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1. RESUM 
 

“Sempre he estat el dolent de la classe”, “Jo mai he entès res i mai ho entendré”... 
són exemples d’afirmacions contundents que podríem trobar en una aula d’un 
Centre de Formació de Persones Adultes. Així doncs, a partir de la pregunta de 
“Com influeix l’autoconcepte en la motivació i aprenentatge de les persones 
adultes en les classes de ciències?” ens plantegem si, com a docents, a través 
d’una intervenció educativa basada en el treball en grup i per contextos, 
s’experimenta una millora de l’autoconcepte i motivació envers l’aprenentatge. 

Els resultats obtinguts ens permeten afirmar que l’autoconcepte inicial dels 
alumnes adults tendeix a ser negatiu, sobretot per les experiències educatives 
anteriors i la manca d’autoestima; també que el fet de diversificar activitats i 
contextualitzar l’aprenentatge augmenta la seva motivació; i finalment que tot i que 
hi hagi una tendència correlativa motivació-autoconcepte, aquesta no es dóna 
sempre, de manera que si bé l’autoconcepte negatiu sí que va lligat a una falta de 
motivació, l’autoconcepte positiu no es tradueix necessàriament a una alta 
motivació, donada l’alta complexitat d’aquesta dimensió. 

Paraules clau: Educació d’adults, Motivació, Autoconcepte, Contextualització, 
Treball en grup, Aprenentatge. 

~ 

“Siempre he sido el malo de la clase", "Yo nunca he entendido nada y nunca lo 
entenderé"... son ejemplos de afirmaciones contundentes que podríamos escuchar 
en un aula de un Centro de Formación de Personas Adultas. Así pues, a partir de 
la pregunta de "¿Cómo influye el autoconcepto en la motivación y aprendizaje de 
las personas adultas en las clases de ciencias?", nos planteamos si, como 
docentes, a través de una intervención educativa basada en el trabajo en grupo y 
por contextos, se percibe una mejora del autoconcepto y motivación por aprender. 
 
Los resultados obtenidos nos permiten afirmar que el autoconcepto inicial de los 
alumnos adultos tiende a ser negativo, sobre todo por las experiencias educativas 
anteriores y la falta de autoestima; también que el hecho de diversificar actividades 
y contextualizar el aprendizaje aumenta su motivación; y finalmente que aunque 
haya una tendencia correlativa motivación-autoconcepto, ésta no se da siempre, 
de modo que si bien el autoconcepto negativo sí va ligado a una falta de 
motivación, el autoconcepto positivo no se traduce necesariamente en una alta 
motivación, dada la alta complejidad de esta dimensión. 
 
Palabras clave: Educación de adultos, Motivación, Autoconcepto,                           

Contextualización, Trabajo en grupo, Aprendizaje. 
 
 

 
La motivació és la gasolina del cervell.  

–Autor desconegut. 
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2. INTRODUCCIÓ  
 

2.1 SITUACIÓ DEL TEMA  

Els factors que condicionen l’aprenentatge de l’alumne són múltiples en quant a 
origen i influència, però la dimensió social i personal de l’alumne són aspectes 
que s’han de tenir en compte des del primer moment que es vol ajudar un 
alumne en el seu camí cap a l’aprenentatge significatiu. D’entre els factors que 
es poden descriure dins les dues dimensions anteriorment anomenades, se 
n’ha volgut fer èmfasi en dos de concrets, com són la influència de l’autoimatge 
i la motivació en l’aprenentatge dels alumnes. En concret, en el nostre cas 
d’estudi, la intervenció educativa es farà en el marc de la formació d’adults, de 
manera que es pretén enfocar-la des del treball de les ciències per tal 
d’estudiar-les i intentar-les millorar. 

 
2.2 JUSTIFICACIÓ DE LA TRIA DEL TEMA 

Durant el període d’observació es va detectar que un dels orígens de les 
dificultats d’aprenentatge que tenien els alumnes del Centre de Formació de 
Persones Adultes (CFPA) era l’autoimatge negativa que tenien en quant a la 
capacitat d’aprenentatge. Aquest fet suposava una barrera entre ells/es i 
l’aprenentatge, de manera que es va trobar interessant estudiar i actuar per tal 
que milloressin tant la seva autoestima com el seu rendiment d’aprenentatge. 

“Sempre he estat el dolent de la classe i mai me n’he sortit” 
 

“Jo mai he entès res i mai ho entendré” 
 

“Això de les ciències no és per mi” 
 

“Sóc incapaç d’aprendre’m tot això, és massa difícil, jo no serveixo” 
 

Frases com les anteriors podrien ser exemples del que pensen alguns dels 
alumnes del nostre centre envers la seva capacitat d’aprendre, ja que molt 
sovint manifesten en veu alta les seves frustracions en forma d’afirmacions com 
les anteriors. Molts d’ells arrosseguen una gran motxilla d’experiències 
fracassades i una gran falta d’autoestima,  situació que pretendrem estudiar i 
reconduir a través del treball en grup, amb l’ús de contextos propers i 
desenvolupant activitats assequibles que donin un reforç positiu que millori la 
confiança en ells mateixos.  

Existeixen molts treballs al voltant de la temàtica de la influència de 
l’autoconcepte en l’aprenentatge dels alumnes i en la seva motivació (alguns 
d’ells citats en al bibliografia i al llarg del present treball), però no s’ha trobat 
cap referència a la seva influència en el col·lectiu de l’educació amb persones 
adultes, de manera que els referents existents són força allunyats del present 
estudi (basats en el col·lectiu dels adolescents dels centres de secundària), i és 
doncs aquest un motiu afegit a la motivació d’haver triat aquest tema. 

Tan sols s’ha trobat un estudi relacionat amb el tema, titulat “Intervenció 
psicopedagògica en la formació d’adults” (Valero, A. 2012), el qual fa un anàlisi 
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dels perfils d’estudiants d’un CFPA de Catalunya per la millora de la intervenció 
psicopedagògica. Aquest estudi però només ens serveix de pauta, ja que 
estudia un cas molt concret i per tant no se’n poden extrapolar els resultats. 

2.3 PREGUNTES D’INDAGACIÓ i HIPÒTESI 

 
 
 
 
 

 
 

Així, de les preguntes que ens plantegem se’n deriva la següent hipòtesi: 

 

 

 

 

2.4 OBJECTIUS 

OBJECTIU GENERAL 
 

1. Estudiar quin és l’autoconcepte, la motivació i les dificultats 
d’aprenentatge, i la seva relació, dels alumnes d’una escola d’adults 
 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 
 
1.1. Determinar les característiques principals de l’autoconcepte dels 

alumnes d’una escola d’adults 
 

1.2. Comprovar si el fet de diversificar el tipus d’activitats fa augmentar i 
millorar la motivació i l’autoconcepte dels alumnes a les classes de 
ciències. 

 
1.3. Comprovar si el fet de treballar en grup i contextualitzar fa augmentar i 

millorar la motivació i l’autoconcepte dels alumnes a les classes de 
ciències. 

  

Figura 1: Relació de les 
variables que es volen 
estudiar. Elaboració pròpia 
 

 

Treballar amb metodologies més participatives (treball en grup) i 
temes més propers als alumnes (contextualització), ajuda a millorar 
l’autoconcepte i la motivació dels alumnes en la formació d’adults. 

 

a) Com influeix l’autoconcepte sobre la capacitat d’aprenentatge (self-
efficacy) en la motivació i aprenentatge a les classes de ciències en 
formació d’adults? 
 

b) El treball en grup i per contextos proper als alumnes millora 
l’autoconcepte i la seva motivació en la formació d’adults? 

AUTOCONCEPTE

DIFICULTATS 
D'APRENENTATGE

MOTIVACIÓ
treball grupal 

+ contextos
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2.5 FONAMENT TEÒRIC (variables a tenir en compte) 
 
Segons Hernández (1991), tres són les variables personals que determinen 
l'aprenentatge: el poder (intel·ligència, aptituds), el voler (motivació) i la manera 
de ser (personalitat), a més del "saber fer" (habilitats i estratègies 
d'aprenentatge).  
En el nostre cas ens centrarem en l’aspecte de la motivació cap a 
l’aprenentatge, el qual es defineix com a conjunt de processos implicats en 
l’activació, direcció i persistència de la conducta (figura 2), i se’n distingeixen 3 
dimensions: 

 
Figura 2: Components que defineixen la motivació cap a l’aprenentatge.  

Adaptació de Valle et al. (2007) 

 

Si ens focalitzem en el nostre cas concret, es tracta d’un context d’educació en 
adults, de manera que cal fer referència a les característiques i teories sobre 
l’aprenentatge en aquesta etapa, estudi que es coneix com a andragogia. Ens 
podem fixar per exemple en l’estudi de Mezirow (1981), el qual planteja 
l’aprenentatge adult no com un procés d’afegir quelcom al què ja saben, sinó 
un procés de transformació dels coneixements de forma autoregulada on 
s’explicita, s’elabora i es contextualitza, i on la iniciativa personal serà un 
element fonamental (figura 3).  
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Figura 3: Adaptació a partir de “The Adult Learning Theory Infographic”  

(Pappas, C. (n.d) i Knowles, M. (1984)) 

Havent plantejat l’escenari des del qual partim, el nostre estudi se centrarà 
sobretot en l’estudi de l’autoconcepte com a factor clau en la motivació de 
l’alumne adult. Així, definim l’autoconcepte (o autoimatge) com a resultat de 
la interiorització que el subjecte fa de les seva imatge social, i s’elabora a partir 
de les diferents interaccions amb el context i agents socials i resulta de gran 
importància el tracte d’acceptació o rebuig rebut pels altres, especialment 
d’aquelles persones més significatives. Aquest autoconcepte està format doncs 
tant per autopercepcions (autoimatge) com per la valoració d’aquestes 
(autoestima) (Núñez, J.C. 2009). 
 
En el cas de l’autoconcepte acadèmic, Zsolnai (2002) afirma que aquest 
influeix indirectament en el rendiment a través de la seva influència en la 
motivació intrínseca, de la mateixa manera que Sánchez (2000) ha demostrat 
com l’autoconcepte acadèmic es troba a la base del futur èxit/fracàs escolar, 
formant-se des de l’Educació Infantil a partir del contacte amb els iguals i 
l’actitud i expectatives del professor, i està format per 4 dimensions (figura 4): 
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Figura 4: Dimensions de l’autoconcepte.  
Elaboració pròpia a partir de l’estudi de Lozano A. 

 

A més, hi ha autors com Valle J. et al. (1999) que han demostrat que els 
estudiants efectuen autoatribucions del baix rendiment a la poca capacitat i a la 
sort, i altres com Slater (2002) asseguren que les característiques de les 
tasques que els donem als nostres alumnes condicionen el seu rendiment, 
motivació, conducta i competències. A més, investigacions com la de Yi Chia 
(2002) apunten que existeix correlacions positives entre el valor donat a la 
tasca i les percepcions d’autoeficàcia i rendiment. 

Les investigacions sobre l’autoeficàcia (creences de competència) indiquen que 
no només influeix en la orientació motivacional, sinó també en els índex 
d’esforç i persistència, de manera que els estudiants quan mostren dubtes 
sobre la seva capacitat de desenvolupar una activitat, poden tendir a evitar fer-
la/participar (dedicar més esforç) i en conseqüència obtenir un rendiment més 
baix (Bandura, 1982a). 
 
