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Resum 

El present treball descriu una activitat d’apropiació de les normes de 

comportament en el treball en equip, dirigida a intentar solucionar les conductes 

disruptives a l’aula. D’acord amb els autors que treballen sobre aquesta temàtica, 

una de les millors formes d’evitar l’aparició d’aquests comportaments és en la 

seva prevenció i en la implicació dels alumnes en aquests processos.  Altrament, 

la manifestació d’aquestes conductes suposa una absència o manca de la 

regulació del comportament. Considerant aquests aspectes, l’activitat anima a 

l’alumnat a portar a terme una investigació participativa i reflexiva sobre les 

conductes problemàtiques de la seva aula, centrada en l’aplicació del mètode 

científic. Els resultats obtinguts mostren èxit d’implicació per part dels alumnes i 

una millora del clima d’aula. A més, els alumnes són capaços d’aprendre a tenir 

una actitud adequada amb l’ajuda d’unes pautes treballades i consensuades 

conjuntament.  

Resumen 

El presente trabajo describe una actividad de apropiación de las normas de 

comportamiento en el trabajo en equipo, dirigida a intentar solucionar las 

conductas disruptivas en el aula. Según los autores que trabajan sobre esta 

temática, una de las mejores formas para evitar la aparición de estos 

comportamientos es en su prevención y en la implicación de los alumnos en 

estos procesos. Por otro lado, la manifestación de estas conductas supone una 

ausencia o falta de la regulación del comportamiento. Considerando estos 

aspectos, la actividad anima al alumnado a llevar a cabo una investigación 

participativa y reflexiva sobre las conductas problemáticas de su aula, centrada 

en la aplicación del método científico. Los resultados obtenidos muestran éxito 

de implicación por parte de los alumnos y una mejora del clima del aula. Además, 

los alumnos son capaces de aprender a tener una actitud adecuada con la ayuda 

de unas pautas trabajadas y consensuadas conjuntamente.  

Abstract  

In the following master thesis, it is described the educational intervention focused 

on an appropriation activity of the rules of behaviour in a teamwork, aimed at 

trying to solve that bad behaviours observed in class. According to the authors 

who work on this issue, one of the best ways to avoid the emergence of these 

behaviours is by averting them and involving students in these processes.  On 

the other hand, the expression of these behaviours means an absence or a lack 

of the behaviour regulation. Considering these aspects, the activity encourages 

students to perform a participatory research about the controversial behaviours 

in their classroom by focusing on the implementation of the scientific method. The 

results show a great deal of involvement with a classroom climate improvement. 

Besides, it is showed that students are capable of learning to behave adequately 

with the assistance of some guidelines which are crafted and agreed together.   
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Paraules clau 

Català Castellano English 

Conductes disruptives Conductas disruptivas Disruptive behaviour 

Clima aula Clima aula Classroom climate 

Mètode científic Método científico Scientific method 

Gestió democràtica Gestión democrática Democratic management 

Normes Normas Rules 

Targetes autoregulació Tarjetas autorregulación Self-regulation cards 
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1. Introducció  
 
1.1. Breu descripció del contingut del treball 

El present treball es divideix en els següents grans apartats: 

1. Introducció. Es fa una descripció detallada de la temàtica d’estudi en 
relació al màster cursat, el context de pràctiques i el sistema educatiu 
català. A més, es justifica l’elecció de la temàtica i es relaciona amb 
models teòrics i intervencions similars ja existents. Finalment, es 
presenten la hipòtesi d’acció i els objectius del treball. 

2. Descripció de l’observació a l’aula. Inclou les característiques 
socioafectives i psicoevolutives del grup d’estudi i els instruments de 
recollida d’informació. 

3. Desenvolupament de la proposta. S’especifica la proposta 
implementada i els resultats que s’obtenen a partir dels diferents 
instruments de recollida d’informació. 

4. Conclusions. Es mostra la discussió dels resultats en relació al marc 
teòric de la temàtica, així com possibles propostes de millora i reflexions 
de l’autor sobre la pràctica.  
 
 

1.2. Situació del tema en la globalitat de l’especialització  

En l’especialització de ciències naturals (CN) del Màster de formació de 
professorat de secundària i batxillerat s’han treballat certs aspectes que es poden 
relacionar amb les conductes disruptives a l’aula. En són exemples algunes 
estratègies de gestió d’activitats a l’aula i atenció a la diversitat de l’alumnat 
incloses a l’aprenentatge i ensenyament de les CN, la disciplina a l’aula, el 
disseny d’estratègies d’intervenció educativa, la interacció amb els estudiants i 
la promoció de la convivència inclosos a les matèries comunes del màster.  

A banda d’això, l’activitat proposada es pot vincular amb altres continguts 
tractats. A tall d’exemple, hi destaquen els diferents aspectes de la naturalesa de 
la ciència, concretament l’aplicació del model del mètode científic, per tal 
d’abordar un problema que afecta directament a l’aula, en aquest cas, l’expressió 
de conductes disruptives que distorsionen el clima d’aula. En aquest sentit, es 
dóna l’oportunitat de desenvolupar la competència investigadora de l’alumnat. 
Es tracta d’una estratègia que pretén fomentar els processos d’autoregulació en 
el comportament de l’alumnat, i alhora n’atén la diversitat. Finalment, cal destacar 
el treball amb debats sociocientífics a l'aula, en el qual va estar inspirada 
l’activitat proposada.  

 

1.3. Justificació de l’elecció del tema  

La Taula 1 mostra els cursos atesos durant les pràctiques: 

Taula 1. Relació de les matèries amb els cursos assistits.
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En el transcurs de la fase d’observació, la majoria d’anotacions recollides en les 
aules d’ESO feien referència a diferents comportaments problemàtics que 
dificultaven la tasca de la mentora de l’autor. Per aquest motiu, en la majoria dels 
casos era necessari destinar un cert temps de la classe per a la resolució 
d’aquests conflictes. No obstant, cap comportament disruptiu va ser observat a 
l’aula de batxillerat. 

A banda d’això, una de les metodologies didàctiques més utilitzades per la 
mentora és el treball en equip a l’aula. D’acord amb Sanmartí (2002), aquesta 
tipologia de treball és necessària en les classes de ciències, sobretot per la 
realització de tasques pràctiques, recerca d’informació i discussió de diferents 
punts de vista entre els/les alumnes. Tenint en compte aquests beneficis, es va 
optar per gestionar la unitat didàctica (UD) com un Aprenentatge Basat en 
Problemes (ABP). Aquesta innovadora metodologia didàctica proporciona als 
alumnes habilitats per adquirir una actitud crítica davant una situació semblant a 
les del món natural i promou la responsabilitat d’un aprenentatge propi treballant 
cooperativament, així com la capacitat de plantejar hipòtesis i generar 
explicacions coherents (Segura, 2016). Així doncs, es va crear un fòrum com a 
context d’aprenentatge, on s’hi van plantejar sis casos redactats pels docents 
sobre diferents preocupacions de sis adolescents relacionades amb la 
reproducció i la sexualitat. La idea principal era que l’alumne/a pogués donar 
resposta o solucions a aquestes preocupacions. 

Tanmateix, un dels principals inconvenients observats, alhora de treballar en 
equip a l’aula, és el soroll generalitzat produït durant el treball. Per això, es va 
indagar sobre la següent qüestió: què es podria realitzar com a docent, per tal 
d’evitar l’aparició de les conductes problemàtiques durant el treball en equip?  

D’acord amb Sanmartí (2002), Pérez (2007) i Domínguez i Pino (2008), la millor 
forma d’intervenir en aquests comportaments és en la seva prevenció. Per 
aquesta raó, abans d’iniciar la implementació de la UD, es va plantejar la 
intervenció educativa en una activitat que permetés a l’alumnat institucionalitzar 
i apropiar-se d’unes normes de comportament.  

 

1.4. Necessitats percebudes en la realització de la recerca en el tema 

La recerca en aquest àmbit ve motivada per la necessitat de prevenir l’aparició 
de les conductes disruptives intentant que els/les alumnes interioritzin les normes 
de convivència i, d’aquesta forma, facilitar la gestió d’aula del docent i 
proporcionar un clima d’aula adequat. Aquest factor és primordial, ja que la 
conducta de l’alumne varia en funció de la seva percepció del clima social en el 
qual es troba (Pérez, 2007).  

Amb l'activitat d’apropiació de normes de conducta, es tracta que els alumnes es 
sentin protagonistes i autors del model de normes que han elaborat (moderades 
també pel professor), la qual cosa hauria de facilitar la seva acceptació (Pérez, 
2007).  

Finalment, com a docent és important mantenir un clima d'aula adequat pel bon  
desenvolupament de la pròpia pràctica. 
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Figura 1. Esquematització de les necessitats detectades. 

Considerant aquests fets, resumits a la Figura 1, es pretén presentar una 
activitat que permeti la discussió de les normes de convivència i del treball en 
grup, afavorint així que l’alumnat prengui consciència del seu funcionament i del 
seu incompliment, alhora que també proposi canvis, sempre de forma 
argumentada i acordada amb la resta del grup.  

 

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

El centre de pràctiques és el col·legi FEDAC Amílcar, fundat a l'any 1876 per les 
Germanes Dominiques de l'Anunciata i és una escola confessional, catòlica i 
mixta. Presenta  dues línies d'educació infantil, educació primària i secundària i 
batxillerat modalitats de científic-tecnològic i d’humanitats i ciències socials.   

En el projecte educatiu del centre (PEC), hi trobem la comissió de convivència i 
mediació i la comissió de disciplina, integrades pels diferents membres del 
claustre. La primera és l’encarregada  de vetllar pel manteniment d’un bon clima 
de treball i donar eines i estratègies per evitar i/o resoldre conflictes. La segona 
s’encarrega de vetllar per l’acompliment de les normes d’organització i 
funcionament del centre (NOFC). Es reuneix amb caràcter ordinari abans de 
l’inici de curs i almenys dues vegades en cada trimestre; i amb caràcter urgent, 
en qualsevol moment a petició de qualsevol dels seus membres. La comissió de 
disciplina està composta per tres professors de l’etapa d’educació primària, dos 
de l’etapa d’ESO i un de Batxillerat. 

Si analitzem les dades de la memòria final de la comissió de disciplina del centre, 
en el curs 2015-2016 es van escriure vàries notes cap a les famílies relacionades 
amb comportaments problemàtics. Aquest fet sembla ser habitual actualment en 
molts centres, ja que coincideix amb les dades de la memòria final del Centre de 
Recursos Educatius per a Alumnes amb Trastorns del Desenvolupament i la 
Conducta (CRETDIC) en el 2016, on es veu que en els cinc últims anys s’ha 



Les conductes disruptives a l’aula de ciències: proposta d’actuació basada en la promoció de la 
competència científica 

                              
                                                                         UPF-UOC                                                                            10 

produït un augment d’aquests comportaments en els centres de la comarca de 
Barcelona. 

    

1.6. Marc teòric de la temàtica elegida 

El comportament adolescent suscita diferents interrogants ja des de l’antiguitat. 
Se’l classifica com un canvi tempestuós, amb domini de les passions, 
d’inestabilitat emocional, d’indisciplina i de rebel·lió (Moreno, 2009). Per aquest 
motiu, les seves manifestacions emocionals poden no ser socialment 
competents (Esturgó, 2015).  

Segons l’informe nacional Estudio Estatal sobre la convivencia escolar en la 
Educación Secundaria Obligatoria (2010), per la majoria de professionals de 
l’ensenyament el problema més freqüent són els comportaments disruptius. No 
sorprèn, doncs, que la disrupció a l’aula és un fenomen molt estès en la majoria 
dels centres a nivell estatal i està freqüentment relacionat amb el fracàs escolar 
(Díaz i Conejo, 2012). 

