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Resum 

Actualment molts dels centres educatius catalans tenen implantat el model 1 a 
1, on els alumnes gaudeixen d’un ordinador portàtil personal, així com d’altres 
recursos digitals. En el present treball de fi de màster es busca estudiar i 
analitzar de quina manera treballar amb l’ordinador portàtil a l’aula de forma 
que l’alumne guanyi autonomia. L’objectiu és que mitjançant l’ordinador 
l’alumne treballi competències com és l’habilitat de cercar informació a la xarxa, 
i alhora apropiar-se d’aquesta informació, habilitats d’aprendre a aprendre, on 
l’alumne ha de ser capaç de prendre consciència del seu procés 
d’aprenentatge, així com a aprendre a organitzar-se, entre d’altres. 

Primerament es realitzarà una primera aproximació teòrica sobre l’ús de 
l’ordinador a l’aula, on es farà referència als diferents models, experiències i/o 
programes de digitalització dels centres educatius implantats al llarg de l’estat. 
D’altra banda, també es definirà el concepte autonomia, així com es 
determinaran quins aspectes la caracteritzen i cal tenir en compte quan parlem 
d’autonomia d’un alumne. 

En aquest sentit, el centre educatiu del pràcticum té implantat el model 1 a 1 
pel que es va voler aprofitar aquests recursos i dissenyar la unitat didàctica del 
pràcticum tot tenint en compte alguns dels criteris que caracteritzen l’autonomia 
dels alumnes. Durant la intervenció es van dissenyar activitats en les que els 
alumnes havien de cercar informació de la xarxa, contrastar-la i exposar-la en 
petit grup, entre d’altres.  

En general, i tenint en compte els resultats observats, els alumnes tendeixen a 
visitar només una pàgina web, corresponent a la viquipèdia i tenen dificultats a 
l’hora d’explicar amb les seves paraules la informació trobada. No obstant, al 
llarg de la unitat didàctica s’ha pogut observar una millora en relació a aquestes 
dinàmiques de treball. 

Paraules clau: model 1 a 1, recurs digital, autonomia, competències, aprendre a 
aprendre. 

 

Resumen 

Actualmente muchos de los centros educativos catalanes tienen implantado el 
modelo 1 a 1, donde los alumnos disfrutan de un ordenador portátil, así como 
de otros recursos digitales. En el presente trabajo de fin de máster se busca 
estudiar y analizar de qué manera trabajar con el ordenador portátil en el aula 
de forma que el alumno gane autonomía. El objetivo es qué mediante el 
ordenador el alumno trabaje competencias como es la habilidad de buscar 
información en la red, y a la vez, apropiarse de esta información, habilidades de 
aprender a aprender, donde el alumno debe ser capaz de tomar conciencia de 
su proceso de aprendizaje, así como a aprender a organizarse, entre otros. 

Primeramente, se realizará una primera aproximación teórica sobre el uso del 
ordenador en el aula, donde se hará referencia a los diferentes modelos, 
experiencias i/o programas de digitalización de los centros educativos 
implantados a lo largo del estado. Por otro lado, también se definirá el concepto 



L’ús de l’ordinador a l’aula en el model 1 a 1. Disseny d’activitats que millorin l’autonomia dels alumnes . 

3 
 

de autonomía, así como se determinaran que aspectos la caracterizan y es 
necesario tener en cuenta cuando hablamos de autonomía de un alumno. 

En este sentido, el centro educativo del practicum tiene implantado el modelo 1 
a 1 por lo que se quiso aprovechar estos recursos y diseñar la unidad didáctica 
del practicum teniendo en cuenta algunos de los criterios que caracterizan la 
autonomía de los alumnos. Durante la intervención se diseñaron actividades 
donde los alumnos debían buscar información en la red, contrastarla y 
exponerla en pequeño grupo, entre otras. 

En general, y teniendo en cuenta los resultados observados, los alumnos 
tienden a visitar solo una página web, correspondiente a la wikipedia, y tienen 
dificultades a la hora de explicar con sus palabras la información encontrada. 
No obstante, a lo largo de la unidad didáctica se ha podido observar una 
mejora en relación a estas dinámicas de trabajo. 

Palabras clave: modelo 1 a 1, recurso digital, autonomía, competencias, 
aprender a aprender 



L’ús de l’ordinador a l’aula en el model 1 a 1. Disseny d’activitats que millorin l’autonomia dels alumnes . 

4 
 

1. Introducció 

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

El currículum d’ESO en l’àmbit cientificotecnològic està organitzat per 
competències, on s’entén la competència científica com la capacitat i voluntat 
d’utilitzar els coneixements i la metodologia científica per explicar la naturalesa. 
(Currículum educació secundària obligatòria. Decret  187/2015. Generalitat de 
Catalunya). 

També, es defineixen tres competències més de caire transversal, a 
desenvolupar des de totes les matèries cursades i nivells de l’ESO, 
corresponent a les competències comunicativa, personal i interpersonal, i 
digital. 

En aquest sentit, el present estudi pretén treballar continguts de ciències, 
concretament l’ecosistema i les plantes, mitjançant l’ús de les TIC, amb 
l’objectiu de treballar i aprofundir en la competència digital, especialment la 
cerca, tractament i comunicació d’informació, i alhora que els alumnes guanyin 
seguretat i habilitats personals, tot desenvolupant una major autonomia 
personal de l’alumne. 

 

1.2. Justificació de les raons que han portat a escollir-lo 

Durant la fase d’observació del Practicum vaig observar que els alumnes de 1er 
d’ESO utilitzaven l’ordinador portàtil. Una de les activitats observades 
corresponia a completar unes taules sobre diferents tipus de roca a partir de la 
cerca d’informació a Internet. 

La majoria d’alumnes estaven implicats en l’activitat i treballaven de forma 
correcta. No obstant, vaig poder observar com alguns alumnes utilitzaven 
l’ordinador per a altres usos com són jocs, o la realització d’altres cerques no 
relacionades amb la matèria.  

Un altre aspecte que em va cridar l’atenció va ser que la majoria d’alumnes que 
treballaven i van completar les taules havien consultat únicament la Viquipèdia, 
i què en molts casos l’alumne només copiava la informació sense arribar a 
tractar-la i entendre-la. En aquest sentit, s’observa que força alumnes no són 
capaços de raonar el que anoten, i en cas de no trobar la resposta de forma 
explicita en la font consultada, aquests es bloquegen i deixen els camps en 
blanc. 

Davant d’aquestes observacions, em vaig preguntar com es podria ajudar als 
alumnes de manera que aquests guanyessin habilitats competencials i siguin 
més autònoms tot aprofitant els recursos digitals que disposa el centre. 
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1.3. Descripció de les necessitats o oportunitats que es perceben 
per fer innovació i recerca en el tema escollit 

La tecnologia de la informació i comunicació ha revolucionat i canviat el món i 
societat. Aquesta és una part substantiva dels sistemes financers i 
empresarials, dels serveis administratius i de gestió dels governs, de l’oci i 
temps lliure, de les indústries culturals i de la informació. (Moreira, M. A., 2011). 

Aquesta revolució també ha arribat a les escoles, tot i que en menor mesura i a 
un ritme més lent.  

Des dels anys 80 s’han dut a terme projectes i programes amb l’objectiu 
d’apropar i integrar aquestes noves tecnologies en la dinàmica escolar. 

Actualment les TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicació) poden 
proporcionar i/o estan proporcionant un nou entorn d’ensenyança i 
aprenentatge per a l’alumnat i professorat facilitant nous entorns i escenaris de 
formació. (Domingo Coscollola, M., & Marquès Graells, P., 2013). Les TIC 
amplien l’oferta informativa i les possibilitats d’orientació i tutorització, eliminen 
barreres espai-temporals, faciliten el treball col·laboratiu i l’autoaprenentatge i 
potencien la interactivitat i la flexibilitat en l’aprenentatge (Cabero, 2006). 

Segons diversos estudis sobre l’ús de les TIC en el sistema escolar, s’ha 
observat que les característiques organitzatives i metodològiques d’avui en dia 
en molts centres educatius espanyols no permeten un aprofitament i 
desenvolupament eficient. Els centres han de continuar canviant de forma que 
l’ús de les TIC s’integri totalment i transversalment a les pràctiques didàctiques. 
No obstant, l’ús de les tecnologies digitals, acostuma a ser reproductiu, tot 
mantenint el status quo de la pedagogia tradicional, basada en la transmissió i 
repetició d’informació, pel que aquesta difícilment passa a ser coneixement 
significatiu. (Bosco, A., 2013). 

Les TIC són un recurs que poden oferir un ampli ventall d’oportunitats i 
estratègies de treball a l’aula, des de treballar continguts, gestió de l’aula o 
aprofundir en aspectes més competencials. No obstant, en l’actualitat moltes de 
les activitats es centren en els continguts, pel que és necessari continuar 
innovant tot buscant extreure la màxima rendibilitat a nivell didàctic d’aquests 
recursos. 

En el present estudi s’ha volgut aprofundir en com l’ús de les TIC pot ajudar i 
millorar aspectes competencials, concretament aquells aspectes digitals i 
associats a l’autonomia dels alumnes. En aquest sentit, s’ha analitzat i avaluat 
com el disseny i les eines utilitzades en diferents activitats poden influir i/o 
aportar significativament alguna millora en aspectes com és que l’alumne 
aprengui a expressar-se, a contrastar i/o apropiar-se de la informació cercada a 
la xarxa. 

 

1.4. Relació del tema escollit amb el context de les pràctiques 

La selecció del tema va sorgir arrel de les observacions fetes i preguntes 
plantejades durant la fase d’observació al centre educatiu on he realitzat les 
pràctiques. 
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Concretament, aquest centre disposa del model 1 a 1 implantat, pel que tots els 
alumnes disposen d’un ordinador portàtil personal, especialment en l’ESO, ja 
que a batxillerat la forma de treballar es força diferent. 

Durant la fase d’observació, vaig veure com els alumnes treballaven un conjunt 
d’activitats amb l’ordinador i com aquestes captaven el seu interès. 

En aquest sentit, em vaig plantejar qüestions sobre com es podria aprofundir i 
aprofitar aquests recursos i treballar aspectes més competencials relacionats 
amb l’autonomia de l’alumne com són que aquests siguin més reflexius, que 
millorin la seva capacitat d’expressar-se i/o argumentin idees i conceptes. 

 

1.5. Models i teories relacionats amb la temàtica escollida 

Ús de les TIC en l’educació 

Les polítiques educatives desenvolupades en els últims anys s’han focalitzat en 
dotar a les escoles de recursos tecnològics. La incorporació massiva de 
tecnologia a les aules pretenia afavorir l’aparició de nous models de pràctica 
educativa per al professorat i l’adquisició de competències digitals per a 
l’alumnat. No obstant, alguns estudis afirmen que l’ús d’aquestes tecnologies 
no han representat una millora en la qualitat dels processos educatius i 
d’aprenentatge. 

Un dels models més estès és el model 1 a 1 o un ordinador per alumne. No 
obstant, quins efectes tenen el model 1 a 1 sobre l’ensenyança i 
l’aprenentatge? 

Segons l’estudi d’avaluació realitzar pel Texas Center for EducationalResearch 
(2008) es va concloure: 

- Els professors tendeixen a canviar la seva mentalitat o visió de 
l’ensenyança cap a perspectives més constructivistes i basades en 
l’activitat de l’alumnat. 

- Els alumnes desenvolupen un nivell superior de pensament degut a la 
realització d’activitats d’aprenentatge de major complexitat. 

- Les interaccions comunicatives i de treball entre els alumnes 
s’incrementaren. 

M. Dunleavy, S. Dexter i W. F. Heinecke (2007) van observar en un estudi 
qualitatiu de dos centres escolars nord-americans amb el model 1 a 1 
implantat, que els usos més freqüents dels ordinadors a les aules corresponien 
a tasques d’investigació en línia, d’ús d’eines de productivitat, d’exercicis i 
pràctiques, i la comunicació electrònica.  

En el cas del sistema escolar espanyol, Bosco, A (2003), apunta en un estudi 
com l’ús didàctic de les tecnologies digitals a l’aula es centra en la realització 
de tasques com suportar les exposicions magistrals del professor, demanar als 
alumnes la realització d’exercicis interactius de baix nivell de complexitat 
cognitiva, complementar i/o ampliar continguts del llibre de text mitjançant la 
cerca a Internet i/o ensenyar competències informàtiques en l’ús del software. 

No obstant, Holcomb (2009) conclou que s’han de tenir expectatives realistes 
sobre els beneficis de les TIC en els estudiants ja que els seus efectes 
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requereixen temps, i que tant els professors com els alumnes necessiten un 
període d’ajust i d’adaptació. 

D’altra banda la crítica més estesa sobre aquest tipus de polítiques és el fet de 
que s’ha centrat en la incorporació massiva de tecnologia a les aules tot 
esperant que es traduís en una millora en els resultats escolars, sense tenir en 
compte les metodologies didàctiques per a l’ús d’aquestes (Cuban, 2006). 
Simplement s’han substituït els materials vells per noves tecnologies, tot 
mantenint les mateixes metodologies i activitats d’aprenentatge, i per tant 
desconsiderant la dimensió pedagògica. (Weston i Bain, 2010) En aquest 
sentit, tal com descriu Domingo, M i Marquès, P.(2013) en el seu estudi sobre 
la pràctica docent i les TIC als centres educatius a l’estat espanyol, la integració 
de les TIC hauria d’anar unida a un procés d’innovació educativa, ja que sinó el 
resultat són aules amb tecnologia, però sense pedagogia. 

