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1 Introducció 
 
 
L‟educació esdevé un motor dins la societat i en els professors recauen les funcions de ser productors de 
coneixement en els seus diferents àmbits de la docència, recerca i innovació. 
 
Avui en dia es fan esforços des de l‟administració, les universitats i els diferents ens educatius per mirar de 
crear xarxes de professors que promoguin la innovació i la investigació docent relacionada amb la millora 
dels processos i estratègies d‟aprenentatge i l‟avaluació. 
 
Des d‟aquest Treball Final de Master s‟ha pretès de posar un grà de sorra a respondre a aquestes 
necessitats investigant en les principals problemàtiques observades durant el pràcticum i s‟ha mirat de 
treballar en nous procediments que millorin l‟acció docent. 
 
Durant les pràctiques es va observar que els professors de tecnologia fan servir bastant els recursos TIC 
durant les seves explicacions magistrals o per subministrar els deures o corregir-los. Des del departament 
es fomenta la innovació en els recursos del professor, però no s‟incentiva la innovació en les metodologies. 
De fet, els professors se senten còmodes amb la metodologia que porten molts anys utilitzant. 
 
D‟altre banda es va observar que els resultats dels alumnes no eren els esperats per els professors i existia 
una sensació de que els alumnes no treballaven ni estudiaven el necessari. 
 
Amb aquest treball no s‟ha pretès fer una investigació profunda sobre aspectes teòrics sinó que, d‟una 
forma senzilla i plana investigar sobre les necessitats a ser satisfetes i millorar l‟acció docent mitjançant 
accions concretes.  
 
En aquest sentit aquest treball pot ser un exemple de com aplicar la investigació i la millora docent dels 
processos d‟aprenentatge des de dins de l‟aula amb el dia a dia d‟un centre de secundària. 
 
La millora de l‟acció docent s‟ha contextualitzat dins del marc del pràcticum en l‟objectiu concret d‟aquest 
treball Final de Master. 
 
 

1.1 Objectiu del TFM. 

 
 
Implantar canvi metodològic que recau en els rols adoptats pel professorat i l‟alumnat focalitzats en el canvi 
de paradigma: 
 

“L’esforç i el suport de la resta del l’equip ens farà mes fàcil el camí de l’aprenentatge”. 
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2 Definició i context del problema. 

2.1 Situació Actual. 

2.1.1 El grup classe 
 
Els diferents grups observats durant les pràctiques són grups heterogenis amb diferents nivells 
d‟aprenentatge.  
 
En aquest apartat ens centrarem en el grup amb que s‟ha treballat el mètode de treball cooperatiu que és el 
grup de primer de Batxillerat.  
 
El grup de Tecnologia Industrial I és un grup molt petit format per nou alumnes, tots barons. 
 
Malgrat això, hi ha alguns aspectes que trenquen la homogeneïtat del grup. 
 
El principal aspecte és el ritme d‟aprenentatge. En realitat,s‟hi han constatat tres ritmes clars d‟aprenentatge, 
com a conseqüència de les seves capacitats i  motivacions personals. Hi ha un grup de tres alumnes amb 
un ritme d‟aprenentatge elevat i que treballen molt bé de forma individual. Tenim un segon grup, format per 
tres alumnes que els hi agraden les Tecnologies i van seguint el ritme de la classe a un ritme d‟aprenentatge 
més lent atenent a les seves capacitats individuals. Per últim, trobem a aquells que presenten un ritme 
d‟aprenentatge molt més lent, principalment com a conseqüència del seu grau de motivació, ja sigui perquè 
dediquen molt temps als seus hobbies (informàtica, robòtica) o perquè han adoptat una posició acomodada i 
s‟han fixat unes altres prioritats, deixant de banda els estudis.  
 
D‟ un altre costat hi trobem aspectes que són comuns al grup. 
 
La seva capacitat de treball. Tots ells tenen unes capacitats molt superiors a les que realment demostren a 
l‟aula. Estan molt acostumats a que als cursos anteriors eren els que més destacaven i que no havien de 
dedicar grans esforços. La realitat és que estan subjectes a la “llei del mínim esforç”: com que el treball diari 
no s‟avalua, només es preparen per a l‟examen, els dies previs a la prova. Tampoc no li donen gaire 
importància, ja que si no aproven, encara els hi queda la possibilitat de presentar-se a la recuperació.  
 
El grau de respecte al professor. Respecten el treball i l‟esforç del professor i valoren molt positivament quan 
un professor es preocupa per ells. Estan acostumats a un tractament molt proper amb el professor i encara 
que no arriben a perdre el respecte, contínuament intenten crispar el professor amb intervencions 
disruptives del ritme de la classe. 
 
El grau de motivació. Tots ells consideren la Universitat com una possibilitat bastant clara; però, encara la 
veuen molt lluny. Assumeixen la idea que són només estudiants de Batxillerat; la Universitat està reservada 
per a gent més gran.Com a conseqüència, les PAU són per a ells un objectiu a llarg termini. 

2.1.2 Metodologia actual 

 
La observació durant les pràctiques a l‟aula sempre ha estat de professors de tecnologia als diferents 
nivells. 
 
Tots ells són professors amb una formació tècnica i amb una experiència dilatada a l‟educació. La major part 
del departament són professors que feien formació professional als sistemes educatius anteriors i tenen un 
gran domini dels continguts de tecnologia. 
 
Cadascú té el seu tarannà i la seva forma de fer-se amb el grup classe i tots els sistemes els hi funcionen. 
 
Alguns opten per un sistema molt proper amb l‟alumnat i els deixen fer la seva, arribant a un equilibri 
constructiu en el que l‟alumne no es troba angoixat i va fent i seguint la assignatura. 
 
Altres opten per un sistema més distant. Es mostren durs i marquen molt el que es pot fer i no es pot fer a 
classe. 
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El professorat dels grups observats a l‟àrea de Tecnologia s‟adapten a les necessitats dels diferents grups 
classe i necessitats individuals de l‟alumnat atenent la seva diversitat. 
 
La metodologia predominant duta a terme pel professorat és: 
 

 Explicació magistral del professor. 

 Deures per a l‟alumnat. 

 L‟alumnat fa els deures. 

 Correcció dels deures a l‟aula. 
 
El resultat observat en un percentatge superior al 50% dels casos individuals del alumnat és: 
 

 Explicació magistral del professor. 

 Deures per a l‟alumnat. 

 Un elevat percentatge d‟alumnes no fan els deures. 

 Un elevat percentatge d‟alumnes van fent (copien) els deures a mesura que es van corregint a 
l‟aula. 

 Un baix percentatge de l‟alumnat corregeixen els deures a l‟aula. 

 Un baix percentatge desconnecten totalment de l‟esdevenir de la classe. 
 
Com a conseqüència, recuperar l‟evolució d‟aquells alumnes que o s‟han perdut o no han acabat d‟assolir el 
seu aprenentatge suposa un gran esforç. 
 

 

2.2 Definició del conflicte 

 

2.2.1 Percepció inicial 

 
En aquest apartat ens centraren a analitzar el possible conflicte des de la perspectiva de la observació i amb 
la subjectivitat de la meva percepció durant les pràctiques. 
 
Durant les meves reflexions inicials em plantejava dues preguntes per entendre què estava passant. Una 
era “Per què es dona aquesta situació?”, i l‟altre, “Per què no volien fer els deures?”. 
 

 Per què es dóna aquesta situació? 
 
La mateixa metodologia aplicada per diferents professors amb el seu tarannà propi i a diferents grups classe 
dóna uns resultats molts semblants que s‟han descrit en el punt anterior. És per , que es dedueix que ha de 
existir un comú denominador que no parteix d‟un grup classe en concret ni del professor. 
 
En tots els grups s‟ha observat que la major part de l‟alumnat té unes capacitats de treball molt més 
superiors del que demostren al dia a dia. Encara que cada grup i cada alumne té les seves peculiaritats, en 
un percentatge superior al 75 % es detecta que l‟alumnat no té assumit el concepte i capacitat de l‟esforç. El 
seu treball diari es basa en la “llei del mínim esforç”. A les sales de professors i en les reunions de 
departament s‟acostumen a escoltar comentaris com “...no volen fer els deures...”o “...no fan res...”. 

 
 Per què no volen fer els deures? 

 
Només amb l‟observació no podríem arribar a contestar a aquesta pregunta i, es per això, que em plantejo 
de ficar-me en la seva situació i mirar d‟imaginar-me quins podrien ser els motius arrels per no fer els 
deures: 
 
Els possibles motius que aconsegueixo imaginar-me són els següents: 
 

- Tinc coses més importants a la meva vida que la meva educació. 
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- Simplement em fa mandra. 
- No tinc conseqüències negatives si no els faig. 
- Em quedo clavat i no ser continuar. 
- No trobo els beneficis de fer els deures. 
- Fer els deures no pesa molt a la meva nota final. 
- Fins ara m‟ha anat bé. 

 
Des de una observació tan externa al conflicte, com eés el cas, aquests possibles motius són només 
supòsits i necessitarien una visió més interna al problema per poder concloure alguna cosa amb més 
fiabilitat.  
 

