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1. Introducció 

1.1 Antecedents 

 
Durant la meva experiència docent, dos anys de serveis prestats a la borsa d’interins més un any de 

professor associat a la UPC al departament d’electrònica, he observat com molt material s’acumula als 

tallers i departaments sense que ningú els utilitzi. Això em va fer pensar que amb tot aquest material es 

podria fer quelcom per optimitzar el recursos i per millorar la formació de l’alumnat. Actualment estic 

exercint de professor de secundària a l’institut Manel de cabanyes de Vilanova i la Geltrú, on imparteixo 

l’assignatura de Tecnologia. El germen d’aquest TFM va néixer al dissenyar els treballs de recerca per 

els alumnes de primer de batxillerat. En aquell moment vaig adonar-me'n que per mitjà dels treballs de 

recerca podia donar sortida a materials que no s’estaven utilitzant i preparar recursos didàctics per poder 

realitzar pràctiques en cursos vinent.  

 

Una altra aspecte molt interessant és implicar diferents departaments amb els projectes. No només es 

tracte d’aprofitar els recursos d’un departament en concret, la idea és molt més ambiciosa i es vol 

detectar les mancances d’altres departaments, i solucionar aquestes mancances mitjançant la realització 

de projectes per part de l’alumnat. És pretén millorar la comunicació entre departaments i d’aquesta 

manera millorar també la coordinació i la cooperació entre professors i departaments. Aquesta millora 

interdepartamental pot afavorir la creació d’un clima a l’escola, òptim per el desenvolupament de la tasca 

docent. Incrementar la comunicació és incrementar el trànsit d’idees de manera horitzontal, fet aquest 

que normalment és un catalitzador de futurs projectes. 

 

Per traspassar aquesta idea a la formació professional s’ha optat per l’elaboració d’un mòdul propi, com a 

projecte especial de centre i, en aquest cas, s’ha de comunicar als SSTT o al Consorci d’Educació de 

Barcelona seguint les instruccions establertes en la Resolució que aprova el document per a 

l’organització i el funcionament dels centres públics i dels centres privats d’educació secundària per al 

curs corresponent. 

 

La metodologia que es vol implementar és de caràcter genèric, però utilitzarem dos exemples concrets 

per poder desenvolupar aquesta idea. Els dos exemples seran de dos cicles formatius diferents, per 

poder mostrar la flexibilitat de la idea.   

1.2. Objectius 

 
Els principals objectius d’aquest estudi són: 
 

● Crear un nou mòdul anomenat Desenvolupament d’Aplicacions Pràctiques (DAP) 
 

● Detectar les mancances dels departaments didàctics d'un institut i utilitzar les hores de 
lliure disposició per resoldre-les. 

 
● Dotar els departaments d'eines per millorar les seves dinàmiques i funcionament. 

 
● Millorar la comunicació i coordinació entre departaments. 

 
● Aprofitament dels recursos de l'escola. 

 
● Involucrar els alumnes en la solució de problemes reals, millorant la seva motivació i formació. 
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● Aplicar la metodologia generica basada en ABP, ABPR i ABI. 
 

● Assentament dels coneixements previs dels alumnes.  
 

● Millorar la formació dels alumnes. 

 

Tot i que utilitzarem un parell d’exemples per explicar i definir aquest treball, no es objecte d’aquest 

document concretar fins l’últim detall cap d’aquests exemples. Tampoc és objecte d’aquest document 

formular la programació del nou mòdul. 

2. Definició i context del problema 

2.1 Definició de la problemàtica 

  
Observant  varis instituts, tant de formació professional com d’ESO i Batxillerat, s’ha detectat  que 

existeix material o recursos sense utilitzar i que els diferents professors no tenen temps per muntar 

pràctiques o projectes per aprofitar-los. El problema és va fent més gran quant més temps va passant, 

amb jubilacions de professors o amb trasllats. Tot això provoca que el material que utilitzaven uns 

professors quedin en desús quan arriben de nous, amb una altre formació o experiència professional. En 

aquest temps on les retallades estan reduint els recursos dels centres educatius, sembla que la utilització 

i optimització dels recursos ja existents sigui de vital importància, si es vol seguir dotant de significat els 

estudis, especialment en el cas de la formació professional. 