 

Passar de les TIC a les TAC: 

En els últims anys l’èmfasi per les TIC a l’escola s’ha posat en el desplegament 
de infraestructures bàsiques, maquinaris i programaris. El repte avui hauria de 
tenir per objectiu elaborar i difondre nous recursos per facilitar el procés 
d’aprenentatge i de creació de coneixement que faciliten les TIC: les TAC 
(Tecnologies de l’Aprenentatge i el Coneixement) (Vivancos, 2003). 

Es tractaria de convertir la informació que poden proporcionar les TIC en 
coneixement eficaç, el raonament i l’esperit crític necessaris, la capacitat 
d’organitzar-se en les feines i també incorporar determinades actituds com el 
sentit de la responsabilitat i la disciplina, la perseverança i el rigor en la 
realització dels treballs. 

Analitzant el procés d’implantació i/o d’ús de les TIC, primerament es va donar 
una etapa d’aprenentatge sobre les TIC, on es va ensenyar les parts i funcions 
de l’equipament i programari. Una segona etapa d’aprenentatge de les TIC, on 
la tecnologia s’utilitza com a complement del llibre de text o com a recurs 
il·lustratiu del que s’explica a l’aula. No obstant, l’objectiu és utilitzar les TIC 
com a element essencial en l’adquisició de competències. Aquesta tercera 
etapa implica aprendre amb les TIC i haurien d’ajudar a l’alumne a aprendre 
significativament, construint el seu propi coneixement (TAC). (Domènech 
Girbau, M., 2008) 

En aquest sentit, les TAC posen èmfasi en les competències i han de permetre 
transformar la informació en coneixement, tot facilitant la construcció de models 
científics, fer inferències i deduccions, comprendre la informació, integrar-la i 
aplicar-la en diferents situacions i contextos. 

 

Que entenem per autonomia de l’alumne? 

Primerament, és clau i necessari definir el concepte d’autonomia i les habilitats 
d’una persona autònoma per tal de conèixer quins elements cal tenir en compte 
a l’hora de dissenyar les activitats per tal de que l’alumne pugui treballar una o 
més d’aquestes habilitats. 
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Parlar d’autonomia o de potenciar l’autonomia d’un alumne es refereix a la 
creació i/o potenciació d’estratègies d’aprenentatge individuals, on 
l’aprenentatge és un procés a realitzar pel propi individu.  

En aquest cas, els continguts didàctics busquen el desenvolupament de 
tècniques i estratègies d’estudi autònom, que permetin a l’alumne programar, 
planificar i autoavaluar el seu aprenentatge (Giovannini, A., 1994), tot 
empoderant a l’alumne en les decisions sobre el seu aprenentatge i fomentant 
la seva participació. 

A més a més, a part de treballar les competències acadèmiques també és 
’important treballar les competències personals. En aquest sentit, es busca que 
l’alumne sigui capaç d’opinar, argumentar i reflexionar críticament sobre les 
idees pròpies i dels altres. (Von Duyke, K. S., 2013). 

 

1.6. Breu revisió d’experiències desenvolupades en el mateix 
tema  

A Espanya, les polítiques educatives de foment i introducció de les TIC a les 
aules es van iniciar a través del Programa 2.0, aprovat pel Consell de Ministres 
el 4 de setembre de 2009. Aquesta introducció es va realitzar de forma desigual 
ja que algunes comunitats autònomes no van signar el conveni amb el 
Ministerio de Educación i van optar per crear un programa propi. 

D’altra banda, a més de la dotació de recursos digitals als centres, tal com s’ha 
comentat en punts anteriors, la clau és la metodologia que s’utilitza en la 
pràctica docent i la necessitat de que les TIC estiguin incloses en el procés 
d’innovació educativa. (Domingo Coscollola, M., & Marquès Graells, P., 2013) 

En aquest sentit, existeixen molts projectes que analitzen les pràctiques 
educatives i l’ús innovador de les TIC a l’aula, com per exemple, el projecte 
“Políticas y prácticas en torno a las TIC en la enseñanza obligatòria: 
Implicaciones para la innnovación y la mejora (Ministerio deCiencia e 
Innovación. SEJ2007-67562)”. Així com iniciatives que es focalitzen en la 
pràctica docent amb la voluntat de formar i constituir un suport als docents que 
treballin o vulguin treballar amb les TIC. El projecte d’Investigació AULATICE, 
és un pla de formació Impulsat per DIM-UAB 2009 i està estructurat en cinc 
sessions formatives i un període d’experimentació amb el que es busca 
impulsar l’ús didàctic de les TIC als centres educatius i la innovació educativa. 
(Domingo Coscollola, M., & Marquès Graells, P., 2013). 

Tal com s’ha anat senyalant anteriorment, un dels principals problemes o 
crítiques observades és l’absència d’aquest enfoc més competencial en les 
pràctiques educatives amb les TIC. No obstant, en els últims anys han anat 
sorgint experiències que han integrat les TIC en processos formatius, en 
metodologies actives i participatives. A continuació s’exposa un conjunt 
d’estratègies o metodologies on mitjançant l’ús de les TIC es pretén afavorir el 
pensament científic i el desenvolupament de la creativitat en un marc 
constructivista i de treball cooperatiu. 

- Webquest: Metodologia d’aprenentatge cooperatiu, basada en l’accés, el 
maneig i l’ús d’informació de la Xarxa. Es tracta d’activitats estructurades 
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que procuren guiar als estudiants en la cerca d’informació, solució de 
problemes, anàlisi o síntesi. Utilitza un lloc web per oferir orientacions, 
recursos i consignes. 

- TAF (Treball Amb Fonts d’informació): eines didàctiques que treballen a 
partir de la cerca i consulta de diferents fonts d’informació. Existeixen 
diferents tipus de TAF com són el d’integració, de relació, de construcció 
i/o de recerca.  

A més a més, d’altres estratègies que promoguin l’aprenentatge en xarxa com 
són les webgincames o webtasks (Barba, C., 2010). 

D’altra banda, tot i que no necessàriament es treballa mitjançant les TIC, els 
ABP (Aprenentatge a Base de Problemes), poden ser una bona estratègia 
educativa on l’alumne de forma col·laborativa i amb l’ús de les TIC pot arribar a 
construir el seu propi coneixement tot donant resposta a un problema inicial. 

 

Pel que fa al contingut educatiu digital, es troba el Proyecto Agrega 
(http://agrega2.red.es/visualizadorcontenidos2/Portada/Portada.do;jsessionid=1
C3338D12ABB165FA5F09A92350AD544), el que consisteix en una federació 
de fons de continguts digitals educatius, validats pedagògicament, d’accés 
gratuït i pensat per a la comunitat docent. (Hernández, S. M., & SCOPEO, O., 
2011). 

 

1.7. Situació del tema en realitat i globalitat del context del 
sistema educatiu català 

Catalunya porta més de 25 anys apostant i duent a terme polítiques educatives 
centrades en la promoció i ús de les TIC a les aules. Concretament el 1986 ja 
es va crear el Programa d’Informàtica Educativa (PIE).  

No obstant, durant aquests anys els esforços es van centrar en equipar i dotar 
d’infraestructures els centres més que en les accions pedagògiques, és a dir, 
es va prioritzar les polítiques d’innovació tecnològica davant les polítiques 
pedagògiques, pel que les expectatives esperades en relació a la tecnologia no 
es van acabar de complir. 

En aquest sentit, al 2007 es dóna un canvi i una clara voluntat del Departament 
d’Educació d’apostar per polítiques més pedagògiques on enlloc de les TIC 
s’aposta per les TAC.  

A partir d’aquest canvi, al 2009 es va aprovar a nivell estatal el projecte Escuela 
2.0. En el cas de Catalunya, el projecte eduCAT1x1, en el que s’implanta el 
model 1x1, i es va intervenir als centres dotant-los amb ordinadors portàtils, 
canons de projecció i pissarres digitals i connectant-los a la xarxa. Es va crear 
una plataforma d’accés a continguts digitals i es va facilitar formació i suport, 
especialment per al personal docent. 

Durant el curs 2011 - 2012 es preveia que el projecte s’implantés de forma 
generalitzada als centres educatius catalans, no obstant, degut al canvi de 
govern, es van donar diverses modificacions, i es va crear un nou programa 
anomenat eduCAT 2.0, que va integrar als centres participants en l’anterior 
programa. 
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Aquest programa serà modificat de nou, al 2012, després de que el programa 
estatal Escuela 2.0 sigui suspès degut a les retallades pressupostaries del 
Ministeri. En aquest cas, el programa autonòmic deixa d’estar subvencionat i 
conseqüentment, la seva implantació passa a ser opcional i el finançament dels 
equips a càrrec de les famílies, entre d’altres. (Cano, C. A., Catasús, M. G., 
&Fontanillas, T. R., 2014). 

 

D’altra banda, l’estudi SITES 2006 examina l’ús pedagògic de les TIC en 
alguns centres educatius catalans i com els entorns i els factors professionals 
el condicionen. 

En aquest sentit, emfatitza la importància en passar del rol del professor com a 
única font d’informació, la necessitat de canviar la metodologia de treball i 
donar més protagonisme i responsabilitat a l’alumnat davant dels seus 
aprenentatges, així com utilitzar recursos que siguin útils i significatius i que 
permetin l’autonomia i l’autoavaluació per a la seva formació. (Ruiz, F., 2008) 

No obstant, segons aquest estudi, s’observa com l’ús educatiu de les TIC 
s’insereix en un context profundament marcat per l’orientació pedagògica 
tradicional. D’altra banda, un elevat percentatge dels professors participants 
senyala que no estan prou formats i la necessitat de poder disposar de més 
temps per poder plantejar els canvis necessaris. 

 

1.8. Objectiu general del treball i objectius específics 

Objectiu general 

Dissenyar un conjunt d’activitats a realitzar amb l’ordinador portàtil (cerca 
d’informació a la xarxa, tractament i exposició de la informació cercada) que 
permetin millorar aspectes competencials en relació a l’autonomia dels 
alumnes. 

Objectius específics 

1. Millorar les habilitats dels alumnes sobre cerca de informació a la xarxa. 
2. Conscienciar sobre la importància de contrastar la informació cercada i 

identificar què ens aporta fer-ho. 
3. Analitzar el grau d’apropiació de la informació cercada individualment 

amb l’ordinador i les dificultats trobades. 
4. Millorar la capacitat dels alumnes d’exposar idees i continguts, i analitzar 

les dificultats i beneficis observats a l’exposar en petit grup. 
5. Valorar la capacitat de treball autònom dels alumnes i com la realització 

d’activitats de treball individual amb l’ordinador els ajuda. 
6. Valorar les activitats realitzades amb l’ordinador en relació a la motivació 

dels alumnes, i l’assoliment del coneixement i d’aspectes competencials. 
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1.9. Breu descripció dels continguts del TFM 

El present TFM s’estructura en 4 apartats. En l’apartat 1 es troba la introducció 
corresponent al marc teòric de l’estudi, la seva justificació, contextualització al 
centre de pràctiques i objectius. En el segon apartat es descriu l’observació a 
l’aula on es defineix les característiques de la mostra estudiada, la metodologia 
i instruments utilitzats en la recollida de dades. Pel que fa al tercer apartat, en 
aquest es troba descrita la proposta educativa plantejada així com la 
intervenció docent al centre i els resultats obtinguts. Finalment s’analitzen els 
resultats i se n’extreuen les conclusions i les possibles propostes de millora. 
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2. Descripció de l’observació a l’aula 

2.1. Descripció i relació de les característiques socioafectives i 

psicoevolutives del grup 

El centre educatiu on s’ha realitzat l’estudi, correspon a l’INS Terres de Ponent, 
ubicat a la localitat de Mollerussa i considerat com un centre d’alta complexitat 
on hi ha un elevat % d’immigració, casos problemàtics i/o amb necessitats 
especials. 

La mostra d’estudi està constituïda per les classes de 1er d’ESO A i B, amb 27 
alumnes cadascuna i fent un total de 54 alumnes, tot i que en el segon grup es 
donen dos casos d’absentisme. 

Els grups són heterogenis o bé tenen diferents nivells. En relació a la diversitat 
cultural i/o d’origen, en el primer grup es troben quatre alumnes immigrants o 
fills d’immigrants, i un alumne d’ètnia gitana. Al segon grup, la diversitat cultural 
i/o d’origen és major, on es troben fins a tretze alumnes immigrants o fills 
d’immigrants. No obstant, cap d’aquests presenta dificultats de comprensió, tot i 
que en el segon grup es troba un alumne d’origen xinès, que, degut a aspectes 
de la seva personalitat però també culturals, gairebé no es comunica, 
especialment amb les noies, pel que la interacció amb ell pot ser complicada. 

Pel que fa al nivell i/o ritme d’aprenentatge, en ambdós grups es troben 
alumnes amb un nivell d’aprenentatge i rendiment relativament baix, així com 
d’altres que destaquen pel seu bon rendiment acadèmic, per la seva implicació 
i capacitats demostrades.  