 

2.2.2 Percepció professorat 

 
En l‟apartat anterior s‟han exposat les percepcions a partir de les observacions fetes a classe, però: Quina 
es la percepció de l‟equip docent? 
 
És molt important tenir una visió de la situació observada des de dintre per l‟equip docent amb l‟objectiu 
d‟arribar a conclusions que no estiguin errades per falta d‟aprofundiment en el possible conflicte. 
 
És per això que es va passar una enquesta a l‟equip docent per mirar d‟aconseguir una visió des de dintre. 
 
L‟enquesta (veure Annex I) es va fer a un total de dotze professors. Entre els enquestats hi havia almenys 
dos professors de cada curs entre primer de l‟ESO fins a segon de Batxillerat.  
 
En l‟enquesta es feien un total de deu preguntes amb resposta tancada per poder comparar entre els 
diferents enquestats. A continuació donarem una visió dels resultats recollits en els següents gràfics.  
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Graf. 1.-Enquesta inicial professorat. 

 
1.Fan els deures habitualment? Mai Alguna vegada Quasi Sempre Sempre  

1er ESO 
1 1   2 

50,0% 50,0% 0,0% 0,0%  

2on ESO 
 1 1  2 

0,0% 50,0% 50,0% 0,0%  

3er ESO 
 2   2 

0,0% 100,0% 0,0% 0,0%  

4rt ESO 
1 1   2 

50,0% 50,0% 0,0% 0,0%  

1er BATX 
1 1   2 

50,0% 50,0% 0,0% 0,0%  

2on BATX 
 1 1  2 

0,0% 50,0% 50,0% 0,0%  

Global 
3 7 2 0 12 

25,0% 58,3% 16,7% 0,0%  
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2.Pensen que hi ha coses a la 
vida importants que l’educació? Mai Alguna vegada Quasi Sempre Sempre  

1er ESO 

 1 1  2 

0,0% 50,0% 50,0% 0,0%  

2on ESO 

 2   2 

0,0% 100,0% 0,0% 0,0%  

3er ESO 

 2   2 

0,0% 100,0% 0,0% 0,0%  

4rt ESO 

 1 1  2 

0,0% 50,0% 50,0% 0,0%  

1er BATX 

 1 1  2 

0,0% 50,0% 50,0% 0,0%  

2on BATX 

 2   2 

0,0% 100,0% 0,0% 0,0%  

Global 

0 9 3 0 12 

0,0% 75,0% 25,0% 0,0%  
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3.Els fa mandra fer els deures? Mai Alguna vegada Quasi Sempre Sempre   

1er ESO 

    1 1 2 

0,0% 0,0% 50,0% 50,0%   

2on ESO 

    1 1 2 

0,0% 0,0% 50,0% 50,0%   

3er ESO 

      2 2 

0,0% 0,0% 0,0% 100,0%   

4rt ESO 

    1 1 2 

0,0% 0,0% 50,0% 50,0%   

1er BATX 

    1 1 2 

0,0% 0,0% 50,0% 50,0%   

2on BATX 

    1 1 2 

0,0% 0,0% 50,0% 50,0%   

Global 

0 0 5 7 12 

0,0% 0,0% 41,7% 58,3%   
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4.Tenen conseqüències negatives 
si no fan els deures? Mai Alguna vegada Quasi Sempre Sempre   

1er ESO 

  2     2 

0,0% 100,0% 0,0% 0,0%   

2on ESO 

  2     2 

0,0% 100,0% 0,0% 0,0%   

3er ESO 

  2     2 

0,0% 100,0% 0,0% 0,0%   

4rt ESO 

  2     2 

0,0% 100,0% 0,0% 0,0%   

1er BATX 

  2     2 

0,0% 100,0% 0,0% 0,0%   

2on BATX 

  2     2 

0,0% 100,0% 0,0% 0,0%   

Global 

0 12 0 0 12 

0,0% 100,0% 0,0% 0,0%   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

65004-TFM  

 

Implantació de treball cooperatiu amb alumnat de Batxillerat  Pàgina 11 de 44 

 

 
5. Quan estudien o fan els deures 
es queden clavats i no saben com 
continuar? Mai Alguna vegada Quasi Sempre Sempre   

1er ESO 

  1 1   2 

0,0% 50,0% 50,0% 0,0%   

2on ESO 

  1 1   2 

0,0% 50,0% 50,0% 0,0%   

3er ESO 

    2   2 

0,0% 0,0% 100,0% 0,0%   

4rt ESO 

  1 1   2 

0,0% 50,0% 50,0% 0,0%   

1er BATX 

  1 1   2 

0,0% 50,0% 50,0% 0,0%   

2on BATX 

  1 1   2 

0,0% 50,0% 50,0% 0,0%   

Global 

0 5 7 0 12 

0,0% 41,7% 58,3% 0,0%   
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6. Troben sentit en fer els deures 
a casa? Mai Alguna vegada Quasi Sempre Sempre   

1er ESO 

2       2 

100,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

2on ESO 

1 1     2 

50,0% 50,0% 0,0% 0,0%   

3er ESO 

2       2 

100,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

4rt ESO 

2       2 

100,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

1er BATX 

2       2 

100,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

2on BATX 

1 1     2 

50,0% 50,0% 0,0% 0,0%   

Global 

10 2 0 0 12 

83,3% 16,7% 0,0% 0,0%   
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7. Estudien o fan els deures en 
grup? Mai Alguna vegada Quasi Sempre Sempre   

1er ESO 

1 1     2 

50,0% 50,0% 0,0% 0,0%   

2on ESO 

1 1     2 

50,0% 50,0% 0,0% 0,0%   

3er ESO 

2       2 

100,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

4rt ESO 

1 1     2 

50,0% 50,0% 0,0% 0,0%   

1er BATX 

1 1     2 

50,0% 50,0% 0,0% 0,0%   

2on BATX 

1 1     2 

50,0% 50,0% 0,0% 0,0%   

Global 

7 5 0 0 12 

58,3% 41,7% 0,0% 0,0%   
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8. Fer els deures pesa a la seva 
nota final? No Poca cosa Bastant Molt   

1er ESO 

    2   2 

0,0% 0,0% 100,0% 0,0%   

2on ESO 

    2   2 

0,0% 0,0% 100,0% 0,0%   

3er ESO 

    2   2 

0,0% 0,0% 100,0% 0,0%   

4rt ESO 

    2   2 

0,0% 0,0% 100,0% 0,0%   

1er BATX 

    2   2 

0,0% 0,0% 100,0% 0,0%   

2on BATX 

    2   2 

0,0% 0,0% 100,0% 0,0%   

Global 

0 0 12 0 12 

0,0% 0,0% 100,0% 0,0%   
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9. Consideres que els va  bé els 
estudis tal i com treballen ara? Mai Alguna vegada Quasi Sempre Sempre   

1er ESO 

1   1   2 

50,0% 0,0% 50,0% 0,0%   

2on ESO 

1   1   2 

50,0% 0,0% 50,0% 0,0%   

3er ESO 

2       2 

100,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

4rt ESO 

1   1   2 

50,0% 0,0% 50,0% 0,0%   

1er BATX 

1   1   2 

50,0% 0,0% 50,0% 0,0%   

2on BATX 

1   1   2 

50,0% 0,0% 50,0% 0,0%   

Global 

7 0 5 0 12 

58,3% 0,0% 41,7% 0,0%   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

65004-TFM  

 

Implantació de treball cooperatiu amb alumnat de Batxillerat  Pàgina 16 de 44 

 

 
10. Consideres que els aniran béé 
en el futur els estudis tal i com 
treballen ara? No No gaire bé Bastant bé Molt bé   

1er ESO 

1   1   2 

50,0% 0,0% 50,0% 0,0%   

2on ESO 

1 1     2 

50,0% 50,0% 0,0% 0,0%   

3er ESO 

2       2 

100,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

4rt ESO 

1   1   2 

50,0% 0,0% 50,0% 0,0%   

1er BATX 

1   1   2 

50,0% 0,0% 50,0% 0,0%   

2on BATX 

1 1     2 

50,0% 50,0% 0,0% 0,0%   

Global 

7 2 3 0 12 

58,3% 16,7% 25,0% 0,0%   

 
 
 
 
A partir d‟ aquestes enquestes podem arribar a les següents conclusions des de la visió del professorat: 
 
Més del 75% del professorat enquestat pensa que l‟alumnat fa els deures mai o alguna vegada. 
 
La major part del professorat també pensa que als alumnes els ha passat per la ment que hi ha coses més 
importants que l‟educació. També pensen que quasi sempre o sempre els fa mandra fer deures i que no 
existeix una relació directa negativa a no fer-los. No desestimen la possibilitat del fet que l‟alumnat es quedi 
clavat sense saber continuar quan fa els deures, els alumnes no veuen el sentit de fer els deures a casa, 
amb excepcions no acostumen a estudiar o fer deures en grup. Tots els professors enquestats opinen que 
els deures tenen un pes bastant important en la nota de l‟alumnat. 
 
