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ABSTRACT 

In this Final Master’s Project, it has assessed the impact of co-teaching during 
Physics and Chemistry lessons. These lessons have taken place during the 4th 
year of Secondary Education. This influence has been analyzed in two different 
aspects: first of all, the impact on the students (classroom atmosphere, learning 
and autonomy) and, in second place, the effect on teacher’s training has been 
evaluated. 

This research starts with a theoretical approach of co-teaching methodologies 
and collaboration between teachers. After that, a didactic unit design has been 
used in order to structure the process of data collection. 

The results and literature confirm the original thesis: the student benefits on his 
learning because of the good learning conditions. Nevertheless, it is necessary 
to pay attention to student’s autonomy and to attend to diversity especially to 
the students with greater needs in an efficient way. 

Teachers benefit as well. They are well-prepared to better face new challenges 
and it pushes them to reflect on their intervention. 

This proposal has been carried out thanks to being part of a 2-year teacher 
training program in INS Les Aimerigues (Terrassa). 

Keywords: co-teaching, science, classroom atmosphere, learning, autonomy, 
teacher training, teacher support. 

 

RESUM 

En aquest treball final de màster s’ha avaluat l’impacte que ha tingut l’entorn de 
codocència a les classes de física i química al quart curs de la secundària.  
Aquesta influència s’ha avaluat a dues bandes: en primer lloc s’ha estudiat 
l’impacte que ha tingut en el clima d’aula, els aprenentatges i l’autonomia dels 
alumnes; en segon lloc, s’ha valorat la influència que ha tingut en la formació 
permanent i en l’acompanyament dels dos docents que l’han dut a terme. 

L’estudi inclou una primera aproximació teòrica a la metodologia i a la 
col·laboració entre aquests professionals de l’educació.  

Els resultats i la bibliografia consultada han corroborat la tesi inicial: l’alumne 
se’n beneficia ja que l’entorn promou les condicions necessàries per al seu 
aprenentatge. No obstant, cal parar atenció a fomentar millor l’autonomia i 
atendre d’una manera més eficient els alumnes amb més necessitats.  

Pel que fa al docent, aquest també se’n veu beneficiat: la codocència el 
prepara millor per encarar nous reptes i l’empeny a reflexionar sobre la seva 
intervenció. 

Aquesta proposta s’ha pogut dur a terme gràcies a una estada de residència de 
gairebé dos cursos escolars a l’INS Les Aimerigues de Terrassa. 

Paraules clau: codocència, ciències, clima d’aula, aprenentatges, autonomia, 
formació docent, acompanyament. 
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1 INTRODUCCIÓ 

1.1 El pràcticum dins del Màster 

La situació que he viscut al llarg d’aquests dos anys de màster mereix ser 
explicada amb deteniment per tal d’entendre més endavant els motius pels 
quals he triat la codocència com a temàtica d’aquest treball final de màster. Per 
aquest motiu, també és convenient, prèviament, conèixer la formació pràctica 
que estableix aquesta titulació de màster. 

L’ordenament ECI/3858/2007 del Ministeri d’Educació estableix l’estructura del 
pla docent del Màster de Formació de Professorat de Secundària. En el cas 
dels estudiants de l’especialitat de ciències naturals, aquest pla docent inclou: 

 Dos mòduls teòrics (40 crèdits) corresponents a continguts 
psicopedagògics i a continguts didàctics de les ciències, respectivament. 

 I un mòdul de pràcticum que inclou l’estada al centre de pràctiques (14 
crèdits) i el treball final de màster (6 crèdits). 

Si ens fixem només en el pràcticum com a tal, l’estada al centre educatiu 
equival a un període aproximat de 8 setmanes del curs escolar. Aquestes 
setmanes estan dividides en dues fases diferents: al final del primer trimestre 
l’estudiant entra al centre i duu a terme una primera fase d’observació. En la 
segona fase, en canvi, té lloc durant el segon i/o tercer trimestre i l’estudiant 
desenvolupa una intervenció de manera autònoma amb la supervisió del 
mentor.  

El mateix ordenament ECI/3858/2007 especifica que amb aquesta estada es 
busca “adquirir experiència en la planificació, la docència i l’avaluació de la 
matèria d’especialització així com acreditar una bona comunicació o dominar 
habilitats socials necessàries per fomentar un clima que faciliti l’aprenentatge i 
la convivència”.  

El cert és que gràcies a aquesta experiència dins l’aula, l’estudiant pot viure la 
realitat educativa de més a prop amb l’objectiu de rebre una primera formació 
inicial com a docent i encarar la seva futura carrera professional amb 
preparació. 

1.2 Descripció de l’estada al centre 

Tal com explicava a l’inici, la meva experiència ha estat diferent. Per una 
banda,  he estat participant del programa de formació de professorat de la 
Fundació Empieza por Educar. I per l’altra, a diferència de la majoria 
d’estudiants del MFP, he tingut una estada al centre més duradora: mitjançant 
un contracte de pràctiques extracurriculars amb la Universitat Pompeu Fabra 
he pogut gaudir durant gairebé 2 cursos escolars de la pràctica docent en un 
centre educatiu.  

L’experiència va iniciar-se el 2 de novembre del 2015 i finalitzarà el proper 30 
de juny del 2017. Han estat més de 18 mesos de formació pràctica en un 
mateix centre educatiu de secundària: l’Institut Les Aimerigues de Terrassa. Al 
llarg d’aquesta etapa he pogut entendre de molt a prop la realitat diària que es 
viu dins d’un centre educatiu des del principi fins al final del curs.  
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El període d’immersió en la realitat educativa pel qual he passat seria el més 
semblant a una estada de residència docent i que ja és una realitat en molts 
altres països. En la ponència de Martínez (2017) ja es fa una proposta molt 
similar a aquesta quan l’autor sosté que el pràcticum “ha de permetre conèixer 
els diferents rols que el docent exerceix en el dia a dia: a les aules, als espais 
d’esbarjo, als espais d’aprenentatge i en la convivència fora de l’aula, en la 
relació amb les famílies, en la vinculació i la tasca compartida amb altres 
professionals de l’educació, de la salut o de serveis socials, en els claustres i 
les reunions de treball de l’equip docent, en el treball col·laboratiu entre els 
docents, en les assemblees amb els alumnes, etc.” 

El rol que he tingut al llarg d’aquests dos anys difereix bastant entre un any i 
l’altre. La taula següent (Taula 1) intenta reflectir de manera esquemàtica el 
procés gradual de la meva estada. La mentora del centre era la responsable de 
supervisar les tasques que he dut a terme al llarg d’aquest període. 

Taula 1. El pràcticum de dos anys. 

 

Al llarg d’aquests dos anys, a banda de conèixer i interactuar amb molts dels 
àmbits i agents que conformen la comunitat educativa, he pogut veure 
l’evolució que han seguit molts dels alumnes durant dos cursos escolars. El 

 Fases Durada Rol Tasques 

P
ri

m
e

r 
a

n
y

  

Fase 1 5 setmanes Professor 
observador 

Observacions guiades a 
diferents matèries d’un grup 
tutoria de 3r d’ESO. 

Assistència a reunions 
d’equips de nivell i equips 
docents. 

Fase 2 10 setmanes Professor 
de suport 

Observacions de nous espais 
(aula oberta, tutories 
individuals, reunions amb 
famílies). 

Disseny d’activitats i recursos. 

Fase 3 12 setmanes Docència 
autònoma 

Disseny d’activitats i recursos 
i la seva avaluació. 

S
e

g
o

n
 a

n
y
 

Fase 4 12 setmanes Codocència 
simètrica 

Disseny d’unitats didàctiques 
a 4t d’ESO. 

Tutories individuals i reunions 
amb famílies. 

Fase 5 20 setmanes Codocència 
simètrica 

Disseny de projectes i 
activitats transversals per 4t 
d’ESO. 
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primer any se’m va assignar al grup tutoria de 3r d’ESO C i el segon any al grup 
tutoria de 4t d’ESO C. 

1.3 Contextualització del centre 

Per poder entendre bé aquesta estada de residència cal conèixer també el rol 
que ha jugat el centre educatiu i l’entorn en el que està ubicat (el barri de La 
Maurina). 

Aquest barri, situat dins del Districte 4 de Terrassa i compost per uns 8000 
habitants té els seus inicis als anys 60, en plena onada migratòria. Els primers 
immigrants que s’hi van establir van començar a construir els seus propis 
habitatges, moltes vegades d’autoconstrucció i en forma de barraques.  A 
mesura que van anar passant els anys va agafar identitat pròpia fins a 
convertir-se en el que és ara.  

Actualment, el barri de la quarta ciutat més gran de Catalunya està habitat per 
famílies modestes, majoritàriament de classe mitjana i té un alt índex 
d’immigració i atur (Eixarch, 2014). Com a conseqüència, aquesta realitat 
socioeconòmica es veu reflectida directament a l’INS Les Aimerigues. 

Aquest centre de secundària està situat de forma provisional - a l’espera de que 
es construeixi el nou edifici - en un dels edificis de l’Escola Germans Amat prop 
de la Riera de Palau i al costat d’una de les icones del barri: la xemeneia de la 
Bòbila Almirall, símbol de la Terrassa industrial del segle passat. 

El centre va començar la seva activitat el curs 2011/2012 amb 2 línies de 1r 
d’ESO, però a mesura que han passat els anys s’ha anat ampliant com a centre 
3-2 (3 línies de l’ESO i 2 de Batxillerat). El claustre està format per un equip de 
professionals voluntaris, amb la il·lusió i el compromís d’engegar un projecte de 
centre integrador, acollidor, innovador i plurilingüe, amb la col·laboració de 
l’alumnat i les famílies (Les Aimerigues, 2011).  

Un dels objectius de l’Institut és aconseguir un bon clima de convivència que 
permeti treballar en un context pluricultural i plurilingüe, i obtenir uns bons 
resultats acadèmics tot potenciant la cohesió social. 

El projecte educatiu de centre (PEC) es caracteritza a nivell pedagògic per la 
ruptura dels clàssics departaments. El grup de professors fundadors de l’institut 
va trencar l’esquema tradicional d’àrees i va promoure el treball col·laboratiu i 
cooperatiu dels diferents departaments. En aquest sentit – i amb l’objectiu 
d’atendre a la diversitat- el treball de les diferents matèries es fa a través 
d’àmbits curriculars (Scienclish, SociTIC, Tecnomat, artístic i lingüístic) 
juntament amb els projectes transversals de cada trimestre. 

El PEC també promou el treball entre diferents docents -pel que fa a les 
tutories- i el treball en xarxa amb les famílies dels alumnes. Amb la finalitat 
d’oferir un model inclusiu d’escola per a un entorn complex com és el d’aquest 
barri, el centre ha volgut establir les línies mestres que recullin aquest treball en 
xarxa i de col·laboració entre els diferents agents dels sistema. En un centre 
catalogat d’alta complexitat els docents no poden quedar al marge d’aquesta 
col·laboració. 
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1.4 Justificació del tema escollit 

En començar el curs 2016/2017, la meva mentora i jo vam tenir l’oportunitat de 
plantejar junts com havia de ser el curs de la matèria de Física i Química de 4t 
d’ESO. Molts dels alumnes els coneixíem del curs anterior i, per tant, no 
representava una dificultat afegida el fet de dissenyar i programar les diferents 
unitats que faríem al llarg del curs. 

Durant el primer trimestre les sessions es van desenvolupar amb tota normalitat 
en un entorn de codocència. No va ser fins la reunió d’avaluació intermitja del 
primer trimestre que vam adonar-nos de les grans dificultats que tenien els 
nostres alumnes a les classes de ciències. Vam observar, que malgrat ser dos 
a l’aula, teníem un nombre significatiu d’alumnes que no superaven el primer 
trimestre amb èxit.  

Això em va fer reflexionar sobre el rol que teníem tots dos i em va dur 
qüestionar-me si aquest rol l’aprofitàvem al màxim. També em vaig preguntar si 
els alumnes eren conscients de l’avantatge que suposava el fet de tenir dos 
docents a l’aula i que si, de retruc, ells aprofitaven al màxim aquesta 
oportunitat. 

A banda d’aquest primer motiu, vaig plantejar-me si aquesta coordinació i 
col·laboració que la nostra tasca docent exigeix, repercuteix al seu torn, en la 
nostra formació (tant en la meva formació inicial com en la seva formació 
permanent). 

El potencial que té la codocència tant pels que la reben com pels que 
l’exerceixen em va convèncer. El present treball final de màster era una gran 
oportunitat per fer una recerca sobre l’impacte que podia tenir aquesta 
metodologia. 

1.5 Innovació i recerca 

Molts autors coincideixen que si la missió de l’escola és garantir l’èxit educatiu 
de tots els joves i infants d’aquest país, aquesta serà assolida de la mà del 
treball en xarxa de tota la comunitat educativa.  

Un primer pas per promoure aquest treball en equip és dins de la mateixa aula, 
amb la incorporació de més d’un docent. Assumir de manera conjunta la 
responsabilitat educativa dels alumnes d’aquella aula reforçarà positivament la 
influència que puguem tenir sobre ells. I aquest benefici es veurà reflectit també 
en sentit contrari, cap als mateixos docents. Els aprenentatges adquirits a 
través de la col·laboració entre mestres i professors garanteixen la seva 
formació inicial -o permanent- al mateix temps que s’incrementa el sentit de 
comunitat de l’escola. 

Aquell treball col·laboratiu que també demanem als nostres alumnes és 
imprescindible modelitzar-lo i practicar-lo des del començament; la codocència 
ofereix un ventall de possibilitats per dur-lo a terme. 
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1.6 Fonamentació teòrica 

Tal com ens mostren diversos estudis, el professor i el seu desenvolupament a 
l’aula són els components del sistema educatiu que més influència poden tenir 
en els aprenentatges dels alumnes (Flavia, 2017). Seguint la mateixa lògica, si 
enlloc de disposar d’un professional a les aules en disposem de dos, no seria 
massa agosarat deduir que la influència seria major. 

La bibliografia consultada reafirma la tesi abans presentada: la codocència té 
un enorme potencial com a estratègia per millorar els resultats acadèmics, el 
comportament i les competències socials dels estudiants amb necessitats 
especials (Friend, 2008). A banda d’oferir avantatges per atendre la diversitat 
és una eina que permet garantir el model d’escola inclusiva. Dit d’una altra 
manera, la codocència és un mètode que permet donar resposta a les 
necessitats –especials o no- dels alumnes que estan intentant superar l’etapa 
de secundària amb moltes dificultats (Murawski & Diecker, 2004).  

Un dels altres punts forts que té la codocència són els beneficis que suposa 
pels docents que la practiquen. Els aprenentatges sorgits de la col·laboració 
contínua, les reflexions bidireccionals de la pròpia pràctica docent o les simples 
observacions per part d’un altre educador fomenten la formació inicial i 
contínua dels docents (Suárez-Díaz, 2016).  

1.6.1 Definició 

La codocència, co-teaching, l’ensenyament col·laboratiu, l’ensenyament en 
equip, com es pot veure, pot agafar noms diferents i inclús no hi ha una 
definició única que la descrigui. 

Suárez-Díaz (2016) la defineix com “un procés formatiu desenvolupat per dos o 
més professionals certificats que estableixen una relació de col·laboració per a 
una instrucció conjunta a un grup d’estudiants divers, en un espai físic i amb 
uns continguts i objectius específics.” 

Friend (2008), en canvi, descriu la codocència com una metodologia “que té 
lloc  quan un professor d’una matèria concreta i, generalment, un professor 
d’educació especial comparteixen la instrucció de la matèria en qüestió. 

En ambdós casos es parla de compartir un ensenyament i, implícitament, tots 
dos autors també especifiquen que es comparteixen responsabilitats d’un 
mateix grup d’alumnes. 
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D’acord amb els diferents models de codocència que es detallen més 
endavant, s’ha elaborat la Taula 2 per visualitzar quan és que podem trobar 
aquesta metodologia i quins rols poden agafar els diferents professionals. 

Taula 2. Models de codocència en funció dels perfils de professors. 

CAS PROFESSOR 1 PROFESSOR 2 EXEMPLE  

1 
Professor titular 
de la matèria. 

Professor 
d’educació 
especial. 

Durant les classes ordinàries 
de física i química, un alumne 
amb autisme rep suport per 
part del professor d’educació 
especial. 

2 
Professor titular 
de la matèria A. 

Professor titular 
de la matèria B. 

A 3r d’ESO fan un projecte de 
ciències en anglès i per això hi 
ha un professor de ciències i 
un de llengua anglesa. Tots 
dos parlen l’anglès amb els 
alumnes.  

3 
Professor titular 
de la matèria 
(mentor) 

Professor 
resident en 
pràctiques. 

Mentre el professor resident 
explica el contingut de la 
sessió, la mentora anota les 
dificultats que ha vist d’alguns 
alumnes. 

1.6.2 Models de codocència 

Existeixen diversos models de codocència en funció de les responsabilitats que 
adquireixen els dos professors que hi ha a l’aula. Aquests models difereixen, 
per tant, del rol que adquireixen els dos docents i de la simetria que hi ha entre 
cada un d’ells.  

La Taula 3 resumeix les principals característiques de cada un i proposa quan 
és convenient usar-los. 

 

Taula 3. Models de codocència. 

Tipus de codocència Quan utilitzar-lo? 

UN ENSENYA, L’ALTRE OBSERVA 

Un dels docents és el principal 
responsable de l’ensenyament i l’altre 
recull informació observada dels 
alumnes o del mateix docent que 
imparteix la classe 

 En situacions noves de 
codocència. 

 Quan es busca recollir algun 
tipus d’informació referent als 
alumnes. 

UN ENSENYA, L’ALTRE CAMINA 

Un dels docents és el principal 
responsable de l’ensenyament i l’altre 
camina assistint individualment i 

 Quan els dos docents es 
coneixen poc. 

 Quan un docent domina més 
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discretament les necessitats dels 
estudiants. 

el contingut que s’imparteix. 

 Quan els alumnes necessiten 
atendre de més a prop les 
seves necessitats. 