No obstant, s’observa un desinterès i falta d’implicació i treball per part de 
l’alumnat de forma generalitzada, especialment a l’hora d’entregar produccions, 
el que repercuteix en els resultats acadèmics. 

D’altra banda, en el grup B es troba un alumne amb un lleuger dèficit cognitiu 
diagnosticat i un alumne amb TDAH. En el primer cas, tot i aquest dèficit, 
l’alumne mostra una gran implicació i motivació en les classes. A més a més, 
està totalment integrat dins del grup classe i molts cops, són els companys els 
que el tutoritzen i li fan suport. Pel que fa a l’alumne amb TDAH, aquest 
presenta un marc simptomàtic força sever, i està controlat amb medicació, tot i 
que en moltes ocasions aquest es mostra incapaç de concentrar-se i/o estar-se 
quiet al seu lloc. 

D’altra banda, es tracta d’alumnes de primer d’ESO i, per tant, en la fase inicial 
de l’adolescència, un període de transició, en el que hi ha un procés de 
maduració, biològica, psicològica i social (Perinat, 1997). El seu grau de 
maduresa, especialment en els nois és baix. D’altra banda, en ambdós grups 
es troben alumnes repetidors i s’observa diferències en el grau de maduresa 
entre aquests. 

Les sessions es realitzen a la seva aula amb el grup sencer (27 alumnes), no 
obstant una hora a la setmana es realitza la classe al laboratori, on el grup es 
desdobla en dos subgrups.  
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Les dinàmiques a les aules i l’ambient de treball són bons, tot i que en la classe 
B, degut a la presència d’algun alumne una mica més disruptiu, i especialment 
quan es presenta un dels alumnes absentistes, es poden donar situacions més 
problemàtiques. 

 

2.2. Justificació del plantejament d’exploració i recerca del tema 
escollit 

El centre educatiu de l’estudi té una gran trajectòria en la introducció de les 
noves tecnologies. Des del 2005 ha anat integrant de forma progressiva aquest 
tipus de tecnologia en els diferents espais del centre i a les aules. El model 1 a 
1 es va implantar inicialment en una de les línies d’ESO, concretament 3er 
d’ESO, al curs 2009-2010. No obstant, durant el curs 2010-2011 tota la 
secundària tenia ja implantat aquest model. 

Actualment degut a les retallades, el programa ha vist modificat la seva filosofia 
i forma de treball. En aquest sentit, l’ordinador ha passat a ser una eina de 
suport amb la que treballar de forma més puntual, i destinada bàsicament a la 
cerca d’informació i/o visualització d’imatges o vídeos. 

No obstant, cal destacar què en la societat actual, híper connectada i on l’ús de 
l’ordinador és un requisit indispensable, és important que els alumnes 
aprenguin a utilitzar-lo i que alhora de treballar els continguts de classe, 
treballin també aspectes competencials, i d’aquesta manera s’aprofitin els 
recursos de què disposa el centre. 

 

2.3. Descripció de les pautes que s’han seguit i els instruments o 

tècniques utilitzades 

En el present estudi s’han utilitzat diferents instruments de recollida de dades: 

� Anàlisi del dossier: Durant les sessions a l’aula, els alumnes van 
completar un dossier de treball. Mitjançant la seva anàlisi, recollida en una 
taula (vegeu Annex VII), es busca observar el grau d’apropiació de la 
informació cercada i dels continguts treballats.  
 

� Taules d’observació: Al finalitzar cada sessió es completava una taula 
(vegeu Annex IV), en la que es recollien els comportaments i actituds 
observades durant la sessió, així com la forma de treball en el grup, la 
participació i la qualitat, corresponent a la coherència i argumentació, de les 
intervencions realitzades. 

 
� Qüestionari autoavaluació i coavaluació: Durant la UD els alumnes van 

realitzar dues activitats de cerca, apropiació i exposició d’informació, 
corresponent a les activitats 5 i 7 del dossier. Al finalitzar l’activitat es va 
repartir entre els alumnes un qüestionari d’auto i coavaluació (vegeu Annex 
I). En la primera part, l’alumne havia de reflexionar sobre la feina realitzada 
durant la cerca d’informació, mentre que en la segona part són els 
companys que avaluen la forma, informació i claredat dels continguts 
exposats. 



L’ús de l’ordinador a l’aula en el model 1 a 1. Disseny d’activitats que millorin l’autonomia dels alumnes . 

14 
 

� Qüestionari final: L’últim dia de la intervenció es van repartir als alumnes 
un qüestionari (vegeu Annex II). El qüestionari conté 8 preguntes obertes, 
que pretenen que l’alumne reflexioni sobre el seu propi procés 
d’aprenentatge i/o com les activitats realitzades han influït en aquest i el 
valori de forma qualitativa. Les diferents respostes descrites pels alumnes 
es van agrupar en categories.  
 

� Qüestionari valoració UD: Al final de la UD també es va repartir un 
qüestionari per conèixer les valoracions i observacions dels alumnes sobre 
les activitats i forma de treballar realitzades durant la UD. 
 

� Entrevista mentor: Durant l’última setmana de la intervenció, es va 
realitzar una entrevista a la professora de ciències naturals, mentora del 
pràcticum, a partir d’un qüestionari preparat prèviament (vegeu Annex V), 
per tal de conèixer com s’ha viscut la implantació del model 1 a 1 al centre 
educatiu, així com les percepcions i valoracions de les sessions. 

 
Taula 1. Metodologia de la recollida de la informació en funció dels objectius específics. 
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3. Desenvolupament de la intervenció docent 

3.1. Descripció de la unitat didàctica 

La UD dissenyada i aplicada al pràcticum, a partir de la qual s’estableix el marc 
d’estudi del present TFM, es troba dins de la matèria de Biologia i està dirigida 
als alumnes de 1er d’ESO, concretament els grups A i B, de l'INS Terres de 
Ponent (Mollerussa). 

En la UD, es realitza una introducció al concepte ecosistema, els elements que 
el formen i com aquests es relacionen entre ells. A partir d’aquest, es va 
introduir el concepte planta, tot explorant les idees prèvies i relacionant-ho amb 
el model ésser viu. Els alumnes van treballar els diferents tipus de plantes, i les 
seves funcions vitals com són la nutrició, reproducció i relació. 

Els objectius procedimentals de la UD eren que l’alumne fos capaç de 
plantejar-se preguntes, formular hipòtesis, reflexionar sobre les seves idees 
prèvies, i aprendre a partir de la cerca d’informació, el seu tractament i 
apropiació, tot promovent la construcció del propi coneixement. Es buscava que 
l’alumne fos capaç de reflexionar, construir i argumentar opinions amb una 
mirada científica i que donés resposta a problemes quotidians. 

En aquest sentit, al llarg de la UD es van plantejar exercicis de reflexió i 
discussió, mitjançant activitats interactives amb l’ILDE, així com dos casos a 
treballar a partir de dos contextos que pretenien situar l’alumne en una situació 
propera que fomentés l’interès i el motivés. 

El fil conductor i context d’aplicació en la construcció del model d’ecosistema i a 
partir dels quals es van plantejar els dos casos problema, correspon a l’espai 
humit de l’Estany d’Ivars i Vila-sana, situat a pocs Km de distància de 
Mollerussa. A partir dels casos problema es van plantejar un conjunt de 
preguntes on es requeria que els alumnes cerquessin la informació a la xarxa 
tot participant de forma activa en la construcció i apropiació significativa del 
propi coneixement. 

Aquestes situacions problema es van plantejar de la mà d’en Pau i en Jordi, 
dos alumnes de la mateixa edat i de Mollerussa que els hi agrada fer 
excursions a l’espai natural descrit. En un dels casos, en Jordi i en Pau troben 
en l’estany molsa, i en Pau manifesta la intenció d’agafar-ne per tal de utilitzar-
la pel pessebre de casa. No obstant, en Jordi li explica que la molsa és una 
planta protegida i que aquesta no es pot agafar. En aquest cas, aquesta 
situació buscava treballar d’una banda, les molses i les plantes vasculars, en 
que es diferencien, com és el sistema vascular, i d’altra banda, que els alumnes 
prenguessin consciència de que hi ha plantes que es troben protegides per llei i 
de com afecta la presència de l’home als ecosistemes i als éssers vius. 

En un altre cas, en Jordi i en Pau es troben que, després d’una excursió a 
l’estany, els seus baixos del pantaló estan plens de coses enganxades. En 
aquest cas, es pretenia que els alumnes treballessin la reproducció de les 
plantes, com es forma el fruit, quina funció té aquest i quines estratègies tenen 
les plantes a l’hora de dispersar les seves llavors. 
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Les activitats es van plantejar de forma que tot aprofitant els recursos 
disponibles, concretament, els ordinadors portàtils, la connexió a internet i la 
pissarra digital, els alumnes treballessin de forma activa i autònoma en 
l’adquisició de nou coneixement. 

A més a més, es va buscar que les sessions fossin dinàmiques i motivadores, 
pel que es van plantejar i dissenyar activitats ben diverses i que permetés que 
els alumnes reflexionessin inicialment de forma individual, i a continuació 
treballessin en parelles, amb l’objectiu de comparar, completar i enriquir les 
tasques, així com estimular cognitivament i potenciar competències hipotètic- 
deductives, tot fomentant el treball cooperatiu i la interacció entre companys i el 
bon ambient a l’aula. 

La unitat didàctica plantejada inicialment en 9 sessions, es va realitzar en 11 
sessions amb un grup i 12 sessions amb l’altre. Aquesta estava dividida en cinc 
breus cicles didàctics, els quals corresponen, als ecosistemes, al sistema 
vascular de les plantes, la nutrició d’aquestes, concretament la fotosíntesi, els 
diferents tipus de reproducció de les plantes i la funció de relació d’aquestes. 

Concretament, en la primera sessió i part de la segona es van treballar els 
ecosistemes, mentre que en la resta de sessions es van treballar les plantes. 
També es van realitzar varies activitats pràctiques al laboratori on es va 
treballar la fotosíntesi, mitjançant dos experiments, i es van observar, descriure 
i classificar plantes mitjançant l’ús de claus dicotòmiques.  

Durant les diferents sessions es van plantejar exercicis que permetessin 
conèixer les idees prèvies dels alumnes, així com introduir nous continguts, la 
seva estructuració i finalment la seva aplicació. 

En aquest sentit, els diferents contextos plantejats pretenien ser una plataforma 
per plantejar un problema de certa proximitat als alumnes a partir dels quals es 
poguessin plantejar qüestions i definir, tot seguint la guia del professor, la cerca 
d’informació a la xarxa. En aquest cas, es pretenia que fossin els mateixos 
alumnes els que a partir d’aquesta cerca, reflexió i tractament d’informació, de 
forma individual, en parelles i finalment en tot el grup classe, fossin capaços 
d’anar construint el seu propi coneixement. 

Pel que fa a l'avaluació, els alumnes van ser informats des del primer moment 
sobre quins criteris es seguirien a l'hora d'avaluar la unitat didàctica i quins 
aspectes es tindrien en compte. Aquesta va ser continua al llarg de tota la UD, i 
es van tenir en compte l'assoliment dels objectius marcats, així com altres 
aspectes procedimentals i actitudinals. En aquest sentit, es van valorar 
quantitativament les diferents produccions resultants de les diferents activitats 
de la UD, així com la realització d’una prova escrita. A més a més, també es 
van valorar de forma qualitativa aspectes com l'ús correcte del laboratori, 
corresponent a un aspecte més procedimental, i l'actitud mostrada durant les 
diferents activitats, com per exemple, la participació o el respecte mostrat als 
companys. 

 

3.2. Valoració general de les sessions i activitats 

Per al desenvolupament de la UD es va dissenyar un dossier, el qual els 
alumnes es descarregaven als respectius ordinadors portàtils des de la 
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plataforma Moodle de l’assignatura. En aquest dossier es trobaven els diferents 
exercicis que es van anar treballant durant les sessions. D’altra banda, també 
es van preparar fitxes en format paper que es van repartir entre els alumnes 
durant les sessions al laboratori. (vegeu annex VIII) 

 

La visió general de les sessions realitzades durant la UD és positiva. En 
general, s’ha observat que les dinàmiques plantejades han estat ben acollides 
pels alumnes i que, d’acord als exercicis realitzats i/o els resultats de la prova 
teòrica aquests han aprés, és a dir, han adquirit els o part dels continguts 
treballats durant les sessions.  

Segons els comentaris recollits en el qüestionari de valoració final repartits 
durant les últimes sessions entre els alumnes, la majoria es mostren contents i 
satisfets amb les classes realitzades, i valoren positivament les dinàmiques 
d’investigació i de treball en parelles i/o grup realitzades. En definitiva els 
alumnes valoren molt positivament el fet de treballar de forma més dinàmica, 
activa i visual, tot i que en alguns casos, voldrien haver aprofundit més i 
treballar de forma més teòrica. 

Pel que fa a l’actitud mostrada durant les diferents sessions, aquesta es pot 
considerar relativament bona, tot i que molt variable en funció de l’hora de la 
sessió, el grup, la matèria prèvia i/o l’existència d’exàmens programats durant 
el dia. D’altra banda, cal destacar el fet de que ambdós grups són força 
diferents pel que fa al comportament, així com el nivell d’aprenentatge mostrat 
durant les sessions.  