El professorat està una mica dividit en quant a la seva opinió sobre si ja els va bé a l‟alumnat amb la seva 
forma de fer actual i en el futur. Uns opinen que no els va bé ni els funcionarà en el futur i altres pensen que 
quasi sempre sí que els va bé, encara que es divideixen en la seva visió sobre com els funcionarà aquesta 
forma de treballar en el futur. 
 
  
 

 



 

65004-TFM  

 

Implantació de treball cooperatiu amb alumnat de Batxillerat  Pàgina 17 de 44 

 

2.2.3 Percepció alumnat. 

 

 
En aquest apartat mirem de tenir una visió més profunda del conflicte ja que mirem de recopilar quina és la 
visió que té l‟alumnat de les seves pròpies necessitats. 
 
Aquesta visió és de les més importants ja que són ells mateixos els que hauran de ser conscients de les 
seves necessitats per poder-les satisfer. D‟altre banda, aquest procés, en sí, és la base del seu auto 
aprenentatge del jo, i molt important per fer-se i construir el seu projecte de vida. 
 
Es per això que es va passar una enquesta a l‟alumnat per mirar d‟aconseguir aquesta visió més interna del 
conflicte. 
 
L‟enquesta (veure Annex II) es va fer a un total de cent cinc alumnes. Les enquestes es van passar a 
almenys un grup de cada curs entre primer de l‟ESO fins a segon de Batxillerat, encara que la població de 
cada curs va ser diferent.  
 
En l‟enquesta es feien un total de deu preguntes amb resposta tancada per poder comparar entre els 
diferents enquestats d‟un curs. A continuació donarem una visió dels resultats recollits en els següents 
gràfics. 
 

Graf. 2.-Enquesta inicial alumnat. 

 

1. Fas els deures habitualment? Mai Alguna vegada Quasi Sempre Sempre   

1er ESO 

1 6 11 6 24 

4,2% 25,0% 45,8% 25,0%   

2on ESO 

0 2 13 12 27 

0,0% 7,4% 48,1% 44,4%   

3er ESO 

0 8 8 1 17 

0,0% 47,1% 47,1% 5,9%   

4rt ESO 

0 0 10 3 13 

0,0% 0,0% 76,9% 23,1%   

1er BATX 

0 1 6 2 9 

0,0% 11,1% 66,7% 22,2%   

2on BATX 

2 3 4 6 15 

13,3% 20,0% 26,7% 40,0%   

Global 

3 20 52 30 105 

2,9% 19,0% 49,5% 28,6%   
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2. Penses que hi ha coses a la 

vida més importants que 
l’educació? Mai Alguna vegada Quasi Sempre Sempre   

1er ESO 

4 9 8 3 24 

16,7% 37,5% 33,3% 12,5%   

2on ESO 

6 17 2 2 27 

22,2% 63,0% 7,4% 7,4%   

3er ESO 

4 6 0 7 17 

23,5% 35,3% 0,0% 41,2%   

4rt ESO 

2 7 2 2 13 

15,4% 53,8% 15,4% 15,4%   

1er BATX 

6 17 2 2 27 

22,2% 63,0% 7,4% 7,4%   

2on BATX 

1 6 7 1 15 

6,7% 40,0% 46,7% 6,7%   

Global 

23 62 21 17 123 

18,7% 50,4% 17,1% 13,8%   
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3.      Et fa mandra fer els deures? Mai Alguna vegada Quasi Sempre Sempre   

1er ESO 

2 13 7 2 24 

8,3% 54,2% 29,2% 8,3%   

2on ESO 

0 22 5 0 27 

0,0% 81,5% 18,5% 0,0%   

3er ESO 

1 9 4 3 17 

5,9% 52,9% 23,5% 17,6%   

4rt ESO 

0 10 3 0 13 

0,0% 76,9% 23,1% 0,0%   

1er BATX 

0 2 4 3 9 

0,0% 22,2% 44,4% 33,3%   

2on BATX 

1 3 5 6 15 

6,7% 20,0% 33,3% 40,0%   

Global 

4 59 28 14 105 

3,8% 56,2% 26,7% 13,3%   
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4.      Tens conseqüències 
negatives si no fas els deures? Mai Alguna vegada Quasi Sempre Sempre   

1er ESO 

1 11 8 4 24 

4,2% 45,8% 33,3% 16,7%   

2on ESO 

8 12 7 0 27 

29,6% 44,4% 25,9% 0,0%   

3er ESO 

0 7 1 9 17 

0,0% 41,2% 5,9% 52,9%   

4rt ESO 

0 4 5 4 13 

0,0% 30,8% 38,5% 30,8%   

1er BATX 

0 6 3 0 9 

0,0% 66,7% 33,3% 0,0%   

2on BATX 

3 6 5 1 15 

20,0% 40,0% 33,3% 6,7%   

Global 

12 46 29 18 105 

11,4% 43,8% 27,6% 17,1%   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

65004-TFM  

 

Implantació de treball cooperatiu amb alumnat de Batxillerat  Pàgina 21 de 44 

 

 
5. Quan  estudies o fas els deures 
et quedes clavat i no saps com 
continuar? Mai Alguna vegada Quasi Sempre Sempre   

1er ESO 

6 13 1 4 24 

25,0% 54,2% 4,2% 16,7%   

2on ESO 

15 10 2   27 

55,6% 37,0% 7,4% 0,0%   

3er ESO 

5 8 4   17 

29,4% 47,1% 23,5% 0,0%   

4rt ESO 

2 10 1 0 13 

15,4% 76,9% 7,7% 0,0%   

1er BATX 

1 8 0 0 9 

11,1% 88,9% 0,0% 0,0%   

2on BATX 

3 11 1 0 15 

20,0% 73,3% 6,7% 0,0%   

Global 

32 60 9 4 105 

30,5% 57,1% 8,6% 3,8%   
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6. Trobes sentit en fer els deures 
a casa? Mai Alguna vegada Quasi Sempre Sempre   

1er ESO 

2 5 7 10 24 

8,3% 20,8% 29,2% 41,7%   

2on ESO 

1 6 5 15 27 

3,7% 22,2% 18,5% 55,6%   

3er ESO 

2 7 5 3 17 

11,8% 41,2% 29,4% 17,6%   

4rt ESO 

0 2 8 3 13 

0,0% 15,4% 61,5% 23,1%   

1er BATX 

0 1 4 4 9 

0,0% 11,1% 44,4% 44,4%   

2on BATX 

1 4 5 5 15 

6,7% 26,7% 33,3% 33,3%   

Global 

6 25 34 40 105 

5,7% 23,8% 32,4% 38,1%   
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7. Estudies o fas els deures en 
grup? Mai Alguna vegada Quasi Sempre Sempre   

1er ESO 

11 10 2 1 24 

45,8% 41,7% 8,3% 4,2%   

2on ESO 

8 19 0 0 27 

29,6% 70,4% 0,0% 0,0%   

3er ESO 

4 8 3 2 17 

23,5% 47,1% 17,6% 11,8%   

4rt ESO 

4 8 1 0 13 

30,8% 61,5% 7,7% 0,0%   

1er BATX 

3 5 1 0 9 

33,3% 55,6% 11,1% 0,0%   

2on BATX 

4 9 1 1 15 

26,7% 60,0% 6,7% 6,7%   

Global 

34 59 8 4 105 

32,4% 56,2% 7,6% 3,8%   
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8. Fer els deures pesa a la teva 
nota final? No Poca cosa Bastant Molt   

1er ESO 

2 1 17 4 24 

8,3% 4,2% 70,8% 16,7%   

2on ESO 

0 1 18 8 27 

0,0% 3,7% 66,7% 29,6%   

3er ESO 

1 3 4 9 17 

5,9% 17,6% 23,5% 52,9%   

4rt ESO 

0 3 7 3 13 

0,0% 23,1% 53,8% 23,1%   

1er BATX 

0 2 6 1 9 

0,0% 22,2% 66,7% 11,1%   

2on BATX 

4 6 2 3 15 

26,7% 40,0% 13,3% 20,0%   

Global 

7 16 54 28 105 

6,7% 15,2% 51,4% 26,7%   
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9. Consideres que et van bé els 
estudis tal i com treballes ara? Mai Alguna vegada Quasi Sempre Sempre   

1er ESO 

3 6 6 9 24 

12,5% 25,0% 25,0% 37,5%   

2on ESO 

2 6 15 4 27 

7,4% 22,2% 55,6% 14,8%   

3er ESO 

2 8 1 6 17 

11,8% 47,1% 5,9% 35,3%   

4rt ESO 

0 5 5 3 13 

0,0% 38,5% 38,5% 23,1%   

1er BATX 

0 2 3 4 9 

0,0% 22,2% 33,3% 44,4%   

2on BATX 

0 3 11 1 15 

0,0% 20,0% 73,3% 6,7%   

Global 

7 30 41 27 105 

6,7% 28,6% 39,0% 25,7%   
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10. Consideres que t’anirà bé en 
el futur els estudis tal i com 
treballes ara? No No gaire bé Bastant bé Molt bé   

1er ESO 

0 7 7 10 24 

0,0% 29,2% 29,2% 41,7%   

2on ESO 

0 6 18 3 27 

0,0% 22,2% 66,7% 11,1%   

3er ESO 

2 2 9 4 17 

11,8% 11,8% 52,9% 23,5%   

4rt ESO 

0 2 10 1 13 

0,0% 15,4% 76,9% 7,7%   

1er BATX 

0 4 3 2 9 

0,0% 44,4% 33,3% 22,2%   

2on BATX 

1 1 12 1 15 

6,7% 6,7% 80,0% 6,7%   

Global 

3 22 59 21 105 

2,9% 21,0% 56,2% 20,0%   

 
 
 
 
A partir d‟ aquestes enquestes podem arribar a les següents conclusions des de la visió de l‟alumnat: 

 
La major part dels alumnes consideren que fan els deures. També, alguna vegada s‟han plantejat que hi ha 
coses a la vida més importants que l‟educació i els ha fet mandra fer els deures.  
 