 

Una altre realitat que es dona en els centres de formació professional es la poca coordinació i 

comunicació que hi ha entre departaments. Moltes vegades entenem els departaments com a illes dins 

del centre. Tot i que les virtuts del treball cooperatiu estan més que provades, tot i que des dels centres i 

el Departament d’Ensenyament es fomenta que els alumnes treballin cooperativament per millorar el seu 

aprenentatge, sembla que els departaments didàctics no apliquen allò que intenten portar a la pràctica 

amb els alumnes. És pot dir per tant, que manca comunicació i coordinació interdepartamental als 

centres educatius. 

 
Des d’el punt de vista més didàctic, la realització de projectes pràctics per part de l’alumnat  ens porta a 

aplicar metodologuies basades en aprenentage basat en problemes (ABP) o projectes (ABPR) que 

podem definir com: 

 

Una metodologia docent centrada en l’estudiant, on els estudiants, treballant en grups de forma 

coordinada, aprenen tot executant projectes realistes i pràctiques, desenvolupant un ampli ventall 

d’habilitats i aplicant els coneixements adquirits de forma multi-disciplinar.  

 

En aquells treballs o projectes que permetin o demanin realitzar una recerca o investigació també es pot 

aplicar el aprenentatge basat en investigació (ABI) que es pot resumir com:  

 

Consisteix en l'ús d'una varietat d'estratègies d'ensenyament i aprenentatge que tenen com a 

propòsit connectar la investigació amb l'ensenyament, i que permet la incorporació parcial o total 

de l'estudiant en una investigació minuciosa, aplicant una metodologia disciplinària o 

interdisciplinària per investigar una hipòtesi, problema o pregunta específica sota la supervisió del 

professor. 
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A partir d’aquestes metodologies es pretén millorar tant la formació dels alumnes com la motivació 

d’aquests. També es vol acostar l’alumnat a una situació el més real possible al món laboral. Els 

projectes que es duran a terme no seran simplement unes pràctiques guiades. Els estudiants tindran que 

resoldre els problemes que els hi suposi desenvolupar els projectes proposats de manera autònoma.   

2.2 Context 

 

Aquest nou mòdul i la seva metodologia es pot aplicar a qualsevol família de formació professional. Els 

exemples que s’utilitzen per definir la solució del problema són dos casos concrets per a dos cicles 

diferents.  Els cicles que s’han triat són tots dos de la família d’electricitat i electrònica. 

 

Tots els aspectes tècnics de les metodologies que s’extreuen  d’aquest dos exemples són extrapolables 

a qualsevol altre cicle de qualsevol família de formació professional. 

 

● CFGS Sistemes de telecomunicacions i informàtics 

 

Títol Grau 

Tècnic Superior en 

Sistemes de 

Telecomunicacions i 

Informàtics 

GS 

Família professional Electricitat-Electrònica. 

Competència General La competència general d’aquest títol consisteix a desenvolupar projectes, 

així com gestionar i supervisar el muntatge i manteniment de les 

infraestructures comunes de telecomunicacions i de sistemes i equips de 

telecomunicacions tals com xarxes de banda ampla i de radiocomunicacions 

fixes i mòbils, sistemes telemàtics, de producció audiovisual i de transmissió, 

a partir de la documentació tècnica, normativa i procediments establerts, 

assegurant el funcionament, la qualitat, la seguretat i la conservació 

mediambiental. 

 

Les competències professionals lligades al cicle formatiu són les següents: 

 

 

QUALIFICACIONS PROFESSIONALS INCLOSES EN EL TÍTOL 

 

 

Qualificació completa 

 

Denominació UC 

 

EE_2-383_3 Gestió i 

supervisió del 

muntatge i 

manteniment de les 

infraestructures de 

UC_2-1184-11_3 Organitzar i gestionar el muntatge de les 

infraestructures de telecomunicació i de xarxes de veu i dades en 

l’entorn d’edificis. 