DOCÈNCIA PARAL·LELA 

Els docents imparteixen els mateixos 
continguts amb els mateixos 
objectius però es divideix la classe en 
dos grups i es desenvolupa la sessió 
simultàniament però en espais 
diferents. 

 Quan es busca reduir la ràtio 
per millorar l’eficàcia de la 
instrucció. 

 Quan es busca una major 
participació i pràctica dels 
alumnes. 

 Quan els alumnes necessiten 
una major supervisió. 

DOCÈNCIA PER ESTACIONS 

Els professors divideixen el contingut 
en estacions. Cada un d’ells 
s’encarrega d’una (o més) estacions i 
explicarà el contingut tantes vegades 
com estacions i grups hi hagi. 

 Quan el contingut és complex 
però no requereix de cap 
ordre. 

 Quan en una mateixa classe 
s’ensenyen diferents temes. 

 En sessions de repàs per un 
examen. 

DOCÈNCIA ALTERNATIVA 

Un professor és l’encarregat d’un 
grup ampli i l’altre d’un grup més 
reduït 

 Quan alguns alumnes 
necessiten una atenció més 
especialitzada. 

 Quan el domini dels conceptes 
varia enormement entre els 
diferents estudiants. 

 Quan hi ha estudiants que 
treballen amb un currículum 
paral·lel o pla individualitzat. 

DOCÈNCIA EN EQUIP 

Els dos docents porten la sessió i 
conversen amb el mateix grau de 
responsabilitat de manera que no 
s’entreveu qui és el líder. 

 Quan un dels objectius de la 
classe és mostrar la capacitat 
de treballar conjuntament. 

 Quan hi ha una gran confiança 
i seguretat entre els dos 
docents. 

 Quan l’experiència docent 
entre tots dos és comparable. 

 

Amb tot, Suárez-Díaz (2016) sosté que la codocència té 3 components 
comuns: la coplanificació, la coinstrucció i la coavaluació. Aquestes 3 potes 
permeten combinar coneixements i habilitats dins l’aula de tal manera que 
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s’adapten amb flexibilitat a les necessitats d’aprenentatge de cada un dels 
estudiants. 

1.6.3 Codocència a les classes de ciències 

Un dels models de codocència que està en ple creixement a les aules de 
ciències del nostre país (Valdés i Espinet, 2013) és l’enfocament AICLE 
(Aprenentatge Integrat de Contingut i Llengua Estrangera). Mitjançant aquesta 
metodologia la llengua estrangera és usada com a llengua d’instrucció de les 
ciències.  

Experiències com les de Valdés i Espinet (2013) demostren l’efectivitat 
d’aquesta metodologia en l’enfocament AICLE. Les autores d’aquest estudi 
sostenen que mitjançant “la planificació conjunta de materials adaptats, 
l’atenció a les dues disciplines i la formació del professorat fan de la docència 
compartida una bona eina per a la implementació d’un projecte AICLE a 
l’escola.” En aquest sentit, l’Institut Les Aimerigues ja és coneixedor d’aquesta 
pràctica, doncs un dels àmbits curriculars és el de Scienglish. 

Altres autors (Mastropieri et al., 2005) també han posat en pràctica 
experiències de codocència a les aules de ciències. Malgrat no tractar-se 
d’enfocaments integrats com l’AICLE, també defensen l’èxit d’aquesta 
metodologia. A més, senyalen algunes de les variables que influencien 
positivament la codocència a aquestes classes. Entre aquestes variables hi ha 
el coneixement de la matèria en qüestió per part de tots dos educadors i 
l’afinitat i compatibilitat entre ambdós docents. 

En el centre on s’ha dut a terme aquesta recerca, Scienglish s’imparteix a 1r, 
2n i 3r d’ESO. A l’últim curs de l’etapa d’educació obligatòria -4t d’ESO- 
l’enfocament és més tradicional i per tant, cap de les matèries té un entorn de 
codocència. 

Atès que no es disposava d’un entorn de docència compartida consolidat en 
aquest últim curs, aquesta experiència de residència docent ha permès posar 
les bases perquè sigui una realitat a les classes de la matèria de física i 
química. 

A l’inici del curs, ambdós docents (la mentora i el resident) vam establir 
objectius per tal d’anar alineats en la nostra pràctica docent. Els objectius per a 
l’alumnat que es pretenien aconseguir a través d’aquest enfocament han estat: 

 Atendre de manera eficient la diversitat que hi ha a l’aula. 

 Oferir una atenció més personalitzada reduint la ràtio en algunes de les 
sessions. 

 Preparar als alumnes amb hàbits de treball per a futurs estudis 
relacionats amb la ciència i/o la tecnologia (cicles formatius o batxillerat). 

Gràcies a l’acord d’aquests tres objectius, les classes de física i química al 
quart curs d’ESO han seguit una estreta línia de col·laboració que ens ha 
facilitat la tasca entre tots dos docents.  
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1.7 Objectius generals i específics 

Aquesta recerca es centra en un objectiu genèric i d’aquest en deriven sis 
objectius específics. 

Objectiu genèric 

 Avaluar l’impacte de la codocència en els alumnes i en els docents. 

Objectius específics 

 Fer una cerca bibliogràfica sobre els avantatges i inconvenients de la 
codocència i els diferents models. 

 Conèixer la percepció dels alumnes davant d’aquesta metodologia. 

 Analitzar la influència de la codocència en l’ambient d’aula i en els 
aprenentatges dels alumnes. 

 Posar en pràctica el model de docència en equip, analitzar-lo i identificar 
aspectes de millora.  

 Evidenciar els avantatges d’incorporar aquesta metodologia per a la 
formació integral de futurs docents. 

 Llistar els punts bàsics de la codocència que afavoreixin una millor 
coordinació i col·laboració dels docents. 
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2 DESCRIPCIÓ DE L’OBSERVACIÓ A L’AULA 

2.1 Marc socioafectiu i psicoevolutiu 

Tal com s’ha pogut percebre en apartats anteriors, l’estudi on s’ha 
desenvolupat aquesta recerca ha estat en el grup de Física i Química del quart 
curs d’ESO. La matèria forma part del grup de matèries optatives de l’itinerari 
científico-tecnològic que el currículum estableix per l’últim curs de la 
secundària. En aquest sentit, convé tenir present que tots els alumnes que 
cursen la matèria l’han escollida prèviament. 

El grup està format per 28 alumnes (10 noies i 18 nois). Formen part de 3 línies 
diferents (Taula 4) i tenen edats compreses entre els 15 i els 17 anys.  

Taula 4. Nombre d’alumnes segons el grup tutoria. 

Grup tutoria 4t ESO A 4t ESO B 4t ESO C 

Nombre d’alumnes 12 3 13 

 

El grup B està caracteritzat per ser un grup adaptat: a banda de tenir una ràtio 
més baixa que la resta de grups, també està compost per alumnes amb un pla 
individualitzat. La majoria dels alumnes cursen matèries optatives adaptades i 
és per aquest motiu que en les classes de Física i Química només hi ha una 
petita representació d’ells (3 alumnes). 

A nivell cultural és un grup poc ric en comparació amb la tendència del centre. 
La llengua materna dominant és el castellà i actualment hi ha dos alumnes 
nouvinguts: un d’ells ve del Pakistan i només parla anglès i urdú i l’altre ve de 
Perú i només parla castellà.  

El grau d’absentisme sol ser relativament baix ja que no arriba al 10% i no és 
un grup on hi hagi habitualment comportaments disruptius. 

L’aula on es desenvolupen les sessions és una aula ordinària amb equipament 
informàtic i audiovisual. Tot i tractar-se d’una matèria de la branca científica, la 
manca de recursos al centre provoca que no es contempli en cap de les 
sessions l’ús del laboratori.  

En general, es tracta d’un grup bastant polaritzat pel que fa a nivells cognitius: 
4 dels 28 alumnes segueixen un pla individualitzat i uns altres 4 necessiten 
adaptacions curriculars.  

A més, el fet de tractar-se d’un curs de final d’etapa, molts ja comencen a 
decidir els seus estudis posteriors. La meitat dels alumnes tenen decidit 
encarar l’etapa del batxillerat. La resta preveuen cursar cicles formatius o altres 
estudis no obligatoris. 

Al llarg d’aquest curs, la professora titular de la matèria ha estat l’Araceli 
Sánchez, la meva mentora. Com a cotutora del grup de 4t ESO C, també 
s’encarrega de les tutoritzacions individuals i les reunions amb les famílies de la 
meitat dels alumnes del grup tutoria. El meu rol ha estat similar al que ella ha 
exercit durant les classes de Física i Química i durant les tutoritzacions i 
seguiment individual dels alumnes de 4t d’ESO C. 
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2.2 Instruments de recollida de dades 

Tot i tenir un entorn de codocència al llarg de tot el curs escolar, s’ha dissenyat 
una unitat didàctica que intenta integrar aquest entorn d’ensenyament-
aprenentatge i sistematitza el procés de recollida de dades procurant 
aconseguir el màxim rigor científic. 

Per dur a terme la recerca d’aquesta temàtica, s’han utilitzat diversos 
instruments que tot seguit s’expliquen detalladament: 

2.2.1 Anàlisi dels resultats acadèmics 

L’objectiu d’aquest anàlisi és conèixer l’evolució dels resultats acadèmics dels 
alumnes al llarg dels dos primers trimestres del curs escolar amb la finalitat de 
detectar possibles canvis en aquests. 

2.2.2 Pregunta oberta als alumnes 

El primer instrument que es va passar als alumnes va ser la pregunta oberta. 
L’objectiu d’aquest instrument era conèixer què els agrada i què canviarien de 
la codocència. 

2.2.3 Enquesta als alumnes 

Després de conèixer de manera qualitativa la seva percepció es va passar una 
enquesta amb escala de Likert1 on havien de mostrar el seu grau d’acord 
entorn a unes afirmacions que se’ls plantejava. Les afirmacions buscaven 
avaluar la seva percepció a les següent categories: 

 El clima a l’aula. 

 La gestió del temps. 

 El procés d’aprenentatge. 

 L’autonomia. 

Aquesta enquesta no va ser anònima ja que es buscava analitzar també la 
percepció que tenien en funció dels seus resultats acadèmics. L’enquesta amb 
les afirmacions es troba dins de l’Annex II. 

2.2.4 Entrevista a la mentora 

Aquest instrument té per objectiu conèixer els avantatges i reptes que suposa 
per al docent el fet de treballar conjuntament amb un altre professor dins l’aula. 
També pretén recollir evidències de les implicacions que té l’ús d’aquesta 
metodologia per a la formació dels mateixos professionals. A partir de 
l’entrevista s’elaborarà un anàlisi DAFO.  

2.2.5 Comparació de les respostes de l’enquesta 

En la comparació de resultats acadèmics es busca trobar algun tipus de 
correlació amb la percepció que tenen els mateixos alumnes o possibles 
diferències entre el grup tutoria. 

                                            
1
 L’escala estava formada per quatre nivells: 1) Molt d’acord; 2) D’acord; 3) En desacord; 4) 

Molt en desacord. 
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3 DESENVOLUPAMENT DE LA INTERVENCIÓ DOCENT 

3.1 Proposta didàctica 

3.1.1 Descripció de la unitat didàctica 

Aquesta unitat didàctica va ser dissenyada pel grup de 4t d’ESO dins de la 
matèria optativa de Física i Química. Sota el títol “El canvi climàtic, cosa de 
tots” pretenia involucrar a l’alumne des del principi en la lluita contra 
l’escalfament global. A l’Annex V es pot consultar la unitat didàctica sencera. 

L’objectiu global d’aquesta unitat didàctica era el disseny i la implementació 
d’una acció concreta que reduís la contribució del centre educatiu a 
l’escalfament global. En consonància amb aquest objectiu final es van planificar 
una desena de sessions on es van treballar els continguts relacionats amb la 
meteorologia i la climatologia. Alguns dels principals conceptes van ser la 
pressió, la relació de la temperatura amb els gasos d’efecte hivernacle o la 
interpretació de mapes isobàrics. 

L’acció més significativa per atendre a la diversitat va ser el disseny d’un entorn 
de codocència dut a terme amb la professora titular de la matèria. Aquesta 
atenció més personalitzada a l’alumnat tenia la intenció d’ajudar a assolir els 
diferents objectius programats a la unitat. 

3.1.2 Planificació de les sessions 

A la taula següent (Taula 5) es detallen els aspectes més rellevants del 
contingut i els objectius treballats a cada sessió on també es tenen en compte 
els reajustaments que es van fer. 

Taula 5. Planificació de les sessions 

Sessió Planificació 

1 

Objectius 

 

 

 

 

Activitat 

 Ser conscient dels coneixements adquirits en altres 

etapes de la secundària entorn als principal 

continguts (temperatura, pressió i calor).  

 Interpretar gràfiques i taules de temperatura i 

pressió. 

Creació de grups i discussió amb tota la classe de les 
activitats sobre idees prèvies de l’apartat 2. Quin 
temps farà avui? (dins el material de l’alumne de la 
UD) per resoldre alguns dubtes inicials. Després, 
resolució de les activitats amb el grup. 

2 

Objectius 

 

 

Activitat 

 Diferenciar meteorologia i climatologia. 

 Calcular la pressió atmosfèrica que rep un cos a 
una certa alçada 

Mitjançant un diàleg socràtic, entre tota la classe 
busquen la diferència entre meteorologia i 
climatologia. Després es passa a l’apartat 3. Pressió 
atmosfèrica i es modelitza el càlcul de la pressió a una 
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certa alçada. En grup, fan la resta d’exercicis de 
l’apartat. 

3 

Objectius 

 

 

Activitat 

 Identificar els elements més importants d’un mapa 
isobàric 

 Interpretar un mapa isobàric 

Es passa un vídeo sobre la interpretació de mapes 
isobàrics i es prenen apunts. Després, amb el grup es 
comparteixen els apunts per completar els apartats 
que els manquen. Es comencen les activitats de 4. 
Temporal de vent a Terrassa i s’encarreguen les 
activitats de 5. Homes i dones del temps per un dia 
com a deures per casa. 

4 

Objectius 

 

 

Activitat 

 Relacionar l’augment dels gasos d’efecte hivernacle 

amb l’augment global de la temperatura a la Terra. 

 Identificar les principals causes del canvi climàtic. 

Amb una discussió prèvia de tots els grups, es busca 

interpretar la diferència dels dos gràfics de l’apartat 6. 

Escalfament global. Després, amb els coneixements 

que ja tenen i el que s’ha comentat amb tota la classe 

els alumnes realitzen les activitats d’aquest apartat. 

5 

Objectius 

 

Activitat 

 Dissenyar una acció per reduir la contribució de 

l’institut a l’escalfament global. 

Es passa un vídeo sobre un discurs de conscienciació 

ambiental per motivar a l’alumnat i conscienciar-lo per 

la tasca que ha de dur a terme. Es llegeix l’article de 

l’apartat 7. El canvi climàtic a l’Ajuntament de Terrassa 

i comencen a fer una pluja d’idees amb el seu grup 

sobre l’acció a dissenyar. 

6 

Objectius 

 

Activitat 

 Dissenyar i implementar una acció per reduir 

l’impacte de l’institut en l’efecte hivernacle. 

En grups comencen a polir el disseny de la seva acció 

i a implementar-la per tal de presentar-la a la resta de 

companys a la sessió 9. 

7 

Objectius 

 

Activitat 

 Elaborar una base d’orientació per sintetitzar els 

continguts d’aquesta unitat. 

A partir de les preguntes guia plantejades a la unitat 

(8. Sintetitzem), es dissenya una sessió on els 

alumnes passen per quatre estacions a repassar els 

continguts treballats al llarg d’aquestes sessions. A 

cada estació es treballa una temàtica diferent. 
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8 

Objectius 

 

Activitat 

 Aplicar tots els coneixements de climatologia i 

meteorologia tractats durant la unitat. 

Els alumnes comproven el que han après a través 

d’una prova d’avaluació. 

9 

Objectius 

 

 

Activitat 

 Presentar l’acció que s’ha dut a terme – o es durà- 

per reduir l’impacte de l’institut en l’efecte 

hivernacle. 

Els alumnes presenten davant la resta de companys 

l’acció que han dissenyat i implementat al llarg de les 

sessions 5 i 6 per tal de reduir la contribució de 

l’institut a l’escalfament global. 

10 

Objectius 

 

 

 

Activitat 

 Valorar els aprenentatges adquirits i l’estructura de 

la unitat. 

 Reflexionar entorn el funcionament del grup i el 

model de codocència. 

Els alumnes reben els resultats de la prova i de les 

presentacions orals i responen el qüestionari sobre 

codocència. 

3.1.3 Organització de l’entorn de codocència 

El disseny d’aquest entorn de codocència es va tenir en compte per a totes les 
sessions. Els dos docents que hi havia a l’aula tenien un rol i unes 
responsabilitats assignades. Aquestes responsabilitats s’especifiquen a la 
Taula 6 en funció de la planificació de cada sessió: 

 

Taula 6. Organització de l’entorn de codocència 

MODEL SESSIÓ DOCENT TITULAR DOCENT RESIDENT  

Un ensenya i 
l’altre volta 
per l’aula 

1, 2, 8, 9  
i 10 

Atenció 
individualitzada als 
alumnes amb 
dificultats. 

Resolució de dubtes 
individuals. 

Observació i registre 
del clima d’aula. 

Obertura, 
desenvolupament i 
tancament de la 
sessió. 

Gestió de l’aula per 
dur a terme activitats 
individuals i en grup. 

Docència en 
equip 

3, 4, 5 i 6 
Obertura, desenvolupament i tancament de la 
sessió. 

Gestió de l’aula per dur a terme activitats 
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3.2 Resultats obtinguts 

3.2.1 Característiques de la mostra 

Prèviament a comentar els resultats obtinguts amb els diferents instruments, es 
detallen algunes de les característiques de la mostra amb la qual s’ha realitzat 
el següent estudi. 

El grup d’alumnes que han contestat el qüestionari i han respost a la pregunta 
oberta es distribueixen tal i com mostren els següents gràfics (Figura 1). És una 
mostra de 27 alumnes dels 28 totals que hi ha al grup. La decisió de deixar 
exclòs de l’estudi a 1 alumne ha estat per motius d’inscripció al centre: va fer 
efectiva la matrícula en aquest centre a principis de març degut a un canvi de 
domicili de la família. 