En ser, generalment, la capacitat molt més valorada pels alumnes que 
l’esforç, segons Covington i Omelich (1979b), la insatisfacció i el sentiment de 
baixa competència sol ser més gran quan un fracassa després d'un 
considerable esforç i menor quan hi ha hagut poc o cap esforç. Així, aquells 
estudiants amb un historial de continus fracassos mostren una baixa percepció 
de competència i dubten de les seves capacitats, de manera que, més que 
motivats cap a l'èxit, el que tracten és d’evitar el fracàs, sobretot per les 
implicacions negatives que aquest té en relació amb les seves creences de 
autovàlua (pèrdua d’autoestima i frustració), figura 5: 
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Figura 5: Teoria de l’autovàlua. Adaptació de Covington i Omelich (1979b) 

Amb tot això, també hi ha el perill que els alumnes ja tinguin una baixa 
autoestima pel fet de que sempre se senten a dir que tenen dificultats (entorn 
social i acadèmic) i per tant els manqui la motivació necessària per superar-se. 
Si es proporciona a cada alumne possibilitats d'experimentar que progressa i 
aprèn (motivació acadèmica), i de percebre que els altres valoren el seu esforç 
i el seu aprenentatge, probablement millorarien l’aprenentatge i la relació social. 
Portar això a terme suposaria posar en marxa determinades actuacions de 
millora de l’ensenyament que implicarien canvis metodològics, estratègics i de 
relació amb l’alumnat en el comportament del professorat, tals com podrien ser 
la gestió d’aula (amb el treball en grup), el contingut (amb la contextualització 
del coneixement) i relació més propera (amb entrevistes personals i atenció 
individualitzada). 

Així, incidint en com tractar el contingut, podem dir que contextualitzar la 
ciència és relacionar-la amb la vida la vida quotidiana, actual i futura, dels 
estudiants i fer-los veure el seu interès per les seves vides en els aspectes 
personal, professional i social. Així, Caamaño, A. (2005) afirma que la 
contextualització aconsegueix augmentar la motivació dels estudiants, tant pels 
que tenen un perfil més acadèmic (es crea un major interès per les ciències i 
augmenta el número d’estudiants que segueixen estudiant assignatures de 
ciències després de l’ESO), com pels alumnes menys acadèmics, al augmentar 
el seu interès per una ciència més connectada a la seva vida quotidiana, 
construint alhora una estratègia fonamental per aconseguir una àmplia 
alfabetització científica. 
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I finalment, en l’àmbit de la gestió d’aula, la situació ideal per poder aconseguir 
un rendiment i un èxit compartit seria la utilització del treball cooperatiu, però 
moltes vegades s’acaba convertint en treball en equip tradicional, de manera 
que al llarg del treball s’ha optat per fer servir el terme “treball en equip” ja que 
tot i la intencionalitat docent a l’hora fer els grups de crear vincles cooperatius, 
en la majoria dels casos el resultat final va ser una suma d’esforços més que 
un treball en xarxa. Així, diferenciem el treball cooperatiu del treball en equip 
(taula 1) ja que en el treball cooperatiu s’estableix una interacció i 
interdependència positiva entre els seus components (l’èxit de cada membre de 
l’equip depèn de l’èxit dels demès), així com també els alumnes els alumnes 
aprenen junts per actuar després individualment, i s’estableixen lideratges 
compartits amb un repartiment de tasques i responsabilitats (Pujolàs, P. 2003). 

 
Taula 1: Diferències entre el treball cooperatiu i treball en grup, de Pujolàs, P. (2003). 

 

2.6  DESCRIPCIÓ BREU DEL TFM 

Dels aspectes esmentats anteriorment, en el nostre TFM es tindran en compte 
sobretot l’autoconcepte i la motivació, per tal de definir una mica el perfil 
previ de l’estudiant, i avaluar els possibles canvis que pugui experimentar 
després de la nostra intervenció educativa. Per fer-ho analitzarem les variables 
que apareixen a la figura 6. 

 
Figura 6: Variables que estudiarem entorn a l’autoconcepte. Elaboració pròpia a partir de Sadi (2015) 
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Per fer un anàlisi d’aquests aspectes s’ha plantejat fer una comparativa entre 
els resultats d’un pre-test passat abans de la intervenció educativa, i els d’un 
post-test posterior, on s’investiga, mitjançant diferents afirmacions, quina és 
l’opinió dels alumnes en referència als diferents ítems a investigar. A més, 
durant la intervenció també s’han realitzat entrevistes personals per aprofundir 
en aquells aspectes més rellevants, i tenir un tracte més proper amb l’alumne. 

El plantejament de la intervenció eductiva està encarat en la promoció 
d’activitats cooperatives, amb un rerefons proper a l’alumne (contextualització), 
eminentment pràctiques i variades per poder atraure l’atenció del màxim 
d’alumnes i poder fer aflorar el màxim de potencialitats personals. També s’han 
dissenyat les seqüències didàctiques portades a l’aula creant entorns propicis a 
l’atenció més individualitzada per tal de fer front als diferents ritmes 
d’aprenentatge existents a l’aula. 

Així, amb aquesta actuació educativa el que es pretén és, per una banda fer 
conscients als alumnes de quin és el seu autoconcepte i com aquest els 
condiciona com a estudiants, i per l’altre, donar-los la oportunitat 
d’experimentar amb metodologies més participatives i properes a ells, per tal de 
descobrir si podrien ser una bona eina per millorar tan la seva autoimatge 
acadèmica com la motivació personal. 

El present TFM està basat en l’estada de pràctiques al CFPA les Corts i en 
concret en la posada en pràctica de dues unitats didàctiques (UD) en les 
assignatures de Química i Societat (QS) i Mates 4 (M4), les quals es poden 
consultar en els següents enllaços: 
 

1. UD - Perquè ens cobren les bosses de plàstic (Química i Societat, GES 
2) https://ilde2.upf.edu/ms/v/cm1 

 
2. UD - Què és això de l’estadística? (Mates 4, GES 2) 

https://ilde2.upf.edu/ms/v/dfj 
 
 
Context de les pràctiques 

El grup de GES 2 (equivalent a 3r i 4rt d’ESO) és un grup reduït, tenint 4 
alumnes en el cas de l’assignatura de Química i Societat, i 10 en el cas de 
Mates 4. Aquests grups presenten una diversitat sobretot a nivell d’edat, 
interessos, procedències i nivell cognitiu. Alguns d’ells tenen més iniciativa, una 
motivació més elevada i habilitats una mica més altes per dur a terme les 
activitats plantejades sense problemes, i altres presenten un perfil més 
desmotivat i amb capacitats cognitives més limitades, però que cap d’ells 
presenta cap tipus de NEE. 

L’educació en adults està regulada pel DECRET 61/20091, i tradicionalment ha 
estat un col·lectiu força “marginal” dins del Departament d’Ensenyament, tal i 
com mostra l’antiguitat de la legislació vigent. Això fa que les seves directrius 

                                                           
1 DECRET 61/2009, de 27 d’octubre, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria 
per a les persones adultes 
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siguin força obsoletes en quant a organització, metodologia, continguts... 
destacant-ne sobretot encara el treball per continguts i objectius d’assoliment, 
sense fer esment a les competències.  

Així, de manera esquemàtica, els objectius que pretén assolir la formació de 
persones adultes a Catalunya, i que per tant marquen el seu caràcter, són els 
següents (figura 7):  

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

Figura 7: Objectius i característiques de la Formació de Persones Adultes. Font: Casamitjana, (2005) 

  

CARACTERÍSTIQUES 
FONAMENTALS OBJECTIUS 
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3. OBSERVACIÓ A L’AULA  
 

3.1 CARACTERISTIQUES DEL GRUP (socioafectives i psicoevolutives) 

Els alumnes d’una escola d’adults porten un historial de fracàs anterior molt 
gran, i en gran part és per culpa de que les seves estratègies d’aprenentatge 
són deficients i molt poc eficaces (Gargallo, 1992), d’aquí radica la gran 
necessitat de “l’aprendre a aprendre”. En general, la seva motivació hauria de 
ser adequada ja que assisteixen al centre per voluntat pròpia i per una 
convicció de que el títol que obtindran serà vital en la seva vida laboral i 
desenvolupament personal i professional, però res més allunyat de la realitat. 

Des d’una perspectiva psicosocial, l’adultesa és una etapa delimitada, però el 
concepte d’adult  segueix una lògica difusa i per tant es fa difícil establir els 
límits entre les etapes. Sovint es pensa que la millor etapa per aprendre és la 
infància i la joventut, i que, per tant, a l’adultesa és més difícil aprendre i són 
mes rígides de pensament.  
 
D’acord amb l’estudi fet per Valero, A. (2012), la capacitat d’aprenentatge i els 
canvis psicosocials de l’adultesa es regeixen per dues grans teories (figura 8), 
les teories dels dèficits (Freud, Piaget, Binet & Simo i Wechsler) i les teories 
centrades en les competències de les persones adultes (Erikson, Cattel, 
Schaie, Stenberg, Vygotsky, Luria, Scribner & Cole i Freire), que tot seguit 
resumim. 

 
 

 

Figura 8: Teories que defineixen la capacitat d’aprenentatge adult. Font: Valero, A. (2012) 

 
Mezirow (1981) planteja l’aprenentatge adult com un procés emancipatori per 
arribar a conèixer quelcom de forma crítica, de manera que aquest no 
representa afegir quelcom al que ja sabem, sinó transformar els coneixements, 
procés que implica explicitar, elaborar i contextualitzar. En el cas de 
l’aprenentatge en els adults, la iniciativa personal serà un element fonamental, 
de manera que l’aprenentatge tendirà a ser autoregulat, centrat en els 
mecanismes que els adults realitzen per controlar el seu propi aprenentatge. 
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Segons Hiemstra (1996), algun dels trets característics són l’increment de la 
responsabilitat en els adults per a prendre decisions associades al seu 
aprenentatge, l’autoregulació com a procés continuat (no aprendre de forma 
aïllada sense relació amb les altres persones), la importància de la 
transferència de coneixements a diferents contextos, i l’ampliació del ventall 
d’activitats i recursos per a l’aprenentatge. 
 

3.2 INSTRUMENTS DE RECOLLIDA D’INFORMACIÓ 

En els instruments que es tractaran, s’enfocarà l’anàlisi entorn a l’estudi de les 
3 dimensions de la motivació (valor del coneixement; autoconcepte i afectivitat; 
expectatives), a més d’investigar la motivació, l’aprenentatge dels alumnes i 
l’eficàcia del treball en grup. 
 

A més, s’ha considerat oportú per fer els qüestionaris en castellà, ja que 
alguns dels alumnes als que se’ls passarà tenen dificultats amb l’idioma i així ja 
no suposa una primera barrera per ells. Abans de passar-los els qüestionaris, 
se’ls ha informat oralment quin és l’objectiu d’aquests i perquè els faríem servir, 
i deixant molt clar que no formaven part de l’avaluació de la UD i que per tant 
els demanàvem que fossin el més sincers possibles. 
 

INSTRUMENT 1: Qüestionari pre-test (Annex 1) 
 

- Descripció: qüestionari amb gradació (mai, a vegades, sovint, sempre)  
 

- Intencionalitat educativa: Conèixer l’autoimatge inicial dels alumnes 
 

- Què s’analitza?  
 

 
 
En la taula del qüestionari, es troben classificades per els colors de cada 
dimensió cada una de les afirmacions, per tal de poder després analitzar els 
diferents aspectes. 

 

INSTRUMENT 2: Graella de valoració de sessió (Annex 2) 

- Descripció:  
 

 Graella de valoració de 7 ítems mitjançant 4 emoticones 

 
 Puntuació global de la sessió (1-10)  
 Destacar el què més els ha agradat  
 Propostes de millora  

 
- Intencionalitat educativa: Esbrinar la seva percepció de les classes, 
detectar aquelles sessions que els motiven més i perquè, quins són els seus 
interessos reals i quines propostes afegirien per millorar les activitats. 

valor del 
coneixement

autoconcepte i 
afectivitat expectatives
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S’ha optat per fer-ho en un format més visual i utilitzant un recurs proper a 
l’alumnat com són les emoticones per tal de fer-ho més motivant i ràpid, ja que 
sol ser una tasca que consideren feixuga. A més, el fet de posar nota a la 
sessió s’ha escollit perquè si poden ser ells els que avaluen la sessió, i 
indirectament el professor, pot esdevenir engrescador per ells.  