UC_2-1185-11_3 Supervisar el muntatge de les infraestructures de 

telecomunicació i de xarxes de veu i dades en l’entorn d’edificis. 
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telecomunicació i de 

xarxes de veu i dades 

en l’entorn d’edifici 

UC_2-1186-11_3 Organitzar i gestionar el manteniment de les 

infraestructures de telecomunicació i de xarxes de veu i dades en 

l’entorn d’edificis. 

UC_2-1187-11_3 Supervisar el manteniment de les infraestructures 

de telecomunicació i de xarxes de veu i dades en l’entorn d’edificis. 

EE_2_487_3 Gestió i 

supervisió del 

muntatge i 

manteniment de 

sistemes de producció 

audiovisual i de 

radiodifusió 

UC_2_1578-11_3: Gestionar i supervisar el muntatge de sistemes de 

producció audiovisual en estudis i unitats mòbils.  

UC_2_1579-11_3: Gestionar i supervisar el manteniment de 

sistemes de producció audiovisual en estudis i unitats mòbils. 

UC_2_1580-11_3: Gestionar i supervisar el muntatge de sistemes de 

transmissió per a ràdio i televisió en instal·lacions fixes i unitats 

mòbils. 

UC_2_1581-11_3: Gestionar i supervisar el manteniment de 

sistemes de transmissió per a ràdio i televisió en instal·lacions fixes i 

unitats mòbils 

EE_2-258_3 

Desenvolupament de 

projectes 

d’infraestructures de 

telecomunicació i de 

xarxes de veu i dades 

en l'entorn d'edificis 

UC_2-0826-11_3 Desenvolupar projectes d’instal·lacions de 

telecomunicació per a la recepció i distribució de senyals de ràdio i i 

televisió en l'entorn d'edificis. 

UC_2-0827-11_3: Desenvolupar projectes d’instal·lacions de 

telefonia en l'entorn d'edificis. 

UC_2-0828-11_3: Desenvolupar projectes d’infraestructures de 

xarxes de veu  i dades en l'entorn d'edificis. 

 

 

● CFGS Manteniment electrònic. 

 

 

Títol Grau 

Tècnic Superior en 

Manteniment 

Electrònic 

GS 

Família 

professional 

Electricitat-Electrònica. 

Competència 

General 

La competència general d'aquest títol consisteix a mantenir i reparar equips i 

sistemes electrònics, professionals, industrials i de consum així com a planificar i 

organitzar els processos de manteniment, aplicant els plans de prevenció de riscos 

laborals, mediambientals, criteris de qualitat i la normativa vigent. 

 

Les competències professionals lligades al cicle formatiu són les següents: 
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QUALIFICACIONS PROFESSIONALS INCLOSES EN EL TÍTOL 

 

 

Qualificació completa 

 

Denominació UC 

 

ELE552_3 

Manteniment d’equips 

electrònics 

UC1823_3: Mantenir equips amb circuits d’electrònica digital 

microprogramable. 

UC1824_3: Mantenir equips de telecomunicació. 

UC31825_3: Mantenir equips electrònics de potència i control. 

UC1826_3: Mantenir equips electrònics d’imatge i so. 

EE_2-485_3 Gestió i 

supervisió del 

muntatge i 

manteniment 

d’equipament de xarxa 

i estacions base de 

telefonia 

UC_2-1572-11_3: Gestionar i supervisar els processos de 

manteniment d’estacions base de telefonia. 

UC_2-1574-11_3: Gestionar i supervisar els processos de 

manteniment dels sistemes de telecomunicació de xarxa telefònica 

3. Descripció de la solució 

3.1 Marc legal 

 
Per desenvolupar aquesta proposta, primer s’ha de mirar de quina manera es pot crear un nou mòdul 

dins d’un cicle formatiu, ja sigui de cicle mig o de cicle superior.  