En el cas de 1er A, en general, el grup mostra una actitud positiva i no es 
donen situacions o conductes disruptives. No obstant, el nivell d’aprenentatge 
“general” del grup, així com la qualitat de les seves produccions i els resultats 
de la prova teòrica, exceptuant algun alumne amb més capacitat, és menor en 
comparació a 1er B. Concretament, aquest grup té una nota mitjana de 5,26 en 
la prova teòrica, mentre que el grup corresponent a 1er B, la nota mitjana del 
grup, sense tenir en compte els dos alumnes absentistes, és de 6,41.  

En aquest primer grup s’observa una falta d’interès i/o d’implicació, i no 
mostren curiositat i/o una actitud de voler aprofundir en el que s’està treballant 
a classe.  

En canvi, en el cas del grup corresponent a 1er B, s’observa dues dinàmiques 
ben diferenciades, corresponent a la presència d’alumnes força disruptius i/o 
dispersos, i alumnes que destaquen per la seva excel·lència i nivell 
d’aprenentatge. No obstant, durant les sessions no va ser necessari cap tipus 
d’acció disciplinaria greu, només avisos verbals, amb l’excepció d’un alumne 
que després de ser avisat en diverses ocasions, finalment va ser castigat sense 
pati.  

D’altra banda, pel que fa al nivell d’aprenentatge, tot i trobar-se un nen amb 
dèficit diagnosticat en el grup, el nivell general d’aquest és força elevat. En tot 
el grup en general, s’observa una major implicació, interès i curiositat en el què 
s’està treballant. En aquest sentit, les produccions realitzades pels alumnes 
d’aquest grup, així com els resultats de la prova teòrica són majors que en el 
grup de 1er A. 
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D’altra banda, tot i algunes males notes en la prova teòrica final, s’ha observat 
durant tota la UD com els alumnes han estat treballant i esforçant-se en les 
diferents activitats realitzades. En aquest sentit, s’ha anat avaluant de forma 
continua aquest treball i l’actitud mostrada durant les sessions, i en general s’ha 
pogut observar que els alumnes han aprofitat i treballat.  

En aquest cas, si prenem la mitjana de la nota final de la UD, en la que es 
troben altres elements avaluats com és la fitxa de la pràctica al laboratori, amb 
una nota mitjana de 7,75 en 1er A i 7,51 en 1er B, el dossier, amb una nota 
mitjana de 7,09 i 5,46 respectivament, així com l’actitud, s’observa com en el 
grup de 1er A la mitjana arriba gairebé al 7, i en el cas de 1er B, la mitjana és 
de 6,49, pel que es considera que les activitats plantejades durant la UD han 
funcionat correctament. 

 

3.3. Planificació temporal i recursos necessaris per a portar a 
terme la innovació plantejada 

A la següent taula es troba la planificació temporal de la unitat didàctica 
impartida durant el Pràcticum, tot relacionant els horaris de les sessions dels 
dos grups, l’activitat realitzada i si el grup està desdoblat. 

 
Taula 2.Planificació temporal de la intervenció didàctica. 

MARÇ 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

  
01-mar 02-mar 03-mar 

    

Sessió 1 1er B 
(11.30 - 12.30h) 
Intr. ecosistema 

06-mar 07-mar 08-mar 09-mar 10-mar 

Sessió 1 1er A lab. 
(11.30 - 12.30h / 
12.30 - 13.30h) 
Intr. ecosistema 

 

Sessió 2 1er A 
(8.00-9.00h) 

Ecosistema i ésser 
viu 

Sessió 2 1er B lab. 
(12.30-13.30h / 
13.30-14.30h) 

Ecosistema i ésser 
viu 

Sessió 3 1er B 
(9.00-10.00h) 
Cas problema 

(act.5) 
Sessió 3 1er A 

(13.30-14.30h) Cas 
problema (act.5) 

Sessió 5 1er B 
(11.30-12.30h) 

Cas problema (act.5) 

13-mar 14-mar 15-mar 16-mar 17-mar 

Sessió 4 1er A lab. 
(11.30 - 12.30h / 
12.30 - 13.30h) 

Fotosíntesi 
 

Sessió 5 1er A 
(8.00-9.00h) 

Cas problema 
(act.5) 

Sessió 4 1er B lab. 
(12.30-13.30h / 
13.30-14.30h) 

Fotosíntesi 

Sessió 6 1er B 
(9.00-10.00h) 
Cas problema 

(act.7) 
Sessió 6 1er A 
(13.30-14.30h) 
Cas problema 

(act.7) 

FESTA LOCAL 
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20-mar 21-mar 22-mar 23-mar 24-mar 

Sessió 7 1er A lab. 
(11.30 - 12.30h / 
12.30 - 13.30h) 

Act. Relació 
 

Sessió 8 1er A 
(8.00-9.00h) Cas 
problema (act.7) 

Sessió 7 1er B lab. 
(12.30-13.30h / 

13.30-14.30h) Act. 
Relació 

Sessió 8 1er B 
(9.00-10.00h) Cas 
problema (act.7) 
Sessió 9 1er A 

(13.30-14.30h) Cas 
problema (act.7) 

Sessió 9 1er B 
(11.30-12.30h) Cas 

problema (act.7) 

27-mar 28-mar 29-mar 30-mar 31-mar 

Sessió 10 1er A 
lab. (11.30 - 12.30h 

/ 12.30 - 13.30h) 
Mostra plantes 

 
TREBALL DE SÍNTESI 1ER ESO 

ABRIL 

03-abr 04-abr 05-abr 06-abr 07-abr 

Sessió 11 1er A 
lab. (11.30 - 12.30h 

/ 12.30 - 13.30h) 
Mostra plantes 

 

Sessió 12 1er A 
(8.00-9.00h) Prova 

escrita 
Sessió 10 1er B 

lab. (12.30-13.30h 
/ 13.30-14.30h) 
Mostra plantes 

Sessió 11 1er B 
(9.00-10.00h) 
Prova escrita 

Sessió 12 1er A 
(13.30-14.30h) 
Qüestionaris 

SORTIDA PORT 
AVENTURA 

 

Pel que fa als recursos utilitzats i necessaris per al desenvolupament de la UD, 
cal destacar el fet de que s’ha volgut treballar els continguts, així com altres 
aspectes competencials, mitjançant l’ordinador portàtil. 

En aquest sentit, per tant, ha estat molt important que els alumnes disposessin 
o poguessin disposar d’ordinador portàtil a l’aula, així com una bona connexió a 
la xarxa des del centre. També ha estat important i necessari, sobre tot en les 
posades en comú, el canó de projecció i la pissarra digital. 

En el cas dels materials dissenyats per al desenvolupament de les sessions, 
aquests es troben als annexos del present document, concretament a l’annex 
VIII. 

 

3.4. Resultats 

Els resultats del present TFM s’han analitzat en base als objectius establerts. 
Per analitzar les dades es realitza una triangulació de les dades aportades pels 
alumnes a partir dels qüestionaris i les auto i coavaluacions, les observacions i 
valoracions de la mentora mitjançant l’entrevista, i les observacions recollides 
en les taules d’observació, el diari de recerca i l’anàlisi de les produccions per 
part meva. En alguns dels objectius definits, no obstant, aquesta triangulació no 
ha estat possible i els resultats provenen exclusivament de les dades recollides 
als alumnes, pel que aquests poden ser força subjectius. 

A continuació es mostren els resultats obtinguts. 
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Objectiu 1: Millorar les habilitats dels alumnes sobre cerca de informació 
a la xarxa. 

Durant la realització dels dos casos problema, corresponent a les activitats 5 i 7 
del dossier, els alumnes havien de buscar la informació a la xarxa per tal de 
completar l’activitat. En aquest cas, en l’enunciat de la tasca es van relacionar 3 
pàgines web que els alumnes podien consultar, tot fent èmfasi sobre la 
importància de consultar més d’una pàgina web. 

Al final de cada cas, es va repartir un qüestionari d’autoavaluació en el que es 
preguntava a l’alumne sobre el seu treball individual durant l’activitat. A més a 
més, al finalitzar la unitat didàctica es va repartir un nou qüestionari per tal de 
que reflexionessin sobre el què havien après i en quin grau consideraven que 
havien millorat les seves habilitats. 

 

Ús de paraules clau en la cerca d’informació 

El 100% dels alumnes que van retornar el qüestionari completat en ambdues 
tasques, corresponent a 34 alumnes en cada activitat, van respondre que 
utilitzaven paraules clau durant les cerques d’informació. Concretament els 
alumnes van utilitzar paraules com plantes vasculars, sistema vascular, molsa, 
característiques molsa, hàbitat, etc. 

 

Número de pàgines web consultades 

 

 

Gràfic 1. Evolució del número de pàgines web consultades en els dos casos problema. 

 

Tot i informar i insistir en què els alumnes visitessin més d’una pàgina web per 
a la realització de l’activitat es va observar com el 32% dels enquestats van 
utilitzar només una pàgina web per a la realització de l’activitat 5, corresponent 
al primer cas problema. 

No obstant, en el segon cas, corresponent a l’activitat 7 del dossier, s’observa 
una disminució del % d’alumnes que només van consultar només una pàgina 
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98%

2%

Contrastar la informació és útil?

Si

No

web, mentre que els % d’alumnes que van consultar 2, 3 o més pàgines web 
augmenta. 

 

Pàgines web consultades 

A més a més d’investigar el número de pàgines visitades, es va voler conèixer 
les pàgines web consultades i si els hi va ser d’utilitat el fet facilitar-los-hi al 
dossier diferents links.  

 
Taula 3.Pàgines web consultades. 

 

A partir de la taula es pot observar com en la primera activitat la pàgina web 
consultada majoritàriament és la viquipèdia. D’altra banda, durant l’activitat 7, 
tot i que el 100% dels alumnes enquestats van consultar la viquipèdia, també 
es van visitar moltes altres pàgines web, gairebé igualant-se el número 
d’alumnes que van consultar les pàgines web facilitades al dossier amb d’altres 
pàgines web. 

 

Objectiu 2: Conscienciar sobre la importància de contrastar la informació 
cercada i identificar què ens aporta fer-ho. 

En aquest cas, es va preguntar, tant als qüestionaris d’autoavaluació al final de 
la realització dels dos casos problema com en el qüestionari al final de la UD, 
en què els havia ajudat el fet de visitar més d’una pàgina web i contrastar la 
informació. En aquest sentit, es busca conèixer aquells aspectes que els 
alumnes valoren treballant amb l’ordinador i concretament en la cerca 
d’informació, així com conscienciar als alumnes dels beneficis de contrastar la 
informació i la seva lectura crítica. 

 
Has contrastat la informació?   Consideres que és útil? 

Taula 4. Número d’alumnes que han contrastat la 
informació en les diferents activitats. 

 
Act. 5 Act. 7 

Núm. 
Alumnes % Núm. 

Alumnes % 

Si 20 57,14% 28 75,68% 

No 15 42,86% 9 24,32% 

 

 

Gràfic 2. Percentatge d’alumnes que consideren útil contrastar la informació.
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En la taula s’observa com inicialment es donen força casos on els alumnes no 
han contrastat la informació. No obstant, aquesta dinàmica canvia durant el 
segon cas problema on més del 75% dels alumnes declaren haver contrastat la 
informació. 

D’altra banda, gairebé el 100% dels enquestats manifesten que troben útil 
contrastar la informació. 

En aquest sentit, es va demanar de forma oberta als alumnes que indiquessin 
què els havia aportat el fet de contrastar la informació. En la següent taula es 
troben totes les respostes facilitades pels alumnes. 

 

Taula 5. Relació de les aportacions observades gràcies a contrastar la informació cercada (descrites en 
els diferents qüestionaris repartits als alumnes). 

 

Un elevat nombre d’alumnes han manifestat que el fet de cercar la informació 
en més d’una pàgina web els permet obtenir més informació i completar més 
acuradament la tasca. Destacar també, el fet de que els alumnes han observat 
que la consulta de diferents pàgines els ha permès entendre conceptes més 
tècnics, i alhora comprovar que la informació trobada és correcta. 

 

Objectiu 3. Analitzar el grau d’apropiació de la informació cercada 
individualment amb l’ordinador i les dificultats trobades. 

En aquest cas, és important que l’alumne un cop troba la informació 
necessària, realitzi un procés d’apropiació d’aquesta informació i sigui capaç, 
per ell mateix, de transformar-la i explicar-la amb les seves paraules, el que és 
un indicador de que ha entès la informació trobada i ha adquirit el coneixement. 

 

En la següent taula es troben les observacions recollides durant la realització 
de les activitats, així com l’anàlisi del dossier entregat. 
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Taula 6. Anàlisi de les produccions i observacions realitzades al llarg de la UD. 

 

A partir de la taula s’observa com, tot i que la majoria d’alumnes han respòs 
correctament les preguntes, un elevat percentatge ha copiat i enganxat la 
informació sense arribar a interpretar-la i explicar-la amb les seves paraules.  

