que treballen més i altres menys 1      2      3      4      5 

8 Planifico les tasques a fer amb els meus companys 1      2      3      4      5 

9 Em distrec més que quan treballo individualment 1      2      3      4      5 

10 Em motiva més que treballar individualment 1      2      3      4      5 

11 Penso que perdem molt de temps 1      2      3      4      5 

12 M’agradaria que els conceptes que treballéssim a classe 
estiguessin més relacionats amb el meu país d’origen 

1      2      3      4      5 

13 Em motiva treballar sobre aspectes del meu país 1      2      3      4      5 

14 M’agradaria saber més coses sobre els països de 
procedència dels meus companys 

1      2      3      4      5 

15 Ajudo als companys 1      2      3      4      5 
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16 Els companys m’ajuden 1      2      3      4      5 

17 Em sento escoltat pels membres del grup 1      2      3      4      5 

18 Escolto les opinions de la resta de membres del grup 1      2      3      4      5 

19 Els membres del grup respecten i accepten les meves 
propostes 

1      2      3      4      5 

20 Respecto i accepto les propostes de la resta dels membres 
del grup 

1      2      3      4      5 

21 Sóc respectuós amb els altres integrants del grup 1      2      3      4      5 

 

Prefereixo treballar individualment abans que treballar en grup perquè… 

 

 

 

 

 

 

 

Prefereixo treballar en grup abans que treballar individualment perquè… 

 

 

 

 

 

 

Fes dues propostes que creguis que poden millorar els treballs en grup: 

 

 

 

 

 

 

Escriu dos avantatges i desavantatges de treballar en grup:  
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Post-test 

Ambdues estem portant a terme un projecte d’investigació sobre els treballs en 

grup al curs de 2n de l’ESO. És per aquest motiu que us demanem la vostra 

col·laboració en aquest projecte i que respongueu amb sinceritat les següents 

preguntes. 

Aquest qüestionari és totalment anònim i per tant, no heu d’incloure el vostre nom. 

Únicament necessitem les vostres opinions a nivell de grup classe. 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració. 

 Quan treballo en grup….. molt desacord (1), molt d’acord 

(5) 

1 M’ha ajudat a entendre millor els conceptes 1      2      3      4      5 

2 He après més que si hagués treballat individualment 1      2      3      4      5 

3 He après de les aportacions dels meus companys 1      2      3      4      5 

4 M’he implicat i he fet la feina que em tocava 1      2      3      4      5 

5 Els meus companys/es de grup estan contents amb la meva 
feina 

1      2      3      4      5 

6 M’he esforçat més que si hagués treballat individualment 1      2      3      4      5 

7 Hi ha alumnes que han treballat més i altres menys 1      2      3      4      5 

8 He planificat les tasques a fer amb els meus companys 1      2      3      4      5 

9 El rol assignat a cada membre ens ha ajudat a fer la feina 
eficaçment 

1      2      3      4      5 

10 Tenir una tasca assignada m’ha fet sentir responsable 1      2      3      4      5 

11 M’he distret més que si hagués treballat individualment 1      2      3      4      5 

12 M’ha motivat més que si hagués treballat individualment 1      2      3      4      5 

13 Penso que hem perdut més temps que si ho haguéssim fet 
individualment 

1      2      3      4      5 

14 M’ha agradat que els conceptes que hem treballat a classe 
estiguessin relacionats amb el meu país d’origen 

1      2      3      4      5 

15 M’ha motivat treballar sobre aspectes del meu país 1      2      3      4      5 

16 M’ha agradat aprendre coses sobre els països de 
procedència dels meus companys 

1      2      3      4      5 



Treball cooperatiu i contextualització de l’aprenentatge: dues estratègies per tractar la multiculturalitat a l’aula 

Lidia Iglesias Gómez 

 

 
37 

17 He ajudat als companys 1      2      3      4      5 

18 Els companys m’han ajudat 1      2      3      4      5 

19 M’he sentit escoltat pels membres del grup 1      2      3      4      5 

20 He escoltat les opinions de la resta de membres del grup 1      2      3      4      5 

21 Els membres del grup han respectat i acceptat les meves 
propostes 

1      2      3      4      5 

22 He respectat i acceptat les propostes de la resta dels 
membres del grup 

1      2      3      4      5 

23 He sigut respectuós amb els altres integrants del grup 1      2      3      4      5 

 

Opina sobre el funcionament dels treballs grupals amb assignació de rols. Per què creus 

que han funcionat millor o pitjor? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treballar a partir dels països d’origen dels alumnes de la classe m’ha motivat/desmotivat 

perquè...  
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Produccions alumnes 