Pocs alumnes pensen que no fer els deures sempre tingui conseqüències negatives i a la mateixa vegada 
també són pocs els que pensen que mai tenen conseqüències negatives. 
 
Més de la meitat de l‟alumnat s‟ha quedat alguna vegada clavats sense saber com continuar. En la seva 
majoria troben sentit en fer els deures a casa. 
 
D‟altre banda són molt pocs els que treballen o estudien en grup. 
 
Més del 75 % de l‟alumnat pensa que fer els deures pesa molt o bastant en la seva nota final. 
 
Finalment, majoritàriament pensen que ja els va bé amb la seva forma de treballar actual i que els anirà bé 
en el futur. 
 
Cal destacar que , a diferència que succeeix amb els professors, amb els alumnes hi ha bastant dispersió en 
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les opinions de totes les respostes. 
 
Un altre fet destacable és que no es detecten patrons de resposta en funció del curs. Podria esperar-se que 
la visió davant de algunes respostes canviessin a mesura que evoluciona el grau de madurament de 
l‟alumnat, però no és el cas.  
 

2.3 Definició de les necessitats a ser cobertes  per resoldre el conflicte. 

 

2.3.1 Són correctes les percepcions inicials? 
 
És important remarcar que la millor forma de contrastar les percepcions inicials seria mitjançant d‟anàlisi 
d‟indicadors quantificables i objectius com podrien ser: percentatge d‟entregues fetes per l‟alumnat, 
percentatge d‟aprovats. 
 
En iniciar les pràctiques al centre, que són l‟origen d‟aquest Treball Final de Master, no existia històric de 
recollida de dades de cap mena d‟indicador que poguessin servir per contrastar la percepció inicial. 
 
Ha sigut aquesta la raó principal que ens ha portat en contrastar aquesta percepció amb la percepció que 
tenien el professorat i l‟alumnat. 
 
La percepció del professorat és més propera a la percepció inicial que hem tingut nosaltres. Encara que 
dista en alguns aspectes, no podem afirmar que la percepció inicial no sigui correcta. 
 

2.3.2 Quines són les necessitats bàsiques del professorat a ser cobertes 

 
El professorat veu clarament que l‟alumnat no treballa i que això és una barrera molt important per 
l‟aprenentatge. 
 
D‟altre banda alguns d‟ells no acaben de veure la necessitat o l‟efectivitat d‟innovar en el procés 
d„ensenyament i aprenentatge, i creuen que el motiu arrel recau en la motivació de l‟alumnat. Aquesta 
motivació pot estar influenciada per qualsevol dels motius que s‟analitzen a l‟enquesta. 
 
El fet que tinguin clara la percepció de que alguna cosa no va bé i que en la motivació de l‟alumnat és molt 
complicat actuar, com a conseqüència de la gran quantitat de motius que poden influir, fa latent que la 
necessitat del professorat recau en la innovació en el procés d‟ensenyament i aprenentatge. 
 

2.3.3 Quines són les necessitats bàsiques de l’alumnat  a ser cobertes 

 
L‟alumnat veu que tots els motius que s‟analitzen poden influir en el seu grau de motivació. 
 
Respecte els seus hàbits de treball, en l‟únic aspecte que estan d‟acord amb el professorat és que no 
acostumen a treballar o estudiar en equip. De fet, per la major part de l‟alumnat no existeix el conflicte, ja 
que consideren que treballen, que fins ara no els va malament i no acaben de veure que això canvïi en el 
futur. 
 
Aquest posicionament tant distant de la percepció inicial i la percepció del professorat, juntament amb el fet 
que no es detecti una evolució de maduració en les respostes de l‟alumnat, donen base per pensar que 
potser l‟alumnat ha d‟aprendre a veure els punts dèbils per poder-los treballar. 
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3 Descripció de la solució. 

3.1 El treball cooperatiu. 

 
Un cop confirmades les percepcions que vam tenir durant les observacions de les pràctiques ens vam 
plantejar quin seria la millor metodologia que ens ajudés a satisfer les necessitats de les parts en aquest 
context. 
 
Es pretenen el canvi de paradigma fixat a l‟objectiu mitjançant un canvi metodològic. El recurs més adient 
podria ser el treball cooperatiu. 
 
Es pensa en el treball cooperatiu com a la metodologia que millor pot assolir l‟objectiu fixat per els seus 
avantatges particulars 

1
. 

 
 Estimula el contacte entre professorat i alumnat. 
 Estimula la cooperació entre alumnat. 
 Estimula l’aprenentatge actiu. 
 Proporciona “feedback” a temps. 
 Dedica temps a les tasques més rellevants. 
 Projecta en l‟alumnat expectatives elevades. 
 Respecta els diferents talents i formes d‟aprenentatge. 

 
Quan un alumne interacciona amb un altre per a explicar allò que ha après, a més a més de desenvolupar 
habilitats comunicatives, es veu obligat a organitzar les seves idees, afina el seu coneixement i és capaç de 
percebre les seves errades i buits. Aquests processos cognitius afavoreixen sens dubte el seu aprenentatge. 
 
El treball cooperatiu és un terme genèric utilitzat per referir-se a un grup de procediments d'ensenyament 
que parteixen de l'organització de la classe en petits grups on els alumnes treballen conjuntament de forma 
coordinada per tal de resoldre les tasques acadèmiques i aprofundir en el seu aprenentatge. Es tracta d'una 
forma d'organitzar l'aula i les tasques que s'hi realitzen de manera que els objectius dels components de 
cada grup estan estretament vinculats, cadascun d'ells només pot assolir els seus objectius si la resta 
aconsegueix assolir els seus. 
 
Existeixen moltes tècniques per aplicar el treball cooperatiu i graus d‟implantació segons les necessitats dels 
grups. L‟ objectiu d‟aquest treball no es aprofundir en els aspectes teòrics de totes aquestes tècniques, per 
això fem diferents referències a la webgrafia d‟aquest document. Tot i això, destaquen les característiques 
principals per afavorir l‟enteniment de la metodologia implantada. 
 
Les característiques principals d‟un treball cooperatiu són: 
 

 El treball s'estructura en grups reduïts ( 3 a 5 alumnes) que, amb diferent grau d'autonomia, s'organitzen per 
resoldre individual i conjuntament les tasques que es proposen. 

 

 Es treballa en el context de grup. Les explicacions generals són puntuals, la interacció amb el docent es fa en 
el marc del grup de treball. 

 

 En una primera fase, segons l'organització de la feina, s'alterna el treball individual amb el col·lectiu, però 
sempre hi ha una fase de comunicació en la que es promou la interacció i l'aprenentatge a partir dels companys 
del grup. 

 

 La classe depèn de l'activitat dels grups cooperatius, que poden arribar a prendre decisions sobre les tasques a 
realitzar, els recursos necessaris i la durada de la feina. 

 
                                                 
1  [5]  http://www.upc.edu/rima/grupos/giac-grupo-de-interes-en-aprendizaje-cooperativo/bfpor-que-aprendizaje-

cooperativo 

http://www.upc.edu/rima/grupos/giac-grupo-de-interes-en-aprendizaje-cooperativo/bfpor-que-aprendizaje-cooperativo
http://www.upc.edu/rima/grupos/giac-grupo-de-interes-en-aprendizaje-cooperativo/bfpor-que-aprendizaje-cooperativo


 

65004-TFM  

 

Implantació de treball cooperatiu amb alumnat de Batxillerat  Pàgina 29 de 44 

 

3.2 Metodologia proposada 

 
La base de la metodologia teòrica inicial no considerem que s‟hagi de modificar per dos motius principals: 
 

 Facilitar la adaptació al canvi metodològic tant a l‟alumnat com al professorat.  

 Si fins ara els resultats no eren tant dolents potser la base sigui bona. 
 
La base de la metodologia teòrica actual constaria de les següents fases: 
 

 Fase Inicial: Coneixements teòrics. 

 Fase de treball: Maduració dels coneixements. 

 Fase final: Consolidació de l‟aprenentatge. 
 