- Què s’analitza?  
 

 
 
 

INSTRUMENT 3: Entrevista personal amb determinats alumnes (Annex 3) 

- Descripció: entrevista oral individual, estructurada al voltant de 4 
dimensions específiques 
 

- Intencionalitat educativa: saber quin és l'origen d'aquest autoconcepte i 
determinar altres aspectes que no es puguin veure reflectits en els 
qüestionaris (aprofitant el contacte verbal i més directe). 
 

- Què s’analitza? (s’especifiquen els indicadors) 
 

 

S’ha considerat convenient entrevistar al màxim d’alumnes possibles del grup 
de GES (tant de matemàtiques com de química i societat), ja que tots els 
alumnes representen una diversitat interessant d’analitzar en quant als criteris 
que volem estudiar (gènere, edats, nivells d’aprenentatge, motius de retorn a 
l’educació...). Així que finalment s’ha pres una mostra de 8 alumnes dels 10 
totals que són. En quant al grup de mates 1, en el cas de les entrevistes, no se 
seleccionaran alumnes d’aquest grup ja que no hi realitzarem cap UD 
específica sinó classes puntuals aïllades i per tant considerem que no podem 
analitzar els resultats de la mateixa manera. 
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INSTRUMENT 4: Valoració del treball en grup amb  
coavaluació i autoavaluació (Annex 4) 

- Descripció:  
 Coavaluació: graella d’avaluació gradual (sempre, a vegades mai) de 4 

aspectes: assistència, relació amb els companys, interès en les classes, 
participació en les classes 
 

 Autoavaluació: respostes obertes a 3 reflexions: en què s’ha treballat bé, 
què podria millorar i com ho podria aconseguir. 
 

- Intencionalitat educativa: fer conscients als alumnes sobre el seu propi 
aprenentatge i actitud, fer-los reflexionar sobre els punts positius i negatius 
del seu treball durant la intervenció, descobrir la seva motivació després de 
la intervenció, analitzar l’eficàcia del treball en grup. 

- Què s’analitza?  
 

 

 
INSTRUMENT 5: Qüestionari post-test (Annex 5) 

- Descripció: qüestionari amb gradació (totalment d’acord, d’acord, en 
desacord, totalment en desacord) 
 

- Intencionalitat educativa: conèixer l’autoimatge final dels alumnes, 
determinar si hi ha hagut algun canvi (comparació de les preguntes repetides 
en el pre-test), descobrir la opinió personal entorn al treball fet durant la UD. 
 

- Què s’analitza?  
 

 

 

 
INSTRUMENT 6: Entrevista al mentor (Annex 6) 

- Descripció: entrevista estructura de 4 preguntes 
 

- Intencionalitat educativa: descobrir, des d’una visió objectiva, l’eficàcia de 
la intervenció, conèixer l’opinió del mentor al voltant de l’actuació duta a 
terme i esbrinar la continuïtat (o no) de les percepcions detectades en els 
alumnes 
 

- Què s’analitza?  
 

 

autoconcepte i 
afectivitat motivació aprenentatge eficàcia del treball 

cooperatiu

valor del 
coneixement

autoconcepte 
i afectivitat expectatives motivació

autoconcepte i 
afectivitat aprenentatge motivació



16 
 

4. INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L’AULA 
 

4.1 CARACTERÍSTIQUES I DESCRIPCIÓ DE LA INTERVENCIÓ 

Amb la implantació de les unitats didàctiques que durem a terme a l’aula, per 
una banda es pretén detectar quines són les principals creences negatives 
en aprenentatge dels alumnes i sobretot quin és el seu origen. Per fer-ho, s’ha 
estructurat la intervenció en 3 fases: 

 

FASE INICIAL 

Aquesta fase ens permetrà dibuixar una idea aproximada de quin és 
l’autoconcepte previ que tenen els alumnes abans de realitzar pròpiament la 
intervenció a través de les UD’s, a més de descobrir els seus interessos, 
expectatives i motivacions. Per tal d’aconseguir-ho, a l’inici d’aquestes es 
passarà el pre-test que ja s’ha descrit anteriorment (Annex 1) per saber d’on 
partim, el qual tindrà en compte les diferents dimensions detallades en el punt 
anterior. 

Paral·lelament, i per tal d’aprofundir més personalment en aquest autoconcepte 
previ, es realitzaran les entrevistes personals (Annex 3), tant per una banda 
apropar-nos a l’alumne d’una manera més personalitzada i conèixer-lo més a 
fons, com per l’altra, per descobrir, en un ambient més relaxat i privat, aquells 
detalls i matisos que provablement no han quedat plasmats al pre-test.  

 

FASE INTERMITJA 

És la fase pròpiament de la intervenció a l’aula, i en la qual, un cop detectades 
aquestes creences negatives, es pretén treballar les ciències (assignatures de 
Química i Societat, i Mates 4) des d’una perspectiva més motivadora, 
aplicada, propera i participativa (Figura 9), respecte el que s’estava fent fins 
llavors, a través de diferents recursos i metodologies, i tenint en compte els 
factors intrínsecs de l’alumne que a continuació es detallen: 

 

Figura 9: Metodologia utilitzada i factors que s’han tingut en compte. Elaboració pròpia 



17 
 

A. COM PLANTEGEM EL TREBALL EN GRUP? 

Es planteja la intervenció educativa a l’aula a través del treball en grup dels 
alumnes, seguint el criteri d’heterogeneïtat de nivells i canviant la organització 
dels grups, tant en la seva composició com números (dins del possible ja que 
són pocs alumnes). Així plantegem diverses activitats2 com són: 

1. Activitats en grups de 3-4: 

 QUÍMICA i SOCIETAT:  
o Realització i presentació d’una campanya de sensibilització sobre l’ús de 

les bosses de plàstic 
o Realització d’un fris cronològic dels impactes en la fabricació d’una 

bossa de plàstic 
 

 MATES 4:  
o Dinàmica puzzle per aprendre conceptes d’estadística analitzant unes 

dades estadístiques (primer grup d’experts i després canviem a grup 
base heterogeni d’experts) 

o Realització d’un estudi estadístic (disseny, execució, anàlisi i 
presentació) 

2. Activitats en parelles: 

 QUÍMICA i SOCIETAT: Realització de les pràctiques de laboratori de 
descobriment de les propietats dels plàstics 

 

B. QUINS SÓN ELS CONTEXTOS PROPERS QUE UTILITZAREM? 
 

 QUÍMICA i SOCIETAT:  
 

Se’ls proposa fer una campanya de sensibilització que serà el fil conductor 
de tota la UD. Aquesta campanya es presentarà com un encàrrec de 
l’Ajuntament de Barcelona, on l’AFA les Corts serà el representant del districte. 
L’objectiu d’aquesta campanya serà la reducció del consum de bosses de 
plàstic i alfabetitzar la gent entorn a l’ús dels plàstics en general, on el format 
de presentació serà lliure i se’ls deixarà triar entre: pòster, infografia, 
presentació power-point, tríptic, programa de difusió (ràdio), vídeo o 
representació teatral. Hauran de tenir present que hi ha una sèrie de pautes 
generals del disseny a complir i que s’haurà de presentar la campanya en 
format paper per poder-la penjar a l’escola. 
 
Aquest context s’ha triat pels següents motius:  

 

o És un context d’interès social i proper a l’alumnat. 
o Es tracta d’un encàrrec extern: aporta motivació i sentiment de 

responsabilitat. 
o Permet la seva difusió més enllà de l’aula. 
o Al ser un format lliure, augmenta la motivació. 
o Permet treballar a diferents nivells cognitius (interessos, potencialitats, 

                                                           
2 Veure les unitats didàctiques on es detallen totes les activitats (links de la pàgina 11) 
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estils d’aprenentatge,...). 
o S’obté un resultat tangible: coneixement útil. 
o Fomenta la creativitat. 
o Permet generar un aprenentatge significatiu. 
o Permet veure la ciència com quelcom al servei de la societat. 
o Permet treballar moltes competències. 

 

 MATES 4:  

a) Context d’aprenentatge: 
 

L’ús de les xarxes socials: a través de diferents dades estadístiques d’ús de 
xarxes socials en formats diversos (infografies, gràfics, taules, redactats…) 
cada grup tindrà un objectiu i és esbrinar com es calcula un determinat 
paràmetre estadístic i aplicar-ho a la seva variable estudiada. S’ha triat aquest 
context d’aprenentatge perquè representa un tema proper i d’interès pel tipus 
d’alumnat al que va dirigit. L’estadística és un tema aparentment complicat i 
que no sembla estar molt llunyà als alumnes, de manera que amb aquest 
context podem apropar-la una mica i fer-la visiblement útil per ells/elles. 
 

b) Context d’aplicació:  
 

Per tal d’aplicar el què s’ha après amb el context d’aprenentatge i les activitats 
intermitges, se’ls proposa de que siguin ells els que realitzin la seva pròpia 
investigació estadística. Per fer-ho, se’ls demanarà que defineixin la pregunta 
a la què volen donar resposta, les subpreguntes, les possibles respostes a 
escollir… i posteriorment hauran de fer tot l’anàlisi estadístic de les dades 
recollides, per tal d’arribar finalment a elaborar les conclusions de l’estudi 
estadístic. Amb aquest context, es pretén que apliquin tots aquells 
coneixements que han adquirit al llarg de la seqüència didàctica. A més, el fet 
que siguin ells mateixos els que defineixin el tema i tots els condicionants, pot 
suposar un incentiu en la motivació i en l’adaptació de les tasques en funció 
dels interessos de cadascú. 
 
 
C. QUINES SITUACIONS MOTIVACIONALS UTILITZAREM? 

 

 QUÍMICA i SOCIETAT:  
 

o Plantejament de l’enigma de què conté un test amb terra (prèviament 
hi hem enterrat diversos objectes). 

o Pràctiques al laboratori (no tenen laboratori com a tal i no estan 
acostumats a fer pràctiques) 

o Campanya de sensibilització vinculada a un encàrrec de l’Ajuntament 
i a un concurs  

o Joc interactiu de classificació de plàstics: 
https://scratch.mit.edu/projects/39155784/ 

o Ús de models moleculars per aprendre l’estructura del carboni 
 

 MATES 4: 
o Exemplificació de perquè és important l’estadística (power-point): et 

pot salvar la vida, et pot fer guanyar la loteria, predir el resultat d’un 
concurs… 
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FASE FINAL 

Un cop portada la intervenció anterior a l’aula, procedirem a analitzar si hi ha 
hagut algun canvi en l’autoconcepte i motivació després de la intervenció 
educativa, mitjançant el post-test de diagnòstic (Annex 5). I finalment, per tal de 
validar si aquest canvi en l’autoconcepte es tradueix a una millora en el seu 
rendiment d’aprenentatge i èxit acadèmic, es compararà l’evolució de les 
qualificacions obtingudes anteriorment amb les obtingudes després de la UD.  
 

Després de la intervenció, i havent passat un temps suficient, es farà una 
entrevista al mentor (Annex 6) per veure si ha notat algun progrés en l’alumne 
després de la intervenció. Aquest fet seria el més significatiu en quant a canvi 
profund ja que transcendiria més enllà de la pròpia intervenció puntual feta i 
indicaria una millora en l’aprenentatge en sí de l’alumne. Tot i això, també cal 
tenir en compte que potser la metodologia emprada després de la nostra 
intervenció no segueix la mateixa línia i per tant no hi ha continuïtat.  
 