A més a més, es va realitzar una posada en comú, en la que els alumnes van 
exposar la informació trobada i es van explicar conceptes que podien no haver 
quedat clars, no obstant, els alumnes no van traslladar aquesta informació al 
dossier, pel que no es va acabar de completar el procés d’aprenentatge. 

D’altra banda, un altre element a tenir en compte a l’hora de valorar el grau 
d’apropiació dels continguts treballats són les notes de la prova teòrica final, on 
es troben preguntes relacionades amb els continguts treballats en aquests 
exercicis, essent la mitjana de 1er A de 5,26 i de 6,41 a 1er B.  

 

Dificultats trobades per part dels alumnes a l’hora d’explicar amb les seves 
paraules la informació trobada 

Addicionalment, es va preguntar en el qüestionari final de la UD, de forma 
oberta, quines dificultats havien trobat a l’hora d’explicar amb les seves 
paraules la informació trobada a la xarxa.  
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Gràfic 3.Dificultats trobades a l’hora d’explicar amb les seves paraules la informació trobada. 

 

Al gràfic s’observa com el principal obstacle és la presència de vocabulari molt 
tècnic i/o desconegut. 

 

Objectiu 4. Millorar la capacitat dels alumnes d’exposar idees i continguts 
i analitzar les dificultats i beneficis observats a l’exposar en petit grup. 

Una de les activitats plantejades corresponia a l’exposició en petit grup de la 
informació trobada a la xarxa. Aquesta activitat, buscava que l’alumne 
aprengués a traslladar als seus companys els coneixements adquirits 
mitjançant la cerca, i també guanyar seguretat a l’hora de parlar en públic, ja 
sigui exposant continguts com manifestant idees pròpies. 

 

En aquest sentit, a continuació es pot observar l’evolució de les valoracions 
fetes pels companys en la coavaluació de les exposicions realitzades. 
 

 
Gràfic 4. Evolució de les notes de les coavaluacions en les exposicions dels casos problema. 

 
Segons els resultats, les valoracions de les exposicions realitzades pels 
companys són elevades, essent totes superiors a 8. No obstant, no s’observa 
una millora, sinó que es mantenen força estables i inclús disminueix alguna 
dècima. 
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10%
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D’altra banda, es va preguntar al qüestionari final quines dificultats havien 
trobat a l’hora d’explicar als companys la informació trobada i en quins 
aspectes els havia ajudat exposar. 

 

Gràfic 5.Dificultats trobades a l’hora d’exposar. 

 

 

Gràfic 6. Aspectes en què consideren que els ha ajudat les exposicions.  

 

A continuació es presenten els comentaris aportats pels companys 
coavaluadors en relació a aquells aspectes positius i millorables observats 
durant les exposicions dels companys. 
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Taula 7. Comentaris recollits en les coavaluacions. 

 

S’observa com una de les principals dificultats és explicar o fer entendre als 
companys la informació treballada, així com explicar aquelles paraules més 
tècniques. 

D’altra banda, els alumnes consideren que han guanyat seguretat, han aprés 
durant l’activitat i sobre tot, que han millorat en quant a explicar-se. 

En aquest sentit, els companys coavaluadors valoren molt positivament el fet 
de que les exposicions fossin clares i fàcil d’entendre. No obstant, també van 
senyalar que les exposicions fossin més completes i que a l’hora d’exposar, 
fossin més clars i/o que no llegissin tant la pantalla. 
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Objectiu 5. Valorar la capacitat de treball autònom dels alumnes i com la 
realització d’activitats de treball individual amb l’ordinador els ajuda. 
 
Taula 8.Llistat de les valoracions i comentaris en relació a l’organització i planificació dels alumnes. 

Instruments 
de recollida Treball autònom, organització i planificació de la feina 

Observacions 
del professor 

- És necessari guiar i recordar constantment les tasques a 
entregar. 

 
- S’observen alumnes incapaços d’ordenar el seu treball en 

l’ordinador (creació de carpetes o anomenar els arxius) 

Entrevista 
amb el mentor 
 

Pel que fa a temes d’autonomia, com els veus? “hi ha alumnes que 
tenen molta autonomia i capacitat organitzativa des del primer dia que 
arriben aquí a l’Institut, i n’hi ha d’altres que la van adquirint i n’hi ha 
que continuen igual de desorganitzats quan acabem el curs” 
Creus que treballar amb l’ordinador els ajuda a treballar també 
aquestes coses? Planificar-se, organitzar-se... “A primer d’ESO els 
costa una mica perquè si treballen segons quines matèries amb 
l’ordinador o una part amb l’ordinador i una altra part amb el llibre.. n’hi 
ha que els costa però perquè tampoc s’esforcen ells massa.” 
Sí que he observat que als de primer se’ls ha de guiar molt. “Has 
d’insistir molt” 

Qüestionari 
final UD 
(qüestions 
obertes) 

Comentaris dels alumnes a la pregunta com han millorat a nivell 
d’organització i planificació: 

- Resumir i ordenar la informació 
- El fet de què comptés per la nota m’ha fet responsabilitzar-me 

més a l’hora d’entregar les tasques 
- Organitzar-me el temps per estudiar 
- Al treballar pel nostre compte hem tingut el nostre temps per 

organitzar i fer totes les tasques 

 
El fet de que les activitats realitzades permetés als alumnes treballar pel seu 
compte va implicar que aquests fossin els responsables de la cerca i selecció 
de la informació a treballar, i que haguessin de resumir i/o ordenar la informació 
trobada. D’altra banda, el fet de que l’haguessin d’entregar i fos avaluable, va 
implicar que l’alumne hagués d’organitzar-se i responsabilitzar-se. 
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Objectiu 6. Valorar les activitats realitzades amb l’ordinador en relació a la 
motivació dels alumnes, i l’assoliment del coneixement i d’aspectes 
competencials. 
 
Taula 9.Valoració de les activitats realitzades i motivació de l’alumne. 

 Valoració de les activitats dissenyades i motivació de l’alumne 

Observacions 
del professor 

Els alumnes han estat força participatius i actius durant la realització de 
les diferents activitats amb l’ordinador. 
No obstant, els resultats en la prova teòrica, especialment en 1er A, 
amb una mitjana de 5,26, no ha estat del tot satisfactori.  

Entrevista 

mentora 

En relació al que han treballat, als exercicis que he plantejat, com els 
has vist, com els valoraries? “Jo crec que a ells els ha agradat la 
manera en com els has fet les classes i han aprés i els ha anat molt 
bé.” 

Qüestionari 
valoració final 
UD alumnes 

 
 

 
 
El 47% dels enquestats (n=36) està d’acord, i el 31 % molt d’acord, en 
que la metodologia utilitzada és la més adequada per assolir els 
objectius.  

0 2 4 6 8 10 12 14 16

He aprés
Treballar en grup

Tot molt bé
Explicacions clares

Professora té bona actitud i ajuda…
El material (dossier, etc.) m'ha ajudat…

Divertit
Treball autònom t'ajuda a estudiar

Treballaramb l'ordinador
Experiments al laboratori

Número d'alumnes

Aspectes positius

0 1 2 3 4 5

Algun concepte no m'ha quedat clar

Millorar l'exposició

Fer més exercicis de repàs

Explicar més lent

Vocabulari tècnic

Deixar més temps per a la realització…

Més dibuixos a la pissarra

Part del material era complex

Número d'alumnes

Aspectes a millorar
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4. Conclusions i altres propostes 

4.1. Discussió dels resultats en relació al marc teòric i estudis 

previs 

Els resultats obtinguts provenen de les dades recollides durant la intervenció 
mitjançant els qüestionaris d’auto i coavaluació realitzats al final dels dos casos 
problema, el que ha permès comparar i valorar els canvis donats entre la forma 
de treballar entre els dos casos, així com les observacions recollides. També es 
van recollir dades al final de la intervenció, mitjançant els qüestionaris de final 
de UD i valoració, i la entrevista amb la mentora, on es buscava una reflexió 
sobre l’evolució i les millores o dificultats trobades. 

Aspectes competencials com les habilitats digitals i/o personals requereixen de 
temps per treballar-les. En aquest sentit, mitjançant aquesta intervenció es va 
voler incidir en la millora de la dinàmica de treball dels alumnes i valorar el rol 
de les activitats dissenyades en aquest canvi. 

L’objectiu 1 buscava millorar les habilitats dels alumnes a l’hora de cercar 
informació a la xarxa. En aquest cas, els alumnes van treballar individualment 
dos casos problema. Se’ls va explicar la tasca i es va informar de la 
importància de consultar més d’una pàgina web a l’hora de buscar informació a 
la xarxa. A més a més, per tal de facilitar i guiar als alumnes en aquesta tasca, 
l’enunciat de l’activitat comptava amb els enllaços de 3 pàgines web diferents a 
consultar. 

Els resultats mostren que els alumnes saben com fer cerca d’informació a la 
xarxa, saben utilitzar els buscadors i utilitzen paraules clau per buscar la 
informació, tot i que, s’observa que aquesta forma de treballar els hi és inherent 
i que alguns alumnes no en són conscients. 

D’altra banda, en relació al número de pàgines web consultades s’observa com 
un 32,14% dels enquestats només van consultar una pàgina web. En aquest 
cas, tot i l’explicació inicial i les pàgines web facilitades, molts dels alumnes van 
procedir de la forma usual, el que demostra que per costum, però també per 
falta d’implicació en la tasca, els alumnes responen amb el que troben en una 
sola pàgina web i en el cas de no trobar la resposta, no responen i donen per 
finalitzada la tasca. 

Cal destacar però, que gairebé un 70% dels enquestats han visitat més d’una 
pàgina web. A més a més, si comparem els resultats obtinguts en el primer cas 
problema amb els obtinguts en el segon, es pot observar una reducció de 
gairebé un 10% dels alumnes que només van consultar una pàgina web, pel 
que es pot concloure que els alumnes han començat a veure i entendre els 
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beneficis de consultar més d’una pàgina web i han adaptat la seva dinàmica de 
treball. 

D’altra banda, si analitzem les pàgines web utilitzades, s’observa una clara 
dependència a la viquipèdia, consultada en ambdós casos per gairebé la 
totalitat dels alumnes. No obstant, en el segon cas, també s’observa un 
augment en la consulta d’altres pàgines com són les facilitades al dossier o 
d’altres cercades autònomament. Pel que podem concloure que els alumnes 
consulten més i diferents pàgines web, tot i que necessiten que siguin guiats i 
aportar-los-hi eines i recursos digitals didàctics. 

En l’objectiu 2 es pretenia conscienciar als alumnes sobre la importància de 
contrastar la informació i alhora identificar aquells aspectes positius o 
aportacions observades per part dels alumnes. 

A partir de les respostes al qüestionari d’autoavaluació, podem concloure que 
hi ha una notable evolució en el percentatge d’alumnes que manifesten haver 
contrastat la informació, o almenys que han consultat més d’una pàgina web, 
on d’un 57,14% inicial, es passa a un 75,68%. En aquest cas, és clau, que els 
alumnes observin per compte propi els beneficis de contrastar la informació per 
tal de facilitar el canvi i la introducció de millores en les dinàmiques de treball 
amb l’ordinador. En aquest sentit, destacar que gairebé el 100% considera que 
és útil contrastar la informació i opinen que contrastar la informació els permet 
tenir més informació, i per tant, poder resoldre d’una forma més completa la 
tasca, assegurar que la informació trobada és correcta i que els ajuda a 
comprendre millor la informació trobada, especialment, aquella informació més 
tècnica, entre d’altres.  

D’altra banda, trobar la informació no vol dir entendre-la, en aquest sentit, en 
l’objectiu 3 es volia analitzar el grau d’apropiació que han fet els alumnes de la 
informació cercada i les dificultats trobades per al seu tractament, i així valorar 
l’eficàcia de les activitats dissenyades en l’assoliment d’aquest objectiu. 

En aquest sentit, les activitats plantejades demanaven que l’alumne expliqués 
amb les seves paraules la informació trobada i que posteriorment l’exposés 
oralment en petit grup per tal d’acabar de completar el procés d’aprenentatge. 

Els resultats mostren que el 84% dels alumnes han respòs correctament les 
tasques, no obstant, cal senyalar que algunes de les preguntes corresponien a 
imatges o esquemes, pel que aquest % podria ser menor. A més a més, el 
100% dels alumnes han copiat i enganxat la informació trobada, i en alguns 
casos, corresponent al 15%, la còpia és clara, ja que  no han canviat ni el 
format o l’idioma, el que demostra una falta d’implicació en el treball realitzat.  

A més a més, es va preguntar als alumnes quines dificultats havien observat a 
l’hora d’explicar la informació trobada, i gairebé el 75% coincideix en que el 
més difícil era el vocabulari tècnic.  
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Finalment, tenint en compte que molts alumnes no han estat capaços d’explicar 
amb les seves paraules la informació trobada, ja sigui per dificultat o per falta 
de motivació, que, a més a més, els exercicis no han estat completats i/o 
corregits en la posada en comú posterior, així com les mitjanes de les notes de 
la prova teòrica final, es pot concloure que als alumnes els ha costat apropiar-
se i entendre la informació trobada, i alguns no han acabat d’integrar aquests 
continguts al seus models. 