Les conductes problemàtiques són definides per la majoria d’autors com aquelles 
interferències que afecten el benestar social i educatiu dels alumnes i suposa un 
repte significatiu per als docents i les famílies (Vallès, 1997; Pérez, 2007; Díaz i 
Conejo, 2012; Pareja i Pedrosa, 2012). Així doncs, estem d’acord que es tracta 
d'aquells comportaments que afecten de forma negativa  a un mateix i a l'entorn 
que l'envolta, trenquen les normes de convivència i deterioren el 
desenvolupament personal i social. Dins l'aula, impedeixen portar el ritme de la 
classe, obstaculitzant la feina docent i inferint en el procés d'aprenentatge de 
l'alumnat (Vallès, 1997; Díaz i Conejo, 2012). Per consegüent, són considerades 
una de les preocupacions més importants en els centres educatius (Teixidó, 
2008).  

Per altra banda, es coneix que la falta d’implicació del professorat i de la 
participació de les famílies són dificultats percebudes per la millora de la 
convivència (Teixidó, 2008). Per aquesta raó, és essencial la cooperació entre 
els membres docents i que el professorat agafi un rol actiu respecte a aquests 
temes no tan acadèmics (Teixidó, 2008). Cal insistir, també, en el treball amb les 
famílies, per tal de donar continuïtat entre els contextos educatius i familiars 
respecte a la disciplina i a la convivència (Vila, 2008).  

Malgrat que existeix certa variabilitat en la classificació dels comportaments 
disruptius a l’aula, ja que predomina una gran subjectivitat entre el professorat 
alhora de considerar quins comportaments són disruptius (Gotzens, 1999), 
segons Vallès (1997) es poden agrupar en sis grans categories generals, 
exposades posteriorment en l’apartat 2.1. a la Taula 2.   

Segons Pérez (2007), de forma encara més generalitzada, es poden classificar 
també en comportaments de major o de menor gravetat. Si bé és cert que els 
comportaments de major gravetat (consum de drogues i/o alcohol, agressions 
físiques, etc.) no constitueixen un problema habitual en els instituts, els 
problemes de menor gravetat com els insults al professorat o el deteriorament 
del material, per exemple, si es produeixen de forma més generalitzada i 
constant, poden donar lloc a situacions insostenibles pel docent i la convivència 
d'aula.  
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En la majoria de casos registrats pel Servei Educatiu Específic, Trastorns del 
Desenvolupament i de la Conducta (SEETDIC) de Girona en l’any 2014, es tracta 
d’adolescents amb una mancança del desenvolupament de les competències 
socioemocionals, fet que deriva a una falta de regulació del comportament 
(Hortal, 2014). Aquestes dades coincideixen amb l’estudi de la tesis doctoral de 
Esturgó (2015), on es relaciona les conductes disruptives amb un menor 
desenvolupament de les competències socioemocionals en nens i nenes de 
primària.  

Coneixent que l’adolescència es caracteritza per ser un període on hi succeeixen 
una gran quantitats de canvis intensos que permeten a una persona transformar-
se en un adult i des d’un enfocament psicoafectiu en relació amb l’àmbit educatiu, 
Moreno (2009) fa palesa la importància del desenvolupament d’unes pautes de 
socialització a les escoles. Si els adolescents tenen l’oportunitat d'aprendre a la 
família i a l'escola comportaments que els ajudin a ser independents, es 
rebaixarà la possibilitat de conflictes. En aquest sentit, l’escola hauria de 
permetre l’opinió i la participació dels seus alumnes en la institució escolar, 
fonamentant així maneres constructives de relació entre el món dels adults i dels 
adolescents. En la mateixa línia, Pérez (2007) i Díaz i Conejo (2012) proposen 
la construcció d’un model de convivència de l’aula elaborat i consensuat pels 
mateixos alumnes, allunyant-se així d’un model impositiu i autoritari, fet que 
dificultaria la seva acceptació i compliment. D’acord amb Izquierdo i Aliberas 
(2004), aquest model permetria la transformació d’una norma considerada 
inicialment buida pels alumnes (mancada de significat) a una norma plena (més 
raonable i agraïda).  

Paral·lelament, es coneix que quan s’apliquen processos participatius en els 
quals s’implica als alumnes, els resultats solen ser satisfactoris amb una millora 
del clima de l’aula (Pérez, 2007; Domínguez i Pino, 2008; Pareja i Pedrosa, 
2012). Aquests processos d’elaboració de les normes a l’aula engloben un gran 
valor educatiu, ja que acosten els/les alumnes a una experiència real de la vida 
quotidiana com són la negociació, la resolució de conflictes i la recerca de 
solucions (Pérez, 2011). L’apropament a aquesta tipologia d’activitats permet la 
integració dels adolescents en el món de la vida adulta, fet que comporta 
responsabilitats i autonomia en l’adolescència (Moreno, 2009). A més, aquest fet 
possibilita la confrontació de diferents punts de vista sobre un possible problema, 
permet conèixer les opinions sobre algunes normes ja establertes (massa 
estrictes, mancades de sentit, etc.), així com també una potencial proposta de 
solució d’algun problema (Gotzens, 1999; Sanmartí, 2002; Izquierdo i Aliberas, 
2004). 

Per altra banda, d’acord amb Moreno (2009), la interacció entre iguals, promou 
el desenvolupament personal i social, ja que fomenta el desenvolupament de 
competències socials, estimula l'autoregulació de la conducta pròpia i contribueix 
en la transmissió de les normes culturals, fet que justificaria els beneficis que 
s’obtenen en la utilització de metodologies basades en el treball cooperatiu en 
l’aula de ciències, per exemple.   

Hem de tenir present, doncs, que la manifestació de conductes disruptives 

suposaria una absència o falta de la regulació del comportament, és a dir, una 

manca del control del components d’atenció i emocionals i una falta d’ajustament 

del propi comportament en l’entorn social (Esturgó, 2015).  
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1.7. Revisió d’experiències desenvolupades en el mateix tema  

Cada vegada existeixen més aportacions que es dirigeixen a prevenir l’aparició 
de comportaments disruptius. A la Figura 2, se’n mostren tres de forma sintètica. 

Figura 2. Presentació esquematitzada de tres experiències diferents en la mateixa temàtica. 

 

En definitiva, en aquests processos participatius, s’ha demostrat que els/les 
alumnes responen molt bé a la confiança que se’ls hi dóna i actuen de forma 
responsable amb propostes lògiques i coherents. A més, els beneficis que 
s’obtenen a mig termini són un grup-classe més cohesionat que presenta 
autonomia social i moral, amb més capacitat de resolució de conflictes i actitud 
autocrítica i el manteniment d’unes pautes de conducta independentment del 
professor/a o del context. Per contra, si s’ignoren les seves opinions, existeix la 
possibilitat que els alumnes no relacionin el seu comportament amb el seu entorn 
(Pérez, 2007).  

 
1.8. Situació del tema en la realitat i la globalitat del context del sistema 

educatiu català 

Segons la memòria final del CRETDIC en el 2016 a la comarca de Barcelona, 
respecte els cinc últims anys hi ha hagut un augment significatiu de demandes i 
de consulta d’assessorament, la majoria relacionades amb un treball de reflexió 
del claustre, per tal d’abordar les conductes problemàtiques. Tot i així, estimen 
que malgrat l’alt nivell de problemàtica dels centres, sobretot de secundària, el 
nombre de demandes segueix sent comparativament baix. Tanmateix, sorprèn 
l’increment de les demandes en l’etapa de primària.  

En el document anomenat Projecte de Convivència i Èxit Educatiu presentat pel 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (2017) les 
conductes contràries a les normes de  convivència del centre estan tipificades 
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per l’article 37.1 de la Llei d’Educació, quan no siguin de caràcter greu, i també 
les faltes injustificades d’assistència a classe i de puntualitat. 

Finalment, en el Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l'alumnat 
i regulació de la convivència en els centres educatius no universitaris de 
Catalunya, reforça el caràcter educatiu que han de tenir els processos i les 
accions que s'emprenguin, tant per prevenir com per corregir conductes 
inadequades.  

 

1.9. Hipòtesi, objectiu general del treball i objectius específics 

Hipòtesi 

A partir de la informació recollida en el marc teòric sobre la temàtica a investigar, 
es planteja la següent hipòtesi d’acció:  

“Si els alumnes disruptius presentessin una manca de la regulació del 
comportament, aleshores l’apropiació i la implementació d’unes pautes de 
comportament els ajudarien a mantenir una actitud adequada dins l’aula”.         

Per tant, es podria dissenyar una activitat d'apropiació de normes de conducta 
abans d’implementar la UD, ja que una de les millors formes d’evitar l’aparició 
d’aquests comportaments és en la seva prevenció. Com a recurs, es podria 
introduir unes targetes de diferents colors, on cada color tingui un significat 
consensuat entre tot el grup. Aquestes indicarien senzilles pautes de 
comportament durant el treball en equip, de manera que es pugui tenir present 
quines són les conductes adequades per comportar-se en grup.  

Altrament, d’acord amb els autors que treballen sobre aquesta temàtica, per tal 
que l’alumnat s’impliqui en aquest procés, l’activitat hauria de captivar el seu 
interès. En aquest sentit, s’hauria de partir de l’acceptació del joves com a 
persones i permetre que dirigeixin l’activat, allunyant-nos així d’un model de 
normes impositiu i autoritari.  

Objectiu principal 

• Determinar si l’aplicació d’una activitat d’apropiació de normes pel treball 
en equip, redueix el nombre de conductes disruptives a l’aula de CN de 3r 
d’ESO A.  

Objectius específics 

1. Valorar l’evolució del clima d’aula en el transcurs de la UD basada en un 
ABP.  

2. Analitzar les percepcions dels alumnes vers l’activitat d’apropiació de 
normes. 

3. Caracteritzar quin grau de rellevància té pels alumnes l’elaboració d’unes 
normes prèvies pel treball dins l’aula.  

4. Analitzar la relació entre els comportaments disruptius amb una manca de 
l’autoregulació del comportament. 

5. Reflexionar sobre les possibles millores de la proposta d’intervenció un 
cop aplicada.  
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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  

Si bé és cert que cada grup tenia una problemàtica predominant diferent, es va 
centrar en el curs de 3r d’ESO A amb l’assignatura de CN per diferents raons: 

➢ S’aplicava la UD en aquest curs.  
➢ Era possible atendre el curs sencer, ja que a matemàtiques tots els cursos 

es desdoblen i formen un tercer grup.  
➢ No es garantia tenir sempre el mateix grup a matemàtiques. 

La classe de 3r ESO A presenta un grup de 30 alumnes i existeix certa diversitat 
dins l'aula; podem trobar des d’alumnes amb un rendiment acadèmic excel·lent 
fins a alumnes que presenten un grau de desinterès elevat. En aquest grup hi 
trobem també tres alumnes que segueixen un pla individualitzat i un alumne amb 
Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH) diagnosticat. A banda 
d’això, s’hi detecten algunes conductes disruptives com per exemple: soroll a 
l'aula, falta de puntualitat, molèstia al company/a, distraccions que dificulten el 
seguiment del treball, faltes de respecte al professor, desmotivació i desinterès. 

La professora que imparteix la matèria de CN a 3r és la mentora de l’autor i és 
l’únic grup on hi imparteix una assignatura de ciències experimentals.  

En la fase d’observació (12 dies) es van identificar 12 alumnes de 30 que van 
manifestar, almenys, més d’una conducta disruptiva no patològica. Aquestes 
conductes es van categoritzar a la Taula 2 d’acord amb la classificació de Vallès 
(1997). Cal esmentar que 4 dels 12 alumnes identificats s’engloben en dues 
categories diferents. Vegeu l’Annex I per conèixer el significat de cada categoria.  

Taula 2. Conductes disruptives durant la fase d'observació.  