La mostra està formada per 17 nois i 10 noies provinents de 3 grups tutoria, 
essent el grup B el menys nombrós: 4t ESO A (12 alumnes), 4t B (3 alumnes) i 
4t C (12 alumnes).  

 

Figura 1. Característiques de la mostra 

3.2.2 Evolució i comparació dels resultats acadèmics 

Una de les dades que s’analitzen són els resultats acadèmics dels diferents 
alumnes. Especialment és interessant observar l’evolució de cada un d’ells al 
llarg del primer i segon trimestre. A la Taula 7 es pot veure que gairebé la 

37% 

63% 

Alumnes per gènere 

Noies Nois

44% 

12% 

44% 

Alumnes per grup tutoria 

4t ESO A 4t ESO B 4t ESO C

individuals i en grup. 

Preguntes guia i resolució de dubtes dels 
diferents grups. 

Atenció individualitzada als alumnes amb 
dificultats. 

Docència per 
estacions 

7 
Instruccions i resolució 
de dubtes de 2 de les 
estacions de la sessió. 

Instruccions i 
resolució de dubtes 
de 2 de les estacions 
de la sessió. 
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meitat dels alumnes (44%) milloren el seu resultat en el segon trimestre, 
augmentant en més d’1 punt la nota. Sis alumnes (23%) mantenen el seu 
resultat i nou alumnes l’empitjoren (33%). 

 

Taula 7. Evolució del resultat acadèmic entre el 1r i el 2n trimestre 

Evolució Nombre 
d’alumnes 

Percentatge Variació mitjana 

Millora 12 44% +1,05 

Es manté2 6 23% -0,04 

No millora 9 33% -1,30 

 

Si parem atenció al nombre d’aprovats de la matèria (67%) entre el primer i 
segon trimestre (Taula 8) en funció del grup tutoria del que provenen veurem 
que:  

Taula 8. Nombre d’aprovats en funció del grup tutoria  

 TOTAL 4t ESO A 4t ESO B 4t ESO C 

 Percent Nº Percent. Nº Percent. Nº Percent. Nº 

Aprovats 67% 18 67% 8 0% 0 83% 10 

 

Dues terceres parts (67%) dels alumnes que vénen del grup A aproven la 
matèria. Del grup B no hi ha cap alumne que l’aprovi però convé recordar que 
la mostra (3 alumnes) és molt petita en comparació amb els altres dos. D’altra 
banda, al grup C és on n’aproven més: el 83% dels alumnes. 

Finalment, l’evolució de la nota mitjana que han seguit els alumnes segons el 
grup tutoria del que provenen també són dades interessants a tenir en compte: 
els alumnes del grup C són els únics que en conjunt augmenten la nota mitjana 
en gairebé 1,5 punts. Els alumnes dels altres dos grups, o bé mantenen la nota 
mitjana (grup A) o bé la disminueixen (grup B). A la Taula 9 es pot observar 
aquesta evolució. 

Taula 9. Distribució d’alumnes segons el grup tutoria i la nota mitjana sobre 10 

Grup Alumnes Nota 1r T Nota 2n T Mitjana 

4t ESO A 12 5,18 5,12 5,15 

4t ESO B 3 3,76 2,63 3,20 

4t ESO C 12 6,06 6,51 6,29 

                                            
2 S’ha considerat aquells alumnes que la seva variació no és superior als ±0,2 punts. 

 



UPF-UOC La codocència a les classes de ciències 

19 
 

3.2.3 Pregunta oberta 

Durant el desenvolupament de la UD -concretament dins de la sessió 5 de la 
programació- es va demanar als alumnes que responguessin una pregunta 
oberta relacionada amb l’entorn de codocència dissenyat. La pregunta era la 
següent: Quins aspectes t’agraden del fet que hi hagi dos docents a l’aula? 
Quins canviaries? Tot seguit, la Figura 2 mostra un exemple. Totes les 
respostes van ser categoritzades per una banda (Annex I) i analitzades per 
l’altra banda per tal d’identificar-ne els diferents conceptes que hi apareixien.  

 

Figura 2. Exemple de la resposta d’un alumne 

D’acord amb les respostes dels alumnes, s’ha elaborat el següent mapa 
conceptual (Figura 3) que permet situar els diferents conceptes que han sortit a 
partir de les seves respostes. Aquest mapa només situa aspectes de la 
codocència que han agradat als alumnes (aspectes positius). Els punts de 
millora es tracten més endavant.  

Donada la resposta de l’alumne 1, s’ha vist que aquesta metodologia satisfà 
dues necessitats: l’ensenyament a un grup gran i l’aprenentatge de les 
ciències. A partir d’aquí, aquest entorn d’ensenyament-aprenentatge permet 
generar un bon clima a l’aula que, al seu torn, repercuteix en una major atenció, 
concentració i seguretat de l’alumne.  

Tal com mostra el mapa, una altra virtut és que facilita l’atenció a la diversitat i, 
per tant, pot donar resposta a les necessitats de tots els alumnes. El fet 
d’arribar a tots els alumnes assegura una atenció més personalitzada i la 
resolució de dubtes promou dues maneres diferents d’explicar què és també 
positiu pel seu aprenentatge  

A banda d’aquests dos grans avantatges relacionats amb el clima i la diversitat, 
també permet gestionar de manera més eficient el temps de les sessions de 
manera que s’adquireixin aprenentatges significatius. 
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Figura 3. Mapa conceptual dels avantatges de la codocència 

 



UPF-UOC La codocència a les classes de ciències 

21 
 

Amb l’objectiu d’analitzar les dades a un nivell més quantitatiu, també s’han 
categoritzat les respostes amb el llistat de conceptes que es detallen a la taula 
següent. Amb aquests conceptes, s’ha fet un recompte per tal d’observar la 
freqüència de cada un d’ells. 

Taula 10. Conceptes que han mencionat els alumnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Freqüència dels conceptes positius de la codocència. 

 

 

Les dades recollides a través d’aquesta pregunta oberta ens mostren que el 
que més valoren els alumnes del fet de ser dos docents a l’aula és la gestió del 
temps. Quasi la meitat del grup (13 alumnes) responen que és un element que 
els agrada i molts d’ells ho relacionen amb el fet que poden aprendre més. Els 
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Què t'agrada del fet que hi 
hagi dos docents a l'aula? 

 Conceptes dels alumnes 

1 Es gestiona millor el temps. 

2 Es resolen els dubtes amb més 
facilitat. 

3 Tinc una atenció més 
personalitzada. 

4 Puc aprendre de dues maneres 
diferents. 

5 Hi ha un bon clima d’aula. 

6 S’atén a la diversitat de la 
classe. 

7 Els professors també aprenen. 
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dos conceptes que surten més valorats estan en certa manera molt relacionats. 
Per una banda valoren el fet que tenen una atenció més personalitzada i, per 
l’altra, que es pot donar resposta als seus dubtes amb més facilitat. 

 

Figura 5. Aspectes negatius de la codocència 

Pel que fa a la segona pregunta oberta que se’ls planteja, els resultats no són 
tant rics conceptualment. La majoria (22 alumnes) no responen a la pregunta o 
bé responen que no canviarien res (Figura 5).  

Dels que sí creuen convenient algun canvi, destaquen els 3 alumnes que 
prefereixen ser menys quantitat a l’aula i, per tant, són els que proposen fer 
més extensible la proposta de codocència paral·lela o desdoblament del grup. 

3.2.4 Qüestionari 

La Taula 11 mostra el percentatge de les respostes a les afirmacions que se’ls 
plantejava en el qüestionari. 

Taula 11. Resultats del qüestionari 

  

Molt 
d’acord 

D’acord 
En 

desacord 
Molt en 

desacord 

Molt 
d'acord 

o 
d'acord 

1 

Si hi ha dos 
professors a l’aula 
es crea un bon 
ambient per treballar 
i aprendre millor. 

56% 44% 0% 0% 100% 

2 

Que hi hagi dos 
professors fa que la 
relació entre els 
alumnes sigui més 
bona. 

4% 70% 26% 0% 74% 

3 

Quan hi ha dos 
professors no tinc 
por per preguntar 
dubtes perquè puc 

44% 44% 11% 0% 89% 
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triar a qui preguntar-
ho. 

4 

Si hi ha dos 
professors a l’aula, 
noto que aprofito 
més el temps. 

41% 41% 15% 4% 81% 

5 
Treballo molt més si 
hi ha dos professors 
a l’aula. 

19% 52% 26% 4% 70% 

6 

El fet que hi hagi dos 
professors m’ajuda a 
trobar els meus 
errors. 

33% 48% 19% 0% 81% 

7 

M’ajuda molt quan 
dos professors 
m’expliquen un 
concepte de 
maneres diferents. 

41% 48% 11% 0% 89% 

8 

Si hi ha dos 
professors tinc la 
sensació que aprenc 
més.  

22% 48% 26% 4% 70% 

9 

El fet que hi hagi dos 
professors fa que 
pugui ser més 
autònom i resoldre 
els dubtes pel meu 
compte. 

4% 30% 63% 4% 33% 

 

La columna de la dreta correspon a la suma dels resultats obtinguts a les 
columnes “D’acord” i “Molt d’acord”. En la discussió de resultats i/o conclusions 
ens referirem a els valors obtinguts en aquesta última columna per tal de 
simplificar el grau d’acord en un de sol. 

En les tres primeres afirmacions (A1, A2, i A3) es busca avaluar la percepció 
que tenen pel que fa al clima d’aula. Aquesta percepció s’ha plantejat a través 
d’una afirmació directa (A1) però també avaluant la relació que tenen entre 
companys (A2) o la confiança amb els professors (A3). En tots tres casos es 
veu que la majoria de l’alumnat està d’acord amb el fet que la codocència 
promou un clima adequat per aprendre. 

A partir de les afirmacions A4 i A5 s’ha vist que la gestió del temps també es 
veu beneficiada. Aproximadament 3 de cada 4 alumnes nota que s’aprofita 
millor el temps i es treballa més si hi ha dos professors a l’aula. 

El seus aprenentatges s’avaluen amb les afirmacions A6, A7 i A8. Més del 80% 
dels alumnes creuen que tant la seva autoregulació -detecció d’errors- (81%) 
com la diversitat d’explicacions (89%) es veuen beneficiades per la codocència. 
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Finalment, la dada que més sorprèn fa referència a l’autonomia (A9). La 
percepció que té l’alumnat és que quan hi ha dos docents a l’aula no es promou 
l’autonomia. 

A banda del resultats del qüestionari a nivell global, també s’han comparat les 
respostes en funció dels resultats acadèmics. En aquest sentit, la taula següent 
(Taula 12) mostra el grau d’acord dels 9 alumnes amb millors resultats 
acadèmics entre el primer i el segon trimestre enfront del grau d’acord dels 9 
alumnes amb pitjors resultats acadèmics. 

 

Taula 12. Resultats del qüestionari en funció dels resultats acadèmics 

  

Alumnes amb 
millors resultats 

acadèmics 

Alumnes amb 
pitjors resultats 

acadèmics 

  

Molt d'acord o 
d'acord 

Molt d'acord o 
d'acord 

1 Si hi ha dos professors a l’aula 
es crea un bon ambient per 
treballar i aprendre millor. 

100% 100% 

2 Que hi hagi dos professors fa 
que la relació entre els alumnes 
sigui més bona. 

75% 56% 

3 Quan hi ha dos professors em 
sento més còmode a l’aula. No 
tinc por per preguntar dubtes 
perquè puc triar a qui 
preguntar-ho. 

100% 89% 

4 Si hi ha dos professors a l’aula, 
noto que aprofito més el temps. 

88% 89% 

5 Treballo molt més si hi ha dos 
professors a l’aula. 

88% 67% 

6 El fet que hi hagi dos 
professors m’ajuda a trobar els 
meus errors. 

75% 67% 

7 M’ajuda molt quan dos 
professors m’expliquen un 
concepte de maneres diferents. 

100% 89% 

8 Si hi ha dos professors tinc la 
sensació que aprenc més. 

75% 67% 



UPF-UOC La codocència a les classes de ciències 

25 
 

9 El fet que hi hagi dos 
professors fa que pugui ser 
més autònom i resoldre els 
dubtes pel meu compte. 

25% 44% 

 

En totes les afirmacions hi ha un manteniment del grau d’acord o bé una 
desviació a la baixa excepte en l’afirmació 9. En altres paraules, els alumnes 
amb més bons resultats tendeixen a valorar la codocència més positivament 
que els que tenen més mals resultats acadèmics. 

En el cas de l’última afirmació (A9) els resultats tendeixen a ser a la inversa. Si 
bé tots dos grups perceben majoritàriament que la codocència no afavoreix la 
seva autonomia, els que tenen pitjors resultats acadèmics ho creuen en menor 
mesura.  

3.2.5 Entrevista a la mentora 

A partir de les respostes referents als avantatges i reptes que suposa la 
codocència, s’ha elaborat el següent anàlisi DAFO (Taula 13) d’aquest entorn 
d’ensenyament-aprenentatge. L’entrevista es va transcriure i es troba dins de 
l’Annex III. 

Taula 13. Anàlisi DAFO de la codocència 

A
n

à
li

s
i 
in

te
rn

 

Fortaleses Debilitats 

 Dóna seguretat als docents ja que 
sempre tens una altra opinió a 
banda de la teva pròpia. 

 Facilita la motivació i el 
recolzament mutu. 

 Promou la reflexió de la tasca 
docent. 

 Dóna lloc a una millor planificació i 
preparació de les sessions. 

 Permet un seguiment més acurat 
dels alumnes. 

 Permet treure profit de les 
fortaleses i contrarestar les 
debilitats de cadascú. 

 Un dels reptes és consensuar 
la metodologia de treball i 
saber cedir. 

 Requereix de flexibilitat per 
part de tots dos docents per 
garantir una bona gestió del 
grup. 

A
n

à
li

s
i 
e

x
te

rn
 

Oportunitats Amenaces 

 Afavoreix la integració a l’equip 
docent. 

 Promou el treball en xarxa per 
garantir l’èxit educatiu de tots els 

 És difícil trobar moments de 
treball autònom comú i temps 
suficient per coordinar-se. 

 La direcció del centre pot 
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alumnes. 

 

decidir els equips de treball 
sense tenir en compte 
preferències i complicitats. 

 

Aquest anàlisi DAFO permet tenir una imatge global dels pros i contres 
d’aquesta metodologia a un nivell intern i extern. 
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4 CONCLUSIONS 

4.1 Discussió dels resultats obtinguts 

Prèviament a la discussió dels resultats i a la valoració dels mateixos, és 
convenient recordar que les dades extretes a partir dels diferents instruments 
formen part d’una mostra de només 27 alumnes amb unes característiques 
determinades. Les conclusions derivades d’aquests resultats seran 
comparades amb altres casos de la bibliografia consultada per tal que així 
puguin ser generalitzables.  

L’objectiu genèric del present estudi pretén avaluar la influència de la 
codocència en els alumnes i en els docents. És evident senyalar que aquest 
entorn és beneficiós per ambdós col·lectius. De fet, autors com Killion (2015) ja 
apunten a la col·laboració entre els docents com un mètode que influencia 
positivament el rendiment dels alumnes i també la pràctica dels mateixos 
docents. 

Pel que fa a la percepció dels alumnes en relació a l’ambient a l’aula, es pot 
afirmar que aquest es veu altament influenciat per la codocència. Es creu 
unànimement (100%) que el fet que hi hagi dos docents dins l’aula afecta a la 
seva atenció, al seu comportament o a les possibles disrupcions que puguin 
aparèixer. A més, 3 de cada 4 alumnes (74%) creuen que la relació que hi ha 
entre ells també es veu influenciada positivament. Aquestes dades van molt 
alineades amb les obtingudes a partir de l’entrevista a la mentora. 

A partir d’aquesta percepció de l’alumnat es pot concloure que: si l’ambient a 
l’aula és agradable, això és altament beneficiós per al seu aprenentatge. 
De fet, Cornejo i Redondo (2007) situen aquesta variable (clima d’aula) com 
una de les més influents en l’aprenentatge dels alumnes dins dels factors 
relacionats amb processos instruccionals. 

Algunes de les evidències que confirmen la percepció que té l’alumnat amb 
l’ambient d’aula són les observacions i accions que hi ha hagut per part de tots 
dos docents: 

 Mentre un docent explica, l’altre s’anticipa a possibles dubtes que puguin 
sorgir durant l’explicació i adopta una postura d’alumne: llença preguntes 
a l’aire amb la intenció de fomentar la participació. 

 Després que un dels professors faci l’explicació d’unes instruccions, 
l’altre professor s’encarrega de verificar la comprensió d’aquells 
alumnes menys atents a l’explicació del primer. 

Una de les altres variables que situen els mateixos autors (Cornejo & Redondo, 
2007) és l’organització de l’aula i l’aprofitament dels temps. La percepció dels 
alumnes en aquesta categoria també és molt alta (81%). De fet, és el primer 
punt que destaquen quan han d’esmentar aspectes positius de la codocència: 
la gestió dels temps. La majoria dels alumnes creu que el fet de ser dos a l’aula 
va directament relacionat amb més aprenentatges en un temps determinat. La 
mentora coincideix amb els alumnes quan diu que gràcies a la codocència 
“s’arriba més enllà”. Es pot dir, llavors, que el temps que els alumnes 
passen a l’aula aprenent està millor invertit quan són dos els docents 
responsables d’aquell grup. 
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Pel que fa a la percepció que tenen els alumnes en relació als seus 
aprenentatges tampoc hi ha gaires canvis. Una sòlida majoria d’alumnes (70%) 
té la sensació que quan hi ha dos professors, ells aprenen més. També pensen 
que els ajuda a autoregular-se (81%) o a entendre conceptes amb més facilitat 
(89%) després de ser explicats de dues maneres diferents. 

Aquestes dades són un bon indicador per sostenir la tesi principal d’aquest 
estudi: hi ha més aprenentatges adquirits quan són dos els docents 
presents a l’aula. 