Rúbrica d’avaluació de la presentació oral recolzada en un pòster 
 

Categoria Expert Avançat Aprenent Novell 

Contingut - Bon domini del 
tema 
- No comet errors 
- No dubta 

- Bon enteniment 
de parts del tema 
- Exposició fluida 
- Pocs errors 

- Ha de fer algunes 
rectificacions 
- Sembla dubtar 

- Rectifica 
contínuament 
- No mostra 
coneixement del 
tema 

Interès 
 

- Atreu l'atenció del 
públic i manté 
l'interès durant tota 
l'exposició 

- Interessa bastant 
al principi però es 
fa una mica 
monòton 

- Li costa aconseguir 
o mantenir l'interès 
del públic 

- Amb prou feines 
utilitza recursos per 
mantenir l'atenció de 
públic 

Veu 
 

- Veu alta, clara, 
bona vocalització, 
entonació 
adequada, matisada 

- Veu clara, bona 
vocalització 

- Costa d’entendre 
alguns fragments 

- No s'entenen la 
majoria de les 
frases 

Postura 
 
 
 
 
 

- Té bona postura, 
se’l veu relaxat, 
segur 
- Estableix contacte 
visual amb tots 
durant la 
presentació 

- Té bona postura  
- Algunes vegades 
estableix contacte 
visual amb les 
persones 

- La seva postura és 
simplement 
adequada 
- No mira a les 
persones a les quals 
es dirigeix 

- Té mala postura  
- No mira a les 
persones durant la 
presentació 

Temps 
 

- Temps ajustat al 
previst 
- Al final reprèn les 
idees principals i 
arrodoneix la 
presentació 

- Temps ajustat al 
previst 
- Té un  final 
precipitat per falta 
de control del 
temps 

- No s’ajusta al 
temps 
(excessivament 
curt). 

- El temps és 
excessivament llarg 
o insuficient per 
desenvolupar 
correctament el 
tema 

Suport 
 

- L'exposició ve 
acompanyada d'un 
suport visual 
adequat, atractiu i 
de molta qualitat. 

- El suport visual és 
adequat i 
interessant 

- El suport visual és 
adequat 

El suport visual és 
inadequat 
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Grups de discussió 

Preguntes per guiar la discussió Apunts investigador 

Treball cooperatiu  

Preferiu treballar individualment o en grup?  

Quins avantatges penseu que té treballar 
cooperativament? 

 

Quins desavantatges penseu que té 
treballar cooperativament? 

 

Molts trobàveu inconvenients com: alguns 

ho fan tot o alguns sempre treballen i altres 

mai. Creieu que amb l’assignació de rols 

això ha millorat? 

 

A vegades no sabeu molt bé què heu de 

fer, això ho heu vist millor amb l’assignació 

de rols? 

 

Preferiu que us assignem un rol o dividir-

vos vosaltres la feina? 

 

El rol assignat us ha semblat fàcil i 

assequible de realitzar? 

 

Us és difícil posar-vos d’acord? Com ho 

podeu millorar? Això provoca conflictes? 

 

Us sembla bé tenir un líder de grup i que 

aquest sigui assignat pel professor? 

 

El líder us ha motivat?  

Us heu sentit pressionats pels altres 

membres del grup? 

 

Sense dir noms, us hauria agradat tenir 

altres companys de grup? Per què? 

 

Treballs en grup en general  

Quines habilitats desenvolupeu quan 

treballeu en grup? 

 

Us heu sentit exclosos o no escoltats dintre 

el vostre grup en algun moment? 
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Creieu que treballar cooperativament us fa 

conèixer o apropar-vos a companys amb 

els quals no teníeu relació? 

 

Us ha agradat mantenir les parelles/grups 

al llarg de la UD o hauríeu preferit canviar? 

 

Creieu que heu establert un lligam amb la 

vostra parella que us ha permès millorar la 

manera de treballar cooperativament? 

 

Creieu que és enriquidor que els membres 

del grup tinguin diferents opinions/idees? 

 

En cas que no funcionin bé els treballs en 

grups, com creus que es podrien millorar? 

 

Context país de procedència  

Us ha agradat treballar sobre els països de 

procedència dels companys de classe? 

 

Us agradaria incloure més sovint el país de 

procedència vostre/dels vostres companys 

a les classes de ciència? 

 

La utilització dels països de procedència us 

ha facilitat l’aprenentatge dels conceptes? 
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Graella d’observació  
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Annex 2. Unitat didàctica de 2n d’ESO 

Sessió 1: Què és un ecosistema? 