4.2 RESULTATS I ANÀLISI 

4.2.1 RESULTATS OBTINGUTS 

Les dades que es presentaran a continuació es desglossen, per una banda, en 
els aspectes més qualitatius, representats de separadament entre els dos 
grups analitzats (QS i M4), i per l’altra, les dades de comparació (post-test vs 
pre-test), més quantitatives que es presenten en general sense separar per 
grups. A més, no en tots els grups s’han aplicat tots els instruments, de manera 
que s’especifica el motiu en aquells on no ho hem fet i s’inclou en tots els casos 
el grup estudiat i la mida de la mostra (N). 

El buidatge de les taules en les que es basen els resultats es troba a l’Annex 7. 
 

INSTRUMENT 1: Qüestionari pre-test (Annex 1) 
 
Amb tots els qüestionaris recopilats, se n’ha fet un buidat amb les respostes 
absolutes a cada afirmació segons si es donaven mai, a vegades, habitualment 
o sempre (nivell de freqüència), i de les quals se n’ha deduït el percentatge  
equivalent a cada nivell de gradació. 
 

Tot seguit es destaquen les respostes més repetides (Figura 10), especificant-
ne el nivell de freqüència amb la que es donen: 

(N = 15, GES 1 i GES 2) 
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Figura 10: Resultats del pre-test 

 

* Preguntes que es repeteixen tant en el pre-test com en el post-test, i per tant 
són objecte de comparació per veure possibles canvis després de la intervenció 
duta a terme. 

 

Aquest instrument ens permet dibuixar de manera aproximada la imatge inicial 
dels alumnes amb els que hem treballat a la intervenció, i així poder-la 
comparar, en certs aspectes, amb la imatge final després de la intervenció. 
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INSTRUMENT 2: Graella de valoració de sessió (Annex 2) 

A) QUÍMICA I SOCIETAT (N =4, GES 2) 
 

 

Taula 2: Resum de les valoracions de les sessions de la UD de QS 

 

 

Gràfic 1: Notes mitjanes que reben les diferents sessions de QS 

7,875
9 8,75 9

7 7 7,5

Exploració de
testos

Recerca 
d’informació

1ª sessió
laboratori

2ª sessió
laboratori

Teoria +
construcció

models
moleculars

Buscar
informació

Presentació de
la web + fris

impactes

Valoració sessions UD de QS
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Tal i com veiem en el Gràfic 1 i la Taula 2, les sessions més ben valorades 
són aquelles que tenen un caràcter més pràctic o bé la metodologia emprada 
és el treball en grup, sent doncs les sessions menys apreciades aquelles més 
teòriques o de treball autònom (sessions 4 i 5). També valoren com a positiu el 
fet d’utilitzar les TIC com a eina de treball, tal i com es pot veure en les 
sessions 4 i 5. 

Dins de les observacions de la Taula 2, destacar el cas de l’alumne JP que té 
una visió molt diferent a la resta en quant al treball en grup i la motivació. 
Considera que les activitats no han augmentat la seva motivació envers 
l’assignatura, ja que ha repetit diverses vegades que el que no és nou per ell no 
li ofereix cap tipus d’al·licient. Valora el treball en grup com a positiu en algunes 
ocasions, tot i que en general pensa que és més eficient si treballa sol (és un 
alumne amb capacitats bones per estudiar i presenta un perfil molt competitiu). 

En quant a la valoració amb emoticones dels ítems marcats, el resum obtingut 
es mostra a la següent Taula 3:  

 

VALORACIÓ FINAL DE LA UD de QS 

(Hi estic totalment d’acord ; hi estic d’acord ; no hi estic d’acord del tot ; hi estic totalment en desacord ) 
 

M’he sentit 
còmode 
amb la 
sessió 

M’ha 
semblat 
interes-
sant el 
què he 
après 

M’ha 
semblat 

útil el què 
he après 

M’ha 
agradat més 
treballar en 
equip que 
individual-

ment 

Crec que 
he après 

molt 

M’he vist 
molt capaç 
de realitzar 

la tasca 
sense 

problemes 

Després 
de la 

sessió 
estic més 
motivat/da 

        
 

Taula 3: Valoracions mitjanes de totes les sessions de  i tots els alumnes 

I si analitzem les valoracions per sessions, aquest n’és el resultat: 

M’he 
sentit 

còmode 
amb la 
sessió 

M’ha 
semblat 
interes-
sant el 
què he 
après 

M’ha 
semblat 

útil el què 
he après 

M’ha 
agradat més 
treballar en 
equip que 
individual-

ment 

Crec que 
he après 

molt 

M’he vist 
molt capaç 
de realitzar 

la tasca 
sense 

problemes 

Després 
de la 

sessió 
estic més 
motivat/da 

Afectivitat Valor del coneixement 
Treball en 

grup 
Aprenentatge Autoconcepte Motivació 

SESSIÓ 
2 i 3 

SESSIÓ 
3 

SESSIÓ 
2 

SESSIÓ 
2 

SESSIÓ 
3 i 4 

SESSIÓ 
2, 3 i 4 

SESSIÓ 
3 

 
Taula 4: Sessions de QS que han rebut més bona valoració per cada ítem marcat 

 

Amb l’anàlisi de les emoticones (taula 4), veiem com les sessions 2 i la 3 són 
les que obtenen més ítems positius, i coincideixen precisament amb la sessions 
de pràctica de laboratori. La sessió de teoria + construcció de models 
moleculars també destaca per ser en la que han après més. 
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B) MATES 4 (N=8, GES 2) 

 

Taula 5: Resum de les valoracions de les sessions de la UD de M4 

 

Gràfic 2: Notes mitjanes que reben les diferents sessions de M4 

 

La sessió menys valorada coincideix amb la sessió teòrica. 
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Defineixen la seva
investigació
estadística

Analitzem els
resultats (sessió

informàtica)

Presentació 
resultats + repàs per 

l’examen

Valoració sessions UD de M4
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En quant a la valoració amb emoticones dels ítems marcats, el resum obtingut 
es mostra a la següent Taula 6:  

 
VALORACIÓ FINAL DE LA UD de M4 

(Hi estic totalment d’acord ; hi estic d’acord ; no hi estic d’acord del tot ; hi estic totalment en desacord ) 
 

M’he sentit 
còmode 
amb la 
sessió 

M’ha 
semblat 
interes-
sant el 
què he 
après 

M’ha 
semblat 

útil el què 
he après 

M’ha 
agradat més 
treballar en 
equip que 
individual-

ment 

Crec que 
he après 

molt 

M’he vist 
molt capaç 
de realitzar 

la tasca 
sense 

problemes 

Després 
de la 

sessió 
estic més 
motivat/da 

        
 

Taula 6: Valoracions mitjanes de totes les sessions de M4 i tots els alumnes 

 

I si analitzem les valoracions per sessions, aquest n’és el resultat: 

M’he 
sentit 

còmode 
amb la 
sessió 

M’ha 
semblat 
interes-
sant el 
què he 
après 

M’ha 
semblat 

útil el què 
he après 

M’ha 
agradat més 
treballar en 
equip que 
individual-

ment 

Crec que 
he après 

molt 

M’he vist 
molt capaç 
de realitzar 

la tasca 
sense 

problemes 

Després 
de la 

sessió 
estic més 
motivat/da 

Afectivitat Valor del coneixement 
Treball en 

grup 
Aprenentatge Autoconcepte Motivació 

SESSIÓ 
4 

SESSIÓ 
5 

SESSIÓ 
5 

SESSIÓ 
4 i 5 

SESSIÓ 
5 

SESSIÓ 
5 

SESSIÓ 
5 

 
Taula 7: Sessions de M4 que han rebut més bona valoració per cada ítem marcat 

Amb l’anàlisi de les emoticones (Taula 7) veiem com la sessió 5 és la obté més 
ítems positius, seguida de la número 4. Ambdues corresponen a la investigació 
estadística feta per ells, de manera que el fet deixar-los autonomia i llibertat en  
la tria del tema, disseny, recol·lecció i anàlisi de la investigació fa que tinguin 
més inquietud per estudiar allò que els interessa i per tant estiguin més 
motivats (l’aprenentatge i la motivació sorgeixen de la seva curiositat i 
interessos). 

A continuació es mostren 3 exemples contraposats de valoracions que han 
cridat l’atenció per mostrar clarament 3 perfils marcats d’alumnes (Figures 11, 
12 i 13) que hi ha a les classes en relació a la seva actitud/motivació a les 
classes. 
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Per tant, extraiem 3 tipus de perfils diferenciats d’alumnes (Figura 14) en 
relació a la seva motivació, dificultats d’aprenentatge, autoconcepte i actitud: 

PERFIL 
ALUMNE 

DIFICULTATS 
D’APRENENTATGE 

MOTIVACIÓ AUTOCONCEPTE ACTITUD 

TIPUS 1 Altes capacitats Desmotivat Positiu Activa 

TIPUS 2 
Capacitats 
mitjanes 

Motivada Negatiu 
(inseguretat) Activa 

TIPUS 3 
Capacitats 
mitjanes 

Desmotivat Negatiu 
(experiència prèvia -) Passiva 

M: alumne antigament 
disruptiu, passiu, amb 
interessos molt allunyats de 
l’escola, amb poca motivació 
per aprendre, a nivell cognitiu 
dins la mitjana de la classe, 
amb experiències prèvies 
d’aprenentatge negatives 
(autoconcepte negatiu) i poc 
interessat en les mates.  

JP: alumne competitiu, amb 
altes capacitats (en 
comparació a la mitjana de la 
classe), que no li agrada 
treballar en equip i que 
considera desmotivants les 
classes.  

 

A: alumna cooperativa, a 
nivell cognitiu dins la mitjana 
de la classe, insegura en 
quant a la seva capacitat 
(autoconcepte negatiu) i 
motivada per aprendre.  

 

Figura 11: Perfil 1 d’alumne 

Figura 12: Perfil 2 d’alumne 

Figura 13: Perfil 3 d’alumne 

Figura 14: Perfils d’alumnes 
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INSTRUMENT 3: Entrevista personal amb determinats alumnes (Annex 3) 
 

Donada la llargada de les respostes, s’ha optat per seleccionar només aquelles 
frases més destacades de cada pregunta, transcrivint-les literalment, i 
posteriorment fent-ne un anàlisi global. 
(N = 8, GES 2) 

 

S’ha detectat que la majoria comença sempre pels aspectes negatius i se’ls ha 
d’insistir en que expliquin els positius, això denota que donen més pes a la part 
negativa del seu autoconcepte i moltes vegades n’eclipsa la part positiva. 

 

En l’anàlisi de l’autoconcepte acadèmic, es distingeixen sobretot concepcions 
negatives, i les quals s’atribueixen a diferents orígens: 

- Manca de la competència d’aprendre a aprendre, és a dir, no saben com 
es fa això “d’estudiar”. Creuen que ja és massa tard per aprendre’n. 

- Fruit de la manca d’esforç 
- Fruit de la manca de capacitat 
 

 
 

La majoria creuen tenir un recolzament familiar nul (justificant-lo o no), a 
vegades indiquen diferències entre els progenitors, i també en algunes apunten 
a comentaris negatius cap a ells i el seu esforç. Per altra banda, hi ha alumnes 
que sí que afirmen tenir recolzament i confiança amb els seus pares. 
 

 

Les respostes estan molt relacionades amb la pregunta anterior i és que tenim 
també 2 casos oposats, els que sí que hi tenen una bona relació, i altres que 
coincideixen en que s’han vist desatesos per algun membre de la família, 
denotant una falta d’atenció amb conseqüències negatives. 
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Alguns atribueixen les seves dificultats a factors externs com són els professors 
i tipus de classes o la família, i altres a factors interns (trastorns d’aprenentatge, 
falta d’hàbit). En cap cas però s’identifica cap alumne que s’atribueixi una 
manca de capacitat, aspecte positiu que cal destacar, ja que denota, si més no, 
que són conscients del seu potencial i capacitat. 
 