 

  

2.2. Justificació del plantejament de l’exploració del tema 

El procés d’aprenentatge i ensenyament es pot veure influenciat per la percepció 
de l’ordre i del clima de l’aula que té l’alumnat (Pérez, 2007). Per aquest motiu, 
caldrà determinar quina és la percepció que tenen tant alumnes com professors 
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sobre aquests dos aspectes. Primerament, es van portar a terme dos grups de 
discussió (no tot el grup) per comentar i explicar les seves experiències i actituds 
respecte a la intervenció. Seguidament, els aspectes parlats en el grup de 
discussió van servir de base per elaborar tres qüestionaris per tota l’aula per 
ajudar a perfilar les interpretacions dels alumnes que van participar en el grup i 
per poder conèixer també la perspectiva de tot el grup-classe. 

Les dades obtingudes van ser contrastades amb l’anàlisi del clima d’aula de la 
graella d’observació i l’opinió personal escrita dels alumnes.  

 

2.3. Descripció dels instruments de recollida d’informació  

Amb l’objectiu de poder triangular les dades recollides, van ser varis els 
procediments utilitzats per accedir a la informació. A la Taula 3, es presenten 
aquests instruments en relació al número dels objectius específics esmentats a 
l’apartat 1.9. 

Taula 3. Procés de recollida d'informació en relació als objectius específics.

 

a) Graelles d’observació 

En cada sessió la mentora, el company i l’autor avaluaven el comportament i la 
participació de cada estudiant i es registrava en el full de seguiment (vegeu 
Annex III), anotant aquells comportaments més significatius si s’esqueia. Un cop 
finalitzada la UD, es calculava la mitjana de comportament i participació i 
s’incloïen els resultats a la graella d’observació (vegeu Annex II).  

b) Grup de discussió  

(Vegeu Annex IV pel guió del grup i Annex IX per la transcripció). 

Es tracta d’un grup heterogeni format per alguns dels diferents tipus d’alumnes: 
els detectats com a disruptius a la Taula 2 i els que no. Es van portar a terme 
dos grups de discussió formats per 8 alumnes, de 30 minuts de duració 
aproximadament. El moderador va ser l’autor del treball. El lloc de conducció del 
grup va ser a la biblioteca del centre. El grup de discussió 1 es va portar a terme 
a l’hora de CN a les 11.30h, dia 28 de febrer i el grup 2 el mateix dia a l’hora de 
matemàtiques a les 15h. 

Per la selecció de la mostra, es va demanar a 20 alumnes si voldrien participar 
voluntàriament, per disposar de més alumnes en cas d’algun imprevist. Aquests 
20 alumnes no van ser escollits aleatòriament, ja que es buscava un grup 
heterogeni, abans esmentat. A més, es va enviar una carta a les famílies (vegeu 
Annex V) sol·licitant l’autorització de la participació del seus fill/es en el grup de 
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discussió juntament amb informació sobre el funcionament d’aquest. No obstant, 
dos alumnes van rebutjar la sol·licitud i altres dos no van portar l’autorització 
pertinent. Així mateix, els dos grups de discussió es van portar a terme sense 
cap dificultat.  

Malgrat que la bibliografia prioritza la formació de grups homogenis (Fàbregues 
i Paré, 2005), en aquest cas es va optar per un grup heterogeni per varis motius. 
Primer, degut al risc de fracàs del grup de discussió que pot comportar el fet de 
reunir vuit alumnes disruptius. Segon, es buscava la discussió de diferents idees 
a partir de la percepció de les diferències entre els participants. Finalment, ha 
estat necessari adaptar-se a l’horari dels estudiants. 

c) Qüestionaris  

Es van passar 3 qüestionaris online (vegeu Annex VI) a tots els alumnes de 3r 
ESO A. El primer qüestionari (Qüestionari Clima d’aula) es va enviar per correu 
després de la realització del grup de discussió. El segon (Qüestionari de 
concrecions I) i el tercer (Concrecions II) van ser enviats posteriorment un cop 
analitzats al detall el grup de discussió i el primer qüestionari, per tal d’acabar de 
perfilar les interpretacions dels alumnes.  

d) Produccions dels alumnes 

S’inclouen en aquest apartat sols l’ítem -M'he comportat de forma correcta i 

adequada- de l’enquesta d’autoavaluació (Sóc conscient de com treballo?, vegeu 

Annex VII), i l’opinió personal realitzada a la última sessió, on es demanava: 

- Què havien après  
- Què els hi havia agradat i què no  
- Visió general de la UD 

 

 

Imatges 1 i 2. Dos exemples d’opinió personal. Es van subratllar algunes frases d’interès per la 
investigació i facilitar la recollida de resultats. 
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3. Desenvolupament de la proposta  
 
3.1. Descripció de la intervenció educativa 

La proposta d’intervenció va ser plantejada per introduir-la a la primera sessió de 
la UD i tancar-la al final. L’activitat es va anomenar Som psicòlegs (vegeu Annex 
VIII) i està destinada a l’apropiació de les normes de treball en equip a seguir al 
llarg de la UD. 

L’activitat es presenta als alumnes amb l’ajuda d’un Power Point on se’ls posa 
en context: s’acaben de graduar en psicologia i decideixen enfocar la seva 
professió cap a la investigació a la Universitat de Barcelona. Se’ls comenta que 
per portar a terme una bona investigació és necessari centrar-la en el mètode 
científic i per això, es destina un moment de reflexió per recordar què és el 
mètode científic i els seus procediments.  

A continuació, s’entra a l’acció a través de la visualització d’un vídeo. Aquest 
vídeo, va ser elaborat amb l’ajuda d’alguns/es companys/es del Màster a partir 
de les conductes observades durant la fase d’observació. 

 

Imatge 3. Extracte del vídeo de l’activitat Som psicòlegs.  

El vídeo (vegeu Annex IX) tracta d’un grup d’estudiants de medicina que han de 
fer un treball conjunt sobre l’infart de miocardi. S’hi presenten els següents 
comportaments: 

▪ Desorganització alhora de treballar 
▪ Acaparament de tota la feina per part d’un estudiant 
▪ Interrupció del torn de paraula  
▪ Denegació de la participació dels altres membres 
▪ Menjar durant el treball 
▪ Interaccions incorrectes i faltes de respecte cap als altres membres 
▪ Distracció i deteriorament del material 
▪ Desinterès i falta de responsabilitat i d’implicació 
▪ Falta de puntualitat 
▪ Falta d’autocrítica  
▪ Soroll generalitzat quan parlen tots els membres alhora 
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L’objectiu que persegueix el vídeo és la sensibilització i reflexió dels alumnes 
sobre els comportaments inapropiats pel treball en equip que hi apareixen. 

Analitzats aquests diferents comportaments, s’inicia el procediment de recerca 
d’informació del mètode científic, concretament sobre els treballs en equip 
fracassats, aspecte al qual es pretén arribar mitjançant l’anàlisi del grup del vídeo 
i de les reflexions dels alumnes. En aquest cas, degut a la manca de temps, va 
ser el docent qui va proporcionar aquesta informació, consultada posteriorment 
en diferents fonts bibliogràfiques.  

En aquest punt, es demana als alumnes que formulin preguntes i diferents 
hipòtesis a partir de les seves observacions i de la informació proporcionada pel 
professor, fins a consensuar, entre tot el grup-classe, una hipòtesi a partir de la 
qual es centrarà la investigació. El docent dirigeix el procés cap a la formulació 
d’una hipòtesi similar a la següent: 

“Si s'establissin unes normes de treball en equip, llavors aquest grup seria capaç 
de treballar de forma eficient i tindria més èxit respecte al seu producte final”. 

Seguidament, es procedeix al disseny de l’experiment. Donat que no es 
disposava de temps suficient per a que els mateixos alumnes pensessin un 
disseny, es va aportar un recurs directament, per tal d’estimular la reflexió del 
disseny experimental. En aquest cas, es va optar per targetes de 6 colors 
diferents. La intenció és arribar al punt on cada color tingui un significat, el que 
escullin els propis alumnes.  

Per tal d’ajudar als alumnes a determinar el significat de cada targeta i assegurar-
se de que apareguin les conductes que es volen corregir, el professor facilita 
l’elaboració del disseny amb diverses preguntes suggeridores (vegeu Annex VIII, 
7ena diapositiva).  

A mode de resum, es va concloure conjuntament els següents components de la 
investigació (similar al que es tenia plantejat) que apareixen a la Imatge 4, 
retocada per clarificar alguns termes.  

  

Imatge 4. Extracte modificat del Diari científic. 

 

El significat consensuat per a cada color s’especifica a la Taula 4: 
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Taula 4. Protocol lingüístic i cromàtic del recurs.

 

S’observa, doncs, que amb aquest protocol lingüístic i cromàtic es pretén evitar 
l’aparició de les conductes que penalitza la targeta vermella i promoure els 
següents comportaments: 

- Participació de tots els membres 

- Correcta interacció i comunicació amb els/les companys/es 

- Respecte del torn de paraula i opinió del company/a  

- Escolta activa 

- Reflexió sobre la pròpia actuació 

- Presa de decisions  

- Aprenentatge entre iguals 

- Compromís i responsabilitat amb la tasca assignada 

- Adequat manteniment d’un to de veu general dins l’aula 

- Organització en el treball 

Globalment, l’activitat posa de manifest el treball competencial, ja que es 
treballen tant les competències transversals (comunicativa i personal i social) 
establertes en el currículum educació secundària obligatòria (2015) com 
diferents competències bàsiques de l’àmbit cientificotecnològic establertes pel 
Departament d’Ensenyament (2014).  

                             

Imatges 5 i 6. Exemples de targetes de colors personalitzades. 
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Una vegada enllestit el disseny experimental i preparat el material, es va posar 
en pràctica l’experiment durant la implementació de la UD basada en un ABP 
(vegeu Annex IX), on les/les alumnes havien d’utilitzar les targetes per treballar 
dins el grup d’acord amb el seu significat establert. Alhora, el professor 
sancionava aquells grups amb la targeta vermella si incomplien algunes de les 
normes consensuades.  

Per reforçar la utilització de les targetes, es va consensuar amb el company de 
pràctiques que el comportament, la participació i la utilització de les targetes 
tindrien un valor respectivament de 1’5 punts sobre 10. Aquests 10 punts de la 
graella d’observació representen un 20% de la nota final de la UD.  

Un cop finalitzada la UD, els/les alumnes van portar a terme l’anàlisi dels 
resultats i les conclusions de l’experiment de l’activitat. Globalment, es va 
considerar que tots els grups havien tingut un comportament correcte, i que 
s’allunyava del comportament dels estudiants del vídeo. A més, els productes 
finals presentats eren de qualitat, amb la qual cosa es va decidir validar la 
hipòtesi plantejada a l’inici de l’activitat.  

Paral·lelament a la construcció del disseny experimental, els alumnes deixaven 
registre d’aquest procediment al Diari científic. El treball en equip (vegeu Annex 
X).  

 

Imatges 7 i 8. Exemples de diaris científics omplerts. 

Cal tenir present que l’actual proposta és una versió ingènua del mètode científic, 
ja que ha estat necessari adaptar-se a la temporització que es disposava per la 
implementació de la UD. És important, doncs, que els/les alumnes en siguin 
conscients, per tal d’evitar interpretacions confuses o errònies.  
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Altrament, cal ressaltar la doble intencionalitat de l’activitat, ja que a banda 
d’evitar l’aparició de comportaments disruptius, la proposta persegueix també 
l’aplicació del pensament científic davant una situació problemàtica que afecta 
directament als participants de l’activitat. És a dir, es presenta als estudiants una 
aplicació de la ciència en un context proper. Així doncs, es porta els/les alumnes 
cap a la visió de la ciència com una activitat humana adreçada a transformar la 
realitat i millorar-la (Izquierdo i Aliberas, 2004). Això permet també, donar sentit 
a l’activitat científica, requisit essencial per a que aquesta resulti significativa 
(Izquierdo i Aliberas, 2004). 