El canvi metodològic en realitat recau en els rols adoptats pel professorat i l‟alumnat focalitzats en el canvi 
de paradigma: 
 

“El esforç i el suport de la resta del equip ens farà mes fàcil el camí del aprenentatge” 
 

 
Per aplicar aquesta metodologia s‟ha fet la següent seqüenciació d‟activitats: 
 
1. Dividim el grup classe en grups de treball.  
2. Dividim la unitat didàctica en tres blocs. 
3. Fem a cada membre del grup líder del grup per a tractar un dels blocs dels continguts. Tots estan 

obligats a adoptar la figura del líder en algun dels blocs. 
4. Preparació del bloc. Cadascú prepara el seu bloc i ha de preparar esquema i formulari. Entrega al 

professor abans de la següent activitat acord a calendari i dates fixades pel professor a l'agenda. 
5. Reunions de líders. Posada en comú dels esquemes i formulari. Plantejament de com ho explicaran a 

la resta. Entrega al professor d'un esquema i formulari únic i breu descripció del plantejament de la 
explicació. 

6. Explicació magistral dels líders del Bloc 1 als membres del seu grup. 
7. Resolució en grup d‟activitats pràctiques del Bloc. Cada membre enviarà les seves activitats al líder i el 

líder del grup les enviarà al professor abans de la data de compromís fixada a la activitat pel professor. 
En aquesta fase es podrà treballar fora de l‟horari lectiu si el equip ho considera convenient. En casos 
de dubtes el líder del grup podrà consultar amb el professor directament durant els horaris de classe, 
via adreça electrònica fora de l‟horari de classe o podrà també contactar amb els líders del Bloc1 dels 
altres grups. 

8. Correcció del professor de les entregues de tothom. Reportar a tota la classe els errors més comuns i 
tornar corregides totes les activitats als líders perquè aquests s‟encarreguin de desplegar a la resta del 
grup. 

9. Els passos 6,7 i 8 es tornen a repetir per als diferents blocs del tema. 
10. Activitat d‟avaluació per a tothom. Control amb problemes PAU. 
11. Avaluació de l‟alumnat. Rúbriques i posada en comú per grups i desprès tota la classe conjuntament. 
 
Una clau important perquè funcioni el treball cooperatiu és deixar clares les responsabilitats de tots els rols 
en la primera sessió quan s‟explica la metodologia i les activitats d‟ensenyament i aprenentatge. 
Les responsabilitats són: 
 

 És responsabilitat de tothom tenir les coses fetes quan s‟han de tenir. 

 És responsabilitat del líder transmetre els coneixements i resoldre els dubtes del seu grup.  

 És responsabilitat del líder buscar el suport necessari per resoldre els dubtes del seu grup. 

 És responsabilitat de cadascú reportar els seus dubtes al líder. 
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3.3 Implantació 

 

3.3.1 Els grups i l’atenció a la diversitat. 
 
La metodologia feta servir en aquesta unitat didàctica ens permet treballar i dedicar-li una especial atenció a 
la diversitat en diferents nivells. 
 
Per un costat el fet que els grups hagin estat definits pel professor amb un alumne de cada ritme 
d‟aprenentatge diferent, fa que entre ells ja treballin l‟atenció a la diversitat. Els que van mes ràpid tiren dels 
que els costa més. Tenir un ritme d‟aprenentatge intermedi fa d‟anivellador entre els que avencen més ràpid 
i els que  treballen més lent. 
 
També podem facilitar la diversitat en les activitats en les quals els alumnes treballen en equip de forma 
autònoma a classe. El professor pot anar de grup en grup atenen els dubtes que van sorgint i poder- li 
dedicar més temps a aquells que en necessiten. 
 
La atenció a la diversitat del professor no acaba a l‟aula, ja que es resolen dubtes en el despatx del 
Departament i per correu electrònic, quan l‟alumne ho requereix. 
 
Finalment, el fet de que el professor corregeixi totes les activitats de tots els alumnes permet poder detectar 
necessitats individuals dels alumnes i posar mesures perquè l‟alumne pugui assolir els coneixements. 
 

3.3.2 Recursos didàctics. 

 
 
Des del començament de la unitat fins al final es va fent arribar el següent material per a l‟alumne: 
 

- Doble pàgina material inicial. (Veure Annex III). 

o Explicació del mètode. 

o Distribució dels grups. 

o Divisió dels continguts. 

o L‟agenda. 

o Planificació de les activitats. 

o Recursos Web. 

o Referències bibliogràfiques. 

- Activitats de problemes PAU de cada Bloc de continguts. 

- Activitats corregides. 

- Activitats fetes pel professor. 

 

Per al suport del professor a l‟alumne fora de l‟aula i per gestionar totes les entregues es fan servir comptes 
de correu electrònic i connexió a Internet. A la primera sessió es verifica la disponibilitat d‟Internet de tots els 
alumnes fora del centre. 
 
Per a l‟avaluació dels alumnes es fan servir rúbriques (veure Annex IV). 

3.3.3 L’aula. 

 
Les activitats al centre es fan a l‟aula de Tecnologia per que permet una llibertat de distribució i de separació 
dels equips molt bona. 
 
Es canvia la distribució de l‟alumnat a l‟aula amb els següents objectius: 
 

 Facilitar la comunicació visual i l‟apropament entre els membres d‟un equip. 
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 Evitar que els equips estiguin massa a prop i que hagin de cridar per escoltar-se per interferències 
amb altres grups. 

 Fer servir el l‟espai a l‟aula com un element contextualitzador del canvi metodològic i dels primers 
elements de canvi percebuts per l‟alumnat. 

 
En els següents diagrames es poden veure clarament els canvis que es va fer amb la distribució de 
l‟alumnat a l‟aula: 
 
 

Fig. 1.-Diagrames distribució de l’aula. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per suport durant les correccions per al professor, a l‟aula es fa servir un ordinador amb un canó projector i 
una pissarra estàndard. 

 

3.3.4 Planificació de les activitats i l’agenda. 
 
El primer dia de classe, desprès d‟explicar el mètode, la forma de treballar i els rols de cada membre de 
l‟equip, es dóna una doble pàgina a l‟alumnat a on,  entre d‟altres coses, tenen la planificació de totes les 
activitats i tenen clara l‟agenda durant el transcurs de la unitat didàctica. 
 
  
En la següent taula es resumeix les activitats i la data de finalització planificada. Aquesta taula és una 
agenda setmanal a on es poden veure les activitats codificades fora de l‟aula (les que comencen per “F”) i 
les activitats codificades dintre de l‟aula ( les que comencen per “A”). 
 

Taula. 1.-L’agenda d’activitats. 

 DL DM DX DJ DV DS DG 

S13   A1         F1 

S14 A2;F2 A3 A4 A6     F4 

S15 A7 A9 F5;A10 A5 F7   F8;F10 

S16 A8;F11 A11 A12 A13       
 

 
En la següent taula es resumeixen aquestes activitats amb el detall del seu codi d‟activitat, si són dintre o 
fora de l‟aula, la seva seqüenciació, una breu descripció de l‟activitat, qui és el responsable d‟aquesta 
activitat, data i hora límit de finalització de l‟activitat i el dia de la setmana de l‟agenda a on es situa aquesta 
activitat. 
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Taula. 2.-Planificació de les activitats. 

Activitat 

Activitat 

fora del 

aula 

Activitat 

al aula 
Descripció de l'activitat Responsable Data limit Dia_Semana 

1   A1 Sessio inicial explicativa Professor 22/03/2011 08:00 Dimarts_S13 

2 F1 1 esquema i formulari Tots els líders 27/03/2011 23:59 Diumenge_S13 

3   A2 Reunions de líders per blocs Tots els líders 28/03/2011 09:00 Dilluns_S14 

4 F2 2 Entrega al professor de un esquema i formulari únic 

i breu descripció del plantejament de la explicació 

Comissió de líders de 

cada Bloc 

28/03/2011 23:59 Dilluns_S14 

5   A3 Explicació magistral dels líders del Bloc 1 Líders Bloc 1 29/03/2011 08:00 Dimarts_S14 

6   A4 Resolució en grup d’activitats pràctiques del Bloc 1 Tots els grups 30/03/2011 08:00 Dimecres_S14 

7 F3   Enviament de les activitats del Bloc 1 al líder Tots els alumnes A fixar pel líder 

8 F4   Enviament de les activitats del Bloc 1 al professor Líders Bloc 1 03/04/2011 23:59 Diumenge_S14 

9 F5   

Enviament de les activitats del Bloc 1 corregides als 

líders Professor 06/04/2011 14:00 Dimecres_S15 

10   A5 

Correcció del professor de les entregues de tothom 

del Bloc 1 Professor 07/04/2011 08:00 Dijous_S15 

11   A6 Explicació magistral dels líders del Bloc 2 Líders Bloc 2 31/03/2011 08:00 Dijous_S14 

12 
  A7 Resolució en grup d’activitats pràctiques del Bloc 2 Tots els grups 04/04/2011 09:00 Dilluns_S15 

13 F6   Enviament de les activitats del Bloc 2 al líder Tots els alumnes A fixar pel líder 

14 F7   Enviament de les activitats del Bloc 2 al professor Líders del Bloc 2 08/04/2011 23:59 Divendres_S15 

15 F8   

Enviament de les activitats del Bloc 2 corregides als 

líders Professor 10/04/2011 23:59 Diumenge_S15 

16   A8 

Correcció del professor de les entregues de tothom 

del Bloc 2 Professor 11/04/2011 09:00 Dilluns_S16 

17   A9 Explicació magistral dels líders del Bloc 3 Líders Bloc 3 05/04/2011 08:00 Dimarts_S15 

18   A10 Resolució en grup d’activitats pràctiques del Bloc 3 Tots els grups 06/04/2011 00:00 Dimecres_S15 

19 F9   Enviament de les activitats del Bloc 3 al líder Tots els alumnes A fixar pel líder 

20 
F10   Enviament de les activitats del Bloc 3 al professor Líders del Bloc 3 10/04/2011 23:59 Diumenge_S15 

21 F11   

Enviament de les activitats del Bloc 3 corregides als 

líders Professor 11/04/2011 14:00 Dilluns_S16 

22   A11 

Correcció del professor de les entregues de tothom 

del Bloc 3 Professor 12/04/2011 08:00 Dimarts_S16 

23   A12 Activitat final Tots els alumnes 13/04/2011 08:00 Dimecres_S16 

24   A13 Avaluació i rubriques Tots els alumnes 14/04/2011 08:00 Dijous_S16 

 
 
Al finalitzar la primera sessió s‟arriba a un contracte verbal alumnat-professor de l‟acceptació de la forma de 
treballar i de compromís respecte al compliment d‟aquesta planificació i les seves conseqüències acord als 
criteris per l‟avaluació final. 