En el cas de l’objectiu 4, es busca que l’alumne millori la capacitat d’exposar 
idees i continguts i, alhora, analitzar les dificultats i/o beneficis observats durant 
les exposicions. En aquest cas, es va plantejar que els alumnes exposessin en 
petit grup la informació treballada individualment per tal de potenciar la millora 
d’habilitats personals i alhora continuar treballant en l’apropiació del continguts. 

Les valoracions de les exposicions realitzades pels companys són altes en els 
dos casos problema i en els dos grups. Les observacions realitzades durant les 
coavaluacions són molt positives, on els companys valoren l’esforç realitzat i la 
claredat de les seves exposicions. No obstant, no s’observa una millora, sinó 
que les notes es mantenen relativament igual. 

L’activitat va ser molt ben acollida, i els alumnes van senyalar que realitzar la 
tasca en petit grup, en comparació amb exposar davant de tot el grup i 
professor, els va permetre relaxar-se més i guanyar més seguretat. A més a 
més, van observar que la preparació i realització de l’exposició els va facilitar 
estudiar i aprendre els continguts. Per contra, la dificultat més comentada és el 
fet d’explicar conceptes tècnics i/o fer entendre als companys la informació. 

D’altra banda, tot i que es va anar guiant als alumnes sobre les tasques a 
realitzar i entregar al llarg de la UD, degut a la limitació del temps no va ser 
possible treballar aspectes relacionats amb l’autonomia com són l’organització. 
No obstant, durant la intervenció es va voler conèixer i valorar aquest tipus 
d’habilitats. En el objectiu 5 es pretenia valorar el grau d’autonomia dels 
alumnes i com treballar individualment amb l’ordinador els ajuda. Segons les 
observacions realitzades i els comentaris de la mentora, als alumnes de 1er 
d’ESO en “general” els costa treballar autònomament i necessiten ser guiats pel 
professor. No obstant, treballar amb entorns digitals facilita l’entrega de tasques 
i s’observa que gairebé la totalitat dels alumnes entrega el dia acordat la tasca. 
No obstant, s’ha observat en alguns alumnes una clara falta d’organització en 
els seus recursos digitals, com és la creació de carpetes a l’ordinador. 

D’altra banda, els alumnes comenten que treballar amb l’ordinador de forma 
individual els permet treballar al seu ritme i alhora el fet de que les tasques 
contin per la nota els provoca un major sentiment de responsabilitat. 

Finalment, en l’objectiu 6 es pretenia valorar les activitats realitzades amb 
l’ordinador. 
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En aquest cas, s’ha pogut observar com els alumnes han estat molt 
participatius i com les activitats han estat molt ben acceptades. A més a més, 
segons els comentaris dels alumnes, a aquests els ha agradat treballar de 
forma autònoma i amb l’ordinador, i s’han divertit.  

El material dissenyat per les activitats ha estat ben rebut i consideren que els 
ha ajudat a treballar els continguts. D’altra banda, tot i que s’ha observat com 
els alumnes han estat treballant en les diferents activitats i s’han esforçat, els 
resultats en la prova teòrica no han estat del tot satisfactòries, donant-se un 
important número d’alumnes suspesos i amb notes força baixes, pel que es pot 
concloure que els continguts no han acabat d’assolir-se i és necessari un major 
seguiment i reforç en aquest tipus de dinàmiques. 

 

4.2. Reflexionar sobre altres camps, treballs o temàtiques amb les 
que es pot connectar el propi treball 

L’ús de les TiC a l’aula són un element essencial en l’adquisició de 
competències per part dels alumnes (Domènech Girbau, M., 2008) i haurien 
d’ajudar l’alumne a aprendre significativament i construir el seu propi 
coneixement, així com afavorir el pensament científic i el desenvolupament de 
la creativitat, aspectes clau en la dinàmica de treball científica, tot buscant una 
millor comprensió del món científic i facilitar la construcció de models. No 
obstant, tal com s’ha anat comentant al llarg de l’estudi, l’ús d’aquestes eines a 
l’aula ha estat en forma de suport, en alguns casos substituint el llibre, però 
mantenint la didàctica educativa on el professor i els continguts continuen sent 
els protagonistes. 

En aquest estudi s’ha fet un petit anàlisi de com mitjançant aquestes eines els 
alumnes treballen a més a més de continguts de ciències, altres aspectes 
competencials, prenent especial atenció a aquelles habilitats relacionades amb 
l’autonomia de l’alumne. 

En aquest sentit, cal continuar treballant per tal de canviar el rol de les TIC a 
TAC, i que aquestes tinguin un paper més important, integrat i transversal, i 
passin a ser considerades instruments cognitius a partir de les quals els 
alumnes construeixin el seu propi coneixement. 

 

4.3. Reflexionar sobre les possibilitats i suggeriments de cara a 
continuar amb la feina feta, a més de la valoració de tot el 
procés, obstacles, feina realitzada i possibles canvis en un 

futur. 

Tenint en compte els comentaris recollits per part dels alumnes i mentora, i les 
observacions realitzades, a continuació es plantegen un conjunt de canvis i/o 
propostes de millora. 



L’ús de l’ordinador a l’aula en el model 1 a 1. Disseny d’activitats que millorin l’autonomia dels alumnes . 

33 
 

Durant la UD es van realitzar exercicis interactius online mitjançant la 
plataforma ILDE amb l’objectiu de conèixer les idees prèvies i també provocar 
una reflexió inicial. No obstant, les preguntes eren molt obertes i als alumnes, 
tot i fer una petita introducció, els va costar molt fer aquesta reflexió inicial. En 
aquest sentit, en un futur aquest tipus d’activitats el realitzaria un cop introduïts 
els coneixements, i en canvi, a l’inici realitzaria algun tipus d’exercici més guiat.  

D’altra banda, tot i la bona acollida al material dissenyat, s’han donat 
comentaris dient que la taula resum dels diferents tipus de planta era 
complicada i poc visual. Caldria revisar el material i adaptar-lo si és necessari. 

A més a més, tal com s’ha comentat anteriorment, a alguns alumnes els ha 
costat apropiar-se i entendre la informació trobada i no han acabat d’integrar 
aquests continguts. En aquest cas, és necessari un major seguiment i guia i la 
realització d’altres tasques que permetin tancar el cicle d’aprenentatge i 
asseguri que els alumnes s’han apropiat dels continguts. 

També s’ha observat que la majoria d’alumnes van entregar la tasca tal com la 
van realitzar inicialment sense ser completada i/o corregida durant la posada en 
comú. En aquest sentit, caldria assegurar que les activitats realitzades es 
corregeixen i/o completen. 

 

Pel que fa als obstacles trobats durant la intervenció, cal destacar la forta 
dependència tecnològica, ja que la forma de treball al llarg de la UD estava 
basada en l’entorn digital. Concretament es van donar les següents situacions: 

- Connexió a la xarxa molt lenta  
- Alumnes que no porten l’ordinador, sense bateria o espatllats 
- Programari de l’ordinador diferent i que no permet treballar amb el 

material dissenyat amb normalitat 
- “Pèrdua” del document de treball 

Aquells alumnes sense ordinador treballaven en parelles i amb la llibreta, no 
obstant, aquests no van poder treballar de la forma plantejada pel que la 
realització de les activitats i l’assoliment dels objectius marcats no es van 
assolir de la forma esperada. 

 

Finalment, senyalar que les habilitats considerades en el present estudi eren 
una petita proporció, pel que és important continuar treballant. En aquest sentit, 
i en relació a les perspectives de continuïtat de la cerca realitzada, continuaria 
treballant amb les dinàmiques realitzades de cerca, tractament i exposició 
d’informació, tot introduint els canvis i millores comentades en aquest punt. 
D’altra banda, buscaria introduir i treballar altres aspectes competencials en 
relació a l’autonomia, com són l’organització i la presa de consciència dels 
propis processos d’aprenentatge mitjançant l’ús d’eines o estratègies com 
l’autoavaluació i/o la realització de diaris de seguiment. 
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Glossari 

ABP: Aprenentatge a Base de Problemes 

ESO: Educació Secundaria Obligatòria 

DIM – UAB: Didàctica i Multimèdia - Universitat Autònoma de Barcelona 

PIE: Programa d’Informàtica Educativa 

TAC: Tecnologies de l’Aprenentatge i el Coneixement 

TAF: Treball Amb Fonts d’informació 

TDAH: Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat 

TFM: Treball de Fi de Màster 

TIC: Tecnologies de la Informació i Comunicació 

UD: Unitat Didàctica 
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Annexos 

Annex I. Qüestionari auto i coavaluació 



Nom: 

Nom company avaluador: 

AVALUEM LA NOSTRA FEINA!  

 

Analitzem com hem realitzat la tasca i les dificultats trobades. 

Quines paraules clau has utilitzat per fer 
la cerca d’informació? 

 

Quantes fonts d’informació has consultat? 
(nombre de pàgines web, llibre, etc.) 

 

Quines?  

Has trobat la informació que buscaves?  

Per a que t’ha servit contrastar la 
informació mitjançant la consulta de 
diferents fonts? 

 

Quins conceptes t’han costat més 
explicar amb les teves paraules? 

 

Discutir i comparar el treball amb el teu 
company/a t’ha ajudat a veure coses que 
tu també pots millorar? Quines? 

 

 

Altres observacions 

 

 

 

 

 



Nom: 

Nom company avaluador: 

ENS AVALUA EL COMPANY! 

 

Avaluem la tasca realitzada pel company.  Puntua del 1 al 5 les preguntes. (Totalment 
en desacord (1) Totalment d’acord (5)) 

Qüestions Valoració del 
1 al 5. 

Ha descrit les característiques del tipus de planta.  

Ha indicat i descrit les parts de la planta  

Ha descrit en quines condicions es poden trobar aquest tipus de 
planta i on es poden trobar. 

 

Especifica aquells aspectes que necessitarien més aprofundiment 

 

 

La seva exposició ha estat clara?  

T’ha ajudat en la comprensió d’algun concepte?   

Quins? 

 

 

El llenguatge utilitzat ha estat proper i fàcil d’entendre?  

Valora aspectes positius 

 

 

Valora aspectes a millorar 

 

 

Nota final:  
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Annex II. Qüestionari final UD



QÜESTIONARI 

 Nom: 

 

Amb l’objectiu de recollir dades per tal d’elaborar el TFM, necessitaria que 
responguéssiu a les següents qüestions de la forma més honesta i detallada possible. 
D’altra banda, senyalar, que el tractament d’aquesta informació serà confidencial. 

� Que t’ha aportat el fet de buscar informació en diferents fonts i contrastar la 
informació? 

 

 

� T’ha semblat útil? Per què? 

 

 

� Quines dificultats has trobat a l’hora d’escriure amb les teves paraules la 
informació trobada a Internet? 

 

 

� Els exercicis realitzats són útils per aprendre a exposar els continguts 
treballats? Com t’han ajudat? 

 

 

� Quines dificultats has trobat a l’hora d’exposar els continguts treballats al 
company? 

 

� T’ha semblat útil que un company avalués la teva exposició? En què t’ha 
ajudat? Què t’ha aportat? 

 

 

� Com i en quins aspectes consideres que has millorat a l’hora de planificar i 
organitzar les tasques? 

 

 

�  
�  



QÜESTIONARI 

 Nom: 

 
� Consideres que has guanyat capacitat de treballar individualment, de 

reflexionar i donar opinions argumentades i organitzar-te i planificar-te? En 
quins aspectes creus que has millorat? 
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Annex III. Qüestionari valoració UD



QÜESTIONARI 

Valoració deles classes 

 

Respon les següents preguntes amb una valoració de l’1 al 5, (Totalment en desacord 

(1) Totalment d’acord (5)). 

 

Consideres que els objectius de les classes estaven ben definits?___ 

El material de treball (dossier, fitxes, etc.) ha estat d’ajuda? ___ 

Els continguts impartits han estat clars i estructurats?___ 

La metodologia utilitzada és la més adequada per assolir els objectius? ___ 

Han satisfet les classes les vostres expectatives?___ 

 

Esmenteu aspectes positius i aspectes a millorar d’aquesta unitat didàctica. 

Aspectes positius Aspectes per millorar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoració del docent 

 

Respon les següents preguntes amb una valoració de l’1 al 5, (Totalment en desacord 

(1) Totalment d’acord (5)). 

 

Domina la matèria que imparteix.___ 

Les explicacions / exposicions són clares i estructurades. ___ 

Respon amb precisió les preguntes i els dubtes dels alumnes. ___ 
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Annex IV. Taules d’observació 



Data:

Matèria:

Nom del professor:

Exposició d'idees 

i opinions de 

forma correcta i 

amb coherència

Cura del 

lloc de 

treball

Treballa  

individualm

ent amb 

ordinador

Treball en 

parelles. 

Planificació 

i 

organitzaci

ó 

Ús adequat del 

material i 

espai del 

laboratori

Participació 

rellevant a les 

sessions

Actitud en el 

treball en 

parelles i grup 

classe

Puntualitat

Aspectes procedimentals

Nom de l'alulmne

Aspectes actitudinals

Valoració

TAULA D'OBSERVACIÓ

Altres observacions
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Annex V. Entrevista final a la mentora 

 

Donat que provinc d’una generació en la que la revolució digital a les aules tan 

sols començava, em va semblar molt interessant investigar sobre com es 

treballa en l’aula amb l’ordinador, i si aporta o com pot ajudar en millorar 

l’autonomia de l’alumnat. 