Per tant, amb l’aprenentatge dels procediments del mètode científic, l’alumne 
haurà de ser capaç de representar-se l’objectiu de la investigació simulada, de 
relacionar diferents fets, d’utilitzar-los per reflexionar, prendre decisions i acostar-
se a la resolució del problema i, sobretot, com aconsellen Izquierdo i Aliberas 
(2004) viure-ho com una intervenció raonable i valuosa sobre el món natural.  

 

3.2. Visió general de les sessions i materials necessaris 

Vegeu Annex IX, apartat 8 (Seqüència d’activitats) del document referenciat. 

  

3.3. Planificació temporal i recursos necessaris  

Vegeu Annex XI. 

 

3.4. Descripció dels resultats obtinguts  

Amb la finalitat d’analitzar qualitativament la informació obtinguda, es va utilitzar 
el programa informàtic ATLAS.ti 8.0, el qual va facilitar el procés de transcripció 
dels grups de discussió i va permetre codificar segments d’informació i agrupar-
los per obtenir una visió més holística dels resultats.  

Cal mencionar que les conductes disruptives les quals han estat objecte d’anàlisi 
en aquest treball, no fan referència a problemes conductuals deguts a trastorns 
de conducta (només hi ha un alumne diagnosticat amb TDAH) sinó que 
al·ludeixen a comportaments de baixa intensitat i persistents d’alumnes sense 
cap trastorn específic.  

Cal esmentar també, que tots els qüestionaris es van enviar al correu dels 
alumnes per realitzar-lo a casa, però el segon es va fer a l’aula mateix, fet que 
va permetre que fos contestat per tot el grup. En cap moment s’ha descartat 
alguna resposta incoherent, ans al contrari, s’hi ha reflexionat al respecte. 
Malgrat que els instruments de recollida d’informació han proporcionat 
nombroses aportacions, s’ha seleccionat aquell contingut més rellevant que 
permetés analitzar els objectius plantejats en aquest treball.  

Tot seguit, a la Figura 3 es presenta un diagrama d’Ishikawa que conté  les 
principals idees d’interès per la investigació detectades tant en els grups de 
discussió com en l’opinió personal, per tal de sintetitzar de forma esquemàtica la 
gran quantitat i varietat d’informació obtinguda. S’ha decidit ajuntar la informació 
recollida en aquestes dues eines, ja que la majoria de comentaris coincidien.  
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Figura 3. Diagrama d’Ishikawa sobre els comentaris del grup de discussió i de les opinions personals. 
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A continuació es mostren els resultats obtinguts en relació a l’objectiu a investigar 
a partir de la combinació de les diferents eines de recollida d’informació. 

1. Valorar l’evolució del clima d’aula en el transcurs de la UD basada en 
un ABP. 
  

a) Valoració dels docents  

El Gràfic 1 representa un recompte dels comportaments observats amb la 
graella d’observació en relació a cada sessió al llarg de la UD. Malgrat que la UD 
presenta 6 sessions, no s’ha tingut en compte la sessió 1, ja que va ser quan es 
va elaborar l’activitat d’apropiació de les normes de conducta. A l’inici de la resta 
de sessions, tots/es els/les alumnes tenien un positiu (+) de comportament. 
Aquells/es estudiants que es comportaven correctament, conservaven el positiu. 
En canvi, l’alumnat amb el signe negatiu (-) representa aquells/es alumnes que 
van ser advertits més d’un cop pel seu comportament inadequat. Els/les alumnes 
amb un 0 són aquells/es que se’ls avisava sols una vegada pel seu 
comportament inoportú.  

S’ha de tenir present que originalment són 30 alumnes en total. Tanmateix, a la 
sessió 4, faltava un alumne que va ser expulsat del centre i a la sessió 5, un 
alumne estava malalt. 

Gràfic 1. Recompte de comportaments. Graella d’observació. 

A partir d’aquestes observacions, es pot visualitzar lleugerament com les 
conductes disruptives disminueixen entre la sessió 2 i la sessió 4, sessions on 
es treballava en equip. No obstant, a les sessions 5 i 6, durant les exposicions 
del producte final, s’observa un increment generalitzat dels comportaments 
disruptius.  Cal esmentar, no obstant, que aquestes dues sessions van coincidir 
amb la setmana de carnaval i, en general, el centre estava una mica esvalotat.  
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A la Taula 5, s’especifiquen els comportaments negatius i 0 observats referents 
a casa sessió: 

Taula 5. Comportaments negatius observats per sessió.

 

b) Valoració de l’alumnat  

Primerament, s’analitza la pregunta 6 del grup de discussió (vegeu Annex IV). 

La pretensió d’aquesta pregunta és demanar indirectament una norma que 

tingués en compte els comportaments presenciats durant l’ABP, sense 

referenciar a cap company.  

Les categories més destacades en aquesta pregunta al·ludeixen a la 

responsabilitat individual i al respecte entre iguals: 

“Que si algun membre del grup no feia la seva feina que fos (la responsabilitat) 

només per aquesta persona i no per tot el grup.” (Comentari del grup 1) 

“El respecte, bàsicament, és primordial, o sigui, no molestar quan un parla.” 

(Comentari del grup 2) 

Aquestes dues categories també apareixen en les opinions personals, però en 
baixa freqüència, ja que la majoria d’alumnes no es posiciona al respecte.  

En la mateixa línia, la perspectiva sobre el clima d’aula dels alumnes obtinguda 
a partir del qüestionari Clima d’aula no s’allunya de l’anàlisi fet amb la graella 
d’observació. Gràcies a aquest qüestionari, podem observar en el  Gràfic 2 que 
existeixen altres comportaments presenciats, com són els crits a l’aula i la 
distracció durant el treball. Cal destacar, no obstant, la falta de responsabilitat en 
les tasques per part d’alguns/es alumnes, factor que no es va analitzar amb la 
graella d’observació.  
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Gràfic 2. Comportaments presenciats durant l’ABP. Qüestionari Clima d’aula. 

Finalment, en el Gràfic 3, la valoració de l’escala de Likert sobre l’ítem de 

l’autoavaluació, mostra com la totalitat dels alumnes opina que s’ha comportat 

de forma correcta i adequada al llarg del treball. 

 

Gràfic 3. Escala de Likert. Autoavaluació. 

 
2. Analitzar les percepcions dels alumnes vers l’activitat d’apropiació 

de normes 

• Implicació en l’activitat 

En primer lloc, cal esbrinar el grau d’implicació de l’alumnat en l’activitat. El 
Gràfic 4, ens mostra que dels 25 alumnes que van contestar el qüestionari,  la 
meitat opina que va participar amb propostes pròpies i que les propostes dels 
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seus companys els hi semblaven coherents. A més, els hi va agradar participar i 
es van sentir escoltats. En aquesta pregunta es podien escollir màxim dos ítems; 
els més rellevants per a ells/es.  

Gràfic 4. Grau d’implicació en l’activitat. Qüestionari Clima d’aula. 

• Beneficis de l’activitat 
 

o Reflexió del vídeo 

En conjunt, el vídeo va impactar el grup, fent que alguns/es alumnes s’hi veiessin 

reflectits/des. Paral·lelament, alguns/es en són conscients del seu propi 

comportament inadequat i admeten que és un fet habitual. Altres afirmen que el 

vídeo els ha ajudat a reflexionar, veient des de fora allò que està considerat un 

comportament incorrecte.  

“Jo pensava que era de veritat, el vídeo, però quan vaig veure que era un 

simulacre, doncs, després quan estàvem en grup, m’hi veia reflectit perquè, en 

realitat, veus que està malament però saps que ho estàs fent algunes vegades, 

però diria que ha anat millor”.  (Comentari del grup 1). 

“O a veure què passa. Des de fora es veu molt bé”. (Comentari del grup 2). 

 

o Consciència de les normes 

Un altre benefici detectat és el coneixement de les normes pel fet de participar 
en una activitat d’apropiació d’aquestes, explicat en el següent comentari:  

“O sigui, hi ha molta gent que... com... quan ha acabat la seva part doncs 

comença  a donar voltes i una de les normes que hi havia era no poder aixecar-

te del teu grup, i diu: - Ah, ho sento, és que no ho sabia! I llavors ho segueix fent 

perquè la gent és així, però... que el fet de participar en les normes et dóna 

coneixement sobre elles i en saber quines són les normes saps què pots i què 

no pots fer, o sigui, veig important el fet que participin per veure quines són, més 

que una altra cosa.” (Comentari del grup 2). 
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Paral·lelament, tal com s’observa en la Taula 6, pràcticament la gran majoria 
està d’acord amb l’afirmació anterior. No obstant, també hem de tenir en compte 
que un 86,4% dels 22 enquestats ja coneixia les NOFC i les conseqüències per 
incomplir-les.  

Taula 6. Qüestionari de Concrecions I (primera pregunta) i Concrecions II (segona i tercera 
pregunta).

 

o Bon funcionament dels grups 

En general, la gran majoria va considerar que tots els grups van treballar 
correctament (a excepció d’un alumne) elaborant un producte final de qualitat i 
van manifestar que cap grup s’assimilava al del vídeo: 

 “... O sigui, els grups que vam fer no eren els mateixos que els del vídeo, o 

sigui... Saps? Jo crec que ho vam fer bé.  Jo ho vaig veure bé”. (Comentari del 

grup 2). 

“Bé, en el meu grup em sento que jo faig tot i els altres no fan res”. (Comentari 

del grup 2). 

El mateix s’observa en la Taula 7. 

Taula 7. Qüestionari de Concrecions I.

 

A més, si tenim en compte la perspectiva de l’alumnat referent al treball en equip, 

en el Gràfic 5 s’observa com més de la meitat considera que s’han organitzat i 

coordinat per tirar endavant el producte final. Per altra banda, un 16% creu que 

no tots, sinó que la majoria s’hi ha implicat.  

 

Gràfic 5. Perspectiva del treball. Qüestionari Clima d’aula. 
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• El recurs utilitzat (targetes de colors) 
 

o Importància de la nota 

Coneixent que la participació i el comportament, aspectes relacionats amb la 

utilització del recurs, eren ítems avaluables va fer que es prenguessin 

seriosament l’activitat. És a dir, usaven les targetes per tenir bona nota: 

“[...] Perquè els grups s'han portat bé i això, però... o sigui, jo només les he 

utilitzat per a que vosaltres veiéssiu que jo les utilitzava i em poséssiu nota...” 

(Comentari del grup 2). 

“El fet que influeixin en la nota, ja molta gent diu potser no cridaré, esperaré i 

intentaré utilitzar-les si me'n recordo. Llavors, jo crec que no útils com... és a dir, 

tinc un dubte, doncs utilitzaré la groga, sinó dir, tinc un dubte, enlloc de cridar-ho 

als quatre vents, dic: -Ai, és veritat, que si utilitzo les targetes em pugen nota, 

doncs utilitzo les targetes i em calmo.”  (Comentari del grup 2). 

o Consciència de la targeta vermella 

La targeta vermella creava més consciència, és a dir, ningú la volia tenir, i quan 
un grup la tenia, aquell grup s’havia d’espavilar per treure-se-la. 

“[...] llavors si estava la targeta vermella a sobre la taula, estàvem tots comportant-

nos bé, no sé, que m’ha ajudat, vaja.” (Comentari del grup 2).  

o Beneficis del recurs 

Entre els diferents beneficis que han considerat els/les alumnes, destaquen els 
quatre següents:   

1. Ajuda amb la regulació del comportament: 

“Moltes vegades si no estàs d'acord amb un company... ara hem utilitzat les 

targetes, però abans ho fèiem cridant.” (Comentari del grup 2).  

2. Té un efecte visual:  

En el grup de discussió, es va mencionar que el fet de veure les targetes, feia 

recordar que les havien d’utilitzar. Per acabar de perfilar aquests comentaris, es 

va preguntar en el qüestionari de Concrecions I. Observem en la Taula 8 com 

més de la meitat de la classe creu que el recurs ha estat una ajuda visual per 

tenir en compte les normes. 