No obstant, quan posem el focus en l’autonomia de l’alumne, sí que hi ha 
percepcions contraposades a les esperades. Només un 33% de l’alumnat està 
d’acord que la codocència promou la seva autonomia. Aquesta dada es veu 
reflectida també en la pregunta oberta que se’ls va plantejar: un grup 
significatiu d’alumnes destaquen la codocència com un mitjà per solucionar 
molts dels dubtes que tenen durant les sessions. 

Un dels altres objectius que tenia aquesta recerca era analitzar com influeix 
realment la codocència en els aprenentatges dels alumnes a través dels seus 
resultats acadèmics. 

Atenent a les dades relacionades amb els resultats acadèmics dels 27 alumnes 
de la mostra podem veure que hi ha una majoria relativa d’alumnes que 
milloren la nota (44%) enfront d’un 23% que la mantenen i d’un 33% que 
l’empitjoren. És significatiu que dues terceres part del grup (67%) obtinguin 
iguals o millors resultats entre aquests dos períodes del curs escolar com 
també és revelador que dues terceres parts del grup aprovin la matèria de 
física i química. Aquests dos fets reforcen la idea que aquesta metodologia 
els ha beneficiat en el seu creixement acadèmic. 

Si parem atenció als resultats en funció del grup tutoria del qual provenen 
veiem que els alumnes del grup tutoria de 4t ESO C són els que evolucionen 
millor per dues raons: 

 Proporcionalment, és el grup que té més aprovats. 

 Són els únics alumnes que com a grup, augmenten la nota mitjana 
respecte els dos trimestres. 

Com a recordatori, aquest grup coincideix amb el grup tutoria on ambdós 
professors se’ns ha assignat. En aquest grup s’ha dut a terme un seguiment 
individual dels alumnes i les pertinents reunions amb les famílies també en 
model de codocència. En altres paraules, tant la meva mentora com jo, a banda 
de la intervenció a l’aula, també hem tutoritzat un grup d’alumnes de manera 
conjunta. Això ens porta a inferir que la codocència no pot quedar només dins 
de l’aula sinó que cal que vagi més enllà. El seguiment de l’alumne i la seva 
tutorització en model de codocència també li aporta beneficis.  

Un dels altres anàlisis que s’ha tingut en compte en l’estudi ha estat la 
comparació de percepcions en funció dels resultats acadèmics. Tal com ja hem 
comentat en l’apartat de resultats, la percepció que tenen els alumnes en quant 
a la codocència és positiva. No obstant, s’ha vist que aquesta percepció difereix 
en funció dels resultats acadèmics dels alumnes. Els alumnes amb pitjors 
resultats i, per tant, els alumnes amb més necessitats acadèmiques i/o 
personals solen valorar-la per sota dels que obtenen millors resultats. Aquest 
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fet demostra que la diversitat a l’aula no ha estat suficientment atesa ja que 
s’haurien d’haver dedicat encara més esforços als alumnes amb ritmes i 
nivells d’aprenentatge més baixos. 

Per acabar, un dels altres objectius que es marcava aquesta investigació era 
evidenciar la incorporació d’aquesta metodologia en la formació de nous 
docents. Abans de posar damunt la taula evidències que demostrin aquesta 
tesi és pertinent conèixer el punt de partida de la situació al nostre país. 

En aquesta línia, l’informe TALIS (2013) posa de manifest que un 87% del 
professorat de l’Estat Espanyol no ha observat mai classes d’altres professors i 
un 69% no ha impartit classe amb altres professors. Són dades significatives 
que posen de relleu el grau d’aïllament que pateixen els docents en l’actualitat i 
la manca d’acompanyament que han tingut durant la seva incorporació al 
sistema educatiu. 

Tot i partir de dades extretes d’una entrevista a una sola docent, s’han pogut 
extreure grans conclusions. L’anàlisi DAFO  ens ha permès tenir una imatge del 
que representa la codocència i tenir presents les repercussions que té tant a 
nivell individual (anàlisi intern) com a nivell de centre (anàlisi extern). Convé dir, 
que les conclusions que poden sortir són una barreja de les dades extretes a 
partir de l’entrevista però també de l’experiència que he viscut al llarg d’aquests 
dos anys. Les conclusions relacionades amb els beneficis de la formació inicial 
dels docents són les que es detallen en els següents punts: 

 “Acompanyament” seria la paraula que millor resumiria el grup 
d’avantatges que suposa la incorporació d’aquesta metodologia. Des de 
la planificació de les sessions, passant per l’avaluació dels 
alumnes o fins i tot el mateix “saber estar” dins l’aula són aspectes 
que s’han vist reforçats pel sol acompanyament del mentor al 
resident. En aquest camp de la formació docent, acompanyar és 
sinònim d’aconsellar, modelitzar i reflexionar sobre la mateixa pràctica 
docent. 

 Previ a aquest acompanyament és important conèixer les preferències 
de cadascú. Els òrgans directius o de coordinació del centre han de 
crear els equips de treball i de col·laboració amb el professor 
resident buscant el major grau de complicitat i predisposició possible. 
De fet, Mastropieri et al. (2005) ja destaca que l’afinitat entre els dos 
docents que hi ha en una aula és una de les variables que influencia 
més en l’èxit dels estudiants. 

 És bo que el professor resident no es limiti solament a la docència 
amb la persona que el mentoritza, sinó que estableixi llaços de 
col·laboració amb altres docents o agents de la comunitat educativa. 
Al seu torn, que aquests també el tinguin present com un professional en 
formació inicial. 

 Una vegada ja estan fets aquests equips de treball, cal establir una 
relació propera i de complicitat que permeti comunicar lliurement 
qualsevol repte, preferència, inquietud o por que puguin sorgir al llarg del 
període de mentoratge. Aquesta relació entre mentor i mentorat s’ha de 
caracteritzar per la transparència, l’honestedat i una comunicació fluïda 
entre ambdues parts. 
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 Cal, també, que la formació inicial de qualsevol docent tingui 
continuïtat en el temps. Això vol dir que la relació propera que cal 
construir amb la persona ha de tenir un llarg recorregut. L’experiència de 
gairebé dos anys en un centre ha garantit aquesta relació de qualitat 
entre ambdós. 

 Un dels altres punts forts de la metodologia emprada en aquesta 
experiència ha estat el seguiment d’un grup tutoria al llarg de dos anys. 
Aquest acompanyament continuat als alumnes durant 2 cursos ha 
permès dotar de sentit moltes de les accions dutes a terme i que 
tenien una intenció a llarg termini. 

 El procés cap a la codocència ha de ser gradual. Cal que, previ al 
treball col·laboratiu dins l’aula, els dos docents hagin experimentat la 
intervenció autònoma i l’observació de l’altre docent d’una manera 
sistematitzada i reflexiva. Aquest progressió creixent cap a una docència 
cada vegada més simètrica afavorirà la coordinació entre tots dos i, al 
seu torn millorarà el resultat de la intervenció. 

Aquesta llista de punts és una proposta flexible que busca afavorir la 
col·laboració entre els dos professors dins d’una estada de formació inicial. 

4.2 Limitacions i perspectives de futur 

Una de les limitacions de l’estudi fa referència al perfil dels dos docents. Tant la 
mentora (llicenciada en química) com jo (llicenciat en enginyeria industrial) 
venim de camps del coneixement semblants. Això provoca que, tot i tenir 
maneres d’explicar probablement diferents, la nostra manera d’entendre el món 
de la ciència no difereix gaire i, per tant, el contingut de la nostra instrucció no 
és tant rica. A més, cap dels dos no està especialitzat en camps dedicats a les 
necessitats educatives especials (NEE) - com ho són la psicopedagogia o la 
psicologia- fet que redueix substancialment les nostres possibilitats d’atendre 
de manera més eficient a tots els alumnes. 

Pel que fa als instruments -el qüestionari, la pregunta oberta i l’anàlisi de 
resultats-, són eines que s’han dissenyat sense seguir cap model estàndard. 
Aquesta limitació provoca que la interpretació dels resultats no gaudeixi dels 
requisits mínims d’objectivitat.  

A aquesta limitació més genèrica dels instruments, convé afegir un dels 
inconvenients que ha suposat la pregunta oberta. La redacció de dues 
preguntes en una mateixa línia ha provocat que una d’elles no fos contestada 
per la majoria dels alumnes. Aquest fet ha repercutit en l’anàlisi ja que no s’ha 
pogut estudiar amb profunditat les àrees de millora que detecten els alumnes 
en relació a la codocència. 

Tenint en compte els beneficis que suposa la incorporació d’aquesta 
metodologia a la formació inicial dels docents, és important, també, tenir en 
present el punt on ens trobem.  

No fa ni 10 anys de l’aparició d’aquesta titulació (Màster de Formació de 
Professorat de Secundària) al mapa de titulacions universitàries. Abans de 
l’aparició d’aquest requisit, per exercir la docència a la secundària calia superar 
el que àmpliament es coneix com a CAP (Certificat d’Aptitud Pedagògica). Són 
considerables els avenços que es van aconseguir amb aquest canvi però no 
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van ser suficients. La incorporació d’aquesta metodologia de codocència en la 
formació inicial docent implicaria la modificació de la titulació per part de les 
administracions implicades i una reorganització dels centres educatius per 
integrar de la millor manera possible els aspirants a la professió docent. 

Actualment, són moltes les iniciatives que pretenen sacsejar el panorama de 
l’escola catalana i de ben segur que algunes d’elles aconseguiran resultats 
tangibles a mitjà termini. No obstant, la rigidesa de l’administració a provocar 
canvis en la formació inicial i la inestabilitat actual no deixen entreveure quin és 
el camí que es seguirà en aquest camp en els propers 10 anys. 

4.3 Propostes de millora 

Amb l’objectiu de fer una valoració de les àrees de millora d’aquest estudi, s’ha 
fet un llistat amb les acciones prioritàries que caldria dur a terme per a una 
millora de la metodologia. 

 En relació a l’autonomia dels alumnes, és necessari que ambdós 
docents es marquin l’objectiu d’avaluar-ne el progrés. En aquesta 
intervenció, en cap moment s’ha tingut en compte. No ha estat fins a la 
recollida de dades que ha sortit a la llum aquesta mancança.  Aquest 
objectiu compartit per tots dos hauria d’anar seguit d’un cerca 
d’indicadors que permetés visualitzar-ne l’evolució. L’avaluació de 
l’autonomia mitjançant aquests indicadors permetria emprendre mesures 
quan es detectés que el nivell no és l’esperat.  

 A banda de l’avaluació de l’autonomia dels alumnes, també es creu 
convenient la incorporació de més activitats de coavaluació i 
autoregulació que promoguin el treball autònom de l’alumne. Aquest 
tipus de tasques permet posar el focus en l’alumnat i, de retruc, fomentar 
la seva presa de decisions i independència.  

 Una altra àrea de millora fa referència a l’atenció a la diversitat. En 
aquest sentit, una de les propostes que es fa per aconseguir una atenció 
personalitzada més efectiva és el repartiment equitatiu de tots els 
alumnes del grup entre ambdós professors. Aquest repartiment només 
tindria l’objectiu de concentrar els esforços dels docents en un grup 
reduït d’alumnes. Per exemple, el docent A faria el seguiment de 15 
alumnes i el docent B el dels altres 15. Aquesta proposta seria 
compatible amb el fet de ser dos docents a l’aula i afavoriria una millor 
coordinació entre tots dos ja que no es duplicarien esforços en un sol 
alumne ni tampoc cap d’ells quedaria despenjat.  

 I finalment, la tasca que permetria l’optimització del temps de 
coordinació entre els dos docents seria la definició de rols o tasques on 
quedés més detallat el que farà cadascú. Per exemple, un dels rols 
possibles seria verificar la comprensió després de l’explicació d’un dels 
professors.  

Amb la incorporació d’aquestes propostes de millora es podria “arribar més 
enllà” i atendre a més alumnes amb la intenció d’assolir el mateix objectiu que 
als EUA: NCLB (No Child Left Behind). 
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6 ANNEXOS 
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Annex I. CATEGORITZACIÓ RESPOSTES ALUMNES A LA PREGUNTA 
OBERTA 

Alumne Quins aspectes t’agraden? Categorització 

1 “En el aspecto de que hayan dos 
profesores, nos ayuda más a cada uno 
de nosotros, ya que también somos una 
clase más grande y el tema de la física y 
la química es algo que se nos complica 
más.” 

- Ràtio a l’aula 

- Aprenentatge de les 
ciències 

- Atenció personalitzada 

2 “M’agrada que m’ho puguin ensenyar els 
dos perquè si no entenc a un, m’ho pot 
explicar l’altre.” 

- Aprendre de maneres 
diferents 

3 “Perquè així un professor ajuda i l’altre fa 
classe.” 

- Atenció personalitzada 

4 “M’ajuden més.” - Atenció personalitzada 

5 “M’agrada perquè les classes poden anar 
més ràpides i al haver-n’hi dos, tothom 
pot consultar dubtes.” 

- Gestió del temps 

- Resolució de dubtes 

6 “M’agrada així perquè quan un està 
explicant, a l’altre en veu baixa li 
preguntes qualsevol cosa. També em 
concentro més i em sento més vigilat.” 

- Clima d’aula 

- Seguretat i 
concentració 

- Atenció personalitzada 

7 “Si hi ha dubtes es poden resoldre més 
ràpid i ens poden ensenyar més.” 

- Resolució de dubtes 

- Gestió del temps 

- Més aprenentatges. 

8 “Pots consultar més els teus dubtes, a 
més d’obtenir l’opinió de dos mestres i 
d’aprendre de maneres diferents.” 

- Resolució de dubtes 

- Aprendre de maneres 
diferents 

9 “Pots aclarir més ràpid els dubtes.” - Gestió del temps 

- Resolució de dubtes 

10 “Sí que m’agrada, ja que sempre que 
tens un dubte hi ha un [professor] 
disponible per preguntar. Crec que tot i 
que un professor estigui parlant, l’altre pot 
resoldre dubtes en veu baixa.” 

- Resolució de dubtes. 

- Gestió del temps. 
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11 “Que un pot ajudar al [alumne] que li 
costa i l’altre pot continuar la classe.” 

- Atenció a la diversitat 

- Gestió del temps. 

12 “Doncs que amb dos professors a la 
classe, la classe està més controlada i en 
cas de dubtes pots preguntar-li a un dels 
dos.” 

- Clima d’aula. 

- Resolució de dubtes. 

13 “El fet que hi hagi dos professors 
m’agrada perquè quan hi ha alguna cosa 
que no entenc, l’altre professor m’ho pot 
explicar d’una manera que ho entengui.” 

- Aprendre de maneres 
diferents. 

 

14 “El fet que hi hagi dos docents a l’aula 
m’agrada força ja que pots preguntar i 
obtenir una resposta més ràpida. I si no 
entens l’explicació d’un, potser entens 
millor la de l’altre docent.” 

- Resolució de dubtes 

- Gestió del temps. 

- Aprendre de maneres 
diferents. 

15 “És millor perquè quan un explica, l’altre 
pot resoldre dubtes individuals sense 
parar la classe.” 

- Resolució de dubtes. 

- Gestió del temps. 

16 “M’agrada que quan tenim dubtes, amb 
dos professors tot és més ràpid.” 

- Resolució de dubtes. 

- Gestió del temps. 

17 “M’agrada que mentre un explica, l’altre 
ajudi als que tenen dificultats i que quan 
estem treballant, podem rebre més 
atenció i ajuda.” 

- Atenció a la diversitat. 

- Atenció 
personalitzada. 

 

18 “Poden ajudar-nos molt més quan tenim 
dubtes i així avancem ràpid i aprenem 
millor.” 

- Gestió del temps. 

- Resolució de dubtes. 

19 “Que poden atendre més ràpidament i a 
moltes més persones.” 

- Atenció 
personalitzada. 

- Gestió del temps. 

- Arribar a tothom. 

20 “Si s’equivoquen, es poden corregir i 
nosaltres també aprenem d’això. Tenim 
l’oportunitat de major atenció. M’agrada.” 

- Aprenentatges dels 
docents. 

- Atenció 
personalitzada. 

21 “M’agrada que hi hagi dos professors pel 
fet que ens poden ajudar el doble, és a 

- Atenció 
personalitzada. 
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dir, poden estar més per nosaltres que 
quan hi ha un professor.” 

- Gestió del temps. 

22 “Que si tens dubtes, et poden  ajudar més 
ràpidament.” 

- Gestió del temps. 

- Resolució de dubtes. 

23 “M’agrada perquè em concentro més i 
estic més atent.” 

- Clima d’aula. 

- Atenció plena 

- Concentració 

24 “No canviaria res perquè està bé i així hi 
ha més quantitat de problemes resolts en 
un temps determinat.” 

- Més aprenentatges. 

- Gestió del temps. 

25 “M’agrada perquè així poden estar més 
pendents dels alumnes i cadascú d’ells 
explica les coses d’una manera diferent. 
Això ens ajuda a entendre millor certes 
explicacions.”  

- Aprendre de maneres 
diferents. 

26 “Hi ha més control que només amb un. I 
un pot corregir a l’altre.” 

- Clima d’aula. 

- Aprenentatges dels 
docents. 

27 “Yes, because this situation helps all of 
us. If one teacher is busy with a student 
so the other one explains important 
information.” 

- Atenció a la diversitat. 

- Atenció 
personalitzada. 

- Gestió del temps. 

 

Alumne Quins canviaries? Categorització 

1 “Repartir la clase en dos grupos.” - Reducció de la 
ràtio 

2   

3 “No canviaria res més perquè m’agrada 
tenir dos professors a l’aula.” 

- Motivació 

4   

5 “El que canviaria és que a vegades les 
classes les noto monòtones i que no 
acaben de fluir.” 

 

6   
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7 “No canviaria res.”  

8   

9 “Canviaria ser menys quantitat de gent a 
classe.” 

- Reducció de la 
ràtio 

10   

11   

12 “No canviaria res.”  

13 “Jo no canviaria res.”  

14 “No canviaria res.”  

15 “No canviaria res.”  