En quest sentit, voldria plantejar algunes qüestions. 

- Quan es va implantar el model 1 a 1?  

- En que va consistir aquesta implantació? Quins recursos es van aportar? 

- Com va i ha anat afectant aquest model en la dinàmica de les classes, 

els alumnes i els professors? 

- Quines dificultats us heu trobat a l’hora d’implantar el model? 

- Com viuen els alumnes el treballar amb l’ordinador? Els agrada? Els 

motiva? 

- Quines dificultats observes en els alumnes a l’hora de treballar amb 

l’ordinador? 

- En relació al concepte d’autonomia (organització, planificació, exposició 

d’idees..) com veus els alumnes? 

- Has observat millora en la capacitat de treball dels alumnes des de que 

van entrar a l’Institut? I durant les meves sessions, has observat algun 

canvi, millora, etc? 

- Com valores els exercicis plantejats? Què en destacaries? Quins 

elements milloraries? 

- Alguna observació? 
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Annex VI. Transcripció entrevista 

 

TRANSCRIPCIÓ ENTREVISTA 

 

Entrevistador: Gemma Rubia 

Entrevistat: Pilar Vals 

Data: 6/4/17 

Lloc: INS Terres de Ponent 

 

P: Lo que és el model 1x1 no recordo jo quan es va implantar. Abans del 1x1 sí que teniem una 

dotació d’ordinadors mòbils... 

G: aula d’informàtica... 

P: com un armari amb portàtils, i aquest armari amb portàtils els podies portar en una aula. 

Havies de sol·licitar l’hora. 

G: és a dir era per treballar de forma puntual 

P: Sí era per treballar amb hores puntuals fent la sol·licitud prèvia dels ordinadors, després 

també hi havia una aula amb ordinadors, que el mateix, entre l’aula dels ordinadors fixos i els 

portàtils, és com vam introduir a l’aula el treball dels ordinadors al centre, ara el 1x1 no 

recordo ja fa uns quants anys que el tenim però no recordo, no et puc dir si són 4 o són 8, no 

sé concretament. 

G: Vale, d’acord ja ho parlaré amb el Joan. En relació a, vull dir a part dels portàtils als alumnes, 

quins altres recursos es van implantar o incorporar a partir d’aquest model o bueno amb 

aquesta introducció en l’ús de les noves tecnologies, teniu aquí les pantalles digitals... 

P: Les pantalles digitals van ser posteriorment 

G: Quant fa més o menys que les teniu? 

P: Tampoc ho recordo 

G: A nivell de professorat es va donar algun tipus de formació o de recursos? 

P: En l’ús del 1x1? 

G: O sobre l’ús dels ordinadors de forma general 

P: Habitualment cada curs hi ha formacions a nivell de centre sobre l’ús de les noves 

tecnologies de diferents temàtiques. Aquests últims anys han estat al voltant del Moodle, però 
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si que hi ha hagut formació, el que passa és que és una formació voluntària, però que hi ha 

participat molta gent al llarg de tots aquests cursos. 

G: Per que a nivell d’aula heu notat algun canvi o no heu notat massa canvi a l’hora d’introduir 

aquesta nova eina? 

P: Canvis en quin sentit? 

G: De metodologia, de com fer les classes, de gestió d’aula, sobre com se comporten els nens... 

P: A veure de metodologia, és un recurs que et dóna unes possibilitats que són molt 

interessants a nivell de projecció de vídeos, de treballs en grup, d’observació d’imatges i de 

processos, de cerca d’informació d’una manera molt ràpida, etc. en aquest aspecte és positiu. 

Un altre aspecte o inconvenient és que a vegades és difícil controlar quan un grup és molt 

nombrós si efectivament en aquell moment tots els alumnes estan a la pantalla que han 

d’estar... perquè es sospita ràpidament quan hi ha algú que està teclejant quan no ho hauria 

de fer, o està massa concentrat amb la pantalla quan hauria d’estar atenent a alguna indicació 

que se li dóna, etc. però clar se t’escapa per que ells són molt àgils i ràpids a l’hora de 

minimitzar o de tenir una altra pantalla. 

G: A nivells de dificultats, com és el cas del control com comentaves, us heu trobat alguna altra 

cosa? 

P: A nivell de dificultats a vegades és que no tens xarxa en determinades hores quan hi ha 

molta demanda, això s’ha anat perfeccionant. El institut ha anat ampliant el wifi, això s’ha anat 

ampliant clarament, però tot i així hi ha dificultats. Després hi ha a vegades problemes tècnics, 

a nivell del canó de projecció que si la bombeta no funciona bé, si s’ha de recanviar, a vegades 

molts dels portàtils que tenim els professors requereixen d’un adaptador per connectar-los a la 

pissarra digital i aquests adaptadors, n’hem provat diversos models i tots acaben donant 

problemes, i fins que no te’n poden proporcionar un altre doncs és un problema. 

G: A nivell d’alumnes també s’observa que moltes vegades se’l deixen, o que no tenen bateria 

o inclús a nivell de software mateix, que no tenen alguns programes... 

P: A nivell de 1er d’ESO habitualment els alumnes porten l’ordinador, després n’hi ha alguns 

que a les 8 del matí el porten sense bateria, no és la norma a 1er d’ESO. En altres cursos, a 

mesura que anem avançant a la ESO, amb més freqüència es descuiden l’ordinador o 

directament ja ni es preocupen de dur-lo perquè també no a totes les matèries es treballa de 

la mateixa manera en l’ús de l’ordinador portàtil, aquesta és una. Després una altra és que per 

situació econòmica tenen l’ordinador però no tenen instal·lat el programari. Això és un 

problema, per que si tu els hi poses algun document a través del Moodle, que se’l 

descarreguin, que te’l completin i que te l’enviïn, ells poden veure els pdfs però  no poden 

escriure’t en word. 

G: Pel que fa a temes d’autonomia en els alumnes sobre tot a 1 er d’ESO, com els veus? Vull 

dir, a nivell de capacitats per organitzar-se, de tenir aquestes habilitats que en diem 

d’aprendre a aprendre? 
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P: Hi ha molta variació, hi ha alumnes que tenen molta autonomia i capacitat organitzativa des 

del primer dia que arriben aquí a l’Institut, i n’hi ha d’altres que la van adquirint i n’hi ha que 

continuen igual de desorganitzats quan acabem el curs 

G: En el cas dels alumnes de 1er d’ESO que arriben del col·legi, en aquest primer contacte, 

veus evolució durant aquest primer any, de com entren a com acaben el primer any, que 

potser van millorant en aspectes d’autonomia? 

P: Si, clarament si. Però a veure nosaltres som un centre de dificultats especials, hi ha una sèrie 

d’alumnes que per la situació que tenen familiar, la única activitat acadèmica que fan és aquí al 

centre. Quan surten d’aquí no toquen un llibre ni per casualitat, perquè ja no tenen un 

ambient a casa que propiciï i valori la feina que es fa al institut. I aquests són els que es 

mantenen molt estancats, no només a primer sinó durant la secundaria. Els demès uns amb 

més dedicació per part de la família, altres amb menys... van progressant. 

G: Creus que treballar amb l’ordinador els ajuda a treballar també aquestes coses? Planificar-

se, organitzar-se... 

P: A primer d’ESO els costa una mica perquè si treballen segons quines matèries amb 

l’ordinador o una part amb l’ordinador i una altra part amb el llibre.. n’hi ha que els costa però 

perquè tampoc s’esforcen ells massa. 

G: Sí que he observat que als de primer se’ls ha de guiar molt. 

P: Has d’insistir molt, has d’insistir molt de que s’ho anotin a l’agenda, els que són normalitzats 

ja no cal dir res, ells ja es treuen l’agenda, s’ho anoten tot periòdicament. Els altres ja m’en 

recordaré, ja ho sé.. has d’insistir molt en què s’ho anotin a l’agenda i tot i així , doncs moltes 

vegades no se’n recorden de consultar l’agenda, aquesta és l’excusa que posen. 

G: Ja l’última pregunta, en relació al que han treballat amb mi, als exercicis que he plantejat 

jo... una mica com els has vist, com els valoraries i que en milloraries? També tenint en compte 

i valorant aspectes que ajudi a millorar i incrementar aspectes competencials. 

P: A veure jo crec que a ells els ha agradat la manera en com els has fet les classes i han aprés i 

els ha anat molt bé. Pot ser, i això ja ho havíem comentat, tendeixes a parlar molt ràpid moltes 

vegades i ells n’hi ha que t’ho diuen i n’hi ha, que com que després ho tornes a repetir, ells ja 

s’esperen a que ho tornis a repetir. Pot ser a aquests de primer jo hagués posat alguna activitat 

de deures a part del que eren les activitats del dossier que bàsicament havien estat treballant 

a classe, per anar aprofundint. Ells han preparat els diferents continguts, s’ho han explicat 

entre ells, però després potser també hagués anat bé tenir planificats alguns exercicis per 

obligar-los, tant als que han fet l’explicació com els que l’han rebuda, de cercar i comprovar 

que aquells aspectes els tenen assolits. N’hi ha que s’han quedat amb l’explicació i després n’hi 

ha que a l’hora d’estudiar, tal com els hi vas indicar, han agafat el llibre de text, però tornem al 

d’abans, els que no s’organitzen tan bé, aquí ja s’han perdut i s’han quedat només amb el que 

van explicar els companys i no han acabat d’aprofundir i/o plantejar-se si això ho entès o no. 

Amb aquests, i a tots, els has de posar alguna activitat per a que d’alguna manera ells acabin 

de comprovar que ho han aprés. 
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Annex VII. Taules resultats 

 

Taula 10. Anàlisi de les produccions sobre el grau d’apropiació Valoració de la UD dissenyada i motivació 

de l’alumne. 

 

1er ESO A 1er ESO B 

Activitat 5 Activitat 7 Activitat 5 Activitat 7 

Si No Si No Si No Si No 

S’evidencia de forma notable 
que han fet copiar i pegar en 
alguna de les qüestions (tipus 
de lletra, idioma, etc.) 

2 22 2 22 3 15 6 12 

El vocabulari utilitzat és adequat 
al nivell educatiu 

23 1 23 1 18 0 17 1 

La resposta concorda amb el 
que demana l’exercici en les 4 
qüestions 

19 13 10 10 

La resposta concorda amb el 
que demana l’exercici en 3 de 
les 4 qüestions 

5 9 4 7 

La resposta concorda amb el 
que demana l’exercici en 2 de 
les 4 qüestions 

0 1 4 1 

La resposta concorda amb el 
que demana l’exercici en 
almenys 1 qüestió 

0 0 0 0 
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Annex VIII. Materials dissenyats 

 

 

 

 



El dossier de l’alumne.  

1er ESO. INS Terres de Ponent.  

 

 

 

 

 

 

 

ELS ECOSISTEMES I LES PLANTES 
EL DOSSIER DE L’ALUMNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curs: 

Nom: 

 



El dossier de l’alumne.  

1er ESO. INS Terres de Ponent.  

ELS ECOSISTEMES 

 

Activitat 1. Els ecosistemes. 

El professor repartirà a cada alumne una imatge diferent. A partir de la imatge 

reflexiona i respon a les següents preguntes de forma individual. 

 

Descriu que veus en la imatge facilitada. 

 

 

 

 

 

Quins elements observes en la imatge? Enumera’ls (ex. roques). 

- 

- 

- 

 

Podries esmentar algun altre element que creus que es pot trobar en aquest espai? 

 

 

 

 

Com creus que es relacionen els diferents elements que formen part de la imatge 

descrita? 

 

 

 

 

Explica amb les teves paraules que creus que és un ecosistema. 

 

 

 



El dossier de l’alumne.  

1er ESO. INS Terres de Ponent.  

En parelles reflexioneu, reviseu les respostes individuals de cadascun i completeu les 

vostres respostes. 

Descriu que veus en la imatge facilitada. 

 

 

 

 

 

Quins elements observes en la imatge? Enumera’ls (ex. roques). 

- 

- 

- 

 

 

Podries esmentar algun altre element que creus que es pot trobar en aquest espai? 

 

 

 

 

Com creus que es relacionen els diferents elements que formen part de la imatge 

descrita? 

 

 

 

 

Explica amb les teves paraules que creus que és un ecosistema.  

Escriviu la vostra resposta en l’aplicació informàtica seguint l’enllaç que el 

professor us proporcionarà. 

 

 

 



El dossier de l’alumne.  

1er ESO. INS Terres de Ponent.  

Com accedir i realitzar l’exercici online: 

1. Copieu la URL en el navegador (Mozilla, Google Chrome, Internet Explorer, 

etc.) 

2. Introduïu el vostre nom. 

 

3. Introduïu l’explicació al requadre. 

 

4. Valorar les aportacions dels companys. 

 



El dossier de l’alumne.  

1er ESO. INS Terres de Ponent.  

Activitat 2. Els ecosistemes. Exercici de síntesi. 

A continuació clica a l’enllaç i completa l’exercici: 

 

https://ilde2.upf.edu/ms/ve/cji 

 

 

Activitat 3. Els ecosistemes. Estany d’Ivars i Vilasana 

A continuació podeu observar una imatge de l’Estany d’Ivars i Vilasana. A partir de la 

següent imatge respon les següents preguntes. 