Taula 8. Qüestionari de Concrecions I.

 

3. Facilita la comunicació dins del grup: 

“Doncs jo he utilitzat les targetes perquè en el meu grup hi ha persones bastant 

tímides, llavors aixecaven les targetes i ho vèiem fàcilment i podíem preguntar; 
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què volia preguntar o què li passava i tal. Llavors era com més fàcil per parlar.” 

(Comentari del grup 1). 

En el Gràfic 6, observem que un 32% dels enquestats opina que les targetes els 

hi han ajudat a interaccionar amb els companys.  

Gràfic 6. Valoració de les targetes. Qüestionari Clima d'aula. 

Per corroborar aquesta afirmació, es va tornar a preguntar en el qüestionari de 

Concrecions I. Observem en la Taula 9 que més de la meitat de l’aula estava 

d’acord en que la utilització de les targetes ha facilitat la comunicació dins el grup.   

Taula 9. Qüestionari de Concrecions I.

 

4. Permet la participació de tots els membres: 

 

Imatge 9. Comentari d’una alumna. Opinió personal. 
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o Problemes del recurs 

Entre els diferents problemes que han considerat els/les alumnes, destaquen els 
tres següents: 

1. No hi estaven acostumats 
2. Era poc pràctic 
3. Diversitat d’opinió respecte al grau de satisfacció 

“Que a mi m'ha semblat durant tot el temps que era una mica poc natural perquè 

per mi, suposo que perquè no estic acostumada a fer-ho, però a mi em costava 

haver de seleccionar depenent de cada targeta i en quin moment...” (Comentari 

del grup 1).  

“Per parlar amb el company o amb el grup, doncs, no les utilitzava gaire perquè 

estaven molt a prop i podíem parlar normal”. (Comentari del grup 1). 

Si tornem a observar el Gràfic 6 anterior, veiem que un 8% manifesta que no els 
hi ha agradat el recurs. A més, un 52% expressa que podria haver treballat sense 
aquest, la qual cosa es podria traduir a que no ha estat pràctic i/o que tampoc ha 
agradat. Tanmateix, això es contradiu amb la Taula 10, que sintetitza el tipus de 
valoració que han fet els/les alumnes en l’opinió personal escrita.  

Taula 10. Valoració del recurs. Opinions personals.

  

Vegeu dos exemples a les Imatges 10 i 11. 

 

Imatges 10 i 11. Comentaris de dues alumnes. Opinió personal. 

 

També s’observen diferències d’opinió dins els mateixos grups de discussió. 

“Doncs a mi m'ha agradat lo de les targetes perquè crec que és un nou mètode 

de... per provar al grup i... bé, jo les he fet servir.” (Comentari del grup 2).  

• Problemes de l’activitat 
 

o Infracció de les normes 
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Per últim, hi ha alumnes que manifesten que malgrat dedicar temps a l’elaboració 
conjunta de les normes a l’aula, existeixen companys/es que no les tenen 
presents.  

A: Potser, però hi ha molta gent que no en fa gaire cas, de les normes. 

B: Que se les salta... 

C: Perquè igual no serveixen per a res, per molt que facis l’esforç per a fer unes 

normes. 

(Comentaris de tres alumnes del grup 2). 

 

3. Caracteritzar quin grau de rellevància té pels alumnes l’elaboració 
d’unes normes prèvies pel treball dins l’aula.  

La gran majoria dels participants dels grups de discussió van afirmar que és 
necessari l’establiment d’unes normes prèvies a tenir en compte per treballar 
dins l’aula. Veiem al diagrama d’Ishikawa, Figura 1, els diferents motius que es 
van debatre:  

• L’evitació de l’aparició de possibles conflictes distorsionadors del treball. 

• Millora en l’organització i la responsabilitat de les tasques, l’ordre dins 
l’aula i el respecte entre els companys.  

“I la norma de distribuir les tasques, o sigui, el tècnic o la secretària, coses així, 

doncs ens feia responsabilitzar-nos més d'un tema o concentrar-nos més en, o 

sigui, en la nostra tasca, o sigui, ha estat molt millor per l'organització.” 

(Comentari del grup 1). 

 

Aquest aspecte es pot confirmar amb una de les preguntes del qüestionari a la 
Taula 11.  

Taula 11. Qüestionari de Concrecions I.

 

 

4. Analitzar la relació entre els comportaments disruptius amb una 
manca de l’autoregulació del comportament.  

Així com es descrivia a l’objectiu 2, un dels beneficis del recurs proposat va ser 
el fet que permetés regular el comportament dels estudiants. No obstant, la 
majoria de comentaris referents a la regulació van lligats a la interacció entre els 
membres dins el grup.  

“O sigui, ha sigut bona idea perquè en comptes de cridar per si no estàvem 

d'acord o que no ens semblava bé, doncs amb el simple fet d'aixecar la targeta, 

doncs ja donava a, o sigui, donava a entendre que no estàvem d'acord [..], per 

la classe ha estat molt bé perquè hi ha hagut més silenci i més concentració.” 

(Comentari del grup 1).  
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Atès que en els grups de discussió no es va debatre molt aquest aspecte, els 
qüestionaris han permès aprofundir-hi una mica més, tal com s’ensenya a la 
Taula 12. 

Taula 12. Qüestionari de Concrecions I.

 

En primer lloc, més de la meitat dels enquestats no atribueix la millora del silenci 
i la concentració a l’aula detectats a la utilització de les targetes, tal com 
mencionava una alumna en el grup de discussió.  

En segon lloc, és interessant observar com la majoria opina que el recurs ha 
influït positivament en la regulació del comportament dels seus companys. 
Tanmateix, només la meitat reconeix que el recurs els hagi ajudat a ells/es 
mateixos/es. Aquesta dada es pot reafirmar amb una de les preguntes del 
qüestionari del clima d’aula en el Gràfic 6, on només un 8% dels enquestats 
creuen que les targetes els han ajudat a saber com s’han de comportar.  

 

5. Reflexionar sobre les possibles millores de la proposta d’intervenció 
un cop aplicada. 

Com s’ha comentat abans, en general, existeix certa discrepància pel que fa a la 
valoració del recurs, ja que tal com es pot observar en el Gràfic 6, més de la 
meitat opina que podria haver treballat sense les targetes, i un 8% opina 
directament que no els hi ha agradat. Per tant, aquestes dades s’interpreten com 
una valoració negativa del recurs. Contràriament, en la Taula 10, referent a les 
opinions personals escrites, predomina una valoració positiva del recurs.  

Les propostes de millora proposades pels cinc alumnes que manifesten que no 
els hi va agradar el recurs fan referència al fet d’aixecar el braç i de mantenir sols 
la targeta vermella per crear consciència a la persona o al grup sobre la seva 
actitud inapropiada, tal com es pot observar a la Imatge 12.  

     
   Imatge 12. Comentari d'una alumna. Opinió personal. 
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Les mateixes propostes s’observen en els comentaris dels grups de discussió.  

“Per mi en comptes de targetes, simplement aixecant la mà, com estem fent ara, 

per mi ja estaria bé.” (Comentari del grup 1). 
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4. Conclusions i altres propostes  
 
4.1. Discussió dels resultats 

Primerament, cal remarcar que, com en la majoria d’experiències 
desenvolupades en aquesta temàtica, la recollida de dades ha estat posterior a 
la intervenció. Malgrat que s’ha partit de les dades recollides en la fase 
d’observació, és difícil detectar si ha existit alguna millora sols a partir de la 
comparació de les dues fases, ja que el període era superior en la fase 
d’intervenció. A banda de tenir en compte altres variables que poden haver influït, 
com per exemple que la implementació d’una UD basada en un ABP hagi produït 
un augment de la motivació en els/les alumnes i els/les hagi permès d’aconseguir 
un aprenentatge competencial, i consegüentment, una millora del seu 
comportament (Segura, 2016), s’ha de tenir present el període d’absència de 
l’autor entre les dues fases. Per això, s’analitzen amb més profunditat els 
objectius específics del treball. Tot i així, la Taula 13 mostra la comparació del 
recompte d’aquells/es alumnes amb més d’una conducta disruptiva en les dues 
fases del pràcticum. Es pot observar una millora representativa referent a la 
interacció alumne-professor i al compliment de les normes de l’aula.  

Taula 13. Comparació de les conductes observades durant les dues fases.

 

Tot seguit, s’analitzen els objectius plantejats.  

Amb l’objectiu 1 es pretenia valorar l’evolució del clima d’aula a partir de les 
observacions realitzades pels docents i les perspectives de l’alumnat. Encara 
que a les dues últimes sessions els comportaments disruptius van augmentar, 
hem de tenir present que l’activitat estava dissenyada inicialment per treballar en 
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grups, i la dinàmica de les exposicions s’escapava dels objectius de l’activitat. 
Així mateix, les conductes disruptives han anat disminuint de la sessió 2 a la 4. 
A més, les valoracions que es fan sobre el clima d’aula i del propi comportament 
són positives. Aquest fet es pot corroborar amb un dels beneficis de l’activitat 
(objectiu 2), ja que la gran majoria opina que cap grup s’ha assimilat al del vídeo. 
Per tant, tenint en compte que el vídeo representa aquells comportaments 
detectats en el mateix grup durant la fase d’observació, es pot enunciar que hi 
ha hagut una millora al respecte. Amb això podem reafirmar les conclusions 
sobre la millora del clima d’aula posterior a una implementació d’una activitat 
d’apropiació de normes de Pérez (2007), Domínguez i Pino (2008) i Pareja i 
Pedrosa (2012).  

L’objectiu 2 pretenia analitzar les percepcions dels alumnes vers l’activitat 
d’apropiació de normes. En primer lloc, veiem que no sols la implicació en 
l’activitat proposada ha estat bona, sinó que també els/les alumnes han estat 
capaços d’arribar a un consens (Pérez, 2007), ja que més de la meitat opina que 
les propostes dels seus companys eren coherents. A part de la bona perspectiva 
del treball en equip abans mencionada, la visualització del vídeo ajuda a 
identificar-se i a incitar a fer un canvi. També, d’acord amb Pérez (2007), el fet 
de participar en la consens d’unes normes, permet tenir-les més presents i 
conèixer-les millor. Malgrat això, un 86,4% ja coneixia les NOFC i un 90,9% les 
conseqüències del seu incompliment, fet que explicaria el sentiment de rebel·lió 
quan la normativa s’imposa de forma autoritària (Pérez, 2007; Moreno, 2009). 

A banda d’això, el recurs (les targetes de colors) és el factor que més debat ha 
ocasionat. Primerament, cal fer èmfasi a la incentivació que se li va donar, és a 
dir, al fet que la seva utilització tingués un valor en la nota de la UD. Aquesta 
motivació ha facilitat la introducció de l’activitat i assegurar el seu 
desenvolupament al llarg de la UD. Altrament, la targeta vermella creava més 
consciència als posseïdors d’aquesta. Això també explicaria l’efecte visual de 
totes les targetes i a la vegada, el fet que hagin ajudat amb la comunicació i 
participació dins el grup, i per tant, en l’adequada regulació del propi 
comportament. No obstant, els/les alumnes, en general, no estaven acostumats 
a la seva utilització, considerant-les poc pràctiques. A més, pel que fa al grau de 
satisfacció hi ha hagut molta varietat d’opinions, fins i tot, a nivell individual. La 
interpretació que es pot fer al respecte, i d’acord amb Pareja i Pedrosa (2012) és 
que depenent del canal de comunicació i de la confidencialitat que se li doni a 
aquest, pot fer que els entrevistats expressin les seves percepcions, 
suggeriments o inquietuds de forma diferent.  