 
Segons el document “Orientacions als centres per a organitzar el nou cicle formatiu” del Departament 

d’Ensenyament: 

 

En els mòduls que disposin d’hores de lliure disposició (HLLD), el centre haurà d’adjudicar-les segons els 

criteris següents: 

  
● distribuir-les  entre una o més unitats formatives del mateix mòdul 

  
● incorporar-les  en  una nova unitat formativa del mateix mòdul (amb el resultat  d’aprenentatge i 

continguts corresponents) que calgui 
 
El centre pot també dissenyar un mòdul propi, com a projecte especial de centre i, en aquest cas, ho 

comunicarà als SSTT o al Consorci d’Educació de Barcelona seguint les instruccions establertes en la 

Resolució que aprova el document per a l’organització i el funcionament dels centres públics i dels 

centres privats d’educació secundària per al curs corresponent. 

 
Per tant per crear el nou mòdul s’ha d’utilitzar les hores de lliure disposició de que disposin els diferents 

mòduls dels diferents cicles formatius.  
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Aquest nou mòdul s'anomenarà mòdul de  Desenvolupament d'Aplicacions Pràctiques (DAP). Em les 

famílies de cicles de grau mig existeix un mòdul de síntesis i en les famílies de grau superior existeix un 

mòdul de projectes. Aquests mòduls no resolen el que es pretén resoldre amb aquest nou mòdul, ni 

tenen una metodologia similar. En els mòduls de síntesi i de projectes, els alumnes tenen assignades 

unes hores fixes, normalment a final de curs, on tots els alumnes realitzen el mateix projecte, que 

bàsicament és una aplicació teòrica del que s'ha aprés en els diferents mòduls del cicle. El que és busca 

en aquests mòduls es sintetitzar en un treball tot el que s'aprés al llarg del cicle, donant molta importància 

als aspectes formals del treball. 

 

Per descomptat el mou mòdul ha d’estar subjecte a tot el que s'indiqui a les lleis vigents en matèria 

d'educació, actualment: 

 

 LEC 

 

 LOE 

 

 Ley Orgánica 5/2002 de las cualificaciones y de la formación profesional 

 

 Real Decreto 1416/2005, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales.  

 

 Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 

formación profesional del sistema educativo. 

 

 Decret 21/1999, de 9 de febrer, de creació del Consell Català de Formació Professional. (DOGC 

2826, de 12 de febrer de 1999)  

 

 Decret 176/2003, de 8 de juliol, de creació de l'Institut Català de les Qualificacions Professionals. 

(DOGC 3935, de 29 de juliol de 2003) 

 

 EDU/552/2010, de 8 de novembre, per la qual s’inclouen diverses qualificacions  

professionals i els corresponents mòduls formatius en el Catàleg de Qualificacions  

Professionals de Catalunya i el Catàleg Modular Integrat de Formació Professional. 

 

 28/2010, de 2 de març, del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya i  

del Catàleg modular integrat de formació professional. 

 

 EDU/2390/2008, de 14 de juliol, per la qual es convoca, per al curs acadèmic 2008-2009, el 

procés per a l'acreditació de les competències professionals relatives a les unitats de 

competència establertes en els títols de tècnic i tècnic superior de determinats cicles formatius de 

formació professional del sistema educatiu.  

3.2 Reordenació dels mòduls 

 
La duració dels cicles de formació professional, tant de grau mig com de grau superior, és de 33 
setmanes lectives. Es preveu que per desenvolupar aquest mòdul seran necessàries 66 hores lectives. 
D’aquest fet es desprenen dos conclusions: 
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● S’han d’utilitzar 66 hores de lliure disposició dels diferents mòduls del cicle formatiu. 

● La distribució temporal d’aquest modul serà de 2 hores a la setmana durant 33 setmanes. 

● El nou mòdul s'ha d'impartir el segon any del cicle formatiu. 
 
En els exemples que s’han triat per mostrar s’ha de procedir de la següent manera.  