 

3.3.5 Avaluació de la unitat didàctica 

 
 Avaluació final 
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La avaluació final serà: 
  

·         100% de les entregues a temps: 40% de la nota final. 
·         Avaluació feta pel líder com a membre del grup: 15% de la nota final. 
·         Avaluació feta pel grup com a líder: 15% de la nota final. 
·         Activitat d‟avaluació final: 30% de la nota final. 

 
 
 Avaluació continua 

 
Aquest mètode de treball permet una avaluació continua de l‟alumnat mitjançant l‟observació de la seva 
evolució. Al apartat “Reflexions de l‟evolució durant l‟execució” podem veure clarament com el professor fa 
una avaluació continua de l‟alumnat i la va comunicant al alumnat abans de l‟avaluació final de forma que 
l‟alumnat pot millorar sobre la marxa i a la mateixa vegada treballem la diversitat. 
 
D‟altre banda es fa fent un seguiment i de les entregues que va l‟alumnat a temps segons la planificació 
inicial de les activitats.  
 
 Activitats d’avaluació 

 
Per finalitzar la unitat didàctica es realitza una activitat d‟avaluació per part de l‟alumne fent servir unes 
rúbriques d‟avaluació. Per un costat, el líder avalua als membres de la resta de l‟equip i, per altre costat, 
com a membre de l‟equip avalua als seus líders. 
 
El resultat d‟aquestes rúbriques es, apart d‟una nota posada pels companys, una visió del que s‟ha fet bé i 
què no s‟ha fet tant bé. Per facilitar l‟aprenentatge el professor recull tots els punts forts i dèbils a millorar 
esmentats a les rúbriques.  
 
 Recuperació 

 
Per aquells alumnes que no superin l‟avaluació final o per aquells que vulguin pujar nota es farà una activitat 
de recuperació amb problemes de proves PAU. 
 
Un dels objectius fixats pel departament de Tecnologia als nivells de Batxillerat es que l‟alumnat surti 
preparat per superar les proves d‟accés a l‟universitat. Per aquest motiu s‟acostumen a realitzar activitats  
basades en aquestes proves. 
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4 Resultats 

 

4.1 Reflexions de l’evolució durant l’execució. 

 
El canvi metodològic fet servit per aquesta unitat didàctica davant de la metodologia a la que estaven 
acostumats va tenir una molt bona acollida per part de tots els alumnes. 
 
El fet que algú es preocupés de fer alguna cosa diferent va aixecar unes expectatives que van crear un molt 
bon fil conductor per dur a terme les activitats. 
 
Corregint les entregues de las activitats del primer bloc ja vaig començar a veure coses interessants. El 
primer que es detectava és que havia un grup que havia treballat totalment en grup, altre que van fer la 
meitat de les activitats en grup i la resta individualment, i, per últim, havia un grup que no havia treballat en 
equip. De fet, en aquest últim grup cada alumne mantenia el seu ritme d‟aprenentatge; es podia veure amb 
les activitats qui era el que més tirava, el que menys i el que estava a un ritme entremig. De fet, l‟alumne 
que avençava més lentament, semblava que estava totalment perdut. Vaig reunir al grup per separat de la 
resta de la classe i vam parlar del que havia passat. Ells mateixos van confirmar els fets que es sospitaven i, 
després de mirar de aclarir els objectius de perquè treballar d‟aquesta manera, van decidir de tornar a fer les 
activitats una altre vegada tots junts. La reunió va ser efectiva i aquest grup va ser el més homogeni després 
durant totes les activitats de la unitat. 
 
La resta de la unitat va funcionar bastant bé i no vaig detectar cap anomalia. Tots els grups treballaven, feien 
les coses quan tocaven i demostraven interès fent consultes fora de l‟aula i per correu electrònic. El més 
destacable és que, a mesura que més treballaven, en els alumnes amb el ritme d‟aprenentatge més ràpid es 
detectava un descontent i feien al·lusions a la càrrega de feina i que estaven treballant massa. Aquest 
descontent quedava camuflat ja que ells mateixos veien que la feina tenia un elevat pes sobre la nota final. 
La meva visió és que no estaven acostumats a treballar en continu i menys en ajudar a altres a treballar. 
Aquesta visió va ser confirmada després amb les enquestes finals d‟avaluació de l‟alumne. 
 
Desprès de corregir l‟activitat final, vaig ser jo qui es va sorprendre. Les meves expectatives sobre els 
alumnes eren, que si havien treballat correctament, la prova final l‟havien de superar sense problemes. 
Aquestes expectatives es van complir en la major part dels alumnes; de fet; de nou alumnes 6 estaven per 
sobre del set. Per altre costat va haver-hi un que havia aprovat amb una nota molt ajustada a la prova final i 
dos de dos grups diferents no van fer res a la prova final. 
 
La primera sensació va ser de que havia perdut a dos alumnes durant el ritme de la unitat didàctica i no 
havia sigut capaç de detectar-lo. Em plantejava diferents causes arrels: el mètode no era bo, jo no havia 
estat a l‟alçada i les expectatives posades no m‟havien deixat veure la realitat o potser simplement els 
alumnes no havien fet res i s‟havien camuflat en la feina de la resta del grup i el grup ho havia permès. 
Aquesta última opció m‟obligaria a intervenir i a suspendre a tot el grup, ja que ja vaig avisar a la primera 
sessió de que si es detectava un cas de deixadesa o irresponsabilitat i no era reportat pel líder, tot el grup 
estaria impactat i suspès automàticament. 
 
La veritat és que respirava sensacions de frustració i em va ajudar molt a donar-li una altre perspectiva a la 
situació parlar del tema amb el tutor, amb altres companys del departament que havien tingut aquells 
alumnes en anys anteriors i amb el psicopedagog del centre. 
 
Per poder arribar a conclusions havia de tenir més informació de què havia passat en realitat i no prendre 
accions que no fossin justes i que anessin en contra de les regles d‟avaluació fixades al començament de la 
unitat didàctica. Havien suspès la prova final però de mitja tenien una bona nota degut al pes que tenien les 
entregues i les rúbriques. 
 
Aquesta informació del que havia passat només la podria treure dels mateixos alumnes. Primer, vaig 
convocar als tres alumnes amb la nota mes baixa i vaig parlar un per un de forma privada perquè 
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expliquessin el seu punt de vista. La visió de tots ells era la mateixa, com que ja tenien una bona nota amb 
les entregues es van relaxar a la prova final i no van estudiar res. Ells afirmaven que havien sigut honestos i 
que havien treballat durant les entregues i que aquesta forma de treballar els havia anat molt bé, però a la 
prova final no es recordaven de les fórmules. 
 
Semblava que ja estava clar, havia comés un error amb els percentatges d‟avaluació i per la pròxima 
vegada ja sabia que havia de canviar el pes perquè encara que el treball tingués un pes important no es 
pogués aprovar sense tenir una nota mínima a la prova final. 
 
Ara bé, alguna cosa havia de fer amb aquest alumnes. Si jo prenia una acció no seria justa ja que ells 
havien sigut honestos amb les regles del joc, però en canvi necessitaven assolir la capacitat de passar una 
prova basada en proves PAU. 
 
Vaig reunir a tot el grup i van fer l‟avaluació final de la unitat. Primer van repassar els punts forts i dèbils 
recollits a les rúbriques per els seus companys i desprès van revisar el resultat de les notes obtingudes. En 
aquest punt vaig obrir el debat de quina era la seva visió global del que havia passat i vaig demanar que 
ajudessin a veure si havia hagut una deixadesa individual, si havia sigut una deixadesa de tot l‟equip durant 
tota la unitat didàctica, si havien passat dels companys que havien suspès. Es va obrir un debat molt 
interessant i constructiu en el que es confirmava, que tal i com mostraven a les rúbriques, l‟actuació dels 
companys havia sigut correcta i honesta, havien participat i treballat en equip, però que la resta no podia 
estudiar per ells. Ells mateixos van acordar que la millor solució era que els que havien suspès o volguessin 
pujar nota es presentessin a una prova de recuperació i que ajudarien als seus companys a preparar la 
prova. 
 