 

Identifiquem diversitat d’opinions, les quals les podem atribuir als diferents 
interessos, motivació i capacitats dels alumnes, així com també en algun cas a 
experiències passades que potser han condicionat la seva actitud (primer cas). 

 
 

Tots coincideixen en la necessitat i utilitat d’estudiar (valor del coneixement), ja 
sigui per tenir un bon futur, cultura o bé simplement per cobrar més. 
 

 
 

La majoria vénen de cicles formatius o PQPI, i s’incorporen de nou perquè 
veuen la necessitat de tenir el graduat, o bé per continuar estudiant, o bé per 
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temes laborals. El motiu d’haver deixat l’institut en la gran majoria de casos és 
per haver repetit més d’un curs i no poder-hi continuar, o dit d’una altra manera, 
“convidats a marxar” com diu afirma algun d’ells. 

 
 Alguns destaquen que el fet d’haver tingut una mala relació amb algun 
professor/a en el passat, el qual, segons afirmen, els menyspreava i els feia 
comentaris despectius sobre la seva capacitat, els ha influït com a estudiants, i 
inclús com a persones. 

 

 
Destaquen diferents propostes per millorar les classes: fer explicacions més 
generals, classes més dinàmiques, reforç positiu, temes vinculats als seus 
interessos (contextualització) i classes més pràctiques. 
 

 
 

Tenim els dos extrems, aquells que afirmen que tot allò viscut (tan bo com 
dolent) et fa aprendre, com aquells que s’arrepenteixen de moltes coses del 
passat, i entre ells forces destaquen el fet de no haver-se tret la ESO en el seu 
moment.  
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Tots tenen aspiracions a la vida, i la majoria ho tenen força clar. Això denota 
una motivació per seguir avançant per poder aconseguir els seus objectius, per 
tant es plantegen el futur amb il·lusió i esperança i amb una actitud positiva, 
inclús algú va més enllà i no se centra amb l’aspecte professional sinó amb 
“viure feliç”. 
Destaca el noi que afirma “sortir de festa cada dia”, el qual és un dels alumnes 
més passius i el que afirma sentir-se inútil a classe. 

 

 

La pregunta era més àmplia que l’anterior, i la majoria han apuntat en 
treballar/estudiar del que els motiva. Altres van més enllà i es veuen amb una 
vida força “estàndard” dins la nostra societat. En cap cas, cap d’ells dóna cap 
indici de veure’s fracassat en un futur, la qual cosa ens anima a pensar que 
tenen esperança i ganes de treballar per aconseguir un bon futur. 
 

 
 

INSTRUMENT 4: Valoració del treball en grup amb coavaluació i 
autoavaluació (Annex 4) 

(N = 12, GES 2) 

De tots els dossiers revisats, a continuació només es mostren aquelles 
reflexions més destacades pel seu caràcter indicador, ja sigui perquè 
corroboren certs comportaments dels companys (que també han estat 
identificats per les docents) o bé perquè mostren quina és la imatge que tenen 
d’ells mateixos en quant a punts forts i febles (autoconcepte): 
 

I. COAVALUACIONS 

A) QUÍMICA I SOCIETAT 

D: pensa que el JP no respecta la opinió dels altres, no sap demanar ajuda 
quan la necessita i no sap afrontar els conflictes de manera positiva. Aquest 
comportament s’ha detectat durant les classes, i amb la coavaluació es 
demostra que també ho perceben de manera negativa els companys, ja que el 
JP és una persona molt competitiva, amb caràcter i que en algunes ocasions fa 
comentaris que entreveuen un posicionament superior respecte els seus 
companys. 

JP: considera que els altres no tenen iniciativa i no saben expressar bé les 
seves opinions. Demostra clarament el que afirmava D. 
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B) MATES 4 

M: pensa que la V no mostra MAI una actitud positiva. La V és una persona que 
no es relaciona molt amb els companys, i que sol tenir actituds reàcies, 
passives i fins i tot de menyspreu a vegades envers els companys i inclús els 
professors. 

V: pensa que el P mai aporta idees novedoses i que no fa preguntes quan no 
ho sap. Com ja s’ha dit, V a vegades té actituds de força despreci envers els 
companys, i inclús amb actituds de superioritat. 

 

II. AUTOAVALUACIONS 

A) QUÍMICA I SOCIETAT 

D: és conscient de la seva limitació en la comprensió dels conceptes teòrics. 
S’hi esforça però té dificultats grans a nivell cognitiu. 

T: és conscient que no s’expressa molt bé. Per això no intervé gaire a classe, 
adopta una negativa (inseguretat). 

D’aquests dos alumnes en podem extreure un quart perfil d’alumne en quant a 
la seva motivació, dificultats d’aprenentatge, autoconcepte i actitud: 

PERFIL 
ALUMNE 

DIFICULTATS 
D’APRENENTATGE 

MOTIVACIÓ AUTOCONCEPTE ACTITUD 

TIPUS 4 Baixes capacitats Motivat Negatiu Activa 
 

E: és conscient que li costa preguntar el que no sap. Pot denotar algun tipus de 
inseguretat personal de cara al què pensaran els companys. 

J P: ha manifestat diverses vegades que treballa més bé individualment que en 
grup. És molt competitiu i segur d’ell mateix, alta autoestima, no respecte 
massa les opinions dels altres, amb actituds de superioritat. 

B) MATES 4 

M: diu que hauria de callar més, però que li és impossible. A classe adopta una 
actitud de “gracioset” perquè li agrada cridar la atenció. 

T: pensa que hauria de millorar la manera en que s’expressa, esforçant-s’hi 
més. És una noia amb mancances a l’hora d’expressar-se, com a positiu veiem 
que n’és plenament conscient i que vol millorar-ho. 

V: considera que no té idees (Figura 15). Aquesta afirmació és molt contundent 
i denota una falta d’autoestima gran, convertida en un autoconcepte acadèmic 
molt negatiu, de manera que la englobar dins del perfil d’alumne nº 2 
anteriorment descrit.  
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Figura 15: Exemple de resposta d’un alumne amb autoestima baixa 

E: diu que hauria de fer les activitats quan toca i no deixar les coses fins a 
l’últim moment. És una noia aplicada i que s’hi esforça, tot i que en algunes 
ocasions no ha fet els deures, però res destacable. 

A: considera que s’hauria d’aplicar una mica més. Xoca aquesta afirmació ja 
que és l’alumna més responsable del grup, però és autoexigent. 

JP: afirma que hauria de mostrar més interès. Com ja s’ha dit, és un alumne 
amb capacitats bones i que moltes vegades s’avorreix a classe quan el ritme 
s’alenteix, i és llavors quan perd l’interès. 

 
INSTRUMENT 5: Qüestionari post-test (Annex 5) 

 
(N = 15, GES 1 i GES 2) 
 
En el cas de la Figura 16, només s’hi analitzen les preguntes que són diferents 
respecte el pre-test i que ens permeten veure resultats finals. Més endavant ja 
hi ha un apartat específic de comparació del pre vs post-test per veure 
l’evolució. 
 

                                                 
                  molt d’acord              d’acord             en desacord         totalment en desacord 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estic satisfet amb el 
meu treball en la UD 

 

Crec que he après molt 

 

Veig que estudiar 
m’aporta beneficis 
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Figura 16: Percentatges i valoracions mitjanes del post-test 

 

Totes les valoracions en general són positives, aconseguint en la majoria de 
casos un suport de més del 50% dels alumnes enquestats. La única dada que 
té visions negatives és la del treball en grup vs el treball individual, i és que 
en el grup existeixen dos tipus de perfils, aquells (38%) que afirmen que el 
treball en grup els aporta beneficis amb arguments com “pots compartir idees”, 
“el que no saps tu ho pot saber l’altre”, “s’avança més ràpid perquè es reparteix 
la feina”... mentre que per altra banda hi ha alumnes (38%) que tenen un perfil 
més competitiu i individualista i que consideren que el treball en grup “els 
endarrereix” i “els suposa una feina extra”.  

 

INSTRUMENT 6: Entrevista al mentor (Annex 6) 
 
Com que no és molt llarga l’entrevista, s’ha optat per posar-la tota i destacar 
aquells aspectes més rellevants: 
  
1. Quina incidència creus que té l’autoconcepte en la motivació dels 

alumnes de l’AFA les Corts? 
 

L’autoconcepte és un aspecte bàsic en qualsevol persona, però especialment 
en els joves amb qui compartim el seu procés d’aprenentatge. L’alumnat de les 
escoles d’adults d’obtenció del graduat en secundària està format bàsicament 
per un jovent amb un tradició de fracàs escolar des de la primària que es veu 
agreujat a la secundària quan, a més, apareixen altres interessos 
extraescolars. En conseqüència, l’autoconcepte que tenen no és gens 
positiu, i cal fer actuacions en la línia més emocional per poder anar-lo 
transformant. Així veuran l’educació amb una nova mirada, oposada a la que 
tenien. 

 
 

Crec que el treball en grup 
és millor que l’individual

 

Em resultarà útil en la 
meva vida el què après 

 

Em sento més 
motivat/da per estudiar 
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2. Creus adequada la intervenció que s’ha fet a l’aula (treball en grup i 
contextualització de les UD’s) per tal de reforçar i millorar 
l’autoconcepte i la motivació dels alumnes? Perquè? 
 

El treball contextualitzat sempre és positiu ja que hem de fugir el contingut 
teòric sense una realitat que és la que tots trobem al nostre entorn. Quan 
l’alumnat comprova que els seus aprenentatges es poden relacionar amb el 
món exterior al centre educatiu experimenta el plaer de la comprensió. I això 
repercuteix positivament en el seu autoconcepte. Es veuen capaços, alguns 
d’ells per primera vegada, d’entendre fets externs i donar-los una explicació 
científica o social. 
 

No cal expressar que la motivació augmenta també ja que es genera un bucle 
d’aprenentatge i de recerca de nous aprenentatges.  
El treball en grup és una metodologia a la qual no estan acostumat l’alumnat 
dels centres d’adults, amb la qual cosa, primer se’ls d’ensenyar a treballar amb 
aquest sistema per poder, després, començar a fer-lo servir com una eina. I 
aquest procés no s’ha produït durant les pràctiques. 
 
 
3. Quins punts forts i febles hi has identificat en aquesta intervenció? 

Durant la intervenció els punts forts a destacar serien la creació de grups de 
treballs (no grups cooperatius) que permeten debats en la resolució de 
problemes, d’ajuda mútua, de recerca d’interessos comuns... També destacar 
la contextualització com a estratègia d’aprenentatge i la clarificació dels 
criteris d’avaluació des de l’inici de la intervenció. El darrer punt és clau en 
l’educació, i sovint no mostrem la seva importància a l’alumnat i el considerem 
com un tràmit burocràtic. El punt feble a destacar és no haver emprat la 
potencialitat que té el treball cooperatiu. 

 

4. Has identificat a posteriori algun tipus de canvi en el 
comportament/aprenentatge dels alumnes (rendiment, motivació, 
interacció...)? 

El canvi de matèries ha provocat que no es pugui detectar un canvi en el 
comportament de l’alumnat, però és cert que l’alumnat demana més de la 
contextualització per poder assimilar més fàcilment els continguts treballats. 
Es continua treballant per grups obtenint uns resultats força positius. 