 

En el cas del CFGS Sistemes de telecomunicacions i informàtics: 

 

Aquest mòdul té la següent distribució horària respecte els mòduls. 

 
Mòduls Professionals Hores HDL 

MP1 Configuració d’infraestructures de sistemes de 
telecomunicacions 

99 0 

MP2. Sistemes informàtics i xarxes locals. 165 33 

MP3. Tècniques i processos en infraestructures de 
telecomunicacions. 

132 0 

MP4. Sistemes de producció audiovisual. 165 0 

MP5. Sistemes de radiocomunicacions. 99 0 

MP6. Gestió de projectes d’instal·lacions de telecomunicacions. 99 0 

MP7. Sistemes de telefonia fixa i mòbil. 99 33 

MP8. Elements de sistemes de telecomunicacions. 99 33 

MP9. Xarxes telemàtiques. 132 33 

MP10. Sistemes integrats i llar digital. 99 0 

MP11. Fonaments de programació 66 33 

MP12 Formació i orientació laboral 99 0 

MP13. Empresa i iniciativa emprenedora. 66 0 

MP14. Projecte de sistemes de telecomunicacions i informàtics 66 0 

MP15 Formació en centres de treball 350 0 

Total 2000 165 

 
El nou mòdul de  Desenvolupament d'Aplicacions Pràctiques (DAP) tindrà una durada de 66 hores, 
aquestes hores s’han extret de les hores de lliure disposició dels següents mòduls formatius: 
 

● MP2. Sistemes informàtics i xarxes locals (33h) 

● MP9. Xarxes telemàtiques (33h) 
 
A cada un d’aquest mòduls els hi corresponen 33 hores de lliure disposició (HDL) que passaran al nou 

mòdul. La raó per la qual s’ha triat aquest mòduls és per que al ser els que tenen més hores assignades, 

seran els que més fàcilment podran adaptar-se a la pèrdua d’aquestes hores. 

 

Per tant la relació de mòduls i la seva distribució horària quedarà de la següent manera: 

Mòduls Professionals Hores HDL 

MP1 Configuració d’infraestructures de sistemes de telecomunicacions 99 0 

MP2. Sistemes informàtics i xarxes locals. 165 0 

MP3. Tècniques i processos en infraestructures de telecomunicacions. 132 0 

MP4. Sistemes de producció audiovisual. 165 0 

MP5. Sistemes de radiocomunicacions. 99 0 

MP6. Gestió de projectes d’instal·lacions de telecomunicacions. 99 0 

MP7. Sistemes de telefonia fixa i mòbil. 99 33 

MP8. Elements de sistemes de telecomunicacions. 99 33 

MP9. Xarxes telemàtiques. 132 0 
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MP10. Sistemes integrats i llar digital. 99 0 

MP11. Fonaments de programació 66 33 

MP12 Formació i orientació laboral 99 0 

MP13. Empresa i iniciativa emprenedora. 66 0 

MP14. Projecte de sistemes de telecomunicacions i informàtics 66 0 

MP15 Formació en centres de treball 350 0 

MP16  Desenvolupament d'Aplicacions Pràctiques 66 0 

Total 2000 9 

El desdoblament dels mòduls serà: 

 

MÒDUL DESDOBLAMENT % DESDOBLAMENT HORES 

MP1 Configuració 

d’infraestructures de sistemes 

de telecomunicacions 

33 33 

MP2. Sistemes informàtics i 

xarxes locals. 
83 165 

MP3. Tècniques i processos en 

infraestructures de 

telecomunicacions 

100 132 

MP4. Sistemes de producció 

audiovisual. 
60 99 

MP5. Sistemes de 

radiocomunicacions. 
33 33 

MP7. Sistemes de telefonia fixa 

i mòbil. 
75 99 

MP8. Elements de sistemes de 

telecomunicacions. 
25 33 

MP9. Xarxes telemàtiques. 80 132 

MP10. Sistemes integrats i llar 

digital. 
100 99 

MP16  Desenvolupament 
d'Aplicacions Pràctiques 

100% 66 

 

Donat que és un mòdul eminentment pràctic, la utilització de laboratoris serà imprescindible i constant 

durant totes les hores que té el mòdul assignades. Per aquest motiu es pren la decisió de desdoblar el 

100% de les hores.  