1. Dibuixa el que representi per tu un ecosistema: 

 

El docent tindrà unes preguntes per anar guiant la construcció i complementació del 

dibuix: 

● Què creieu que podem veure si observem amb lupa el sòl? 

● L’ecosistema serà el mateix tant si plou com si no? 

● Tots els elements que surten en el dibuix són éssers vius? 

● Els tolls, formats per la pluja, poden considerar-se un ecosistema? o un 

ecosistema ha de ser una zona més extensa com un bosc? 

● Hi ha algú element introduït per l’home? 

● Com s’alimenten les plantes? 

● Observeu matèria orgànica a l’ecosistema? 

Després de la posada en comú: 

2. Llegeix les següents definicions de l’ecosistema. Observa si existeixen 

sinònims pels conceptes principals que defineixen un ecosistema (factor 

biòtics, factors abiòtics i relacions): 

A. L’Ecosistema és el conjunt de factors biòtics, factors abiòtics i 

relacions (de tots els tipus) que s’estableixen entre ells. 

B. L’Ecosistema és el conjunt de components vius (animals i vegetals) i 

no vius (medi físic, aire i aigua) que mantenen diversos tipus de 

relacions. 

C. L’Ecosistema és el conjunt d’éssers vius que ocupen un espai natural i 

les relacions que estableixen entre ells i el medi on viuen. 

D. Un ecosistema està format per elements inanimats (aigua, minerals, 

llum solar, clima...) i un conjunt d’elements animats (plantes, animals, 

bacteris, algues...), que es relacionen mitjançant el flux d’energia i els 

minerals. 
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3. Completeu les següents taules. Escriu com a mínim 5 exemples de cada: 

 

Factors biòtics=Biocenosi 

(éssers vius) 

 

Factors abiòtics=Biòtop  

(elements físics) 

 

Alga Aigua 

  

  

  

  

  

 

Relacions 

Les larves dels insectes mengen algues 

 

 

 

 

 

 

Dubtes que m’han sorgit Solució 
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Sessió 2: Les relacions tròfiques dins l’ecosistema 

Cada espècie ocupa un lloc determinat dintre l’ecosistema, anomenat hàbitat. 

L’hàbitat depèn de les condicions físiques i biològiques de l’espècie i l’ha de 

permetre desenvolupar-se, reproduir-se i sobreviure. Perquè es puguin donar tots 

aquests processos cal que dintre l’hàbitat hi hagi aliments.  

A més, si observem el nostre dibuix amb atenció, veiem que apareixen diferents 

tipus de relacions entre els elements representats. Existeix un tipus de relació que té 

com a finalitat alimentar-se, és a dir, hi ha uns éssers vius que mengen plantes de 

l’ecosistema i altres els animals. Aquest tipus de relació s’anomena Cadena 

alimentària o tròfica. En funció del que mengin, els éssers vius s’agrupen en 

diferents nivells: 

● Productors: són els éssers vius que obtenen l’aliment de la llum, l’aigua, el 

diòxid de carboni i els minerals del sòl i a partir d’aquests elements fabriquen 

el seu propi aliment, per això se'ls anomena productors. Les plantes, les 

algues i alguns bacteris són alguns dels organismes que pertanyen a aquest 

grup. 

● Consumidors: Són éssers vius que s’alimenten de matèria orgànica 

produïda per altres éssers vius de l’ecosistema. Aquest grup es divideix en 

els següents subgrups: 

○ Consumidors primaris o  herbívors: són els éssers vius que 

s’alimenten de vegetals. Els cavalls, les vaques i els conills pertanyen 

a aquest subgrup. 

○ Consumidors secundaris o carnívors: són els éssers vius que 

s’alimenten dels herbívors. Si inclouen vegetals a la seva dieta 

s’anomenen omnívors. La guineu i el porc senglar són alguns 

exemples d’aquest subgrup. 

○ Consumidors terciaris o segons carnívors: són els éssers vius que 

s’alimenten dels animals carnívors. L’àguila real i el linx pertanyen a 

aquest subgrup. 

● Descomponedors: són els éssers vius que s’alimenten dels cadàvers, els 

excrements i les restes dels éssers vius. Dintre d'aquest grup trobem els 

fongs i els bacteris. 

Una Cadena alimentària o tròfica es pot representar gràficament. Cal partir de 

l’ésser viu que és consumit i es dirigeix amb una fletxa cap al que el menja. El 

conjunt de cadenes tròfiques d’un ecosistema s’anomena Xarxa tròfica. 
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1. A partir del dibuix que veu fer a la sessió anterior, completa el requadre 

següent i construeix totes les cadenes alimentàries que observis, el més 

completes possible. 