Inicialment vaig pensar de baixar el nivell per facilitar la recuperació. Però, desprès vaig decidir que baixar el 
nivell no era la solució i si no eren capaços de superar el nivell exigit, ja buscaríem solucions al respecte.  
 
Finalment es van presentar a la prova de recuperació els dos alumnes que havien suspès i el altre amb 
menys nota per pujar de forma voluntària. Tots van posar fil a l‟agulla i van aprovar. 
 
Amb aquest grup va funcionar el fet de fer-los partícips i constructors de la solució perquè havia un elevat 
grau de companyonia i de maduració personal. Amb altre grup amb un nivell de maduració inferior potser no 
hagués funcionat i la solució hauria de haver estat més marcada pel professor, encara que fer-los partícips 
de la construcció crec que és positiu per assumir una solució que potser no agradaria imposada. 

4.2 Avaluació final a l’alumnat. 

 
 
Al finalitzar la unitat didàctica és enviat el següent informe a l‟alumnat a on es resumeix quins han sigut els 
seus resultats i els seus punts forts i dèbils com a membre de l‟equip i com a líder recollides de les 
Rúbriques. 
 
Aquest informe és fet servit en l‟última sessió a on es fa un repàs i es convida al debat i a la participació per 
afavorir l‟auto aprenentatge i l‟enriquiment personal. 
 
Una visió de la resta de la classe a l‟alumnat li dona una perspectiva que costa veure des de un mateix. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taula. 3.-L’avaluació final de l’alumnat. 
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4.3 Avaluació final de l’alumnat al mètode. 

 
 
L‟últim dia es va fer una activitat d‟avaluació que va consistir en fer-los omplir una enquesta en la qual 
s‟avaluava, per un costat la metodologia de treball cooperatiu feta servir a la unitat didàctica i, per l‟altre, el 
professor. 
 
La part de l‟enquesta relacionada amb el professor es desenvolupa en un major aprofundiment al apartat 
següent d‟aquest document. En aquest apartat ens centrarem en la avaluació a la metodologia. 
 
La enquesta constava de un conjunt de preguntes subjectes a respostes obertes per mirar d‟enriquir-nos 
amb les diferents opinions de l‟alumnat (veure annex V). Per aquest motiu considerem que és interessant 
que en aquest apart ens parem pregunta per pregunta a recollir la visió de l‟alumnat abans de fer les nostres 
conclusions. 
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 Has dedicat més temps en aquesta unitat didàctica fora de l’aula que habitualment? Raona la 

resposta. 
 

- “Sí, en enviar les entregues de les activitats.” 
 

- “Sí, molt més que el que normalment dedico fora de l’ aula, ja que si no ho feia no només em 
perjudicava a mi, sinó a tota la resta de grup també.” 

 
- “Sí, perquè s’havien de fer molts exercicis en els que tu els havies de dedicar temps.” 

 
- “Sí, perquè he hagut de trobar-me  amb alguns companys per fer els exercicis.” 

 
- “No, per què el tema que treballem era curt i requeria poc temps.” 

 
- “No gaire més temps del que ja feia servir.” 

 
- “Sí, crec que aquest sistema ha fet que hagi d’estar més pendent, encara que fer els exercicis 

realment no és tant temps.” 
 

-  “Sí, ja que he fet tots els exercicis”. 
 

-  “Sí, perquè he fet molta feina fora de classe, que va bé després per l’examen.” 
 
 
La major part de l‟alumnat ha fet servir més temps que habitualment. Alguns d‟ells per el fet de la forma de 
treballar en grup i altres perquè abans individualment no feien tanta feina. 
 
Altres, en canvi, no els ha suposat més temps del que ja dedicaven treballant individualment de forma 
habitual. 
 
 

 Creus que t'ha aportat positivament el fet de treballar la teoria abans de venir a classe? 
Raona la resposta. 

 
 

- “Sí, ja que teníem que observar-la a fons per realitzar els formularis.” 
 

- “Sí, ja que a classe ja et sona tot molt i avances més ràpid.” 
 

- “Començar el tema amb una base, que si no, no tindria.” 
 

- “Sí, perquè t’ajuda a comprendre-la” 
 

- “Sí, perquè d’aquesta manera ja saps de que va.” 
 

- “No he treballat la teoria fora de classe gaire més que en altres temes.” 
 

- “Fins ara no havia treballat la teoria abans de venir a classe, en classe ja intentava comprendre i 
practicar tot.” 
 

-  “Sí, perquè al llegir el tema m’ha ajudat a fer els exercicis”. 
 

- “Sí, perquè així es més fàcil fer els exercicis.” 
 

 
Tots els alumnes estan d‟acord en el fet de que el preparar-se la teoria abans de començar les activitats 
d‟ensenyament i aprenentatge és molt positiu. Alguns ja ho feien abans, però per la gran majoria no existia 
aquest hàbit. 
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 Què t'ha aportat aquesta forma de treballar? 

 
 

- “Un nou concepte de treball.” 
 

- “Una nova forma d’estudiar fent exercicis en grup.” 
 

- “Tenir que estudiar menys  l’hora de l’examen.” 
 

- “Resulta més fàcil fer els exercicis per entregar, t’ajudes amb els companys.” 
 

- “Fer els exercicis bé en grup.” 
 

- “Una experiència de treball en grup, potser més facilitat en fer els exercicis però poc més.” 
 

- “M’ha agradat bastant, tenir que estar pendent cada dia de qué tocava el següent dia”. 
 

- “Més facilitat a l’hora de l’examen, no vaig estudiar quasi.” 
 

- “Més facilitat a l’hora de l’examen” 
 
A molts dels alumnes aquesta forma de treballar els ha aportat arribar molt més preparats al dia de l‟examen 
sense el gran esforç final al que estaven acostumats. 
 
A alguns aquesta forma de treballar els ha ajudat el fet de tenir suport del grup. D‟altres en canvi els ha 
aportat més el fet de tenir un fil conductor d‟activitats que s‟havien de complir i a altres simplement el fet de 
veure un canvi. 
 
 

 Què desavantatges veus en aquesta forma de treballar? 
 
 

- “El tenir  que estar pendent de la resta del grup e inclús, de vegades, tenir que tirar de la resta.” 
 

- “Jo crec que té poques desavantatges. El problema està en que la major part dels professors no 
tenen ganes de fer el treball aquest.” 
 

- “Tenir que estar pendent per quedar amb els companys per fer els exercicis.” 
 

- “No es treballen tant els conceptes a classe.” 
 

- “Has d’estar més pendent de l’ equip i alguns no tenim gaire temps.” 
 

- “Que has d’estar depenent del teu grup i si ets el que tires del carro, et ralentitza molt.” 
 

- “Que depèn del grup que et toqui pots tenir inconvenients si no es preocupen.” 
 

- “Què tens que estar sempre pendent.” 
 

- “Què es té que fer en grup i perds molt de temps”. 
 

La major part veu que el treball en grup té inconvenients com són la dedicació que implica superar els 
diferents ritmes d‟aprenentatge, els diferents graus de motivació i dedicació. Alguns, en canvi, no han trobat 
desavantatges destacables en el mètode. 
 
 

 Consideres que has estat honest durant tot el procés? Consideres que una persona no 
honesta podria treure profit del treball de la resta? Raona la resposta- 
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- “Sí.Una persona no honesta també, només copiant els exercicis podrà treure nota.” 
 

- “Sí, lo més honest que he pogut. Si una persona s’aprofita del treball dels altres no és honesta ja 
que no és ella qui fa el treball sinó els altres.” 
 

- “Sí. Sí, perquè pot copiar i treure una bona nota.” 
 

- “Si. No, perquè els companys del grup s’adonen del problema i ho comuniquen.” 
 

- “No, perquè aquesta persona pot copiar-ne dels seus companys però si no entén no el serveix de 
res.” 
 

- “Jo crec que sí he estat honest. Una persona no honesta pot ser sí, depenent de grup, però no crec 
que s’hagi donat el cas, al menys segur que no al meu grup.” 
 

- “Ho crec, si no ets honest aniràs malament amb el grup.” 
 

- “Sí. Sí, perquè pot copiar-ne els exercicis o no estar atent a l’hora de fer-los.” 
 

- “Jo sí que he estat honest. Sí, encara que en l’examen es veuria”. 
 
 
Tots ells consideren que han sigut honestos durant el treball. La possibilitat de no ser honest i que algú es 
pugui aprofitar de la resta veuen que pot existir. Alguns consideren que aquest fet seria detectable pel 
mateix grup i aquesta persona tindria problemes amb la resta o en l‟examen final. 
 
 

 Consideres estudiar en equip com una opció bona per treballar a partir d'ara? Raona la 
resposta. 

 
- “Sí, però no sempre, el treball en grup es important però cal treballar també individualment.” 