 

Distribució del cicle formatiu 

 

Aquest cicle formatiu es desplegarà, ordinàriament, en dos cursos acadèmics. 

 

Es decideix impartir al nou mòdul al Segon curs, doncs es busca que els alumnes ja tinguin assolits la 

majoria de coneixements del cicle formatiu 

 

Distribució de l'horari lectiu ordinari 

 

La distribució de l'horari lectiu es farà de dilluns a divendres, segons les instruccions d’inici de curs. Cal 

tenir en compte que en horari partit es poden fer fins a 7 hores de classe lectives diàries, i en horaris 

intensius, el màxim diari és de 6 hores lectives diàries.  
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Per últim cal considerar si s’han d’establir precedències tant pel que fa a mòduls professionals com a 

unitats formatives. 

 

A continuació es presenten la proposta de distribució dels mòduls.  

 

Curs 1r 

Mòduls professionals Hores HLLD 

MP1 Configuració d’infraestructures de sistemes de 

telecomunicacions 
99 0 

MP2. Sistemes informàtics i xarxes locals 165 0 

MP3. Tècniques i processos en infraestructures de 

telecomunicacions 
132 0 

MP7. Sistemes de telefonia fixa i mòbil. 132-99 33 

MP8. Elements de sistemes de telecomunicacions. 132-99 33 

MP11. Fonaments de programació 99-66 33 

MP12 Formació i orientació laboral 99 0 

Hores lectives primer curs 858 99 

 

 

Curs 2n 

Mòduls professionals Hores 

HLL

D 

MP4. Sistemes de producció audiovisual 165 0 

MP5. Sistemes de radiocomunicacions 99 0 

MP6. Gestió de projectes d’instal·lacions de 

telecomunicacions 
99 0 

MP9. Xarxes telemàtiques 132 0 

MP10. Sistemes integrats i llar digital 99 0 

MP13. Empresa i iniciativa emprenedora. 66 0 

MP14. Projecte de sistemes de telecomunicacions i 

informàtics 
66 0 

MP16  Desenvolupament d'Aplicacions Pràctiques 66  

Hores lectives segon curs 792 0 

MP15 Formació en centres de treball 350  

Hores totals de formació segon curs 1142 0 

 

Relatiu a la distribució de les hores lectives al llarg del curs, en funció de com s’organitzi la FCT, podem 

tenir diverses distribucions. 

 

DISTRIBUCIÓ ORDINÀRIA 

Primer curs: 28 hores/setmana al llarg de 33 setmanes. 

Segon curs: 22 hores/setmana al llarg de 33 setmanes i compaginant FCT al llarg de tot el curs. 

Segon curs: 29 hores/setmana al llarg de 25 setmanes i 10 setmanes d’FCT de 7 hores diàries, o altres. 
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El professorat que ha d’estar acreditat, com a mínim,  per una de  les especialitats següents: 

 

 PS 524 

 PT 602 

 

En el cas del CFGS Manteniment electrònic 

 
Mòduls Professionals Hores HDL 

MP1 Equips microprogramables. 231 0 

MP2 Manteniment d’equips de radiocomunicacions. 165-132 33 

MP3 Manteniment d’equips de veu i dades. 165-132 33 

MP4 Manteniment d’equips d’electrònica industrial 198-165 33 

MP5 Manteniment d'equips d’àudio* 66 0 

MP6 Manteniment d'equips de vídeo* 99-66 33 

MP7 Circuits electrònics analògics* 231 0 

MP8 Tècniques i processos de muntatge i manteniment d'equips electrònics* 198-165 33 