 

Dibuix sessió anterior: 

 

Ésser viu Dieta Grup tròfic Nivell tròfic 
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Preguntes d’aprofundiment: 

2. Què hi ha al principi de cada cadena alimentària? i al final? 

 

 

 

 

 

 

 

3. Per saber el nivell tròfic al qual pertanyen un ésser viu, cal comptar a quin 

número està de la cadena, que correspondrà al nombre de transferències 

d’energia que s’han produït. Per exemple, la planta de la fotografia anterior 

està en el nivell 1, la papallona al nivell dos, la granota al nivell tres i la serp al 

4. A partir d’aquesta explicació omple la columna del nivell tròfic: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dubtes que m’han sorgit Solució 
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Sessió 3: Les piràmides d’energia 

1. Utilitzant els elements del teu dibuix, elabora una piràmide tròfica i identifica 

els productors, els consumidors primaris, secundaris i terciaris: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Explica d’on prové aquesta energia i quins elements de l’ecosistema la 

transformen en matèria orgànica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Quin nivell tròfic presenta més energia? Quins nivells el segueixen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. L’ herbívor pot aprofitar tota la matèria orgànica de la planta (arbre, arbust, 

herba)? 
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5. Un carnívor aprofitarà tota la matèria orgànica d’un herbívor? O hi ha alguna 

cosa que no aprofiti d’aquest animal? 

 

 

 

 

 

 

 

6. Creieu que si algun animal es menja l’individu que està al nivell més alt de la 

piràmide, adquirirà molta energia? Justifica la resposta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dubtes que m’han sorgit Solució 
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Sessió 4: Modificacions dels ecosistemes 

El monstre de l’Ebre 

Les espècies exòtiques invasores es 

consideren actualment un impacte més 

dels ecosistemes, juntament amb el canvi 

climàtic o la destrucció i alteració de 

l’hàbitat. Després de la pèrdua d’hàbitat, les 

espècies invasores són la segona causa de 

pèrdua de biodiversitat, particularment en 

els ecosistemes d’aigua dolça. Es parla 

d’espècie exòtica invasora quan aquesta 

població d’individus han aconseguit 

establir-se i expandir-se en el medi natural 

gràcies a una gran capacitat reproductiva i 

de dispersió. 

Alguns rius de Catalunya, com el riu Ebre, 

la comunitat de peixos està dominada per 

espècies exòtiques invasores, entre les quals destaca una espècie introduïda 

recentment com és el silur. 

El silur (Silurus glanis) és el peix d’aigua dolça europeu més gran, és natiu a l’est 

d’Europa i a l’oest d’Àsia. Sovint creix fins a més de 2 m i passa dels 100 kg de pes. 

El silur fou introduït inicialment a la península Ibèrica al riu Segre al voltant del 1974, 

a través d’un biòleg alemany anomenat Roland Lorkowsky, qui va portar il·legalment 

32 individus juvenils, per practicar pesca esportiva. 

Aquest peix s’alimenten d’invertebrats, amfibis, aus, però sobretot de diverses 

espècies de peixos. Com que és un depredador molt voraç, el silur és una amenaça 

per a les poblacions de peixos autòctons com anguiles, sabogues o madrilles. 

 

1. Explica amb les teves paraules la diferència entre una espècie exòtica i una 

espècie exòtica invasora?  

 

 

 

 

 

 

2. Què és una espècie nativa o autòctona? 
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3. Com creus que poden afectar les espècies invasores a les espècies natives? 

 

La xarxa tròfica típica de l’Ebre té els següents elements: 

 

4. Què passarà si en aquest ecosistema 

s’introdueix una població de silurs que es 

mengen tots les madrilles (peix de la imatge)? 

Raona l’explicació: 
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5. Què passaria si els consumidors primaris fossin molt abundants? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dubtes que m’han sorgit Solució 
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Les tonyines estan contaminades 

Recentment han sortit moltes notícies 

als diaris alertant que cal evitar el 

consum de tonyina, atès que aquest 

peix porta grans quantitats de mercuri. 

El mercuri és considerat un element 

molt tòxic, ja que l’exposició de dosis 

altes d’aquest element en nens i 

embarassades pot tenir efectes 

neurotòxics i provocar problemes en el 

desenvolupament del cervell. El 

problema més rellevant del  mercuri és 

que s’acumula als teixits i no es pot eliminar. 

Molts estudis recents han demostrat que els grans peixos depredadors com els 

taurons, les tonyines i les sardines són les principals fonts d’ingesta de mercuri, atès 

que porten 1mg/kg de mercuri. Aquest nivell supera les dosis recomanada per 

l’Organització Mundial de la Salut. La presència del mercuri al mar és degut a la 

contaminació per part dels humans, que prové de les indústries farmacèutiques, del 

paper i dels plaguicides. 