16   

17 “No canviaria res.”  

18 “Canviaria el fet que al ser dos, podríem 
fer més coses en grup partit”. 

- Reducció de la 
ràtio 

19 “Proposaria que fessin una classe cada 
un.” 

- Repartiment 
equitatiu 

20 “No canviaria res.”  

21   

22   

23 “No canviaria res.”  

24   

25   

26 “No canviaria res. M’agrada que n’hi 
hagi dos.” 

 

27 “Que hi hagués més motivació.” - Motivació 

28   
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Annex II. QÜESTIONARI 

 

 
 

Molt 
d’acord 

D’acord 
En 

desacord 
Molt en 

desacord 

1 Si hi ha dos 
professors a l’aula 
es crea un bon 
ambient per 
treballar i aprendre 
millor. 

    

2 Que hi hagi dos 
professors fa que 
la relació entre els 
alumnes sigui més 
bona. 

    

3 Quan hi ha dos 
professors em 
sento més còmode 
a l’aula. No tinc 
por per preguntar 
dubtes perquè puc 
triar a qui 
preguntar-ho. 

    

4 Si hi ha dos 
professors a l’aula, 
noto que aprofito 
més el temps. 

    

5 Treballo molt més 
si hi ha dos 
professors a l’aula. 

    

6 El fet que hi hagi 
dos professors 
m’ajuda a trobar 
els meus errors. 

    

7 M’ajuda molt quan 
dos professors 
m’expliquen un 
concepte de 
maneres diferents. 

    

8 Si hi ha dos 
professors tinc la 
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sensació que 
aprenc més.  

9 El fet que hi hagi 
dos professors fa 
que pugui ser més 
autònom i resoldre 
els dubtes pel meu 
compte. 
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Annex III. ENTREVISTA A LA MENTORA (ARACELI SÁNCHEZ) 

 

Com creus que influeix als alumnes el fet de ser dos docents a l’aula?  

Com és una pregunta que ja els hem fet a ells, recullo les principals opinions 
amb les quals estic totalment d'acord: més control d'aula, cosa que els ajuda a 
mantenir més l'atenció i treballar més; més atenció individual, entre els dos 
s'arriba millor a solucionar dubtes, aclarir conceptes, animar a aquell que veiem 
una mica despenjat; 4 ulls veuen més que 2 i 2 cervells motivats preparen les 
classes millor que no pas 1. 

Què t’agrada quan exerceixes la codocència? Què cal millorar?  

M'agrada molt tenir la sensació d'arribar molt més enllà del què un pot arribar 
sol, tant pel que fa al directe (a classe) com al backstage. Millores? 
Claríssimament el temps per coordinar-se. 

Quins són els principals reptes que detectes en aquesta metodologia?  

El repte que  tenen dos docents quan entren junts en una aula crec que és 
trobar la complicitat necessària per poder gestionar de manera flexible el grup i 
consensuar la metodologia a seguir amb la qual els dos docents s'hi trobin a 
gust. Una bona coordinació i treball en equip ha de permetre no només 
preparar les sessions adequadament etc, sinó que ha de facilitar un nivell de 
coneixença suficient que permeti treure profit de les fortaleses com a docent de 
cadascú i contrarestar les debilitats que hi puguin haver. Aquí, l'entrebanc 
principal que et trobes en la realitat és la manca de temps. 

Què t’aporta a tu com a docent?  

A mi m'aporta: seguretat en la meva feina , per tenir una altre opinió que pot 
forçar la reflexió de la meva tasca; il·lusió, per tenir al meu costat una persona 
que m'encomana les seves ganes de fer bona feina i em nodreix amb 
l'aportació de noves metodologies i nous enfocaments de les classes. 
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Annex IV. RESULTATS ACADÈMICS ALUMNES PRIMER I SEGON 
TRIMESTRE 

 

 Grup 1r T 2n T Mitjana 

Alumne 01 A 5,10 5,10 5,10 

Alumne 02 A 5,12 5,70 5,41 

Alumne 03 B 4,94 3,20 4,07 

Alumne 04 A 3,16 2,30 2,73 

Alumne 05 C 5,53 5,10 5,32 

Alumne 06 B 3,33 0,70 2,02 

Alumne 07 C 3,88 4,70 4,29 

Alumne 08 C 6,69 9,00 7,85 

Alumne 09 C 7,82 9,10 8,46 

Alumne 10 C 5,98 6,70 6,34 

Alumne 11 C 7,64 9,10 8,37 

Alumne 12 A 6,04 5,50 5,77 

Alumne 13 C 7,00 7,80 7,40 

Alumne 14 C 5,17 5,00 5,09 

Alumne 15 A 6,31 7,40 6,86 

Alumne 16 C 5,90 6,00 5,95 

Alumne 17 A 1,75 2,70 2,23 

Alumne 18 C 7,29 7,30 7,30 

Alumne 19 C 7,57 6,90 7,24 

Alumne 20 B 3,00 4,00 3,50 

Alumne 21 A 4,46 1,50 2,98 

Alumne 22 A 7,90 8,90 8,40 

Alumne 23 C 2,28 1,40 1,84 

Alumne 24 A 5,16 5,00 5,08 

Alumne 25 A 8,17 8,80 8,49 

Alumne 26 A 3,54 2,20 2,87 

Alumne 27 A 5,39 6,30 5,85 

MITJANA  5,41 5,46 5,44 
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1 RESUM 

Aquesta unitat didàctica, sota el títol “El canvi climàtic, cosa de tots” té per objectiu 

involucrar a l’alumne des del principi en la lluita contra l’escalfament global. Està 

dissenyada pel nivell de 4t d’ESO dins de la matèria optativa de Física i Química.  

 

A l’INS Les Aimerigues hi ha un únic grup cursant aquesta matèria. El grup està format 

per 27 alumnes (10 noies i 17 nois). La majoria dels alumnes tenen molt clar que el 

seu objectiu després de l’etapa de secundària és cursar el batxillerat. Més de la meitat 

tenen previst començar l’any vinent un batxillerat de la branca cientificotecnològica. No 

obstant, tot i l’alt grau d’autoexigència que tenen molts d’ells, el grup també es 

caracteritza per una alta diversitat. Les dificultats d’aprenentatge, la llengua d’origen o 

l’absentisme són alguns dels principals obstacles que han de superar més d’una 

quarta part de la classe. 

L’objectiu global d’aquesta unitat didàctica és el disseny i la implementació d’una acció 

concreta que redueixi la contribució del centre educatiu a l’escalfament global. En 

consonància amb aquest objectiu final es presenten una desena de sessions on es 

treballen continguts relacionats amb la meteorologia i la climatologia. El concepte de 

pressió, la relació de la temperatura amb els gasos d’efecte hivernacle o la 

interpretació de mapes isobàrics són alguns dels principals punts que hauran de 

treballar els alumnes. 

L’avaluació de la unitat està formada per 2 grans blocs. Per una banda, en un d’ells 

s’avaluen els objectius de les 7 primeres sessions. Per l’altra, s’avalua la tasca final 

mitjançant una presentació oral. Per fer un seguiment més continuat de la unitat també 

es consideren altres activitats que s’avaluen amb un pes menys significatiu. 

L’acció més significativa per atendre a la diversitat és el disseny d’un entorn de 

codocència que es durà a terme amb la professora titular de la matèria. Aquesta 

atenció més personalitzada a l’alumnat ajudarà a què assoleixi els objectius. 

Algunes de les dificultats que es preveuen al llarg d’aquesta unitat són: 

 La gestió dels temps: es tracta d’una unitat de final de trimestre. Això comporta 

més irregularitat en el ritme de treball dels estudiants. 

 La coordinació entre els dos professors a l’aula: la manca de temps comú per 

parlar sobre el desenvolupament de les sessions o el seguiment dels alumnes 

pot provocar una deficiència en la gestió conjunta de les diferents sessions. 

 Activitats centrades en l’alumne: els alumnes poden trobar dificultats en la 

gestió del treball en equip o en la seva responsabilitat pel que fa al seu procés 

d’aprenentatge degut a la manca d’hàbits en aquesta metodologia.  

Malgrat les possibles dificultats, també es preveu que els contextos triats ajudin a 

l’alumne a estar més motivat i interessat per una temàtica que l’afecta de prop.  

Cicle Nivell Matèria 

Segon 4t ESO Física i química 
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2 CONTEXT D’APRENENTATGE 

Aquesta unitat didàctica centra el seu contingut entorn als conceptes meteorològics i 

climatològics. Al voltant d’aquestes dues disciplines s’han buscat diferents contextos 

d’aprenentatge que apropin els continguts a l’alumne amb realitats que viu de prop. En 

aquest sentit, molts d’ells estan relacionats amb la ciutat de Terrassa i l’institut. 

2.1 Esquiada a La Molina 

La primera sessió està enfocada a una sortida que l’Institut Les Aimerigues va fer a La 

Molina el passat 24 de febrer. Amb aquest primer context es permet introduir els 

primers conceptes relacionats amb la meteorologia i extreure’n les idees que ja tinguin. 

2.2 Diàleg entre alumnes 

Aprofitant també aquest context de la sortida a la muntanya, a la segona sessió es 

genera un context fruit del diàleg entre tres alumnes. La problemàtica que plantegen 

forma part d’un dels fenòmens més habituals: la sensació d’orelles tapades quan 

pugem una muntanya. 

2.3 Temporal de vent el 2014 

El segon context triat forma part del tràgic desenllaç el passat desembre de 2014 

durant un fort temporal de vent a bona part de la Catalunya central. Terrassa, va ser 

una de les ciutats més castigades. A través d’aquesta situació s’introdueixen els 

conceptes relacionats amb el vent i la interpretació dels mapes isobàrics. 

2.4 Decisions polítiques a l’ajuntament de Terrassa 

L’acció final que hauran de dur a terme els alumnes forma part d’una situació de 

bloqueig polític que planteja un article d’opinió al portal Vilaweb. El text descriu la 

incapacitat dels polítics per lluitar contra el canvi climàtic i s’aprofita la seva 

incompetència per apoderar a l’alumne i que sigui ell que actuï.  

2.5 Viatge a l’Argentina 

L’avaluació es duu a terme en un context diferent als anteriors. En aquest cas, es 

descriu el viatge que fa una família de Terrassa cap a l’Argentina. La situació 

meteorològica al país llatinoamericà té aspectes rellevants per poder avaluar els 

objectius plantejats a la unitat. 

3 TREBALL PER COMPETÈNCIES 

3.1 Competències transversals 

3.1.1 Competència comunicativa 

Es treballa mitjançant una redacció (activitat 3 de la sessió 4) fruit de la interpretació 

d’un mapa isobàric. Aquesta competència també es fomenta amb la lectura de l’article 

de la sessió 6 i amb la presentació oral de les accions que duran a terme a la 

penúltima sessió d’aquesta unitat. En aquest sentit, aquesta competència queda 
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bastant coberta ja que aborda la redacció d’un text, la comprensió lectora d’un article i 

una expressió oral final. 

3.1.2 Competència digital 

Dimensió instruments i aplicacions 

Competència 2. Utilitzar les aplicacions d’edició de textos, presentacions multimèdia i 

tractament de dades numèriques per a la producció de documents. 

 Quan: en la presentació oral de l’activitat final de la unitat i en la redacció de 

l’activitat 3 ja que l’hauran d’enviar al professor per correu electrònic 

(interpretació de mapes isobàrics).  

 Continguts clau: CC3. Emmagatzematge de dades i còpies de seguretat. CC4. 

Conceptes bàsics del sistema operatiu. CC9. Eines d’edició de documents de 

text, presentacions multimèdia i processament de dades numèriques. CC10. 

Llenguatge audiovisual: imatge fixa, so i vídeo. CC17. Construcció de 

coneixement: tècniques i instruments.  

Dimensió tractament de la informació i organització dels entorns de treball i 

aprenentatge 

Competència 4. Cercar, contrastar i seleccionar informació digital adequada per al 

treball a realitzar, tot considerant diverses fonts i mitjans digitals. 

 Quan: en la cerca dels conceptes més importants per poder interpretar un 

mapa isobàric (activitat 2 del cas del temporal de vent a Terrassa). 

 Continguts clau: CC11. Funcionalitats dels navegadors. CC12. Cercadors: tipus 

de cerca i planificació. CC13. Fonts d’informació digital: selecció i valoració. 

CC14. Selecció, catalogació, emmagatzematge i compartició de la informació.  

Dimensió comunicació interpersonal i col·laboració 

Competència 8. Realitzar activitats en grup tot utilitzant eines i entorns virtuals de 

treball col·laboratius. 

 Quan: en les tasques en grup, sobretot a la tasca final, han de distribuir el 

conjunt de tasques que fa cada membre del grup i en cas de la impossibilitat de 

trobar-se fora de l’horari lectiu, caldrà fer-ho a través d’eines com Google Drive. 

 Continguts clau: CC9. Eines d’edició de documents de text, presentacions 

multimèdia i processament de dades numèriques. CC17. Construcció de 

coneixement: tècniques i instruments. CC22. Entorns de treball i aprenentatge 

col·laboratiu.  

Dimensió ciutadania, hàbits, civisme i identitat digital 

Competència 11. Actuar de forma crítica i responsable en l’ús de les TIC, tot 

considerant aspectes ètics, legals, de seguretat, de sostenibilitat i d’identitat digital. 

 Quan: és probable que alguna de les idees que surtin de la darrera tasca de la 

unitat estiguin enfocades en aquesta línia, atès que es busca la sostenibilitat 

integral del centre.   
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 Continguts clau: CC9. Eines d’edició de documents de text, presentacions 

multimèdia i processament de dades numèriques. CC12. Cercadors: tipus de 

cerca i planificació. CC13. Fonts d’informació digital: selecció i valoració. CC21. 

Normes de cortesia a la xarxa. CC22. Entorns de treball i aprenentatge 

col·laboratiu. CC27. Sostenibilitat: consum d’energia, despesa d’impressió, 

mesures d’estalvi, substitució de dispositius, etc. 

3.1.3 Competència personal i social 

Al llarg de tota la unitat s’inclouen diverses activitats on el treball serà en equip. Els 

grups es gestionaran de manera autònoma i hauran d’aconseguir assolir una dinàmica 

de treball que els permeti aprendre eficient i efectivament.  

No obstant, una de les activitats on més enfocada està aquesta competència és a 

l’activitat final. El disseny de l’acció que duguin a terme i la seva implementació serà 

completament lliure i això significa que en funció de l’acció, probablement hagin de dur 

a terme algun tipus d’interacció amb altres agents del centre: la direcció, el claustre o 

tota la comunitat educativa. A més, es tracta d’una activitat que pretén tenir impacte a 

nivell social. 

3.2 Competències específiques de l’àmbit cientificotecnològic 

3.2.1 Dimensió sobre la indagació de fenòmens naturals i de la vida quotidiana 

COMPETÈNCIA 1. Identificar i caracteritzar els sistemes físics i químics des de la 

perspectiva dels models, per comunicar i predir el comportament dels fenòmens 

naturals. 

 Quan: en la interpretació de dades referents a l’escalfament global (sessió 5), 

en la interpretació de mapes isobàrics (sessió 4), etc. En definitiva, en tots els 

continguts que permeten conèixer algun aspecte físic o químic en el context de 

l’atmosfera. 

 Continguts clau: CC1. Model cineticomolecular, CC2. Model d’energia, CC3. 

Model d’interacció física. Forces i moviments. 

COMPETÈNCIA 2. Identificar i caracteritzar els sistemes biològics i geològics des de 

la perspectiva dels models, per comunicar i predir el comportament dels fenòmens 

naturals. 

 Quan: en els continguts que permeten conèixer com és i com funciona el 

sistema atmosfèric terrestre (mapes isobàrics, pressió atmosfèrica, etc). 

 Continguts clau: CC26. Riscos naturals. Atmosfera, hidrosfera i geosfera. 

COMPETÈNCIA 4. Identificar i resoldre problemes científics susceptibles de ser 

investigats en l’àmbit escolar, que impliquin el disseny, la realització i la comunicació 

d’investigacions experimentals. 

 Quan: en l’activitat 4 de la sessió 5 on es demana el disseny d’un experiment 

que simuli el fenomen de l’efecte hivernacle. 

 Continguts clau: CC1. Model cineticomolecular, CC2. Model d’energia. 
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COMPETÈNCIA 5. Resoldre problemes de la vida quotidiana aplicant el raonament 

científic. 

 Quan: en el càlcul de la pressió atmosfèrica durant la sessió 2.  

 Continguts clau: CC1. Model cineticomolecular, CC2. Model d’energia, CC3. 

Model d’interacció física. Forces i moviments. 

3.2.2 Dimensió sobre el medi ambient 

COMPETÈNCIA 11. Adoptar mesures amb criteris científics que evitin o minimitzin els 

impactes mediambientals derivats de la intervenció humana. 

 Quan: a la tasca final sobretot en la presentació oral on es justifiqui la 

implementació d’aquella acció però també en el seu disseny ja que té per 

objectiu reduir la contribució de l’institut a l’escalfament global. 

 Continguts clau: CC27. Impactes mediambientals de l’activitat humana. 

Recursos naturals: renovables i no renovables. CCD27.Sostenibilitat: consum 

d’energia, despesa d’impressió, mesures d’estalvi, substitució de dispositius, 

etc.  

4 OBJECTIUS D’APRENENTATGE 

4.1 Objectius didàctics i procedimentals 

 Ser conscient dels coneixements adquirits en altres cursos de la secundària 

entorn als principal continguts (temperatura, pressió i calor).  

 Interpretar gràfiques i taules de temperatura i pressió. 

 Diferenciar meteorologia i climatologia. 

 Calcular la pressió atmosfèrica que rep un cos a una certa alçada. 

 Identificar els elements més importants d’un mapa isobàric. 

 Interpretar mapes isobàrics. 

 Identificar les principals causes del canvi climàtic. 

 Relacionar l’augment dels gasos d’efecte hivernacle amb l’augment global de la 

temperatura a la Terra.  

 Elaborar una base d’orientació per sintetitzar tots els continguts. 

 Dissenyar i implementar una acció per reduir la contribució de l’institut a 

l’escalfament global. 