MP9 Infraestructures i desenvolupament del manteniment electrònic. 66 0 

MP10 Formació i orientació laboral. 99 0 

MP11 Empresa i iniciativa emprenedora. 66 0 

MP12 Projecte de manteniment electrònic. 66 0 

MP13 Formació en centres de treball 350 0 

Total 2000 165 

 
El nou mòdul de  Desenvolupament d'Aplicacions Pràctiques (DAP) tindrà una durada de 66 hores, 
aquestes hores s’han extret de les hores de lliure disposició dels següents mòduls formatius: 
 

● MP3 Manteniment d’equips de veu i dades (33h) 

● MP4 Manteniment d'equips d’electrònica industrial (33h) 
 
La raó per triar aquests mòduls és per que al ser els que tenen més hores assignades, seran els que més 
fàcilment podran adaptar-se a la pèrdua d’aquestes hores. 
 
Per tant la relació de mòduls i la seva distribució horària quedarà de la següent manera: 
 

Mòduls Professionals Hores HDL 

MP1 Equips microprogramables. 231 0 

MP2 Manteniment d’equips de radiocomunicacions. 165-132 33 

MP3 Manteniment d’equips de veu i dades. 132 0 

MP4 Manteniment d’equips d’electrònica industrial 165 0 

MP5 Manteniment d'equips d’àudio 66 0 

MP6 Manteniment d'equips de vídeo 99-66 33 

MP7 Circuits electrònics analògics 231 0 

MP8 Tècniques i processos de muntatge i manteniment d'equips electrònics 198-165 33 

MP9 Infraestructures i desenvolupament del manteniment electrònic. 66 0 

MP10 Formació i orientació laboral. 99 0 

MP11 Empresa i iniciativa emprenedora. 66 0 

MP12 Projecte de manteniment electrònic. 66 0 
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MP13 Formació en centres de treball 350 0 

MP14  Desenvolupament d'Aplicacions Pràctiques 66 0 

Total 2000 165 

 
El desdoblament dels mòduls serà: 
 

MÒDUL DESDOBLAMENT % DESDOBLAMENT HORES 

MP1 Equips 

microprogramables. 
66 154 

MP2 Manteniment d’equips de 

radiocomunicacions. 
66 110 

MP3 Manteniment d’equips de 

veu i dades. 
100 132 

MP4 Manteniment d’equips 

d’electrònica industrial 
66 110 

MP5 Manteniment d'equips 

d’àudio 
100 66 

MP6 Manteniment d'equips de 

vídeo 
100 99 

MP7 Circuits electrònics 

analògics 
66 154 

MP8 Tècniques i processos de 

muntatge i manteniment 

d'equips electrònics 

66 132 

MP14  Desenvolupament 
d'Aplicacions Pràctiques 

100% 66 

 
 
Donat que és un mòdul eminentment pràctic, la utilització de laboratoris serà imprescindible i constant 
durant totes les hores que té el mòdul assignades. Per aquest motiu es pren la decisió de desdoblar el 
100% de les hores.  
 
Distribució del cicle formatiu 

 

Aquest cicle formatiu es desplegarà, ordinàriament, en dos cursos acadèmics. 

 

Es decideix impartir al nou mòdul al Segon curs, doncs es busca que els alumnes ja tinguin assolits la 

majoria de coneixements del cicle formatiu 

 

Distribució de l'horari lectiu ordinari 

 

La distribució de l'horari lectiu es farà de dilluns a divendres, segons les instruccions d’inici de curs. Cal 

tenir en compte que en horari partit es poden fer fins a 7 hores de classe lectives diàries, i en horaris 

intensius, el màxim diari és de 6 hores lectives diàries. 