Finalment, cal tenir present que malgrat l’esforç sobre l’elaboració d’unes 
normes, hi haurà alguns/es alumnes que intencionadament o espontàniament 
les infringiran. Per tant, s’han d’aplicar les conseqüències establertes, per tal 
d’aconseguir la reducció d’aquests comportaments.     

L’objectiu 3 buscava caracteritzar quin grau de rellevància té pels alumnes 
l’elaboració d’unes normes prèvies pel treball dins l’aula. D’acord amb Díaz i 
Conejo (2012) resulta essencial que l’alumnat sigui conscient de la necessitat de 
l’existència de les normes i que valori la seva utilitat dins l’aula. En cas contrari, 
dificultaria l’acceptació d’aquestes. En aquest cas, pràcticament la majoria dels 
estudiants són conscients d’aquesta necessitat, ja que declaren que les normes 
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poden evitar l’aparició de diferents conflictes i permeten una millor organització, 
responsabilitat, ordre i respecte entre els companys.  

Referent a l’objectiu 4, considerant la bona implicació en l’activitat, la millora del 
clima d’aula i que un dels beneficis del recurs detectat ha estat l’ajuda en la 
regulació del comportament, podem establir certa relació entre els 
comportaments disruptius i l’autoregulació del comportament, corroborant així 
les afirmacions de Esturgó (2015).Tot i així, un 63,3% dels enquestats no 
atribueix aquesta millora a la utilització del recurs. 

Per altra banda, és interessant observar la tendència a reconèixer que el recurs 
no ha influït positivament en un mateix, però si en els companys. Aquest fet ens 
porta a pensar que molts estudiants són ben conscients dels problemes que 
genera l’actuació d’un company, però els costa molt més de reconèixer-ho quan 
es tracta de la seva pròpia conducta (Izquierdo i Aliberas, 2004). En aquest sentit, 
és important ajudar a l’estudiant a reflexionar sobre la seva pròpia actuació.  

Finalment, l’objectiu 5, ha quedat relativament desatès, ja que hi ha hagut 
poques propostes de millora. Aquestes fan referència sols al recurs utilitzat. Per 
tant, suggereixen aixecar només la mà i mantenir sols la targeta vermella per 
crear consciència al seu posseïdor.  

 
4.2. Connexions del treball amb altres camps 

L’activitat presenta doble intencionalitat, ja que a banda d’evitar l’aparició de 
comportaments disruptius, persegueix també l’aplicació del pensament científic 
sobre aquesta mateixa problemàtica. Aquest fet, afavoriria el desenvolupament 
d’habilitats pròpies del pensament formal fins a convertir-lo en un alumne capaç 
d’actuar de forma autònoma (Moreno, 2009).  

Involucrar els estudiants en activitats d’investigació relatius a aspectes 
quotidians i propers, els hi permet construir el seu propi pensament des d’una 
perspectiva constructivista i científica. Aquesta habilitat és aplicable a qualsevol 
aspecte del món natural  (McComas,1991). Així doncs, la present proposta seria 
només un inici cap a altres estratègies que guiïn cap a l’adquisició de la 
competència científica, del progrés personal i de la capacitat d’autoregulació.  

Altrament, la present estratègia facilita l’autogovern dels alumnes, sent ells 
mateixos els que elaboren les normes a través de procediments democràtics i 
participen en la presa de decisions conjuntament amb els companys, sempre 
sota el guiatge del docent. La intenció és que amb aquestes discussions es vagi 
elaborant un judici moral sobre les normes. A més, permet de convertir una 
norma, inicialment amb un significat buit, en plena partint també de la 
sensibilització del vídeo. Això hauria de ser un primer pas cap al fet de permetre 
que es tractin obertament aquells temes que afectin a tots els membres d’un 
centre educatiu i que s’afavoreixi  el debat i l’expressió d’opinions sobre diferents 
controvèrsies, sempre basats en el respecte mutu.  

 
4.3. Limitacions i propostes de millora 

Les principals limitacions que han aparegut han estat temporals i espacials. 
Primerament, cal fer esment que l’activitat només s’ha pogut portar a terme en 
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sis sessions, i per tant, la curta duració d’aquesta no permet veure efectes a llarg 
termini. A més, només s’ha pogut implementar en un context concret i en un grup 
reduït d’alumnes amb unes característiques determinades, el motiu del qual està 
explicat en l’apartat 2.1. Per aquestes dues raons, seria interessant veure quins 
efectes té l’activitat en altres grups i a llarg termini. 

Atès que amb el recurs proposat hi ha hagut certa discrepància pel que fa a la 
seva utilitat i l’alumnat no s’hi sentia del tot còmode, una proposta de millora que 
es podria introduir a l’activitat és la formació de diferents grups en la fase del 
disseny experimental del mètode científic. Cada grup presentaria la seva 
proposta i, a partir d’aquí, s’escolliria la millor de forma consensuada. En el cas 
que hi hagi limitació temporal, el/la  professor/a podria suggerir diferents recursos 
i, posteriorment, s’escolliria de forma democràtica el que més agradi. Si la falta 
de costum és un problema, es suggereix també una apropiació del recurs a 
través d’una activitat per habituar-s’hi.  

El present treball s’ha centrat  en l’anàlisi dels comportaments disruptius, el qual 
era l’objectiu principal del treball. Tot i així, es reconeix que s’ha centrat més en 
l’efecte del recurs (les targetes de colors) que no en l’activitat en general. No 
obstant, com a altra proposta de millora en relació a la investigació realitzada, 
seria interessant estudiar el grau d’assoliment de la competència científica que 
s’hauria treballat amb l’activitat proposada, mitjançant la introducció d’un altre 
problema i analitzar les reflexions i idees dels alumnes sobre la seva resolució.  

Resulta dificultós afirmar que una millora en el clima d’aula és realment resultat 
de la intervenció o d’altres variables que hi poden incidir, com les esmentades 
anteriorment. Tal vegada hauria estat preferible fer un recompte més detallat de 
la utilització de les targetes en cada sessió, per tal d’establir-hi una relació més 
directa, o bé investigar a què atribueix l’alumnat la millora del clima d’aula. En tot 
cas, s’ha fet una descripció detallada de la intervenció de l’autor i s’ha intentat 
lligar-la al principal problema a investigar: les conductes disruptives.  

 

4.4. Conclusions finals 

En resum, partint del present treball s’extreuen les següents conclusions finals: 

✓ L’estratègia proposada presenta una doble intencionalitat: 
o Evitar l’aparició de les conductes disruptives. 
o Aplicar el pensament científic sobre aquestes conductes. 

✓ Hi ha hagut una millora del clima d’aula entre les sessions 2-4.  
✓ L’activitat d’apropiació de les normes ha tingut èxit d’implicació per part 

dels alumnes.  
✓ Malgrat la discrepància en relació al recurs proposat, se li pot atribuir 

certa utilitat (efecte visual, ajuda en la comunicació i participació dins el 
grup i, consegüentment, en la regulació del comportament),  per tant, 
s’accepta la hipòtesi d’acció, ja que els/les alumnes són capaços de tenir 
una actitud adequada durant el treball en equip amb l’ajuda d’unes pautes 
tan senzilles com són les targetes amb un significat consensuat amb la 
classe. 

✓ La proposta fa aportacions a tres àmbits educatius diferents: 
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o A l’aula de ciències. Es proporciona l’oportunitat de fomentar 
l’aprenentatge de l’alumnat amb la reflexió de les pròpies 
conductes mitjançant l’aplicació del model del mètode científic.  

o A l’equip docent. Es proporciona una possible eina pràctica que 
facilita la seva tasca, en general, fent-la més humana i gratificant, 
ja que la millora de la convivència a l’aula és una de les tasques 
que més inquietuds ocasiona al professorat (Teixidó, 2008; Pareja 
i Pedrosa, 2012).  

o A nivell institucional. Es guia cap a l’elaboració d’un pla 
d’intervenció des de l’inici de l’educació secundària, fent possible 
la mitigació de possibles problemes de convivència, ja que s’estarà 
realitzant un pla de prevenció de cara als cursos posteriors.   

✓ És important destinar temps per a la millora del clima d’aula i que hi hagi 
cooperació entre els membres docents respecte aquesta temàtica, per a 
que l’escola pugui així acomplir amb la seva funció social (Teixidó, 2008). 

✓ Sense deixar de banda les limitacions esmentades, pròpies d’un Treball 
Final de Màster, hem de ser conscients de que es tracta d’un procés lent 
que requereix suport i treball continuat.  

✓ Seria interessant veure quins efectes té l’activitat en altres grups i a llarg 
termini, aplicant les propostes de millora mencionades. 
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Annex I 

A la Taula 14, s’especifica quins comportaments comprenen les diferents 

categories citades per Vallès (1997): 

Taula 14. Categories establertes per Vallès (1997). 

 Categoria  Comportaments inclosos 

Conductes moralment 

inadequades  

• Robar i agafar coses 

• Acusar falsament 

• Mentir 

• No anar a classe 

• Escopir  

• Inculpar falsament els altres 

• Imposar les regles del joc en benefici propi 

• Presumir, fer-se veure, vanagloriar-se 

Dificultats personals i 

d’integració social i de 

relació amb els altres  

• Estar sol i apartat dels altres 

• Tenir vergonya davant dels altres 

• Nerviosisme, intranquil·litat 

Agressivitat 
• Pegar, ser violent 

• Amenaçar i intimidar els altres 

• Buscar baralles 

• Insultar 

Enfrontar-se amb el 

mestre  
• Desobeir el professor 

• Plantar cara i adoptar una actitud desafiant cap al 

professor 

Alteració de les normes 

de funcionament de la 

classe 

• Dibuixar obscenitats i divulgar-les  

• Espatllar coses expressament 

• Parlar massa, fer fressa i molestar els altres 

• Interrompre quan s'està parlant 

• Cridar, xisclar 

• Fer el pallasso davant dels companys 

• Fer servir un vocabulari groller 

Conductes contra altres 

companys 
• Enfrontaments físics: baralles i discussions 

• Riure's dels companys 

• Menysprear els altres 
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Annex II 

GRAELLA D’OBSERVACIÓ DEL PROFESSOR  

NOM DEL GRUP: 

Els apartats 10, 11 i 12 tenen un valor de 1’5 punts. La resta d’ítems representen 0’5 punts. Total: 10 punts. 

Nom del membre del grup      

1. Va treballar amb intensitat?      

2. Es va presentar voluntari/a pels diferents rols?      
3. Va assumir la responsabilitat del seu rol?      

4. Va generar idees?      

5. Va formular hipòtesis?      

6. Va localitzar idees clau i conceptes per a la recerca?      

7. Va connectar la informació trobada amb el problema?      

8. Va revalorar les idees que havien generat?      

9. Va generar idees i temes de recerca addicionals?      

10. Quantes vegades va participar?*      

11. Es va comportar de forma correcta?*      

12. Utilitza per targetes en les sessions de treball?      

13. Es va avaluar a si mateix adequadament?      

14.Va avaluar els seus companys adequadament?      
*Aquests dos ítems queden registrats pel docent després de cada sessió al full de seguiment  on hi ha escrits tots els noms dels alumnes.
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Annex III 

Exemple de Full de seguiment individual (participació i comportament) 

                                Sessió 2         Sessió 3       Sessió 4     Sessió 5     Sessió 6       Sessió 7 

Nom de 
l’alumne 

P C P C P C P C P C P C Anotacions de C 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

P= Participació, C= Comportament 

+= adequat, 0 =no gaire adequat ,  - = inadequat (especificar el comportament) 

Els punts negatius resten puntuació, els punts 0 ni resten ni sumen i els punts positius sumen. 

No es podrà obtenir una puntuació negativa. És a dir, si l’alumne/a té 2 positius i 3 negatius, la 

nota final queda amb 0.  
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Annex IV 

GUIÓ SEMIESTRUCTURAT 

GRUP DE DISCUSSIÓ AMB ALUMNES DE 3r ESO A 

1. Introducció 

Es dóna la benvinguda i es fa una presentació general del projecte. Seguidament s’expliquen 

les normes de participació, tot recordant la garantia de l’anonimat. S’acaba amb una breu 

presentació dels participants. 