 Presentar l’acció per reduir la contribució de l’institut a l’escalfament global: el 

disseny i la seva implementació.  

4.2 Objectius actitudinals 

 Treballar conjuntament amb l’objectiu de dur a terme una acció amb impacte al 

centre. 

 Prendre consciència de la urgència d’actuar davant la situació d’escalfament 

global. 

 Participar activament per compartir tots els coneixements de cursos anteriors. 

 Ser proactiu i autònom en la cerca d’informació. 
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5 CONTINGUTS 

 Meteorologia 

o Temps atmosfèric. 

o Interpretació de gràfiques i taules de dades meteorològiques (temperatura, 

pressió, humitat, velocitat i direcció del vent). 

o Interpretació de mapes isobàrics: isòbares, centres d’acció i fronts. 

o La pressió atmosfèrica: fórmula i unitats. 

 Climatologia 

o El clima. 

o L’efecte hivernacle. 

o Els gasos d’efecte hivernacle. 

o Mesures correctores del canvi climàtic. 

 Calor i temperatura 

o Efectes de la calor sobre els cossos: variació de la temperatura i canvis 

d’estat. 

o Equilibri tèrmic i propagació de la calor: radiació. 

6 CONSIDERACIONS AL VOLTANT DELS CONTINGUTS 

6.1 Què han fet abans 

Al llarg del primer trimestre del curs i una part del segon trimestre, s’han treballat 

continguts referents a la branca de física com també a la de química. Al primer període 

del curs es van tractar els continguts de moviment ondulatori i de cinemàtica. Pel que 

fa al segon trimestre, es va seguir amb el contingut de mecànica universal referent a 

les forces i les lleis de Newton. El temari treballat just abans de la present unitat 

didàctica ha estat un breu recordatori de la composició de la matèria i la introducció a 

la química inorgànica. 

També és pertinent senyalar, que en cursos anteriors -concretament al primer curs 

d’ESO-  ja es comencen a treballar molts dels conceptes d’aquesta unitat: la Terra i els 

seus embolcalls (atmosfera) i les estacions de l’any. 

6.2 Idees prèvies 

Algunes de les idees prèvies mal concebudes que cal anticipar i relacionades amb el 

contingut que es tractaran són: 

 Els alumnes poden presentar dificultats en interpretar el concepte d’equilibri 

tèrmic quan dos cossos estan en contacte. És per això que poden distingir 

entre substàncies fredes i substàncies calentes. 

 Probablement serà més comuna la confusió entre calor i temperatura. Mentre 

poden interpretar la temperatura com una mescla de calor i fred, el calor pot 

conduir a considerar-se com una característica intrínseca al cos fruit 

d’experiències sensorials. 
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 En quant als conceptes de climatologia, sol ser bastant freqüent la confusió de 

l’efecte hivernacle i la capa d’ozó. Si bé un és la causa de l’escalfament 

global, l’altre també la relacionen com la mateixa. 

 I finalment, la idea prèvia que també és molt habitual trobar-se és la confusió 

entre temps atmosfèric i clima. 

6.3 Què faran després 

El contingut programat pel tercer trimestre del curs i, per tant, posterior a aquesta 

unitat forma part majoritàriament de la branca de química. Els tipus d’enllaç entre 

àtoms i les reaccions químiques són els títols proposats per a les següents unitats. 

Pel que fa als continguts relacionats amb aquesta temàtica no és fins a l’etapa del 

batxillerat que es tornen a treballar. L’ampliació de molts d’aquests continguts es 

troben dins de la matèria comuna de Ciències del Món Contemporani o dins la matèria 

d’especialitat de Ciències de la Terra i del Medi Ambient. 

7 SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 

7.1 CALENDARI DE LES SESSIONS 

MARÇ 2017 

Dilluns Dimecres Dijous 

6 

Presentació i idees prèvies 

meteorologia 

1. Presentació de la unitat 

2. Quin temps farà avui? 

8 

Calcular la pressió 

atmosfèrica sobre un cos. 

3. La pressió atmosfèrica 

9 

Conceptes mapes 

meteorològics. 

4. Temporal de vent a 

Terrassa 

 13 

 Interpretació de mapes 

meteorològics 

 5. Dones i homes del temps 

per un dia 

 15 

 Canvi climàtic i les seves 

causes 

 6. Escalfament global 

 16 

 Sortida a la 

Colònia Vidal 

 20 

 Decidir accions per reduir 

impacte institut 

 7. El canvi climàtic a 

l’ajuntament de Terrassa 

 22 

 Síntesi del contingut  

 23 

 Avaluació del coneixement. 

27 

Disseny i elaboració de les 

accions 

28 

Presentació de les accions 

29 

Valoració 
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7.2 PROGRAMACIÓ SESSIONS 

Sessió 1 55 min 

Etapa del cicle Descripció 

Exploració d’idees prèvies. Primer, es presenta la unitat: l’objectiu global que es 

pretén que assoleixin, la metodologia i els criteris 

d’avaluació (material de l’alumne: 1. Presentació de la 

unitat) 

A continuació es comuniquen els grups de treball. Es 

comunica també la distribució dels grups dins l’aula 

per agilitzar el procés de col·locació. D’aquesta 

manera la col·locació serà sempre la mateixa. 

Es llegeix el cas (material de l’alumne: 2. Quin temps 

farà avui?) de manera conjunta per resoldre alguns 

dubtes inicials per després fer la tasca en grup. 

Finalment, els alumnes responen individualment al 

seu diari d’aprenentatge la pregunta de regulació dels 

aprenentatges (Veure apartat 7.3) 

Objectius 

 Ser conscient dels coneixements 

adquirits en altres etapes de la 

Secundària entorn als principal 

continguts (temperatura, pressió i 

calor).  

 Interpretar gràfiques i taules de 

temperatura i pressió. 

Material Gestió de l’aula 

Material de 

l’alumne. 

En grups heterogenis 

de 4 alumnes 

Sessió 2 55 min 

Etapa del cicle Descripció 

Introducció de nous conceptes i 

procediments. 

Els alumnes comencen la sessió en grup. Abans 

d’iniciar la sessió es fa un recordatori del  contingut 

que estem tractant. Degut a què és possible que surtin 

els conceptes de climatologia i meteorologia, es 

plantejarà la pregunta següent: Quina diferència hi ha 

entre aquests dos conceptes? El grup ha de posar-se 

d’acord i arribar a una definició el màxim d’acurada 

possible en tan sols 3 minuts. Després es posaran en 

comú i s’intentarà buscar una definició de consens. 

Seguidament, es llegeix conjuntament el diàleg 

plantejat al material de l’alumne 3. Pressió 

atmosfèrica. 

Amb la mateixa dinàmica que abans, els alumnes 

faran l’activitat 1. Seguidament els professors donaran 

les principals idees clau per respondre les preguntes 

de l’activitat 2. 

Després, per tal de modelitzar el càlcul de la pressió, 

es farà un primer exemple de l’activitat 3 a la pissarra 

per tal que més tard els grups ja funcionin amb 

completa autonomia per fer la resta. 

En acabar, es deixen 5 minuts per escriure al diari 

d’aprenentatge les seves pròpies reflexions. 

Objectius 

 Diferenciar meteorologia i 

climatologia. 

 Calcular la pressió atmosfèrica 

que rep un cos a una certa 

alçada 

Material Gestió de l’aula 

Material de 

l’alumne. 

Vídeo. 

En grups 

heterogenis de 4 

alumnes 
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Sessió 3 55 min 

Etapa del cicle Descripció 

Introducció de nous conceptes i 

procediments. 

La sessió comença amb la lectura de la notícia i 

també amb les imatges d’un vídeo per tal de 

contextualitzar l’activitat d’avui (material de l’alumne: 

3. Temporal de vent a Terrassa, 2014). Es posen en 

comú els records que tenen els alumnes d’aquell dia. 

Es comença l’activitat 1: es fa primer de manera 

individual i després es compara la informació amb els 

membres del grup. Seguidament, es posa en comú 

amb la resta de la classe. 

Es fa la mateixa dinàmica amb l’activitat 2 però en 

aquest cas ja no es fa la part individual sinó que es 

passa directament al treball grupal i a la posada en 

comú al final. L’encàrrec que reben els alumnes pel 

proper dia és la cerca de tots aquest conceptes 

mitjançant els enllaços web que se’ls ha facilitat. 

Objectius 

Identificar els elements més 

importants d’un mapa isobàric. 

Material Gestió de l’aula 

Material de 

l’alumne. 

En grups 

heterogenis de 

4 alumnes 

Sessió 4 55 min 

Etapa del cicle Descripció 

Introducció de nous conceptes i 

procediment i estructuració del 

coneixement 

En aquesta sessió, es plantegen 2 parts: la primera 

consisteix en la posada en comú amb el grup de tots 

els conceptes buscats a casa. La segona part 

consisteix en posar-ho en pràctica, és a dir, resoldre 

amb el grup les activitats 1 i 2 (material de l’alumne 6. 

Dones i homes del temps per un dia) de manera 

autònoma. 

Els professors tenen l’únic paper de resoldre dubtes 

que puguin sorgir en els diferents grups. 

Finalment, es posen en comú amb la resta de la 

classe les solucions a què s’hagin arribat. 

Com a feina per fer en horari no lectiu seria l’activitat 

3. S’envia l’activitat per correu electrònic i el mateix 

professor l’avaluarà i en farà un retorn amb 

comentaris per millorar-la. 

Objectius 

Interpretar mapes isobàrics 

Material Gestió de l’aula 

Material de 

l’alumne. 

En grups 

heterogenis de 4 

alumnes 
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Sessió 5 55 min 

Etapa del cicle Descripció 

Introducció de nous coneixements i  Es comença fent un recordatori del que s’ha fet a 

les sessions anteriors. És pertinent remarcar un 

altre cop la diferència de meteorologia i 

climatologia. 

Després es passa a observar de manera conjunta 

les gràfiques (material de l’alumne: 6. 

Escalfament global) i a comentar-les entre tots. 

La primera part consistirà a respondre 

conjuntament a les activitats 1, 2 i 3 i a posar-les 

en comú amb la resta de la classe. 

Seguidament es fa el mateix amb l’activitat 4. 

S’ha separat de les altres perquè és la que pot 

portar més debat. 

Com a tancament, es planteja als alumnes 

l’activitat 5. Es portaran algunes pistes per guiar-

los de tal manera que la resposta a aquesta 

activitat surti amb la participació de tot el grup – 

classe. 

Als últims 5 minuts els alumnes responen la 

pregunta de metacognició al seu diari (Veure 

apartat 7.3) 

Objectius 

 Relacionar l’augment dels gasos 

d’efecte hivernacle amb l’augment 

global de la temperatura a la Terra. 

 Identificar les principals causes del 

canvi climàtic. 

Material Gestió de l’aula 

Material de 

l’alumne. 

En grups heterogenis 

de 4 alumnes 

Sessió 6 55 min 

Etapa del cicle Descripció 

Aplicació del coneixement. Primerament es llegeix l’article plantejat al 

material de l’alumne 7. El canvi climàtic a 

l’ajuntament de Terrassa. 

Es comenten possibles dubtes o conceptes que 

no hagin quedat clars i es passa a explicar les 

instruccions de l’activitat (dates, avaluació, 

requisits, etc). 

Seguidament, els alumnes comencen a plantejar 

l’activitat 1. 

La sessió pretén acabar amb una recollida de les 

diferents accions que vulguin dur a terme els 

diferents grups. Per tal de fer un seguiment més 

acurat, han de presentar un document amb: títol 

de l’acció i descripció. 

Objectius 

Dissenyar una acció per reduir la 

contribució de l’institut a l’escalfament 

global. 

Material Gestió de l’aula 

Material de 

l’alumne. 

En grups heterogenis de 

4 alumnes 
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Sessió 7 55 min 

Etapa del cicle Descripció 

Estructuració dels coneixements Es divideix l’aula en 5 estacions i es formen nous 

grups per tal d’adaptar la sessió a aquest nou format. 

La sessió consisteix a repassar els continguts treballs 

durant tota la unitat. A cada estació es treballa un 

àmbit concret d’acord amb unes preguntes guia 

(material de l’alumne: 8. Sintetizem) que els ha de 

permetre a debatre i anotar les idees principals: 

 Estació 1: Càlcul de la pressió atmosfèrica 

 Estació 2: Interpretació d’un mapa 

meteorològic. 

 Estació 3: Interpretació de dades a partir de 

gràfiques i taules. 

 Estació 4: Relació entre gasos d’efecte 

hivernacle i augment de la temperatura. 

Els grups s’estaran un màxim de 10 minuts a cada 

estació de tal manera que s’aniran fent rotacions fins 

que tots els grups hagin passat per totes les 

estacions. 

Objectius 

Elaborar una base d’orientació per 

sintetitzar els continguts d’aquesta 

unitat. 

Material Gestió de l’aula 

Material de 

l’alumne. 

En grups 

heterogenis de 4 

alumnes 

Sessió 8 55 min 

Etapa del cicle Descripció 

Aplicació del coneixement. En aquesta sessió es pretén avaluar l’assoliment dels 

objectius de la unitat. 

Els alumnes entreguen el dossier i fan individualment i 

en silenci la prova d’avaluació (material de l’alumne 8. 

Prova d’avaluació). 

Objectius 

Aplicar tots els coneixements de 

climatologia i meteorologia tractats 

durant la unitat. 

Material Gestió de l’aula 

Material de 

l’alumne. 

Individual 
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Sessió 9 55 min 

Etapa del cicle Descripció 

Aplicació del coneixement. La sessió pretén ser un espai per acabar 

de polir detalls sobre el disseny i la 

implementació de l’acció que han de dur a 

terme.  

Els professors guien els alumnes per 

facilitar la feina i en tot cas, poden resoldre 

dubtes que sorgeixin.  

Objectius 

Dissenyar i implementar una acció per reduir 

l’impacte de l’institut en l’efecte hivernacle. 

Material Gestió de l’aula 

Material de 

l’alumne. 

Ordinadors. 

En grups heterogenis de 4 

alumnes 

Sessió 10 55 min 

Etapa del cicle Descripció 

Aplicació del coneixement. Al llarg d’aquesta sessió es presenten les 

diferents accions que han dut a terme els 

diferents grups.  

Cada grup té un temps màxim de 5 minuts 

per presentar-la i un temps màxim de 2 

minuts per respondre preguntes o resoldre 

dubtes. 

L’avaluació va a càrrec dels dos professors 

(50%) i també de la resta d’alumnes (50%) 

amb l’ajuda d’una rúbrica (veure apartat 

12.5) 

 

Objectius 

Presentar l’acció que s’ha dut a terme – o es 

durà- per reduir l’impacte de l’institut en l’efecte 

hivernacle. 

Material Gestió de l’aula 

Material de 

l’alumne. 

Rúbrica 

d’avaluació. 

Distribució habitual de l’aula 

(taules de 2 alumnes) mentre 

un grup exposa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sessió 11 55 min 
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Etapa del cicle Descripció 

Tancament de la unitat. Aquesta darrera sessió, pretén tancar la unitat d’una 

manera sobretot reflexiva.  

El primer dels objectius és una tasca individual que es 

duu a terme a partir de les següents preguntes: 

 Quins aspectes de les següents dimensions 

m’han agradat? Per què? I quins m’agradaria 

que es milloressin? Com?  

Dimensions: treball en grup, 2 professors a l’aula, 

material facilitat. 

I la següent, forma part de les preguntes de 

metacognició: 

 He aprofitat al màxim el fet que hi hagi dos 

professors a l’aula? En cas afirmatiu, quines 

evidències tens? En cas negatiu, per què? Què 

podria haver fet? 

També es preveu dedicar una part passar enquestes. 

Objectius 

Valorar els aprenentatges adquirits i 

l’estructura de la unitat. 

Reflexionar entorn els resultats 

obtinguts i el funcionament del grup. 

Material Gestió de l’aula 

Material de 

l’alumne. 

En grups 

heterogenis de 4 

alumnes 

 

7.3 REGULACIÓ DELS APRENENTATGES 

Des del principi d’aquest curs, els alumnes de física i química de 4t d’ESO tenen com 

a hàbit l’ús d’un diari personal d’aprenentatge. Aquesta eina els ajuda a reflexionar 

entorn al què han après a cada sessió, les dificultats que han tingut i quines passes es 

marquen per resoldre aquestes dificultats. Després de tot un trimestre i mig fomentant-

ne l’ús, la majoria dels alumnes ja tenen l’hàbit de fer-lo servir sense cap instrucció del 

professor o professora. Ocasionalment -i per trencar rutines- se’ls planteja alguna 

pregunta centrada en algun aspecte concret per tal que hi reflexionin.  

Les preguntes que se’ls planteja en algunes sessions d’aquesta unitat estan enfocades 

a la codocència.  

SESSIÓ PREGUNTA DE METACOGNICIÓ 

1 En què creus que et pot ajudar el fet que hi hagi dos docents a l’aula? 

5 Quins aspectes m’agraden del fet que hi hagi dos docents a l’aula? 

Quins canviaria? 

11 He aprofitat al màxim el fet que hi hagi dos professors a l’aula? En cas 

afirmatiu, quines evidències tens? En cas negatiu, per què? Què 

podria haver fet? 
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8 CRITERIS GENERALS D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

La diversitat del grup de 4t d’ESO de l’INS Les Aimerigues obliga a plantejar diverses 

eines amb l’objectiu d’atendre correctament a tots els alumnes.  

Com a recordatori, és pertinent destacar la diversitat del grup: per una banda, hi ha un 

alumne nouvingut, procedent del Pakistan i que els coneixements de llengua 

castellana i catalana són escassos, però en canvi té un bon domini de l’anglès. També 

existeix un grup d’uns 6 alumnes caracteritzats pel retard en l’aprenentatge, la 

desmotivació o l’absentisme. En aquest sentit, les mesures que s’han dissenyat són: 

 Codocència: disseny d’un entorn d’ensenyament-aprenentatge on els dos 

docents que hi ha a l’aula (la professora titular i el professor resident en 

pràctiques) tenen un rol i unes responsabilitats assignades. Aquestes 

responsabilitats s’especifiquen a la taula següent d’acord amb els diferents tipus 

de codocència aplicada a cada sessió: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Creació de grups heterogenis: s’ha aplicat un criteri d’heterogeneïtat però 

també un criteri d’afinitat personal per donar resposta a una de les demandes 

que els alumnes fan contínuament. 