  
- “Si i tant, es millor que les altres que he provat, sens dubte. Al menys per a mi, ajuda molt el fer els 

exercicis amb tres caps pensant en comptes d’un sol.” 
 

- “Normalment no, perquè no depens de tu mateix a l’hora de estudiar i de fer els exercicis sinó que 
tens que adaptar-te a la resta.” 
 

- “No, jo em concentro millor si estic sol. Si treballo amb companys a vegades ens podem distreure.” 
 

- “Sí, perquè va bé si tenim dubtes per preguntar als companys, però s’ha de tenir temps.” 
 

- “No gaire, potser ha servit per coordinar-nos millor per a quan tinguem que treballar en equip, però 
prefereixo continuar treballant sol.” 
 

- “No crec que sigui el millor, aporta coses, però més negatives que positives.” 
 

- “A vegades sí i a vegades no, ja que a vegades et distreus.” 
 

- “Estudiar a mi no m’agrada en grup, però treballar sí es una bona opció” 
 

El treball en equip com eina habitual per estudiar no ha acabat d‟agradar a la gran majoria que estan 
acostumats a treballar individualment o a no treballar tant. Tot i això, no tanquen les portes a aquesta forma 
de treball i altres veuen una forma de treball que els pot ajudar molt. 
 
 

 Què canviaries en la forma de treballar? 
 

- “Penso que el treball individual ha faltat en aquest treball, el treball en equip en excés és dolent ja 
que no veus bé els punts on fas errors només veus possibilitats de comparacions i de resultats 



 

65004-TFM  

 

Implantació de treball cooperatiu amb alumnat de Batxillerat  Pàgina 40 de 44 

 

llavors no et concentres tant en fer-ho bé i en auto corregir-te. Jo introduiria un treball individual en 
cada bloc.” 

 
- “Només canviaria que en el principi de cada unitat féssim algun problema amb el professor.” 

 
- “Poder tenir més temps a l’hora de entregar.” 

 
- “Més treball a classe.” 

 
- “Individualitzaria una mica més els grups perquè d’aquesta manera tots treballarien una mica més.” 

 
- “Potser a partir d’ara fem activitats i exercicis en grup, però la resta jo crec que continuaré treballant 

sol.” 
 

- “La puntuació de cada part està bé, canviaria el treball, menys en grup.” 
 

- “no ser tant estricte amb les dates, i baixar la puntuació de les rubriques, i pujar l’examen, ja que les 
rúbriques m’han fet baixar la nota.” 
 

- “Encara que tinguis un 70% de la nota final entre activitats i rubriques, si desprès fas un examen 
fatal no li donaria aquesta nota perquè voldria dir que no ha fet res i que potser tot s’ho ha copiat.” 
 

 
Els alumnes han proposat millores al mètode molt interessants com són el fet de donar-li més pes a la feina 
individual, disminuir la càrrega de treball fora de l‟aula o modificar els percentatges de l‟avaluació final per 
donar-li més pes a l‟examen final. 
 
 

4.4 Avaluació final de l’alumnat al professor. 

 
 
La part de l‟enquesta relacionada amb la metodologia es desenvolupa en un major aprofundiment al apartat 
anterior. En aquest apartat ens centrarem en la avaluació al professor. 
 
Concretament es van fer dues preguntes obertes: 
 

 Què t‟ha agradat del professor? 

 Què no t‟ha agradat del professor? 
 

a) Què t’ha agradat del professor? 

 
Abans de treure conclusions seria interessant fer un cop d‟ull a les anotacions textuals dels alumnes: 
 

- La manera d‟animar i de manejar el grup. 

- La seva forma d‟explicar, sempre estava disposat a ajudar, tant físicament com per mail. Es 

preocupava per les entregues que havíem que presentar i sobretot de que aprenguéssim i ens ho 

prenguéssim seriosament. 

-  Les correccions que et donava dels exercicis i que sempre intenta ajudar. 

- Deixa clar els dubtes. 

- Aquesta nova tècnica de treballar en equip. 

- El professor tenia ímpetu i es va organitzar bé en realitzar el treball. 

- Que es preocupi pel que fa i estar pendent si hi ha qualsevol dubte i resoldre‟l. En general crec que 

es un bon professor i dedica temps als alumnes. 

- La manera de corregir i que es preocupa pels alumnes. 
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- La manera d„explicar, la forma de fer les classes, les horaris que ens va fer, el material que ens va 

donar. 

 
De forma global es podria dir que als alumnes els hi ha agradat que es preocupin per ells. De la mateixa 
manera, també han acollit molt bé que el professor mirés de fer les coses d‟altre manera a la que estan 
acostumats.  
 
També es pot extreure que s‟ha aconseguit arribar al nivell de motivació als alumnes i que valoren molt 
positivament l‟esforç en la planificació i preparació de materials per part del professor. 
 
Majoritàriament els alumnes tenen la percepció de que els seus dubtes han sigut resolts.  

b) Què no t’ha agradat del professor? 

 
Al igual que en el cas anterior es interessant primerament fer una ullada a les observacions textuals dels 
alumnes: 

 
- Que era massa exigent amb la forma de treballar i donava moltes coses per lògiques que ens 

constava de fer perquè estàvem acostumats a altra forma de treballar. 
- Té un caràcter fort de vegades i a l‟hora de entregar-li les coses és molt estricte. 
- Molt estricte en la forma d‟entregar els exercicis i en la forma de treballar. 
- Que hauria d‟haver explicat més els conceptes a classe abans del treball en equip. 
- És molt estricte amb les PAU. 
- Hi posava molt entusiasme, massa fins i tot. Només és reduir una mica aquest, perquè considero 

que treballa bé. 
- El fet de treballar en grup no m‟ha agradat tant.  
- Molt estricte amb les PAU. 
- Es molt estricte amb les PAU. 

 
Es té una visió molt clara i que no acaba d‟agradar de ser un professor dur, amb un caràcter fort, molt 
exigent, i massa preocupat per la preparació de les PAU. 
 
Es pot percebre que de forma global els alumnes no estan acostumats a treballar amb el nivell d‟exigència 
que s‟ha marcat.  
 
La metodologia en equip cooperatiu no ha acabat d‟agradar a tothom encara que va tenir bona acollida el fet 
de que es provessin noves formes de fer. 
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5 Conclusions. 

 
L‟objectiu fixat en aquest treball Final de Master ha sigut assolit, s‟ha implantat un canvi metodològic que 
recau en els rols adoptats pel professorat i l‟alumnat focalitzats en el canvi de paradigma:“L’esforç i el suport 
de la resta del l’equip ens farà mes fàcil el camí de l’aprenentatge”. 
 
Dintre d‟aquest context s‟ha portat un procés d‟investigació i millora de l‟acció educativa. 
 
Partint de les observacions en un context real a l‟aula, s‟han tret unes percepcions inicials. Aquestes han 
sigut contrastades mitjançant un treball d‟investigació de les necessitats de l‟alumnat i del professorat a ser 
cobertes. 
 
Aquestes necessitats s‟han provat de satisfer amb el treball cooperatiu com a eina metodològica i, finalment, 
s‟ha contrastat la seva utilitat mitjançant la investigació dels resultats obtinguts.  
 
També s‟han introduït indicadors per mesurar l‟esforç com és el percentatge d‟activitats presentades a temps 
davant de les planificades. 
 
Les necessitats inicials del professorat i de l‟alumnat han sigut satisfetes encara que es pot deduir que el 
mètode es pot millorar per següents ocasions. 
 
Una de les primeres conclusions que podem treure és que és millor anar fent en cursos privis a primer de 
batxillerat adaptacions més relaxades d‟aquest mètode de forma que l‟alumnat, al arribar a aquest nivell, 
tingui assumits els desavantatges propis del treball en equip i els diferents ritmes d‟aprenentatge. A la 
mateixa vegada també serviria per anar acostumant a l‟alumnat a l‟esforç i el treball. 
 
Per aquest grup en concret està clar que no es podria tornar el mètode de la mateixa manera i s‟haurien de 
fer algunes millores. Aquestes millores podrien ser les següents: 
 

 Baixar el pes a l‟avaluació final de les rúbriques i augmentar el pes de l‟examen final. La nota de 
l‟examen final hauria de pesar fins al punt, que sigui necessari almenys un cinc per aprovar la unitat 
didàctica. 

 Altre possible acció és mantenir els percentatges, però fixar com a requisit una nota mínima a 
l‟examen final. 

 Reduir el pes de treball fora de l‟aula. S‟hauria de refer la programació didàctica de forma que 
augmentessin les hores de la unitat didàctica i poder dedicar almenys una hora més de treball en 
equip a l‟aula per a cada bloc. 

 
Aquest grup està molt acostumat al treball individual i potser amb un altre versió més relaxada, a on els que 
més tiren no es vegin tant ofegats i tots tinguin una menor càrrega fora de l‟aula, podria funcionar mantenint 
que els que menys tiren continuïn tenint el suport de l‟equip i fer que no arribin a la relaxació total abans de 
l‟examen perquè ja es té la unitat didàctica aprovada. 
 
Es recomanaria tornar a provar amb aquest grup amb aquestes millores i tornar a avaluar els resultats i el 
mètode. 
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