1.1 Presentació del projecte 

L’objectiu principal del grup de discussió és analitzar la percepció dels alumnes en relació al clima 

d’aula durant el període d’implementació d’una unitat didàctica basada en un ABP 

(Aprenentatge Basat en Problemes)  en l’assignatura de biologia, en la qual a l’inici es va portar 

a terme una activitat d’apropiació de les normes de conducta a tenir en compte en el treball en 

equip que es requeria per treballar en l’ABP. Es tracta d’un grup heterogeni format per alumnes 

considerats disruptius, amb alt nivell acadèmic i amb dificultats d’aprenentatge. Es portaran a 

terme dos grups de discussió formats per 8 alumnes que duraran aproximadament 30 minuts 

cada un. La finalitat és diagnosticar problemes potencials associats al disseny i implementació 

de l’activitat d’apropiació de les normes de conducta. A més, els resultats obtinguts poden servir 

de base per a la modificació d’ítems d’un qüestionari que serà implementat posteriorment. 

El moderador és el mateix investigador. El lloc de conducció del grup serà a la biblioteca del 

centre.  

1.2 Normes de la discussió en grup 

• El que m’agradaria en aquest grup de discussió és que tothom participi, es respecte el 

torn de paraula i s’escolti el o la company/a. Si veig que hi ha alguna persona que no 

participa, l’ajudaré a introduir-la en la dinàmica del grup.  

• No hi ha cap resposta correcta o incorrecta, ni tampoc es tindran en compte les opinions 

per l’avaluació de l’assignatura. Cada persona pot expressar les seves opinions o 

experiències i expressar el seu acord o desacord. El que vull obtenir és un ampli rang de 

diverses opinions. Cada persona s’ha de sentir còmode per fer-ho. 

• El que es parli en aquesta habitació es quedarà aquí. La gravació em servirà a mi per la 

posterior anàlisi, perquè vull capturar les vostres gesticulacions i paraules que aneu 

dient. En el TFM el vostre nom quedarà en l’anonimat.  

1.3 Presentació breu dels participants  

Es convida a presentar-se breument als participants; nom, edat i una afició.  

2. Fase de formació 

Pregunta introductòria  

1. Digueu-me tres adjectius o coses que contingui la vostra classe ideal. 

2. Quins comportaments considereu que poden interrompre el funcionament d’una aula? 

3. Quins comportaments considereu que poden interrompre el funcionament del grup que 

heu treballat amb l’ABP? 
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3. Fase d’intercanvi 

Preguntes més específiques 

4. Quins beneficis i inconvenients heu tingut alhora de treballar amb aquesta 

metodologia? 

5. Creieu que és important crear unes normes prèvies per evitar els conflictes dins el grup? 

6. Sabent les discrepàncies que heu tingut alhora de treballar amb l’ABP, digueu-me ara 

una norma que haguéssiu creat pel vostre grup. 

Cal recordar el que vam fer a la primera sessió** 

7. Us ha ajudat el vídeo de la primera sessió, per establir o consensuar unes normes? 

8. Com sabeu,  jo per restablir el criteri de normes vaig introduir les targetes. Us han estat 

útils? Per què? Inclouríeu alguna més ? Amb quina us quedaríeu i per què? 

*Si diuen que no: quina norma a nivell general inclouríeu aplicable a qualsevol grup.  

9. Creus que és més adequat que un determinat conflicte el gestioni el professor o el grup 

implicat? 

 

 

4. Fase de definició de normes 

Els participants comencen a reconèixer i a valorar els diferents punts de vista dels altres. 

5. Fase d’acompliment 

Conformar i redefinir el tema de discussió. 

6. Fase de dissolució 

Concloure el grup i fer una última intervenció a manera de sumari de la informació generada 

durant la sessió, així els participants poden assessorar-ne la precisió.  

 

Bibliografia:  

- Fàbregues, S., i Paré, M. H. (2005). El grup de discussió i l’observació 

participant. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. 
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Annex V 

 

 

 

Cessió drets d’imatge per a menors d’edat per a la participació en un grup de discussió  

En/Na ............................................................................................................... ............................ amb DNI 

........................................., com a pare / mare / tutor/a del nen / a o dels nens següents: 

............................................................................................. .............................................................  amb 

DNI................................................................................................ ...........................................  

autoritzo que la imatge del meu fill/a pugui ésser enregistrada a través de gravacions audiovisuals per la 

recopilació de dades sobre la següent activitat: Participació en un grup de discussió: debat sobre si 

l’aplicació d’una activitat per treballar les normes de comportament en el treball en equip a l’aula, poden 

reduir les conductes disruptives de l’aula.  Les dades que s’obtindran formaran part del Treball Final de 

Màster que l’estudiant en pràctiques Mateu Sastre Català ha de presentar per la finalització dels seus 

estudis del màster de formació  de professorat de secundària de ciències naturals a la UPF-UOC. Cedeixo 

els drets d’imatge sense limitació territorial ni temporal.  

La distribució podrà efectuar-se únicament amb l’objectiu de difondre l’activitat realitzada abans 

mencionada. 

Declaro que he rebut informació sobre el funcionament del grup de discussió en el qual participarà el meu 

fill/a. 

 

Declaro, finalment, que disposo de les facultats legals per a atorgar la present autorització sobre la utilització 

de la imatge del menor/s abans assenyalat:  

(signatura tutor/a legal)  

 

a..............................................., el .............. de ............................de 200....  

 

 

L’estudiant Mateu Sastre Català es compromet a tractar les imatges de manera lleial, lícita i no lucrativa 

d’acord amb les finalitats que li són pròpies. 
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El grup de discussió 

 

Què és un grup de discussió? 

El grup de discussió és una tècnica d’investigació que adopta la forma d’una discussió 

oberta basada en una guia de preguntes, amb la finalitat d’obtenir informació d’un grup 

de persones sobre els seus coneixements, idees o percepcions d’un tema en concret.  Es 

caracteritza per ser de caràcter col·lectiu. Al llarg del seu transcurs, els participants 

comparteixen, comparen i tornen a elaborar els seus punt de vista amb els de la resta 

d’integrants del grup. Aquesta activitat permet generar un ampli rang d’opinions i 

experiències entorn a l’objectiu que es vol investigar. L’èxit i la qualitat de la discussió 

està basada en la cooperació i participació de les persones assistents. 

 

Quin serà el tema a discutir? 

En aquest debat es discutirà si l’aplicació d’una activitat per treballar les normes de 

comportament en el treball en equip, és a dir, l’aplicació de les targetes de colors, pot 

reduir les conductes problemàtiques a l’aula, com poden ser per exemple, no respectar el 

torn de paraules, faltes de respecte al professor/a o al company/a, pintar les taules o les 

parets, falta de puntualitat o fer soroll a classe. És per això, que m’agradaria conèixer les 

opinions dels alumnes sobre aquest tema. 

 

Com està dissenyat? 

El debat al estarà conformat per un grup d’entre 6-7  d’alumnes de la classe de biologia 

de 3r A. Faré dos grups de diferents alumnes seleccionats prèviament. Jo seré el 

moderador de la discussió i la meva funció serà de gestionar el debat de forma ordenada 

i respectuosa. El meu company de pràctiques o la professora de biologia gravarà tota la 

sessió de la discussió pel posterior anàlisi. 

 

Quan es portarà a terme?  

El grup de discussió està pautat pel pròxim dimarts dia 28 de febrer a les 11:30 (hora de 

biologia) pel grup 1 i a les 15:00 (hora de matemàtiques) pel grup 2. 

 

Què se’n farà dels resultats de la discussió? 

Les dades que obtindré formaran part del meu Treball Final de Màster que he de 

presentar pel meu màster de formació  de professorat de secundària de ciències naturals 

a la UPF-UOC. En l’informe final no hi figuraran els noms dels participants, i només 

servirà per documentar-ne les seves opinions exposades al llarg de la discussió.  

 

Jo, Mateu Sastre Català, us agraeixo personalment  la vostra participació en el grup de 

discussió. 
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Annex VI 

1. Qüestionari clima d’aula  
Com ja sabeu, el meu treball final de màster va sobre les conductes problemàtiques a l’aula. Per 

això, m’agradaria conèixer les vostres opinions al respecte.   

 

Us agrairíem que contestéssiu el més sincerament possible aquest qüestionari amb 9 preguntes 

posant una creu (o dos, si diu escull-ne màxim dos) a aquells ítems que considereu que responen 

la pregunta. Ens podeu consultar si necessiteu algun tipus d’aclariment.  

És important que poseu el nom al qüestionari perquè ens servirà per l’anàlisi dels resultats, 

però en l’informe final el vostre nom quedarà en l’anonimat.   

Us agraïm enormement la vostra col·laboració. 

Mateu Sastre i Sergi Tejedor 

* Necessari 

El vostre nom: 

1. * 

 

Conflictes a l'aula 

1. Els conflictes més freqüents en els instituts són els que apareixeran a continuació. 

Quins d’aquests comportaments has presenciat més en el teu grup durant la realització 

de l’ABP? (Escull-ne màxim dos) * 

Seleccioneu totes les opcions que corresponguin. 

 Males maneres i faltes de respecte cap al professorat 

 Crits i soroll a l’aula 

 Deteriorament d’objectes i material a l’aula (pintar, destruir, etc.)  

Alumnes que arriben tard 

 Alumnes que estan als núvols 

 Alumnes que molesten als seus companys 

 Alumnes que no ha realitzat la seva tasca 

 Cap d’aquestes 

Gestió de conflictes 
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2.Què ha passat amb el teu grup quan hi ha hagut algun conflicte? * Maqueu només 

un oval. 

 No ho sé 

 S’ha aplicat la targeta vermella, però no sabia per què 

 S’ha aplicat la targeta vermella, i sabia el per què 

 En alguns casos s’aplicava la targeta, altres no. No quedava massa clar 

 Es decidia entre tota la classe com solucionar-lo o penalitzar-lo 

 No hi ha hagut cap conflicte 

En relació a les targetes de colors... 

3. Com valores el seu ús? * Maqueu només un oval. 

 No he entès exactament quina funció tenien. 

 M’han ajudat a saber interaccionar amb els meus companys 

 M’han ajudat a saber com m’he de comportar  

Podria haver treballat sense elles. 

 No m’han agradat 

En relació a les targetes de colors... 

4. Si haguessis d’escollir, quines d’aquestes targetes creus que es necessitaria més en 

la teva classe? Per què? (Següent pregunta) * Maqueu només un oval. 

 Verda (Estic en desacord)  

Rosa (Estic d’acord) 

 Groga (Tinc una pregunta) 

 Blanca (Ajuda) 

 Blava (m’agradaria afegir) 

 Vermella (atenció) 

4.1. Per què? * 

 

El primer dia vam elaborar unes normes de treball en grup: 
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5. En relació a les normes de treball en grup (escull-ne màxim dos): * Seleccioneu totes 

les opcions que corresponguin. 

 He participat amb propostes meves 

 M’he sentit escoltat 

 No m’he sentit escoltat 

 Les propostes dels meus companys eren coherents 

 M’ha agradat participar en l’elaboració de les normes de treball en grup 

 No hi estava d’acord 

 No estaven gaire clares 

Dins el treball en grup: 

6. En relació al treball en grup: * Maqueu només un oval. 

 Ens hem respectat: m’he sentit escoltat pels companys i he escoltat. 

 Ens hem organitzat i coordinat per tirar endavant el producte final. 

 La majoria de nosaltres ens hi hem implicat 

 Hem aconseguit resoldre la majoria de dubtes i conflictes entre nosaltres 

 No m’ha agradat treballar en grup 

Respecte a les actes de treball que completàveu a cada sessió: 

7. Dins el treball en grup, han sigut d'ajuda les actes de treball? * Maqueu només un 

oval. 