CODOCÈNCIA SESSIÓ  DOCENT TITULAR DOCENT RESIDENT  

Un ensenya i 

l’altre volta per 

l’aula 

1, 5, 6 i 11 

Atenció individualitzada 

als alumnes amb 

dificultats. 

Resolució de dubtes 

individuals. 

Observació i registre del 

clima d’aula. 

Obertura, 

desenvolupament i 

tancament de la sessió. 

Gestió de l’aula per dur 

a terme activitats 

individuals i en grup. 

 

Docència en 

equip 
3, 4, 8, 9 i 10 

Obertura, desenvolupament i tancament de la sessió. 

Gestió de l’aula per dur a terme activitats individuals i 

en grup. 

Preguntes guia i resolució de dubtes dels diferents 

grups. 

Atenció individualitzada als alumnes amb dificultats. 

Docència 

paral·lela 
2 

Obertura, desenvolupament i tancament de la sessió 

i gestió de l’aula en diferents espais però el mateix 

contingut. 

Docència per 

estacions 
7 

Instruccions i 

resolució de dubtes 

de 2 de les estacions 

de la sessió. 

Instruccions i resolució de 

dubtes de 2 de les estacions 

de la sessió. 
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 Exercicis de reforç: al final del material de l’alumne hi ha un llistat d’exercicis i 

problemes enfocats per als alumnes amb més dificultats d’aprenentatge. 

 Glossari en anglès: és un recurs per atendre a l’alumne pakistanès que hi ha 

al grup. En aquest moment, la prioritat més urgent per a l’alumne és 

l’aprenentatge del català. Per aquest motiu, un glossari amb les traduccions de 

paraules tècniques l’ajudarà a entendre amb més facilitat el contingut. 

 Atenció individualitzada: sempre que l’alumne ho demani o es detecti un greu 

retard de l’aprenentatge s’atendrà individualment a l’alumne per ajudar-lo a 

assolir el mateix nivell que la resta.  

9 AVALUACIÓ 

Per avaluar l’assoliment dels objectius d’aquesta unitat es tindran en compte els 

criteris que es detallen a la taula següent: 

TASCA PES TIPUS EINA COM? 

Diari 

d’aprenentatge 
5% Coavaluació Rúbrica del diari Individual 

Activitat 3  

(Mapes isobàrics) 
5% 

Avaluació per 

part del 

professor 

Graella d’avaluació 

activitat 3 
Individual 

Dossier 10% 

Avaluació per 

part del 

professor 

Rúbrica del dossier Individual 

Prova d’avaluació 40% Autoavaluació 
Solucionari prova 

d’avaluació 
Individual 

Acció final 40% Coavaluació Rúbrica de l’acció En grup 

Les tasques de seguiment continuat que s’avaluen són dues: l’activitat 3 de la sessió 4 

i que es porta a terme fora de l’horari lectiu (redacció amb rigor científic de la 

interpretació d’un mapa isobàric) i la coavaluació del diari d’aprenentatge a partir, 

també, de la rúbrica del diari. 

Es dóna un importància considerable a l’acció final ja que el benefici és bidireccional: 

per una banda comporta l’aplicació i validació dels aprenentatges que adquireix 

l’alumnat i per altra banda el benefici que n’obté el centre. 

I finalment, la prova d’avaluació serveix per avaluar l’assoliment dels objectius 

intermedis abans de dur a terme la tasca final. 
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10 CONNEXIÓ AMB ALTRES MATÈRIES 

Malgrat ser una unitat dissenyada per a la matèria de física i química i a partir d’un 

enfocament poc interdisciplinari, són molts els conceptes que poden relacionar-se amb 

altres matèries. Aquesta llista recull els principals continguts d’altres assignatures que 

si es tractessin, reforçarien el caràcter transversal de la unitat. 

 Biologia i geologia: el model geodinàmic i geoquímic de la Terra així com 

també els continguts del bloc d’ecologia i medi ambient sobre l’impacte de 

l’activitat humana. 

 Ciències socials: la globalització i la sostenibilitat o els conflictes bèl·lics degut 

a causes relacionades amb reserves energètiques combustibles fòssils. 

 Cultura i valors ètics: l’exercici de la política i les seves repercussions 

ètiques, l’ètica del consum i el medi ambient. 

 Llengua catalana: redacció, comprensió de textos i exposició oral. 

 Matemàtiques: representació i interpretació de funcions, interpretació de 

gràfics i probabilitat. 

 

 

 



UPF-UOC  La codocència a les classes de ciències 
 

63 
 

11 MATERIAL DE L’ALUMNE 
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1. PRESENTACIÓ DE LA UNITAT 

 

OBJECTIUS 

 Conèixer, interpretar i aplicar conceptes de meteorologia i climatologia a 

realitats properes a la nostra. 

 Dur a terme una acció que redueixi la contribució de l’institut a l’escalfament 

global. 

 

 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 

TASCA PES COM? 

Diari d’aprenentatge 5% Individual 

Activitat 3 (Mapes isobàrics) 5% Individual 

Dossier 10% Individual 

Prova d’avaluació 40% Individual 

Acció final 40% En grup 
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2. QUIN TEMPS FARÀ AVUI? 

 

El passat mes de febrer, un grup d’alumnes de Terrassa van anar a esquiar un parell 

de dies a La Molina (Alp). Abans de marxar amb l’autocar que els havia de dur, el 

professor responsable del grup va mirar la previsió de temps a través del seu mòbil i 

va dir:  

- Sembla que ens farà relativament bon temps. De tota manera, cal que aneu ben 

abrigats.  
 

ACTIVITAT 1. Quines són les condicions de vent i temperatura dels dos dies que ha 

llegit el professor? Descriu-les. 

 

 

 

 

 

ACTIVITAT 2. D’acord amb les 

informacions que ha llegit al mòbil, 

nevarà? O plourà? Què t’ho demostra? 

 

 

 

 

 

 

En sentir al professor, un alumne va saltar i va dir dirigint-se a la resta de companys: 

- Doncs jo he agafat els guants prims i potser passaré fred. Algú té un altre parell de 

guants que escalfin més per deixar-me? 
 

 

ACTIVITAT 3. Si parléssim utilitzant el llenguatge científic, seria possible dir que uns 

guants escalfen? Per què? 
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ACTIVITAT 4. Observa la taula següent i respon les preguntes que hi ha a 

continuació. 

 

a) El primer dia, la pressió atmosfèrica a Alp era –aproximadament- de 830 hPa. 

En canvi a Terrassa, el mateix dia a les mateixes hores la pressió atmosfèrica 

era de 1030 hPa. Quines conclusions en treus? 

 

 

 

b) A què creus que és degut el vent? Quin procés el provoca? 

 

 

c) Sabries explicar què és la humitat? Què passa en un ambient humit? Té alguna 

relació amb els estats de la matèria i els seus canvis? 

 

 

ACTIVITAT 4. Les dues gràfiques que hi ha a continuació mostren diferents dades en 

quant a la temperatura de l’estació d’esquí La Molina. 

a) En quins moments del dia la temperatura és més baixa? A què creus que és 

degut? 

 

b) Entre quins dos dies la variació de temperatura va ser més severa? 

 

 

c) Quin dia va variar més la temperatura al llarg de tota la jornada? 

 

 

d) A nivell microscòpic, quins són els canvis que es produeixen quan varia la 

temperatura de l’aire o d’un cos? 
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3. LA PRESSIÓ ATMOSFÈRICA 

 

TORNANT DE LA MOLINA... 

Míriam: Mentre pujàvem el port de muntanya en direcció a l’estació d’esquí de La 

Molina se m’han tapat les orelles. A vosaltres també us ha passat? 

Gabriel: Clar, això és degut a 

l’alçada. Quan vas en avió 

també passa. A més alçada, 

més pressió. I per això se’ns 

tapen. 

Lara: Doncs jo vaig llegir un 

article que deia que era al revés. 

A més alçada, menys pressió. 

 

ACTIVITAT 1. Discuteix amb el teu grup qui dels 3 alumnes de l’INS Les Aimerigues té 

raó. Justifiqueu la vostra resposta. 

 

 

 

ACTIVITAT 2. Responeu amb el vostre grup les següents preguntes que fan 

referència a la pressió atmosfèrica: 

a) Què és la pressió atmosfèrica? 

b) Amb quines unitats s’expressa? I quines són les seves equivalències? 

c) Com la podem calcular? 
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ACTIVITAT 3. El dia que els alumnes de l’INS Les Aimerigues van anar a La Molina, la 

pressió atmosfèrica al nivell del mar era de 1 atm. Determina la pressió atmosfèrica als 

diferents punts de l’estació d’esquí. Tingues en compte que la densitat de l’aire és 

constant i és de 1,293 kg/m3. 

Cota mínima Remuntadors Cota màxima 

1700 m 2280 m 2445 m 

 

ACTIVITAT 4. Per esmorzar, l’autocar va fer una primera parada a Olot. Aquestes 

dues imatges ens mostren dades meteorològiques de dues poblacions. La de 

l’esquerra és de Barcelona (0 msnm) i la de la dreta és d’Olot. A quina alçada sobre el 

nivell del mar es troba el municipi de la Garrotxa? Tingues en compte la mateixa 

densitat de l’aire que a l’exercici anterior. 
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4. TEMPORAL DE VENT A TERRASSA (2014) 

El 9 de desembre de 2014, un 

fort temporal de vent va colpejar 

el Vallès –tant a l'oriental com a 

l'occidental– i provocà dues 

persones mortes, múltiples ferits 

i importants destrosses 

materials. Segons el Servei 

Meteorològic de Catalunya, el 

vent hauria arribat a ratxes de 

fins a 150 km/h. 

La ciutat de Terrassa fou la 

principal afectada a nivell danys, 

especialment, perquè dues persones, un jove de 27 anys i una noia de 16 anys, 

perderen la vida al ser sepultades per un mur que es va desplomar i va caure a causa 

de la força del vent. 

ACTIVITAT 1.  El vent, tal com diu la definició, és el moviment en massa dels gasos 

que hi ha a l’atmosfera. Però... 

a) ...quines variables meteorològiques creus que provoquen aquest moviment? 

b) En funció de què es classifiquen els vents? 

c) Amb quin aparell es mesura la velocitat del vent? 

ACTIVITAT 2. Segur que la imatge següent l’has vist més d’un cop a la televisió. El 

següent mapa ens donarà més pistes de l’origen del vent. Feu una llista amb el vostre 

grup de tots els conceptes que us cal saber per interpretar aquest mapa. 
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5. DONES I HOMES DEL TEMPS PER UN DIA 

 

 

 

 

ACTIVITAT 1. Identifica tots els elements necessaris per interpretar el mapa isobàric 

(isòbares, centres d’acció i fronts). Senyala’n al mapa un de cada tipus. 

ACTIVITAT 2. Fes un anàlisi de les dades que t’aporta la disposició dels elements que 

has trobat en l’activitat anterior 

a) Quina direcció té el vent a Catalunya? 

b) A quina zona el vent bufa amb més intensitat? 

c) Quins tipus de fronts has trobat? Indica la zona geogràfica on estan ubicats. 

ACTIVITAT 3. Els alumnes de 1r d’ESO estan treballant els mateixos continguts 

entorn als mapes isobàrics però els costa entendre alguns dels conceptes. Com els ho 

explicaries? Redacta un text on es doni resposta a les preguntes que han fet els 

alumnes de 1r d’ESO: 

 Què són les línies contínues? 

 Com podria saber la direcció del vent? 

 Com puc saber si bufa molt vent o poc vent a partir d’un mapa? 
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6. ESCALFAMENT GLOBAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITAT 1. Com s’anomenen els gasos representats a la primera gràfica? 

CO2 

CH4 

N2O 
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ACTIVITAT 2. Quines variables es representen en cada una de les gràfiques? Quines 

unitats es fan servir per representar-les? Descriu-les per saber què representen. 

ACTIVITAT 3. Com han anat canviant les variables que es representen a les gràfiques 

des de l’inici fins al 2010? 

ACTIVITAT 4. Amb el vostre grup, reflexioneu entorn a les informacions que ens 

mostren aquestes dues gràfiques. 

a) Per què creieu que s’han triat aquests 3 gasos? 

b) Hi ha veieu alguna relació entre les dues gràfiques? Quina?  

c) Quines conclusions en podeu extreure? 

d) Aquesta evolució és deguda a causes naturals o a l’activitat humana? Què us 

ho fa pensar? 

ACTIVITAT 5. L’efecte hivernacle és el procés pel qual l’atmosfera d’un planeta 

augmenta de temperatura: mentre permet l’entrada de radiació solar visible, s’impedeix 

l’emissió de calor des del planeta cap a l’espai exterior.  

a) Dissenya un experiment que simuli aquest fenomen. 

b) Quines dades hauríem d’agafar per demostrar-ho? 
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7. EL CANVI CLIMÀTIC A L’AJUNTAMENT DE TERRASSA 

Fragment article de J. Pont i Montaner http://blocs.mesvilaweb.cat/Joan-Pont-Montaner/  

Terrassa, 22 de febrer de 2016. El passat mes de desembre, l’alcalde de Terrassa 

publicava un article fent-se ressò de l’esforç que feia l’ajuntament, sota la seva 

direcció, en relació a la resposta de la ciutat en la reducció de l’escalfament global. 

L’escrit defensa el Pacte acordat a la Cimera de París (COP21), entre 195 països com 

un pas endavant per la millora del medi, per la sostenibilitat, el respecte al futur. 

L’article enfila un llista d’actuacions interessants fetes a la ciutat per reduir 

l’escalfament global. 

Malgrat això, mentre llegia no deixava de 

pensar en la contradicció que representa la 

idea expressada i el fet de permetre que 

vulguin escalfar l’aire de l’exterior amb 

estufes situades a les terrasses 

escampades per tota la ciutat. És una 

contribució a l’escalfament global, no pas a 

la seva reducció. És un monumental error 

que l’ordenança que regula les terrasses 

permeti la instal·lació d’estufes al carrer. 

També parla dels autobusos, de com han 

fet una aposta pels vehicles poc 

contaminants. Però astorats  podem 

assistir a una batussa entre govern i 

oposició per veure quins autobusos comprem per renovar 15 autobusos de la flota: 

híbrids, elèctrics o diesel? I hi ha defensors per tot, des de qui creu que cal prioritzar la 

salut medioambiental fins qui creu que cal considerar sobretot criteris econòmics per 

decidir la compra. La FAV de Terrassa, mentre tant, reclama un acord polític per tal 

que es renovi la malmesa i envellida flota d’autobusos.[...] 

Llavors, si els polítics no es posen d’acord en una lluita tan important com el canvi 

climàtic, què podem fer nosaltres? 

 

ACTIVITAT 1. Dissenyeu una acció que ajudi a reduir la contribució que té l’INS Les 

Aimerigues sobre el canvi climàtic. Trieu la vostra acció en funció de: 

1. ÉS FACTIBLE. La podem dur a terme en el període de 1-2 setmanes.  

2. TÉ IMPACTE. A quanta gent involucra? Involucra a una part de la comunitat 

educativa aimeriga? A tota la comunitat? O és una acció que té impacte inclús 

més enllà de l’institut? 

3. ÉS DIVULGATIVA. Farem servir coneixements que hem adquirit en aquesta 

unitat i altres matèries per tal que tothom ho entengui. 

4. ESTÀ COMPLETA. S’ha fet amb qualitat i rigor científic. 

Després del disseny, caldrà que la implementeu per tal que tingui un impacte real. 

http://blocs.mesvilaweb.cat/Joan-Pont-Montaner/
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ACTIVITAT 2. Presenteu-la davant dels vostres companys. 

a) Quan ho presentarem? Dimecres 29 de març de 2017. 

b) Quant temps tenim? 5 minuts de presentació i 2 minuts de preguntes. 

c) Com ho presentarem? Amb PowerPoint, Prezi o altres mitjans. 

d) Com s’avaluarà? A partir de la següent rúbrica. 
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 EXPERT/AVANÇAT APRENENT NOVELL 

IMPACTE  És una acció que implica a tota la 

comunitat educativa o també té 

impacte fora de l’institut. 

És una acció que implica a alguns 

col·lectius de l’institut (direcció, 

alumnes,  professors, AMPA,...) 

És una acció que implica 

majoritàriament a alumnes i 

professors de 4t d’ESO. 

CONTINGUT Conté informació divulgativa 

relacionada amb la unitat i que 

tothom pot entendre. 

Conté informació divulgativa 

relacionada amb la unitat però 

amb algun aspecte difícil 

d’entendre. 

Conté informació comprensible 

per tothom però no s’adequa al 

contingut de la unitat. 

IMPLEMENTACIÓ  S’ha dut a terme tal com s’havia 

dissenyat. Està completada.  

S’ha dut a terme parcialment. No 

s’ha tingut suficient temps per 

completar-la del tot. 

S’han fet passes per 

implementar-la però no s’ha 

aconseguit. 

QUALITAT És original i creativa. Hi ha esforç i 

dedicació de tots els membres del 

grup. És difícil trobar algun 

aspecte a millorar. 

És una acció que denota esforç i 

dedicació però hi ha algun aspecte 

que es podria millorar. 

Malgrat els esforços, hi ha 

nombrosos aspectes a millorar. 

 

 

 

 



UPF-UOC  La codocència a les classes de ciències 
 

77 
 

8. SINTETITZEM 

 

Estació 1 

 

PRESSIÓ 

ATMOSFÈRICA 

Què entenem per pressió atmosfèrica? 

Quines unitats fem servir? Quines són les del Sistema 

Internacional? 

Quines dades necessitem per calcular la pressió a una certa 

alçada? 

Quina és la fórmula?  

Estació 2 

 

MAPES ISOBÀRICS 

Què indiquen les línies dels mapes isobàrics? 