- - - 

Com a anàlisi, només dir que comparteixo el 100% de les afirmacions fetes pel 
tutor, tant els aspectes positius apuntats com els negatius. A més, el fet d’estar 
d’acord amb la visió sobre la intervenció valida moltes de les observacions que 
ja s’havien fet a l’aula des de la nostra perspectiva, i empoderen encara més 
les percepcions afirmades al llarg del present treball.  
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4.2.2 ANÀLISI DELS  RESULTATS FINALS OBTINGUTS 

(N = 18, GES 1 i GES 2) 

S’ha considerat convenient utilitzar les notes dels alumnes que han participat 
en la intervenció, com a indicadores d’aprenentatge, ja que no s’ha trobat cap 
metodologia més directe per monitoritzar i “quantificar” l’aprenentatge. S’és 
conscient que equiparar aprenentatge amb notes és reduir-lo i simplificar-lo 
erròniament, però s’ha considerat que la avaluació pot ser un indicador si més 
no de tendència. 

A més, també cal tenir en compte que l’aprenentatge no es mesura en termes 
absoluts de 0 a 10 ja que cal sempre tenir en compte des del punt on es parteix 
(progressió), és a dir, no serà tant l’aprenentatge d’un alumne que ja parteix 
des d’una bona base, que no pas aquell que parteix d’uns coneixements més 
baixos amb una evolució més notòria. Així doncs l’avaluació s’hauria d’haver fet 
per comparació d’una prova de diagnosi de coneixements previs amb una 
prova final de síntesi de coneixements adquirits, per tal de veure’n el progrés. 
Amb tot, es va considerar que per les característiques limitades de temps de 
les UD’s només es faria una exploració d’idees prèvies que només es van fer 
de manera oral i global amb tota la classe i per tant no poden ser objecte 
d’estudi. 

Així doncs, assumint totes aquestes limitacions, tot seguit es presenten els 
resultats de l’avaluació feta. 

 

A) QUÍMICA I SOCIETAT i MATES 1 
 

 

Gràfic 3: Comparativa de notes entre la UD de QS analitzada i la resta d’UDs del trimestre 
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Gràfic 4: Comparativa de notes entre la UD de M1 analitzada i la resta d’UDs del trimestre 

 

Si ens fixem amb les “nostres” notes finals de Química i Societat (Gràfic 3) i 
Mates 1 (Gràfic 4) i les comparem amb la nota mitjana del trimestre (de la resta 
de UD’s fetes), veiem com no podem apreciar-hi diferències significatives, per 
tant no podem afirmar que hi hagi hagut una millora en les notes al aplicar la 
contextualització i la dinàmica del treball en grup, respecte la metodologia més 
tradicional. 

 

A) MATES 4 
 

 

Gràfic 5: Comparativa de notes de l’examen i notes finals de la UD de M4  
 

En el cas del grup de mates 4 (Gràfic 5), s’ha considerat un bon element de 
monitorització de l’aprenentatge a través del treball en grup el fet de comparar 
la nota de l’examen (síntesi d’aprenentatge) amb la nota final, la qual està 
formada per: 50% dossier (diari d’aprenentatge + enquesta pròpia), 30% 
examen i 20% actitud (auto i coavaluació + observació docent). El perquè 
d’aquesta comparació rau en el fet que el 70% restant de la nota   està formada 
en certa manera per l’avaluació del treball en grup transversal fet en tota la UD  
(tant dels exercicis fets al diari d’aprenentatge amb la dinàmica puzle, c om 
amb l’avaluació de l’actitud en el treball en grup). Així, si la nota final és 
superior a la nota de l’examen, podem afirmar en certa manera que el treball en 
grup ha ajudat a millorar la nota, i per tant l’aprenentatge. 

0
2
4
6
8

10

JM J R MT MR AL

Alumnes

COMPARATIVA DE NOTES PRE-POST INTERVENCIÓ (MATES 1)

NOTA FINAL UD ANALITZADA NOTA MITJANA RESTA UD TRIMESTRE

0

2

4

6

8

10

T JP P VC A VL E M
Alumnes

COMPARATIVA NOTES EXAMEN vs NOTES FINALS

NOTA EXAMEN NOTA FINAL



36 
 

Com a resultat doncs, podem veure com en la majoria de casos es compleix 
que la nota final és superior a la de l’examen i per tant el treball en grup ha 
ajudat, en certa manera, a millorar l’aprenentatge dels alumnes. 

 

COMPARACIÓ PRE-TEST vs POST-TEST 
 

S’han comparat les preguntes repetides dels pre-testos amb les dels post-
testos, i a continuació s’exposen els resultats obtinguts en forma de tendència 
(figura 17), tenint en compte si s’ha detectat un empitjorament (↓), una millora 
(↑) o una estabilització (=) de la seva opinió en relació a les afirmacions fetes. 
El criteri mitjançant el qual s’han aconseguit aquestes dades, ha estat 
seleccionar aquella tendència que es donava amb més freqüència entre els 
alumnes (≥ 50%). (N = 15) 
 

  

Estic convençut/da 
que tinc bones 

qualitats per 
estudiar 

Jo confio amb mi 
mateix/a 

He canviat la visió 
sobre mi mateix 
(autoconcepte) 

Ara em veig més 
capaç d’aconseguir 
el que em proposi 

Als meus 
companys els 

importa la meva 
opinió 

Quan alguna cosa 
no em surt, penso 
que en el futur ja 

em sortirà 



37 
 

  

Em sento més motivat per 
estudiar 

Sóc l’alumne que 
vull ser 

Trobo les classes 
avorrides 

Em considero 
una persona 
competent 

Figura 17: Anàlisi de la tendència d’evolució de les respostes pre-test i post-test 
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5. CONCLUSIONS  
 
5.1 CONCLUSIONS DE L’ANÀLISI DE LA INTERVENCIÓ 

 

Tot seguit es fa un breu resum sobre les evidències que s’han trobat entorn als 
objectius que ens plantejàvem al principi del treball. 

Cal dir però, que l’estudi realitzat només pretén ser una primera diagnosi sobre 
el tema, de manera que donada la poca mostra de la qual partim, i el poc temps 
i intervencions que s’han pogut fer, les afirmacions que a continuació fem no 
les podríem generalitzar i extrapolar, ja que s’hauria de fer un bon tractament 
estadístic de les dades per veure si són significatives, i a més, caldria fixar bé 
les variables a estudiar i poder-les monitoritzar abans i després de la 
intervenció. 

 

 Pel que fa a l’autoconcepte dels alumnes de l’escola d’adults... 
(objectiu específic 1.1) 

Inicialment trobem un perfil d’alumnes que no pensen que puguin ser bons 
estudiants, en general no els agraden massa les ciències, no creuen tenir 
capacitat per aprendre ràpidament les assignatura, amb concepcions negatives 
sobre la seva opinió respecte a la dels companys i on sobretot insisteixen en 
que la responsabilitat major de no aprovar són ells mateixos (67%), tot i que la 
majoria demostren confiar en ells mateixos. També s’ha identificat 
l’autoconcepte familiar com a força influenciable en l’autoconcepte de l’alumne 
sobretot fruit de la manca de confiança i recolzament dels seus progenitors 
(Figura x pre-test). 

Després de la intervenció feta, aquest autoconcepte s’ha vist modificat 
positivament en quant a la seva capacitat i qualitats per aconseguir els seus 
objectius, la seva opinió respecte el que pensen els companys sobre ells 
mateixos, en quant a no renunciar fins a aconseguir allò que es proposen, i 
sobretot denoten un augment en la seva motivació en general. Per contra però, 
no s’han trobat diferències significatives en quant a la seva competència com a 
persones (recordem que ja partíem d’una confiança alta en general) (Figura x 
comparativa pre-postest). 

A més, destacar que s’ha detectat en les entrevistes amb diversos alumnes que 
atribueixen les seves dificultats a la falta d’hàbit, és a dir, en certa manera a la 
competència d’aprendre a aprendre, ja que afirmen que no saben com estudiar, 
i que com que no els hi han ensenyat mai, ja és tard per aprendre’n, tal i com 
afirmava Gargallo (1992). D’aquesta afirmació en sorgeix la reflexió de la gran 
importància que té ensenyar aquesta competència des de ben petits, ja que 
serà la base de qualsevol aprenentatge. 
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 Pel que fa al tipus d’activitats que augmenten la motivació... (objectiu 
específic 1.2) 

Hem observat que els motiven més les activitats més pràctiques i de treball en 
grup i sobretot les que utilitzen les TIC, sent doncs les sessions menys 
apreciades aquelles més teòriques o de treball autònom. A més, valoren 
positivament el fet de poder valorar les sessions amb l’ús d’emoticones, ja que 
és una realitat propera a ells, i converteix una activitat feixuga com és la 
valoració en una activitat més o menys atractiva (Figura x) 

A més aquelles activitats amb alt grau d’autonomia i llibertat en la tria del tema, 
disseny, metodologia... fa que tinguin més inquietuds per estudiar allò que els 
interessa i per tant estiguin més motivats, de manera que podem afirmar que 
l’aprenentatge i la motivació sorgeixen a partir de la seva curiositat i interessos, 
tal i com afirmava Slater (2002). 

En definitiva doncs, el fet de diversificar el tipus d’activitats durant les 
classes sembla ser un recurs positiu per augmentar la motivació dels alumnes, 
ja que fa que tots es puguin sentir còmodes en alguna d’elles i puguem també 
així explotar les potencialitats i intel·ligències múltiples que tenen els alumnes, i 
més en una escola d’adults on la heterogeneïtat és tan gran. 

 

 Pel que fa a la metodologia emprada, és a dir, la contextualització i el 
treball en grup... (objectiu específic 1.3) 

Observant les valoracions dels alumnes i la del tutor, veiem com les activitats 
contextualitzades entorn a temes propers als alumnes i que a més resultin 
útils per la seva vida, agraden més als alumnes i també fan augmentar la seva 
motivació per continuar aprenent entorn a aquell tema, confirmant doncs el que 
ja afirmava en el seu estudi Caamaño, A. (2005). 

En quant al treball en grup, hi ha diversitat d’opinions segons sobretot el perfil 
dels alumnes. Per una banda tenim aquells alumnes (38%) que consideren que 
el treball en grup aporta beneficis a tots els seus integrants, sobretot en quant a 
economització de temps, intercanvi d’opinions i enriquiment dels coneixements, 
mentre que hi ha el perfil oposat (alumnes més competitius i amb ritmes 
d’aprenentatge més ràpids, un 38% també) que consideren desmotivant el 
treball en grup ja que en certa manera els perjudica ja que fa alentir el ritme i 
han d’agafar un rol de “professor”. D’aquesta manera doncs, no podem afirmar 
que el treball en grup sigui una estratègia de motivació en el 100% dels 
alumnes, sinó més aviat un bon recurs per la motivació d’aquells alumnes amb 
ritmes d’aprenentatge més lents. 

Veient els resultats doncs, ens n’adonem que la nostra primera intuïció de fer 
grups cooperatius en comptes de treball en equip, hagués estat potser més 
enriquidora també per aquests alumnes que el valoren negativament, sobretot 
pels motius que exposa Pujolàs (2003), de manera que de cara al futur, es 
tindrà més en compte a l’hora de dissenyar la gestió d’aula. 
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 Pel que fa a l’estudi de la relació entre l’autoconcepte, la motivació i 
les dificultats d’aprenentatge... (objectiu general) 

 
Tal i com apuntava Valle et al. (2007), la motivació està formada per 3 
components, tot i que amb el nostre estudi hi hem afegit una quarta dimensió, 
la de les preferències personals, i a més, hem pogut desglossar aquestes 4 
dimensions en subdimensions (Figura 18) que ens han ajudat a comprendre 
millor l’origen i les característiques de la motivació en els nostres alumnes del 
CFPA. 
  