 

Enumera elements que formen part de la biocenosi: 

 

 

 

Enumera elements que formen part del biòtop: 

 

 

 

Quin tipus d’ecosistema creus que és? 

 

 

 



El dossier de l’alumne.  

1er ESO. INS Terres de Ponent.  

LES PLANTES 

 

Activitat 4. Quant en sé? 

Reflexiona i respon de forma individual les següents preguntes: 

1. Una planta és un ésser viu?  

 

 

2. Què caracteritza un ésser viu? Quines funcions vitals fan? 

 

 

3. Són totes les plantes iguals? Enumera 5 espècies diferents. 

 

 

4. Com les classificaries? Quins criteris tindries en compte, és a dir, en què et 
fixaries a l’hora de classificar-les? 

 

 

Explica amb les teves paraules que és un ésser viu i les seves característiques. 

Escriviu la vostra resposta en l’aplicació informàtica seguint l’enllaç que el 

professor us proporcionarà. 

 

 

 

 

 



El dossier de l’alumne.  

1er ESO. INS Terres de Ponent.  

Activitat 5. Sortida nadalenca. 

Us presentem al Jordi i el Pau. Són dos nois que també estudien 1er ESO, viuen a 

Mollerussa i els encanta la natura i sortir a fer excursions. 

 

El Jordi i el Pau estan de vacances, és Nadal, i han decidit, tot i el fred, fer una petita 

excursió per l’Estany d’Ivars. Durant l’excursió el Jordi veu en una zona propera a 

l’aigua una petita catifa verda sobre unes roques. Tot emocionat li comenta al Pau; 

“Pau mira! M’anirà perfecte per acabar de muntar el Betlem de casa!”, el Pau, però, li 

diu que millor que no l’agafi; “aquesta catifa verda, és un tipus de planta que es diu 

molsa, i en molts llocs esta protegida i no es pot agafar”. El Jordi sorprès li diu “Au va, 

que ha de ser una planta, si no té fulles!”. En Pau li explica que sí que ho és i que és 

diferent a la resta de plantes i que aquestes últimes s’anomenen plantes vasculars. Es 

veu que el germà d’en Pau ho va estudiar fa uns anys, i li va explicar.  

Que i com són les molses? I les plantes vasculars? En que es diferencien? Estudiem 

les molses i les plantes vasculars.  

 

De forma individual, treballa un dels tipus de planta (molsa/vascular).  

Busca informació i respon a les següents preguntes. Pots utilitzar imatges, esquemes 

per completar la informació si ho consideres necessari. Posteriorment, en parelles 

completeu l’activitat. 

Heu de tenir en compte que aquesta activitat l’haureu d’explicar a un company de 

classe. 

 

Com fem una bona cerca d’informació a Internet? 

- Què vull cercar? Definim les paraules clau a l’hora de fer la cerca. 

- És fiable aquesta informació? Buscar informació en més d’una font d’informació 

(contrastem la informació) 

- Entenem la informació que hem trobat? Expliquem amb les nostres paraules la 

informació trobada 

 

 

Pàgines que podeu consultar: 

http://www.edu365.cat/aulanet/naturalesa/ 

http://www.xtec.cat/~ajimeno/cn1eso/naturals.htm 

wikipedia 

 



El dossier de l’alumne.  

1er ESO. INS Terres de Ponent.  

Tipus de planta a treballar: _____________________ 

Enganxa una imatge del tipus de planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriu les seves característiques: 

 

 

 

 

 

 

 

Indica i descriu les parts de la planta (podeu utilitzar una imatge, esquema o dibuix) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El dossier de l’alumne.  

1er ESO. INS Terres de Ponent.  

Quines condicions necessiten per viure? On les podem trobar? 

 

 

 

 

En parelles, compara i completa l’exercici. Finalment explica a un altre company 

el que has treballat. En la taula de l’activitat 8, completa la informació descrita 

pel company. 



El dossier de l’alumne.  

1er ESO. INS Terres de Ponent.  

 

Activitat 7. Què és això enganxat als pantalons? 

És cap de setmana, en Pau i en Jordi estan avorrits i han decidit fer una excursió. 

Caminant surten de Mollerussa i s’arriben fins a l’Estany d’Ivars i Vila-sana. Quan 

tornen s’adonen que tenen els baixos dels pantalons tot ple de males herbes 

enganxades. 

Què són totes aquestes coses enganxades? 

Es troben el germà del Jordi, que és un expert i els hi explica que aquestes coses 

enganxades són el fruit d’una mala herba anomenada Espina xoca. Això és un fruit? Si 

no ho sembla! exclamen. En Pau i en Jordi decideixen investigar aquesta planta i 

veure quin tipus de planta fan fruit, com són i com s’originen els fruits. 

 

I a tu que et sembla? Totes les plantes fan fruit? Quines? Com es forma el fruit? Quina 

funció té? Per que creus que s’enganxen els fruits de l’Espina xoca? 

 

De forma individual, treballa un dels tipus de planta (plantes que no fan llavors ni fruits 

/ plantes que fan llavor però no fruit / plantes que fan llavor i fruit).  

Busca informació i respon a les següents preguntes. Pots utilitzar imatges, esquemes 

per completar la informació si ho consideres necessari. Posteriorment, en parelles 

completeu l’activitat. 

Heu de tenir en compte que aquesta activitat l’haureu d’explicar a un company de 

classe mitjançant una presentació (powerpoint, prezi, etc.). 

 

Com fem una bona cerca d’informació a Internet? 

- Què vull cercar? Definim les paraules clau a l’hora de fer la cerca. 

- És fiable aquesta informació? Buscar informació en més d’una font d’informació 

(contrastem la informació) 

- Entenem la informació que hem trobat? Expliquem amb les nostres paraules la 

informació trobada 

 

 

Pàgines que podeu consultar: 

http://www.edu365.cat/aulanet/naturalesa/ 

http://www.xtec.cat/~ajimeno/cn1eso/naturals.htm 

wikipedia 



El dossier de l’alumne.  

1er ESO. INS Terres de Ponent.  

Tipus de planta a treballar: _____________________ 

Enganxa una imatge del tipus de planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriu les seves característiques: 

 

 

 

 

 

 

 

Indica i descriu les parts de la planta (podeu utilitzar una imatge, esquema o dibuix) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El dossier de l’alumne.  

1er ESO. INS Terres de Ponent.  

Com es reprodueix la planta? (podeu utilitzar una imatge, esquema o dibuix) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quines condicions necessiten per viure? On les podem trobar? 

 

 

 

 

En parelles, compara i completa l’exercici.  

Finalment explica a un altre company el que has treballat mitjançant una 

presentació realitzada amb powerpoint, prezi, etc..  

En la taula de l’activitat 8, completa la informació descrita pel company. 



El dossier de l’alumne.  

1er ESO. INS Terres de Ponent.  

 

Activitat 8. Encàrrec del Consorci de l’Estany d’Ivars. 

 

El Consorci de l’Estany d’Ivars en ha fet un encàrrec corresponent a la realització d’un 

plafó informatiu sobre els diferents tipus de plantes i les seves característiques.  

Concretament haureu de completar una taula resum amb els diferents tipus de plantes 

treballats al llarg de les sessions. 

 

A continuació es troba la taula a completar. 



El dossier de l’alumne.  

     1er ESO. INS Terres de Ponent.  

Activitat 8. Taula de síntesi. 

Regne PLANTES 

Classificació segons 

sistema conductor 

(descripció) 

  

Nom tipus de plantes     

Característiques 

 

 

    

Estructura de la planta 

(parts de la planta) 

 

 

 

 

 

 

   

Com es reprodueix 

(ajuda’t amb un esquema 

o dibuix si és necessari) 

 

 

 

 

 

 

 

   

Quines condicions 

necessiten per viure? On 

les podem trobar? 

    

Algun exemple  

 

   

 



El dossier de l’alumne.  

1er ESO. INS Terres de Ponent.  

 

Activitat 9. Les plantes es mouen? 

 

A partir de la visualització d’un vídeo, reflexiona i contesta les següents preguntes: 

 

Time lapse d’un gira-sol: https://www.youtube.com/watch?v=ykXXEr4SBRc 

 

Es mouen les plantes? Poden reaccionar davant dels canvis del medi(llum, 

temperatura, etc.)? És a dir, fan la funció de relació? 

 

- Completa les següents qüestions: 

La funció de relació consisteix en: 

 

 

 

 

 

Les plantes (si /no) fan la funció de relació perquè: 

 

 

 

 

 

Després de completar les qüestions mira els següents vídeos: 

http://www.youtube.com/watch?v=FC5eBkDJbMs&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=rH4UTHjcVwU 
http://www.youtube.com/watch?v=bAUfNKpmavQ 
 
Després de veure els vídeos, revisa la qüestió anterior i completa-la en cas necessari. 

 



El dossier de l’alumne.  

1er ESO. INS Terres de Ponent.  

- En parelles discutiu i compareu les vostres respostes i redacteu una nova 

resposta. 

La funció de relació consisteix en:  

Escriviu la vostra resposta en l’aplicació informàtica seguint l’enllaç que el 

professor us proporcionarà. 

 

 

 

 

 

Les plantes (si /no) fan la funció de relació perquè: 

 

 

 

 

 

- Completeu el següent esquema tenint en compte els casos observats en els 

vídeos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estímul Ésser viu Resposta 

Estímul 

Moviment 
oruga 

Planta 
carnívora 

Resposta 

Tanca les 
fulles per 
atrapar-la 

Estímul 

 

 

 

Resposta 

 

Estímul 

 

 

 

Resposta 

 



Fitxa laboratori.  
1er ESO. INS Terres de Ponent.  

Nom:   
 

ACT. 6. TREBALLEM AL LABORATORI 

 

 

Experiment 1. 

Mitjançant l’observació de l’experiment, contesta les següents preguntes. 

Material: 

- Una planta 

- 2 espelmes 

- Dos pots  

- Un encenedor 

 

Metodologia: 

Agafar una de les dues espelmes i ficar-la en un pot ella sola encesa i cronometrar 

quan de temps tarda en apagar-se. 

Agafar l’altre espelma i ficar-la en el pot amb la planta i també cronometrar-ho. 

 

 

 

Què creus que succeirà si encenem l’espelma? 

 

 

 

 

 



Fitxa laboratori.  
1er ESO. INS Terres de Ponent.  

Nom:   
 
Comparar els dos temps que hem cronometrat i comparar-los. 

Temps a apagar-se l’espelma sola Temps a apagar-se l’espelma amb la 
planta 

      

Mitjana: Mitjana: 

 

Descriu el que s’ha observat. 

 

 

 

 

 

Ens plantegem preguntes!  

Per que creus que ha succeït? 

 

 

 

 

Formulem una hipòtesi  

 

 

 

 



Fitxa laboratori.  
1er ESO. INS Terres de Ponent.  

Nom:   
 
Experiment 2. 

Confirmem la nostra hipòtesi i determinem si es produeix oxigen. 

Material: 

- Planta aquàtica (elodea) 

- Embut 

- Tub d’assaig 

- Vas de precipitats gran 

- Flexo (llum) 

- Bicarbonat de sodi (1 cullerada) 

Metodologia: 

Omplim el vas de precipitats amb aigua sense clor (3/4) i afegeix unes cullerades de 

bicarbonat de sodi. Remoure fins que la solució estigui dissolta. Aquesta solució de 

bicarbonat proveirà a la planta el diòxid de carboni necessari per fer la fotosíntesi. 

Col·loquem 4 branques de la planta en la base del vas. Inverteix l’embut i col·loca’l en 

el vas de forma que cobreixi la planta i el seu extrem apunti a la part superior (l’extrem 

de l’embut ha d’estar submergit). 

Omplim el tub d’assaig d’aigua. Omplim el tub fins a dalt per tal de que no hi hagi 

bombolles (és important que no quedi aire atrapat en el tub). 

Invertim el tub d’assaig i el col·loquem en l’extrem de l’embut. Amb el polze en la part 

superior del tub d’assaig, gira amb cura i 

submergeix l’extrem en l’aigua. Treu el 

polze i revisa si hi ha alguna bombolla en 

el tub (si n’hi ha inclina el tub fins que 

surtin a la superfície). Un cop sense 

bombolles, col·loca el tub sobre la punta de 

l’embut. 

Col·loquem el flexo el més aprop possible 

de les plantes i esperem. Al cap d’uns 

minuts/hores, la planta començarà a 

emetre oxigen que quedarà depositat en la 

punta del tub d’assaig. 

 

Que creus que succeirà? 

 

 

 



Fitxa laboratori.  
1er ESO. INS Terres de Ponent.  

Nom:   
 
Descriu el que s’ha observat.  

 

 

 

 

 

Ens plantegem preguntes!  

Per que creus que ha succeït? 

 

 

 

 

A partir de l’explicació i les diapositives, contesta les següents preguntes: 

 

Què és la fotosíntesi? 

 

 

 

Quina reacció es dóna? 

 

 

 

Quins són els orgànuls responsables de la fotosíntesi? 

 

 

Amb quina funció vital ho relacionem? 

 

 

Tenint en compte aquestes qüestions justifica l’observat en el segon experiment.  

 

 