Què volen dir la A i la B? Quina diferència meteorològica hi 

ha entre una i l’altra? 

Quines diferències hi ha entre un mapa isobàric de 

l’hemisferi nord i un del sud? 

Com podem saber la direcció del vent a partir dels mapes 

isobàrics? 

Com podem saber si el vent bufa fort o bufa suau? 

Estació 3 

DADES 

METEOROLÒGIQUES 

EN GRÀFICS 

Quina informació conté un gràfic de temperatura? Com el 

descriuries? 

Com seria l’evolució de la temperatura al llarg de l’any a 

Terrassa? I a Austràlia? 

Com es mesura la precipitació? 

Què és la humitat? En quines unitats s’expressa? 

Estació 4 

ESCALFAMENT 

GLOBAL 

Quins gasos hi ha a l’atmosfera? 

Quins són els gasos d’efecte hivernacle? 

Per què se’ls diu així? Com explicaries aquest fenomen? 

Quina relació hi ha amb el canvi climàtic? 
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9. PROVA D’AVALUACIÓ 

En Walter fa 15 anys va deixar la seva família a l’Argentina per començar una nova 

vida a Catalunya. Quan va arribar tenia 27 anys i gràcies a un amic seu, es va poder 

instal·lar a Terrassa. 

Des de llavors, ha 

construït una família i el 

seu propi negoci: un 

taller de finestres i 

portes d’alumini. 

Actualment viu al barri 

del Roc Blanc, amb la 

seva dona –l’Eva- i 

tenen un fill de 10 anys 

-en Marc- que encara 

no ha conegut mai els 

seus avis paterns. 

Després de grans 

esforços econòmics 

han pogut estalviar i 

marxaran aquest estiu 

tots tres cap a Buenos Aires. En Marc travessarà l’Atlàntic per primer cop però en 

arribar a la capital argentina es trobarà amb alguns canvis que el sorprendran. 

1. [2,5 punts] Aquest gràfic mostra dades meteorològiques de l’any 2016 a la 

ciutat de Buenos Aires. Descriu-lo d’acord amb els següents punts: 

 El que representa. 

 L’evolució: com han anat canviant al llarg de tot el període? 

 Els canvis que notarà en Marc respecte l’estiu a Terrassa. 



UPF-UOC  La codocència a les classes de ciències 
 

79 
 

2. [2,5 punts] La ciutat de Buenos Aires es troba a 0 msnm i, per tant, la pressió 

atmosfèrica és d’1 atm.  

a. Tenint en compte els següent canvis d’unitats, quina és la pressió atmosfèrica 

en Pa a la ciutat de Buenos Aires?  

1 atm = 760 mmHg 

1 mmHg = 133 Pa 

b. Quina pic de muntanya argentí tindrà més pressió atmosfèrica? Calcula-la per 

tots dos (densitat aire = 1,293 kg/m3). 

Cerro de los Tres Picos Nevado Ojos del Salado 

1 239 m 6,9 km 

 

3. [3 punts] D’acord amb la informació que es mostra aquest mapa isobàric, 

respon a les preguntes següents:  

a. Què representa la A i la B del mapa? Quina informació ens donen? 

b. En quines de les ciutats bufarà el vent amb més intensitat? Per què? 

c. Omple la taula següent: 

Pressió 

atmosfèrica 

Buenos 

Aires 
Rosario 

Bahía 

Blanca 

Santiago  

de Xile 

Unitats      
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4. [2 punts] En Walter ha vist la ciutat més contaminada respecte quan va 

marxar. Algunes de les informacions que ha llegit no són certes. Digues 

quines són verdaderes i quines falses. Justifica les falses. 

a. Els gasos com el CO2, el CH4 o el N2O són causants de l’escalfament global 

perquè estan a més temperatura que els altres gasos de l’atmosfera. 

b. L’efecte hivernacle és el procés pel qual l’atmosfera d’un planeta augmenta 

de temperatura: mentre permet l’entrada de radiació solar visible, s’impedeix 

l’emissió de calor des del planeta. 

c. Els estudis científics demostren que la temperatura global ha augmentat quan 

també ho han fet l’emissió de gasos d’efecte hivernacle. 

d. El canvi climàtic és l’alteració de l’atmosfera mundial durant un període curt 

de temps. Per exemple, si la temperatura d’aquest any és superior a la de 

l’any passat, podem afirmar que és degut al canvi climàtic. 

e. Les unitats que es fan servir per quantificar la presència dels gasos d’efecte 

hivernacle són ppm (parts per metre) o ppa (parts per àrea). 
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10. ACTIVITATS DE REFORÇ 

1. Observa les pressions que marquen els diferents baròmetres: 

a) Quines unitats tenen? 

b) Quines conversions o equivalències coneixes amb aquestes unitats? 

c) Ordena les pressions de major a menor pressió. 

 

 

 

2. Calcula el valor de la pressió atmosfèrica a la part alta d'una muntanya de 4.000 m 

d'altura si al nivell del mar aquesta pressió és de 101.293 Pa  

(Densitat de l’aire = 1,293 kg/m3) 

Sol: 50 555,68 Pa 

 

3. Tenint en compte que la pressió atmosfèrica a Sitges (0 msnm) és d’1 atm, a 

quina alçada ens trobem si hem mesurat una pressió de 0,98 atm a la serra del 

Garraf? 

Sol: 159 m 

 

4. Com explicaries a un alumne de 1r d’ESO la raó per la qual quan és estiu a 

Catalunya a Austràlia és hivern?  

 

5. Per què les temperatures són tan altes a l’equador i tendeixen a baixar a mesura 

que ens apropem al pol nord o al pol sud? 

 

6. D’acord amb l’activitat 5 de l’apartat de l’escalfament global, compara l’experiment 

dissenyat amb el fenomen real de l’efecte hivernacle a la Terra. Quines limitacions 

té l’experiment? Quina és la idea general que simula?  
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11. ENLLAÇOS D’INTERÈS 

 

Servei Meteorològic de Catalunya 

 https://www.meteo.cat  

Xarxa meteorològica educativa de Catalunya 

 https://edumet.cat  

Vent, temperatura i precipitacions a temps real 

 https://www.ventusky.com 

Interpretació de mapes isobàrics 

 https://geobalaguer.files.wordpress.com/2012/09/comentari-del-mapa-de-

temps-en-superficie.pdf 

 https://geobalaguer.files.wordpress.com/2012/09/interpretacic3b3-dun-mapa-

temps.pdf 

 

 

https://www.meteo.cat/
https://edumet.cat/
https://www.ventusky.com/
https://geobalaguer.files.wordpress.com/2012/09/comentari-del-mapa-de-temps-en-superficie.pdf
https://geobalaguer.files.wordpress.com/2012/09/comentari-del-mapa-de-temps-en-superficie.pdf
https://geobalaguer.files.wordpress.com/2012/09/interpretacic3b3-dun-mapa-temps.pdf
https://geobalaguer.files.wordpress.com/2012/09/interpretacic3b3-dun-mapa-temps.pdf
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12. GLOSSARI  

Català - English 

 

Abrigat – Sheltered  

Aire - Air 

Alcalde - Mayor 

Anticicló - Anticyclone 

Aparell - Device 

Autocar - Bus 

Borrasca – Depression, storm 

Bufar – To wind 

Canvi climàtic – Climate change 

Cimera de Paris – Paris Summit 

Dany – Damage,negative consequence 

Demostrar – To prove 

Divulgatiu – Informational, educational 

Efecte hivernacle – Greenhouse effect 

Escalfament global – Global warming 

Escalfar – To warm 

Esquiar – To ski 

Estats de la matèria – States of matter 

Estufa – Heater  

Factible – Feasible, possible, viable 

Fred - Cold 

Guants – Gloves 

Humitat – Humidity, moisture 

Isòbara - Isobar 

Meteoròleg – Weatherman 

Mur – Wall  

 

 

 

 

 

 

 

Nevar – To snow 

Nivell del mar – Sea level 

Ordenança – Bylaw, local law 

Ploure – To rain 

Port de muntanya – Mountain pass 

Precipitació - Rainfall 

Pressió atmosfèrica – Atmospheric 

pressure  

Previsió del temps – Weather forecast 

Sepultar – To bury 

Severa – Grave, severe,  

Sostenibilitat – Sustainability  

Temporal - Storm 

Vent – Wind 
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12 MATERIAL D’AVALUACIÓ 

En aquest apartat s’inclouen les diferents eines que es fan servir per a l’avaluació de 

l’alumnat 

12.1 Rúbrica diari d’aprenentatge 

 Expert (3) Aprenent (2) Novell (1) 

Constància Té l’hàbit interioritzat 

d’utilitzar el diari. Ha anotat 

reflexions al diari tots els 

dies de classe. Es percep 

que entén la utilitat 

d’aquesta eina per al seu 

aprenentatge. 

L’utilitza 

intermitentment. Ha 

anotat reflexions al 

diari més d’un dia però 

no és constant. 

Utilitza el diari si ho 

diu el professor, és a 

dir, en hores de 

classe. No l’hi veu 

cap utilitat.  

Aprenentatges  

i utilitat 

 Identifica sempre els 

objectius que es 

treballen a cada sessió.  

 Extreu els 

aprenentatges adquirits 

a partir del que ell/a 

pensava o creia abans. 

 Entén la utilitat del que 

està aprenent. 

Exemple: Jo creia que... 

però avui he après que...i 

em servirà per... 

Explica de manera 

resumida el que ha 

après al llarg de la 

sessió però sense 

reflexionar sobre el 

que pensava abans 

del tema. 

A vegades identifica 

l’objectiu de la sessió. 

Anota el que s’ha fet 

a classe però ho 

explica de manera 

molt àmplia i gens 

concreta. 

 

 

 

 

Exemple: Avui hem 

fet cinemàtica. 

Dubtes  

i dificultats 

Identifica sempre les 

dificultats que ha trobat i 

anota noves preguntes o 

dubtes que li han sorgit 

mentre reflexiona sobre el 

què ha après. 

A vegades anota les 

dificultats que ha 

trobat o esmenta de 

manera resumida allò 

que li ha estat més 

fàcil de fer. 

Només una vegada 

ha identificat 

dificultats.  

Propers 

passos 

S’organitza i es planifica 

sempre les tasques que 

durà a terme per resoldre 

els dubtes o les dificultats 

que ha trobat.  

Exemple: ho preguntarà a 

un company/professor, 

buscarà explicacions per 

internet, ... 

A vegades anota què 

ha de fer per resoldre 

aquell dubte o 

dificultat que ha 

identificat. 

Sap que ha de 

resoldre dubtes o 

dificultats però no ha 

pensat com ho farà. 
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12.2 Graella avaluació activitat 3 

 

CRITERIS PUNTUACIÓ 

Coherència 
El text presenta un sentit global d’acord amb la intenció. 

Les idees estan ordenades i hi ha continuïtat entre elles. 
2 

Cohesió 

Inclou connectors. 

Fa servir els signes de puntuació i paràgrafs 

correctament. 

2 

Adequació 
Usa un llenguatge adient pel destinatari. 

Fa servir un registre formal 
2 

Correcció Les faltes ortogràfiques que fa són poques (màxim 3). 2 

Contingut 
Ha respost correctament les 3 preguntes guia que es 

plantegen. 
2 
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12.3 Rúbrica avaluació dossier 

CRITERIS EXPERT (2,5) AVANÇAT (2) APRENENT (1,5) NOVELL (1) 

Estructura Té una portada completa, un índex, les 

pàgines estan numerades 

correctament i es respecten els marges 

dels fulls. La presentació està 

treballada, és personal i creativa. 

Té una portada completa, un 

índex, les pàgines estan 

numerades correctament, es 

respecten els marges i la 

presentació és bàsica. 

Té una portada bàsica, un 

índex, les pàgines estan 

numerades i es respecten els 

marges però hi ha algun 

aspecte sobre la presentació 

que cal millorar. 

Té una portada bàsica, un 

índex i la numeració de les 

pàgines però presenta un 

cert desordre intern. Hi ha 

nombrosos aspectes a 

millorar. 

Reflexió 

personal 

Fa una reflexió raonada sobre el què 

ha après. Explica els objectius 

treballats i troba les seves fortaleses i 

les seves dificultats. Detalla els passos 

que ha seguit per superar les 

dificultats. 

Fa una reflexió sobre el què ha 

après. Explica de manera 

resumida els objectius treballats 

a la unitat i troba les seves 

fortaleses i les seves dificultats.  

Fa una reflexió sobre el què 

s’ha fet a l’aula enlloc del 

què ha après. Només 

reflexiona sobre els objectius 

que ha trobat més difícils o el 

què s’ha fet a l’aula. 

Explica què s’ha fet al llarg 

de les diferents sessions 

però sense analitzar a on 

ha tingut dificultats. És una 

valoració poc profunda. 

Materials Inclou tots els materials treballats a 

classe. També inclou els apunts 

d’explicacions teòriques amb 

esquemes, mapes conceptuals, etc. 

Inclou tots els materials fets a 

classe i alguns apunts 

d’explicacions teòriques molt 

bàsics. 

Inclou alguns apunts molt 

bàsics.  També hi ha els 

materials fets a classe però 

en falten alguns. 

Inclou només els materials 

fets a classe. 

Evidències 

aprenentatge 

Totes les activitats i problemes estan 

resolts d’una manera entenedora 

(dades, dibuix, resolució,...). Inclou 

totes les correccions amb un color 

diferent i comentaris per la millora i 

aprendre. 

Totes les activitats i problemes 

estan resolts d’una manera 

entenedora (dades, dibuix, 

resolució,...). Falten algunes 

correccions o són poc 

profundes.    

La majoria de les activitats i 

problemes estan resolts però 

falta la correcció de molts 

d’ells. 

Falten nombroses 

activitats per resoldre i la 

seva correcció. 
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12.4 Solucionari prova d’avaluació 

 

ACTIVITAT 1 

[0,75 punts] Aquest gràfic mostra l’evolució de dues magnituds meteorològiques 

al llarg de l’any 2016 a la ciutat de Buenos Aires. Les dues variables són: la 

temperatura (màxima, mitjana i mínima) i les precipitacions. Pel que fa a la 

temperatura, es presenta mitjançant un diagrama de línia on a l’eix vertical hi 

ha la temperatura en graus centígrads i a l’eix horitzontal els mesos de 

l’any. Si ens fixem en les precipitacions, aquestes estan representades en els 

mateixos eixos però fent servir un gràfic de barres per cada mes de l’any. Les 

unitats són mm.  

[1 punts] Els canvis de temperatura són regulars en el sentit que, en els mesos 

de més fred (juny i juliol) la temperatura assoleix els seus mínims i va 

augmentant progressivament fins a assolir els màxims en els mesos de més 

calor (desembre i gener). 

Pel que fa a les precipitacions no es segueix una evolució tan regular. Els mesos 

de més sequera son els que coincideixen amb l’hivern (juny, juliol, agost i 

setembre). En canvi, la resta de l’any les precipitacions oscil·len entre els 90 i 

140 mm, essent el mes de març el més plujós amb 150 mm. 

[0,75 punts] En Marc notarà que les estacions de l’any estan invertides. 

Mentre a Terrassa al juny és estiu, a Buenos Aires és hivern. Això és degut a la 

inclinació de la Terra i per tant, a la radiació que arriba en ambdós hemisferis. 

 

ACTIVITAT 2 

[1 punts] a) Pressió = 101 080 Pa 

[1,5 punts] b) Tres Picos = 85 364 Pa Ojos Salado = 13 558 Pa 

 

ACTIVITAT 3 

[1 punts] a) Indiquen A – Anticicló i B – Borrasca. Són punts d’alta i baixa 

pressió respectivament i ens indiquen si hi ha estabilitat o inestabilitat. 

[1 punts] b) A Santiago de Xile, ja que les línies isobàriques estan més juntes i 

això indica que els canvis de pressió seran més pronunciats en un espai més 

petit. 

[1 punts] c) 

Pressió 

atmosfèrica 

Buenos 

Aires 
Rosario 

Bahía 

Blanca 

Santiago  

de Xile 

Unitats mbar 1024-1028 1024-1028 1032 1024 
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ACTIVITAT 4 

[0,5 punts] a) Fals. El que fan aquests gasos és simplement impedir que la 

radiació que entra no surti i de retruc, això és el que provoca l’escalfament del 

planeta. 

[0,25 punts] b) Cert. 

[0,25 punts] c) Cert 

[0,5 punts] d) Fals. S’han de comparar períodes llargs. 

[0,5 punts] e) Fals. Són parts per milió o parts per bilió. 
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12.5 Rúbrica avaluació acció 

CRITERIS EXPERT/AVANÇAT APRENENT NOVELL 

IMPACTE  És una acció que 

implica a tota la 

comunitat educativa 

o també té impacte 

fora de l’institut. 

És una acció 

que implica a 

alguns 

col·lectius de 

l’institut 

(direcció, 

alumnes,  

professors, 

AMPA,...) 

És una acció 

que implica 

majoritàriament 

a alumnes i 

professors de 4t 

d’ESO. 

CONTINGUT Conté informació 

divulgativa 

relacionada amb la 

unitat i que tothom 

pot entendre. 

Conté 

informació 

divulgativa 

relacionada 

amb la unitat 

però amb 

algun 

aspecte 

difícil 

d’entendre. 

Conté 

informació 

comprensible 

per tothom però 

no s’adequa al 

contingut de la 

unitat. 

IMPLEMENTACIÓ  S’ha dut a terme tal 

com s’havia 

dissenyat. Està 

completada.  

S’ha dut a 

terme 

parcialment. 

No s’ha 

tingut 

suficient 

temps per 

completar-la 

del tot. 

S’han fet 

passes per 

implementar-la 

però no s’ha 

aconseguit. 

QUALITAT És original i creativa. 

Hi ha esforç i 

dedicació de tots els 

membres del grup. 

És difícil trobar algun 

aspecte a millorar. 

És una acció 

que denota 

esforç i 

dedicació 

però hi ha 

algun 

aspecte que 

es podria 

millorar. 

Malgrat els 

esforços, hi ha 

nombrosos 

aspectes a 

millorar. 

 

 

 