 

1. Observa la taula següent i digues quins organismes tenen més i menys 

mercuri i a quin nivell tròfic pertanyen: 

Organisme Mercuri (mg/Kg) 

Cranc 0.06 

Bivalva 0.01 

Tauró 3.78 

Tonyina 0.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Amb l’ajuda de la xarxa tròfica següent raona quins organismes acumularan més 

mercuri? Justifica la resposta: 
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Dubtes que m’han sorgit Solució 
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Sessió 5, 6 i 7: Llavors on anem? 

País: 

Membres del grup (6): 

Ecosistema Elements del 
biòtop 

Elements de la 
biocenosis 

Problemes 
ambientals/ 
Impacte humà 

Coordinació i 
disseny de 
l’exposició 

Aquàtic o 
Terrestre 

Membre 1 Membre 2 Membre 3 Membre 4 

 

País Ecosistema Pàgina Web 

Filipine
s 

Bosc tropical 
plujós 

http://global.mongabay.com/es/ 
http://bosctropical.blogspot.com.es/ 
http://bosctropicallasalle.blogspot.com.es/p/definicio-del-biotop.html 

Síria Muntanyes de 
l’Antilíban, 
Bosc de pi 
Alepo 

http://www.arabespanol.org/siria/siria.htm 
http://www.voyagesphotosmanu.com/fauna_flora_siria.html 
http://greenarea.me/es/174861/el-bosque-de-siria-en-peligro/ 

Paragu
ai 

Bosc Atlàntic http://www.wwf.org.py/_donde_trabajamos_/bosque_atlantico 
https://paraguay.wcs.org/es-es/Paisajes/Bosque-Atl%C3%A1ntico.aspx 

Perú Serrania 
estepària 

http://cienciageografica.carpetapedagogica.com/2014/07/ecorregion-
de-la-serrania-esteparia.html  
http://www.peruecologico.com.pe/ecorregion_serrania_1.htm 
http://cdam.minam.gob.pe/publielectro/impacto%20ambiental/Analisisim
pactoambiental.pdf 

Índia Els esculls 
coral·lins de 
l’Oceà Índic 

http://www.biopedia.com/arrecifes-de-coral/ 
http://ponce.inter.edu/acad/cursos/ciencia/pages/corales.htm 
http://www.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/cambio_climat
ico/el-cambio-climatico-y-los-arre.pdf 

Marroc El desert del 
Sàhara 

http://www.jmarcano.com/nociones/bioma/desierto.html 
http://www.sahara-online.net/Sahara-Occidental/Fauna-y-flora-619.aspx 
http://cienciasforestales.inifap.gob.mx/editorial/index.php/Forestales/arti
cle/viewFile/875/873 

Xina El bosc 
temperat de la 
muntanya de 
Changbai 

http://www.jmarcano.com/nociones/bioma/templado.html 
http://spanish.china.org.cn/spanish/xi-difang/jilin.htm 

Espany
a 

La Fageda 
d’en Jordà 

http://www.altagarrotxa.org/#!alta-garrotxa 
http://parcsnaturals.gencat.cat/web/.content/home/zona_volcanica_de_l
a_garrotxa/visitans/guia_de_visita/que_shi_pot_fer/43_100655.pdf 
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/31384/1/036407.pdf 

 

 

http://global.mongabay.com/es/
http://bosctropical.blogspot.com.es/
http://bosctropicallasalle.blogspot.com.es/p/definicio-del-biotop.html
http://www.arabespanol.org/siria/siria.htm
http://www.voyagesphotosmanu.com/fauna_flora_siria.html
http://greenarea.me/es/174861/el-bosque-de-siria-en-peligro/
http://www.wwf.org.py/_donde_trabajamos_/bosque_atlantico
https://paraguay.wcs.org/es-es/Paisajes/Bosque-Atl%C3%A1ntico.aspx
http://cienciageografica.carpetapedagogica.com/2014/07/ecorregion-de-la-serrania-esteparia.html
http://cienciageografica.carpetapedagogica.com/2014/07/ecorregion-de-la-serrania-esteparia.html
http://www.peruecologico.com.pe/ecorregion_serrania_1.htm
http://cdam.minam.gob.pe/publielectro/impacto%20ambiental/Analisisimpactoambiental.pdf
http://cdam.minam.gob.pe/publielectro/impacto%20ambiental/Analisisimpactoambiental.pdf
http://www.biopedia.com/arrecifes-de-coral/
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