 
 

Figura 18: Dimensions i subdimensions que hem trobat condicionen la motivació 

 

En quant a les dificultats d’aprenentatge que presenten els alumnes a l’inici 
de la intervenció, es detecta que tenen diferents orígens, diferenciant factors 
externs com són els professors i tipus de classes o la família, i factors interns 
(trastorns d’aprenentatge, falta d’hàbit...). Amb la nostra intervenció només hem 
pogut modular aquells que eren externs a ells, diversificant doncs el tipus de 
classes i fent-les al màxim d’adaptades als seus interessos i ritmes.  

Com ja s’ha dit anteriorment, només podem afirmar que s’ha detectat una 
millora en l’autoconcepte acadèmic en la seva dimensió sobre la predisposició 
de seguir treballant per aconseguir superar aquestes dificultats (actitud positiva 
envers les dificultats), tal i com apuntava Sánchez (2000), el qual afirmava que 
l’autoconcepte acadèmic es troba a la base del futur èxit/fracàs de l’alumne. Pel 
que fa a l’aprenentatge en si, no podem afirmar que hi hagi hagut una millora 
apreciable en aquestes dificultats, ja que la metodologia emprada per avaluar-
ne el progrés ha estat l’avaluació i els resultats si bé mostren una lleugera 
millora en les notes finals, no podem considerar-los del tot fiables ja que 
s’hauria d’haver analitzat en base a la per comparació d’una prova de diagnosi 
de coneixements previs amb una prova final de síntesi de coneixements 
adquirits, per tal de veure’n el progrés real. 

Ara bé, si fem un visió global de les variables estudiades i relacionem tots els 
factors a tenir en compte, pel que hem pogut entreveure en l’estudi, existeixen 
4 perfils d’alumnes en relació a la seva motivació, capacitat d’aprenentatge, 
autoconcepte i actitud. És veritat però que la mostra de la qual partim és molt 
baixa i per tant no s’han pogut fer rèpliques ni comparar un grup prou nombrós 
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per poder treure’n uns perfils perfectament fonamentats i clars, simplement són 
pinzellades del que es podria trobar en un grup més gran, per tant la validesa 
de la conclusió també podria ser relativa. A més, s’hauria d’haver fet una 
estadística més profunda, amb correlacions entre variables, però no s’ha 
considerat oportú perquè sobrepassa les aspiracions del treball, ja que només 
es volia fer una diagnosi superficial i de prospecció de tendències. 

Assumint aquestes limitacions, trobem que hi ha una relació força clara entre la 
motivació dels alumnes per aprendre i la seva actitud a les classes (amb alguna 
excepció), així com també notem una certa correlació entre les dificultats 
d’aprenentatge i l’autoconcepte, sent doncs aquells alumnes amb un major 
autoconcepte, aquells que tenen unes menors dificultats d’aprenentatge. 

Amb tot però, no podem relacionar estrictament les dificultats d’aprenentatge i 
l’autoconcepte amb la motivació, ja que depèn de múltiples factors (Figura 18), i 
per tant, tal i com es veu en la Figura 19, trobem alumnes desmotivats amb 
capacitats tant altes com baixes, i amb autoconceptes tant negatius com 
positius. 
 

PERFIL 
ALUMNE 

DIFICULTATS 
D’APRENENTATGE 

MOTIVACIÓ AUTOCONCEPTE ACTITUD 

TIPUS 1 Altes capacitats Desmotivat Positiu Activa 

TIPUS 2 
Capacitats 
mitjanes 

Motivada Negatiu 
(inseguretat) Activa 

TIPUS 3 
Capacitats 
mitjanes 

Desmotivat Negatiu 
(experiència prèvia -) Passiva 

TIPUS 4 Baixes capacitats Motivat Negatiu Activa 
 

Figura 19: resum dels perfils identificats 

 

 

 

 

 

 

 

5.2  VALORACIÓ PERSONAL DE L’EXPERIÈNCIA 

Com a millores, segurament redissenyaria els instruments i els agruparia per 
tal de no tenir al final tants resultats que moltes vegades han estat repetitius. A 
més, potser només em centraria en estudiar l’autoconcepte en general i no tant 
específicament desglossant les diferents dimensions, ja que això aporta un 
grau de complexitat a l’estudi que moltes vegades fa que es pugi perdre el fil 

 

D’aquesta manera doncs, i tenint en compte les consideracions fetes 
anteriorment, i en base als resultats obtinguts amb seu corresponent anàlisi i 
justificació, podem validar la hipòtesi inicial que afirmava que treballar amb 
metodologies més participatives (treball en grup) i temes més propers als 
alumnes (contextualització), ajuda a millorar l’autoconcepte i (en certa 
manera) la motivació dels alumnes en la formació d’adults. 
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conductor del què realment s’està estudiant (relació motivació-autoconcepte-
metodologies a l’aula). 

Pel que fa a les modificacions fetes durant el procés, en són bastantes, ja que 
el plantejament de l’anàlisi de la intervenció s’ha anat perfilant i amotllant fins 
l’últim moment en base a les observacions fetes a l’aula; passant per la 
introducció d’algun instrument extra per completar l’anàlisi; o bé amb la 
modificació dels objectius per tal d’adaptar-los a la realitat que ens hem anat 
trobant. Però com tota investigació, és un procés viu i canviant, metamorfitzant-
se per obtenir l’adaptació perfecte. 

 

Com a aprenentatge personal, destacar primerament què implica la recerca 
educativa, ja que provenim d’uns ensenyament científics on el tipus de recerca 
és molt diferent. En segon lloc, treballar a l’aula amb alumnes “reals” i veure 
com la teva intervenció pot fer canviar el seu aprenentatge fa que la l’acció 
docent prengui una importància real que fins ara només havíem vist en la 
teoria, alhora que et fa adonar de la responsabilitat que assumeixes.  

També destacar l’aprenentatge “esponja”, el qual hem pogut fer gràcies a la 
tutorització durant les pràctiques i de les quals ens hem pogut nodrir de 
l’experiència i consells tant del mentor com dels tutor i la resta d’equip docent 
del centre. I finalment l’aprenentatge amb els alumnes, ja que te n’adones que 
mai deixes d’aprendre i realitzant la tasca de docent l’aprenentatge amb els 
alumnes és recíproc i molt enriquidor.  

I finalment també remarcar l’aprenentatge en un camp tan desconegut per mi 
com és la psicologia educativa, la qual m’ha sorprès molt positivament, i és que 
a través d’ella se m’ha fet evident la necessitat com a docents d’abordar temes 
de manera interdisciplinar, els quals molt sovint creiem purament pedagògics, i 
que moltes vegades van més enllà.  

 
I ja per acabar, i mirant cap al futur, el present estudi pretén ser una primera 
diagnosi de la situació, el qual permet posar les bases per un estudi més 
profund i de visió més sistèmica i globalitzada en el marc del col·lectiu de la 
formació d’adults. S’ha volgut fer una petita pinzellada dels factors més 
importants que condicionen l’aprenentatge de les persones adultes 
(autoconcepte, motivació, experiències prèvies, metodologia d’aprenentatge...) 
des d’una visió global i tenint en compte els factors més importants que hi 
incideixen. Tot i això, de cara al futur es plantegen nous reptes i noves 
preguntes a investigar, les quals podran donar llum a una qüestió que no està 
molt estudiada en la bibliografia, com és la influència dels factors més 
emocionals i personals, en l’aprenentatge d’un col·lectiu d’alta complexitat com 
és les persones adultes, i com el paper del docent hi té un funció determinant 
per assegurar el seu èxit en l’aprenentatge i en el seu futur. 
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7. ANNEXOS 

ANNEX 1. INSTRUMENT 1: Qüestionari pre-test 
 

Asignatura:.....................................................         Sexo:......................... 
Edad: .....................................           Curso: ...................... 
 

Marca con una cruz según la frecuencia de las siguientes afirmaciones 
 

 
 Nunca 

A 
veces 

Habitualmente Siempre 

 Pienso que se me puede dar bien 
estudiar 

    

 
 Creo que me gustan las ciencias     

 Aprendo rápidamente las 
asignaturas 

    

 A mis compañeros les importa mi 
opinión 

    

 A mis compañeros les gustan mis 
ideas 

    

 Me siento una persona querida     

 Siempre hago lo que tengo que 
hacer 

    

 Estoy convencido/a que tengo 
buenas cualidades para estudiar 

    

 Pienso que soy capaz de aprobar 
las asignaturas (ciencias) si me lo 
propongo  

    

 Mis padres confían en mi     

 Yo confío en mí mismo/a     

 Pienso que la culpa 
que NO apruebe la 
tiene: 

El profesor     

Mi familia     

Yo     

 Cuando algo no mes sale, pienso 
que en el futuro ya me saldrá 

    

 Dejo para mañana lo que tenía que 
hacer hoy 

    

 Me considero una persona 
competente 

    

 Me inclino a pensar que soy un 
fracasado/a 

    

 Pienso que NO soy buena persona     

 
Soy el alumno que quiero ser 

    

 
 Pienso que estudiar es una pérdida 

de tiempo 
    

 Las cosas que me enseñan en clase 
las encuentro útiles 

    

 Encuentro las clases aburridas     

 

Gracias por tu colaboración! 
 

(cada color correspon a una dimensió a estudiar, veure apartat 3.2 ) 
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ANNEX 2. INSTRUMENT 2: Graella de valoració de sessió 

 
VALORA LA SESSIÓ  

(Hi estic totalment d’acord ; hi estic d’acord ; no hi estic d’acord del tot ; hi estic totalment en desacord ) 
 

M’he sentit 
còmode 
amb la 
sessió 

M’ha 
semblat 
interes-
sant el 
què he 
après 

M’ha 
semblat 

útil el què 
he après 

M’ha 
agradat més 
treballar en 
equip que 
individual-

ment 

Crec que 
he après 

molt 

M’he vist 
molt capaç 
de realitzar 

la tasca 
sense 

problemes 

Després 
de la 

sessió 
estic més 
motivat/da 

       
 
 
- Puntuació global de la sessió (de l’1 al 10):  
 
- Destaca el què més t’ha agradat: 
 
 
- Tens alguna proposta de millora? 
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ANNEX 3. INSTRUMENT 3: Entrevista personal amb determinats alumnes 
 

Dimensions Indicadors Preguntes 

Autoconcepte 
i Afectiva 

Autoimatge Cuéntame en 1 minuto como eres. 

Autoconcepte 
familiar 

Qué opinan mis padres de ti? Confían en ti? 
 
(si es veu l’alumne predisposat i que pot haver-
hi algun aspecte familiar potent darrera se li 
pot fer la pregunta següent) 
 
Cuál es tu relación con tus padres? Te han 
apoyado/cuidado siempre?  

Autoconcepte 
acadèmic 

Cómo te describirías como estudiante? 
 
A qué atribuyes que tengas dificultades en las 
clases? 
 
Normalmente en las clases cómo te sientes? 

a) Cómodo 
b) Frustrado 
c) Aburrido 
d) Inútil 

Valor del 
coneixement 

Utilitat 
coneixement 

Para que crees que estudiar es importante? 

Experiències 
prèvies 

Cuál es el motivo de volver a estudiar? 
 
En el pasado has tenido alguna mala 
experiencia con algún profesor / compañero? 
Te ha marcado de alguna manera en tu 
aprendizaje? 

Motivació  
Origen de la 

motivació 
Qué necesitas para motivarte? 

Expectatives 
Expectatives 

de futur 

Si pudieras cambiar algo de tu vida, ¿qué 
cambiarías? 
 
Si pudieras hacer lo que quisieras en la vida, 
qué harías? 
 
Cómo te gustaría verte dentro de 5 años? 
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ANNEX 4. INSTRUMENT 4: Valoració del treball en grup  

COAVALUACIÓ 
 
 
Estudiant avaluat:.................................................................................... 
Estudiant que avalua: ……………………………………………………... 
Assignatura:.............................................   UD:...................................... 