 Sí, m'han ajudat a saber què fer a cada moment 

 Sí, per organitzar-nos la feina 

 Sí, per valorar el progrés que hem fet al llarg del treball 

 No, les fèiem perquè comptaven per nota i poder seguir amb el treball 

 No he entès exactament quina funció tenien 

8. Com inclouries o milloraries l'ús de les actes de treball? * 
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9. Alhora de gestionar/ solucionar els diferents conflictes que puguin aparèixer a l’aula: 

* Maqueu només un oval. 

 Crec que només el professor té la capacitat per resoldre’l. 

 Crec que el grup classe té la capacitat per resoldre’l. 

 La combinació dels dos aconseguiria resoldre’l. 

 Cap dels dos aconseguiria resoldre’l. 

Moltes gràcies per la vostra participació! 

 

 

Tecnologia de 

 

 

 
https://docs.google.com/forms/d/1dAtCKT4oHgC7IzZVfD66RoDlisipoBpgz380rR7isXM/edit 
 

  

  

  

Gestió de conflictes 
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2. Qüestionari de concrecions I 

A partir de l'anàlisi dels grups de discussió i de les vostres opinions, han sorgit algunes 

suposicions que m'agradaria concretar amb vosaltres.   

Us agrairíem que contestéssiu el més sincerament possible aquest qüestionari amb 12 

preguntes.  

Ens podeu consultar si necessiteu algun tipus d’aclariment.  

És important que poseu el nom al qüestionari perquè ens servirà per l’anàlisi dels resultats, 

però en l’informe final el vostre nom quedarà en l’anonimat.  Us agraïm enormement la vostra 

col·laboració. 

Mateu Sastre i Sergi Tejedor 

* Necessari 

1. Nom: * 

 

2. Creus que la majoria dels teus companys ha realitzat la funció del seu rol assignat? * 

Maqueu només un oval. 

 Sí 

 No 

3. Creus que la utilització de les targetes ha facilitat la comunicació dins el grup? * Maqueu 

només un oval. 

 Sí 

 No 

4.  Creus que la creació d'unes normes en el grup pot evitar l'aparició de possibles 

comportaments problemàtics? * Maqueu només un oval. 

 Sí 

 No 

5. Creus que la relació que tinguis amb les persones d'un grup pot influir en el teu 

comportament? * Maqueu només un oval. 

 Sí 

 No 

6. Seria possible que hi hagi hagut més silenci i concentració a l'aula gràcies a la 

utilització de les targetes? * Maqueu només un oval. 
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 Sí 

 No 

7. T'ha ajudat l'assignació del rol per organitzar-te i saber què havies de fer? * Maqueu 

només un oval. 

 Sí 

 No 

8.  Creus que hi ha hagut algun grup que s'hagi comportat 

igual que el grup del vídeo durant l'ABP de biologia? * 

Maqueu només un oval. 

 Sí 

 No 

9. Creus que les targetes han ajudat a algunes persones a regular el seu comportament? * 

Maqueu només un oval. 

 Sí 

 No 

10. El fet de participar en l'elaboració de les normes t'ha ajudat a conèixer-les millor? * 

Maqueu només un oval. 

 Sí 

 No 

11. Creus que les targetes t'han ajudat a saber com t'has de comportar? * Maqueu 

només un oval. 

 Sí 

 No 

12. Creus que les targetes han sigut una ajuda més visual per recordar les normes? * Maqueu 

només un oval. 

 Sí 

 NO 

13. Creus que les targetes han sigut una ajuda més visual per recordar-te com t'has de 

comportar? * 

Maqueu només un oval. 
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 Sí 

 No 

Moltes gràcies per la vostra participació! 

 

 

Tecnologia de 

 
 
https://docs.google.com/forms/d/14Ez0o1b8I5Z0L9Gt78XYQEUZbC70VpIVcwsGRS9XSc/edit 
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3. Concrecions II 
A partir de l'anàlisi dels grups de discussió i de les vostres opinions, han sorgit algunes 

suposicions que m'agradaria concretar amb vosaltres.   

Us agrairíem que contestéssiu el més sincerament possible aquest qüestionari amb 8 preguntes.  

Ens podeu consultar si necessiteu algun tipus d’aclariment.  

És important que poseu el nom al qüestionari perquè ens servirà per l’anàlisi dels resultats, però 

en l’informe final el vostre nom quedarà en l’anonimat.  Us agraïm enormement de nou la vostra 

col·laboració. 

Mateu Sastre 

* Necessari 

1. Nom: * 

 

1. Coneixes les normes d'organització 

i funcionament del teu centre? * 

Maqueu només un oval. 

 Sí 

 No 

2. I les conseqüències per 

incomplir-les? * 

Maqueu només un 

oval. 

 Sí 

 No 

3. Creus que s'apliquen 

sempre igual? * 

Maqueu només un 

oval. 

 No, depèn de l'alumne 

No, depèn del professor   

Sí, hi ha un criteri comú   

No ho sé. 

2. Abans de fer l'activitat de normes 

(Activitat som psicòlegs), s'havien treballat 

les normes a l'aula? * Maqueu només un 

oval. 
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SÍ  

No 

 No ho sé 

3. Si la resposta és Sí, quines normes s'han 

treballat? * 

 

4. Havies participat mai en l'elaboració d'unes 

normes a l'aula? * Maqueu només un oval. 

 Sí 

 No 

5. L'activitat de normes que hem fet a l'aula 

de biologia, t'ha ajudat a tenir en compte les 

normes? * 

Maqueu només un oval. 

 Sí 

 No 

 Potser 

6. Quines normes has tingut més en compte? 

* 

 

7. Coneixes la comissió de disciplina del teu 

centre? * Maqueu només un oval. 

 Sí 

 No 

 Em sona alguna cosa 

8. Coneixes la comissió de convivència i 

mediació del teu centre? * Maqueu només 

un oval. 

 Sí 

 No 

 Em sona alguna cosa 
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Moltes gràcies de nou per la vostra participació! 

 

 

Tecnologia de 

 https://docs.google.com/forms/d/1af6rrKjtiOiC8fmAHNZ78olMdSMST9sF3YtX5f_FLk/edit 
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Annex VII 

Enquesta d’autoavaluació. Sóc conscient de com treballo? 
Nom:                                                                                   Company: 

1. 
Completa la taula següent al llarg del treball:  
Marqueu només un oval per fila. 

 

Un cop acabat el treball, respon a les preguntes següents: 
2. 

He anat millorant o empitjorant en alguns dels punts de la taula anterior al llarg del treball? Quins?  
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Demana al company de la dreta del teu grup que amb un bolígraf vermell 

completi la taula i respongui a la pregunta anterior, així podràs saber 

com veuen els companys el teu treball 

 

3. 
Estic d'acord amb la seva opinió?  
Maqueu només un oval. 

 Sí  No  

4. 
Podria millorar en algun aspecte? M'ha fet reflexionar la opinió del company?  

 

5. 
M'ha servit el qüestionari per seguir un esquema de treball i organitzar-me?  
Maqueu només un oval. 

 Sí  

 No  

 No n'he fet cas  

6. 
Seria capaç d'aplicar aquesta forma de treballar a altres 

problemes?  

 
7. 

Què he après?  
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8. 
Per quin motiu he fet aquesta activitat?  

Tecnologia de 
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Annex  VIII 

Activitat Som psicòlegs 

1.                                                                 2. 

 

3.                                                                4.  

 

5.                                                               6. 

 

7.                                                                  8. 
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9.                                                                 10. 

 

11.                                                               12. 

 

13.                                                              14. 
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Annex IX 

 Es pot visualitzar a l’enllaç següent, el vídeo amb el qual s’ha introduït 
l’activitat:  

 www.youtube.com/watch?v=LP-P9xW8R0c 

 Es pot visualitzar a l’enllaç següent, les dues transcripcions dels grups 
de discussió que s’han portat a terme per la recollida de dades.  

o Grup 1 

https://drive.google.com/file/d/0B6rnmgdX_7ghNmtGMHlqTlBPZGM/view?usp=sharing  

o Grup 2 

https://drive.google.com/file/d/0B6rnmgdX_7ghUi1hTHRJcXVFNW8/view?usp=sharing  

 

 Es pot visualitzar a l’enllaç següent, la unitat didàctica: El fòrum de la 
reproducció humana. Dirigida als alumnes de 3r d’Educació Secundària 
Obligatòria: 

https://drive.google.com/file/d/0B6rnmgdX_7gheW1wYzZ3OGY4SFk/view  

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=LP-P9xW8R0c
https://drive.google.com/file/d/0B6rnmgdX_7ghNmtGMHlqTlBPZGM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6rnmgdX_7ghUi1hTHRJcXVFNW8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6rnmgdX_7gheW1wYzZ3OGY4SFk/view
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Annex X 

DIARI CIENTÍFIC. EL TREBALL EN EQUIP  

 

Nom: 

 

-Com a bons investigadors sabem que la nostra investigació ha d’estar 
centrada en el mètode científic.  

-El Departament de Psicologia Bàsica  de la Universitat de Barcelona, 

ens proposa veure un vídeo d’uns estudiants de medicina treballant 

l’infart de miocardi. 

 

1. Observació del problema. Breu descripció de la problemàtica 

del vídeo i predicció del resultat final. 

  

 

 

 

 

 

2. Recerca d’informació 

 

3. Formulació de preguntes i hipòtesis  

➢ Hipòtesi plantejada 

 

 

 

4. Metodologia. Disseny experimental 

➢ Recursos que disposem i explicació de l’organització del 

nostre disseny: 

 

 
 

➢ Grup experimental 

 

➢ Grup control 

 

➢ Variable dependent 

 

 

➢ Variable independent 

 
 

5. Posem-ho en marxa! 

 

6. Anàlisi dels resultats finals 

7. Conclusions 
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Annex XI 

A continuació a la Taula 15, es mostra la planificació temporal portada a terme: 

Taula 15. Planificació temporal. 

Febrer 2017 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

6 7 8 9 10 

 11:30h - 12:30h 
1ª Sessió Introducció de 
l’activitat d’apropiació de 
normes de comportament 

          10h – 11:00h 
2ª Sessió Introducció a la 
metodologia de treball 
(ABP)  

13 14 15 16 17 

    11:30h - 12:30h 
3ª Sessió  
ABP, treball en equip  

       10h – 11:00h 
4ª Sessió 
ABP, Treball en equip 

20 21 22 23 24 

     11:30h - 12:30h 
5ª Sessió  
Exposicions producte final 

        10h – 11:00h 
Última sessió  
Exposicions producte final 
+ mapa conceptual global 
de reproducció + retorn 

Febrer- Març 2017 

27 28 1 2 3 

    11:30h - 12:30h 
Grup de discussió 1 + 
opinió personal general 
escrita 
 
     15h-16h  
Grup de discussió 2  

  Qüestionari “clima d’aula” 
online  

6 7 8 9 10 

 11:30h - 12:30h 
Qüestionari “concrecions 
I” a l’aula 

  Examen 2na Avaluació + 
qüestionari “concrecions II” 
online  

13 14 15 16 17 

   11:30h - 12:30h 
Tancament activitat 
d’apropiació de normes 
de comportament 

   

Recursos per sessió: 

• 1ª Sessió: Presentació PTT per la introducció de la activitat, vídeo d’un 
treball en grup, targetes de sis colors diferents, graella d'observació, full 
de seguiment individual per la participació i el comportament i  full Diari 
científic, el treball en equip. 

• 2ª- 6ª Sessió: targetes colors amb el seu significat, graella d'observació, 
full de seguiment individual per la participació i el comportament. 

• Tancament de l’activitat: Presentació PTT i full Diari científic, el treball en 
equip per l’anàlisi dels resultats i conclusions. 

 

 