 
Puntuació:     Sempre (5 punts)    A vegades (3 punts)    Mai (0 punts) 

Aspecte a avaluar Sempre A vegades Mai 

Assistència    

Assisteix a les classes    

És puntual a les classes    

Relació amb els companys    

Participa activament amb el treball col·laboratiu    

Aporta idees novedoses pel treball     

Respecta l’opinió dels companys     

Mostra una actitud positiva     

Interès en les classes    

Realitza les activitats que se li proposen    

Presta atenció a les classes    

S’esforça per aprendre     

Fa preguntes quan no sap alguna cosa    

Té iniciativa en la recerca d’informació    

Participació en les classes    

Participa activament i regularment en les classes    

Expressa opinions de manera raonada i coherent    

Ajuda en l’elaboració del producte final    

 
Puntuació total (sobre 42): __________ 
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AUTOAVALUACIÓ 
 
Estudiant: :..................................................................................................... 
 
Assignatura:.............................................   UD:............................................. 

 
 
 

Després de veure els ítems que has valorat del teu company/a, fes les reflexions 
següents: 
 

Considero que he treballat bé en el següents aspectes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Considero que podria millorar en els següents aspectes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Proposa com ho podries canviar: 
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ANNEX 5. INSTRUMENT 5: Qüestionari post-test 

Asignatura:.....................................................         Sexo:......................... 
Edad: .....................................           Curso: ...................... 
 
Marca con una cruz en función del grado de acuerdo con el que estés: 

 
 

Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
 Estoy satisfecho con mi trabajo en 

la UD 
    

 Creo que he aprendido mucho     

 He cambiado mi visión sobre mí 
mismo 

    

 Ahora me veo más capaz/motivado 
de conseguir lo que me proponga 

    

 Veo que estudiar me aporta 
beneficios 

    

 Creo que el trabajo en grupo es 
mejor que el individual 

    

 Me resultará útil en mi vida lo que 
he aprendido  

    

 A mis compañeros les importa mi 
opinión 

    

 Estoy convencido/a que tengo 
buenas cualidades para estudiar 

    

 Yo confío en mí mismo/a     
 Cuando algo no mes sale, pienso 

que en el futuro ya me saldrá 
    

 Me considero una persona 
competente 

    

 Soy el alumno que quiero ser     
 Encuentro las clases aburridas     
 Me siento más motivado para 

estudiar 
    

 
Gracias por tu colaboración! 

 
 

(cada color correspon a una dimensió a estudiar, veure apartat 3.2 ) 
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ANNEX 6. INSTRUMENT 6: Entrevista al mentor 
 

 
1. Quina incidència creus que té l’autoconcepte en la motivació dels 

alumnes de l’AFA les Corts? 
 
 
 

2. Creus adequada la intervenció que s’ha fet a l’aula (treball en grup i 
contextualització de les UD’s) per tal de reforçar i millorar 
l’autoconcepte i la motivació dels alumnes? Perquè? 

 
 
 
3. Quins punts forts i febles hi has identificat en aquesta intervenció? 

 

4. Has identificat a posteriori algun tipus de canvi en el 
comportament/aprenentatge dels alumnes (rendiment, motivació, 
interacció...)? 

 

  



52 
 

ANNEX 7. RESULTATS DETALLATS  
 

PRE-TEST 

  
Freqüència absoluta % 

    
Nunca 

A 
veces 

Habitual. Siempre Nunca 
A 

veces 
Habitual. Siempre 

Pienso que se me puede dar 
bien estudiar 

3 8 3 1 20 53 20 7 

Creo que me gustan las ciencias 4 9 1 1 27 60 7 7 

Aprendo rápidamente las 
asignaturas. 

2 8 5 0 13 53 33 0 

A mis compañeros les importa 
mi opinión 

0 10 3 1 0 71 21 7 

A mis compañeros les gustan 
mis ideas 

0 11 2 0 0 85 15 0 

Me siento una persona querida 0 3 6 5 0 21 43 36 

Siempre hago lo que tengo que 
hacer 

1 4 7 3 7 27 47 20 

Estoy convencido/a que tengo 
buenas cualidades para estudiar 

3 2 7 3 20 13 47 20 

Penso que soy capaz de aprovar 
las assignaturas  (ciencias) si 
me lo propongo  

0 2 4 9 0 13 27 60 

Mis padres confian en mi 3 1 3 8 20 7 20 53 

Yo confio en mi mismo/a 1 3 1 9 7 21 7 64 

Pienso 
que la 
culpa 
que NO 
apruebe 
la tiene: 

El professor 7 2 0 1 70 20 0 10 

Mi família 7 2 0 0 78 22 0 0 

Yo 0 3 2 10 0 20 13 67 

Cuando algo no me sale, pienso 
que en el futuro ya me saldrá 

3 5 5 2 20 33 33 13 

Dejo para mañana lo que tenía 
que hacer hoy 

1 7 4 3 7 47 27 20 

Me considero una persona 
competente 

0 5 8 2 0 33 53 13 

Me inclino a pensar que soy un 
fracasado/a 

9 4 1 0 64 29 7 0 

Pienso que NO soy buena 
persona 

12 3 0 0 80 20 0 0 

Soy el alumno que quiero ser 4 3 6 2 27 20 40 13 

Pienso que estudiar es una 
pérdida de tiempo 

9 5 1 0 60 33 7 0 
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Las cosas que me enseñan en 
classe las encuentro útiles 

1 5 6 3 7 33 40 20 

Encuentro las clases aburridas 2 8 3 2 13 53 20 13 

 

NOTES 
 

QUÍMICA I SOCIETAT 

Alumne 
DOSSI

ER 
CAMPANYA PRESENTACIO 

LAB. 
1 

LAB. 
2 

ACTITUD 
NOTA 
FINAL 

UD 

NOTA MITJANA 
RESTA 

TRIMESTRE 
 20% 25% 15% 10% 10% 20%  

 

T 7 4 3 0 7 7 5 5,03 

E 7 6 7 9 0 8 6 6,08 

D 5 2 0 0 7 7 4 4,39 

JP 6 5 5 9 8 9 7 4,76 

 

MATES 1 

 

 

MATES 4 

 

 

  

Alumne NOTA EXAMEN NOTA DEURES NOTA ACTITUD NOTA FINAL UD ANALITZADA NOTA MITJANA RESTA TRIMESTRE
JM 2,15 5 7 3,205 3,4

J 7,85 1 6 6,295 5,5
R 8,5 8 8 8,35 6,6

MT 10,7 6 7 9,39 9,2
MR 6,15 8 6,5 6,555 4,1
AL 10,35 5 5,5 8,795 5,2

Alumne NOTA EXAMEN NOTA FINAL
T 8,1 8,4
JP 7,5 7,6
P 0 4,8
VC 8,85 6,7
A 5,8 7,4
VL 4,15 7,1
E 6,7 7,8
M 1,25 3



54 
 

COMPARACIÓ PRE-TEST vs POST-TEST 

 

 

 Química Mates 4 Mates 1 Tendència 

Alumnes JP T E M VC PM A PD VL AL R MR JM MT  
He cambiado mi 
visión sobre mí 
mismo 

- + - - + + + - + + - - + +  

Ahora me veo 
más capaz de 
conseguir lo que 
me proponga 

- + + - + + + - - + - + + + 

 

A mis 
compañeros les 
importa mi 
opinión 

= + + - = + + + + + + + = + 

 

Estoy 
convencido/a 
que tengo 
buenas 
cualidades para 
estudiar 

= = + = + - + + = + + + - = 

 

Yo confío en mí 
mismo/a = = = = + = + + - = = + - -  

Cuando algo no 
mes sale, pienso 
que en el futuro 
ya me saldrá 

+ + + + + + - = + + + + - + 

 

Me considero 
una persona 
competente 

= + + = = = = - + = = + = = 
 

Soy el alumno 
que quiero ser = = = = - = + = - = = + = = 

 

Encuentro las 
clases aburridas = - + = + = = - + - + = + - 

 

Me siento más 
motivado para 
estudiar 

= + + - + + + - + - + + = + 
 

 

  

ha empitjorat la seva opinió ha millorat la seva opinió té la mateixa opinió 
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VALORACIÓ DE SESSIONS 
 

QUÍMICA I SOCIETAT 

 

 

MATES 4 

 

1 1 2 2 1 1,5 2 1 1 1 1,3 2 1 2 2 1,8 3 2 1 1 1,8 3 2 1 2 2 1 1 2 1 1,3 2 3 2 2 2,3
2 1 1 1 1 1,0 2 1 1 2 1,5 1 2 1 1 1,3 1 2 1 2 1,5 2 2 1 2 1,8 1 1 1 1,0 2 1 1 1 1,3
3 1 1 1,0 1 1 1,0 2 1 1,5 3 1 2,0 2 1 1,5 1 1 1,0 1 1 1,0
4 2 1 2 1 1,5 2 1 1 1 1,3 2 2 1 1 1,5 3 1 2 1 1,8 2 1 1 2 1,5 1 1 1 1 1,0 2 1 2 1 1,5
5 2 2 3 2,3 3 1 3 2,3 2 1 2 1,7 3 1 3 2,3 3 2 2 2,3 1 1 2 1,3 3 1 2 2,0

6 2 1 2 1,7 2 1 2 1,7 3 1 2 2,0 3 1 2 2,0 3 1 2 2 1 2 2 1,7 3 2 2 2,3

MITJANA 1,5 1,5 1,6 1,9 1,9 1,2 1,8

aprenentatge capacitat motivaciósentit còmode interessant util treball grup

Totalment d'acordD'acord No hi estic d'actod del totTotalment en desacordMitjana sessionsMitjana ítem
Sessió 1 3 2 2 1,9
Sessió 2 3 4 1 1 2,0
Sessió 3 1 2 1 3,0
Sessió 4 1 4 1,8
Sessió 5 2 3 1,6
Sessió 6 4 2 1,3 1,9
Sessió 1 2 4 1 1,9
Sessió 2 2 3 3 1 2,3
Sessió 3 2 1 1 2,8
Sessió 4 1 3 1 2,0
Sessió 5 2 1 1 1,8
Sessió 6 1 3 2 2,2 2,1
Sessió 1 1 3 1 2 2,6
Sessió 2 3 3 1 2 2,2
Sessió 3 1 2 1 3,0
Sessió 4 1 3 1 2,0
Sessió 5 2 3 1,6
Sessió 6 3 1 2 2,3 2,3
Sessió 1 4 1 1 1 1,9
Sessió 2 4 2 1 2 2,1
Sessió 3 1 2 2,7
Sessió 4 3 3 1,5
Sessió 5 2 2 1,5
Sessió 6 3 2 1 1,7 1,9
Sessió 1 1 3 2 1 2,4
Sessió 2 2 4 1 2 2,3
Sessió 3 1 3 2,8
Sessió 4 1 3 1 2,0
Sessió 5 2 2 1,5
Sessió 6 2 3 1,6 2,1
Sessió 1 2 2 3 2,1
Sessió 2 4 2 3 1,9
Sessió 3 1 1 2 2,3
Sessió 4 1 2 1 1 2,4
Sessió 5 2 2 1,5
Sessió 6 2 2 2 2,3 2,1
Sessió 1 2 2 1 2 2,4
Sessió 2 2 3 2 2 2,4
Sessió 3 1 2 1 3,0
Sessió 4 1 3 1 2,2
Sessió 5 2 2 1,5
Sessió 6 2 2 1 1 2,2 2,3

Després de la sessió estic més motivat/da

M'he sentit còmode amb la sessió

M'ha semblat interessant el que he après

M'ha semblat útil el que he après

M'ha agradat més treballar en equip que 
individualment

Crec que he après molt

M'he vist molt capaç de realitzar la tasca 
sense problemes