 
A continuació es presenten la proposta de distribució dels mòduls.  
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Curs 1r 

Mòduls professionals Hores HLLD 

MP1 Equips microprogramables 231 0 

MP5 Manteniment d'equips d’àudio 66 0 

MP6 Manteniment d'equips de vídeo 66-99 33 

MP7 Circuits electrònics analògics 231 0 

MP8 Tècniques i processos de muntatge i 

manteniment d'equips electrònics 
165-198 33 

MP10 Formació i orientació laboral. 99 0 

Hores lectives primer curs 924 66 

 
 

Curs 2n 

Mòduls professionals Hores HLLD 

MP2 Manteniment d’equips de radiocomunicacions. 132-165 33 

MP3 Manteniment d’equips de veu i dades 132 0 

MP4 Manteniment d'equips d’electrònica industrial 165 0 

MP9 Infraestructures i desenvolupament del 

manteniment electrònic. 
66 0 

MP11 Empresa i iniciativa emprenedora. 66 0 

MP12 Projecte de manteniment electrònic. 66 0 

MP14  Desenvolupament d'Aplicacions Pràctiques 66  

Total hores lectives  726 33 

Hores lectives segon curs 792 0 

MP15 Formació en centres de treball 350  

Hores totals de formació segon curs 1142 0 

 
Relatiu a la distribució de les hores lectives al llarg del curs, en funció de com s’organitzi la FCT, podem 

tenir diverses distribucions. 

 

DISTRIBUCIÓ ORDINÀRIA 

Primer curs: 28 hores/setmana al llarg de 33 setmanes. 

Segon curs: 22 hores/setmana al llarg de 33 setmanes i compaginant FCT al llarg de tot el curs. 

Segon curs: 29 hores/setmana al llarg de 25 setmanes i 10 setmanes de FCT de 7 hores diàries, o altres. 
 
El professorat que ha d’estar acreditat, com a mínim,  per una de  les especialitats següents: 

 

● PS 524 

● PT 602 

3.3 Principis metodològics 
 

Entenent que l'objectiu principal sempre és la formació dels alumnes, no hem de perdre de vista altres 

objectius com són la dotació de recursos educatius, l'aprofitament de material, la millora de la 
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comunicació entre departaments, i en general de tots els objectius anteriorment definits en aquest 

document. 

 

Es vol definir una metodologia genèrica per aquest nou mòdul, però primer hem de veure sobre quines 

metodologies ens basarem per realitzar-la. Aquesta metodologia serà específica per aquest mòdul. Cada 

família té unes característiques pròpies i cada projecte a desenvolupar serà en si mateix únic i irrepetible, 

per tant la tasca de definir una metodologia general no serà fàcil. La intenció és definir, més enllà del 

marc legal i de la reordenació dels mòduls de cada cicle, és una guia per definir els projectes a realitzar 

per els alumnes. És a dir, quins projectes s'han de desenvolupar, com s'han de desenvolupar i quin marc 

temporal tindrà el desenvolupament dels projectes. Cada projecte ha de tindre una intenció, un significat 

afegit al objectiu principal que sempre és millorar l'aprenentatge dels estudiants. Aquest valor afegit amb 

el que es vol dotar als projectes varien en cada centre, en cada família professional, i  per tant, podem dir 

que en general varien en cada cas.   

 

La metodologia que es proposa estarà basada en altres metodologies i en aspectes propis de cada cas. 

Això complica poder definir una metodologia general, però bàsicament els pilars bàsics són els següents: 

 

● Aprenentatge basat en problemes (ABP) 

 

● Aprenentatge basat en projectes (ABPR) 

 

● Aprenentatge basat en investigació (ABI) 

 

● Aprofitament de recursos ja existents i sostenibilitat 

 

● Millora de coordinació entre departaments. 

 

Basant-nos en aquests quatre  punts clau, intentarem crear la nova metodologia. S'ha de dir però que en 

funció de cada cas que es presenti, es possible que no s'utilitzin els quatre punts, es possible, per 

exemple, que en algun cas el projecte a realitzar es generi, es resolgui i s'aprofiti íntegrament dins d'un 

únic departament, i en aquest cas no es milloraria la coordinació entre departaments, però no per això el 

projecte a de ser menys vàlid que un altre que si que ho faci. 

 

Per aquest motiu es definiran els aspectes més importants o que més ens interessen de les 

metodologies, del aprofitament de recursos i del que significa millorar la coordinació entre departaments. 

També es definiran el rol del professor i el rol de l’estudiant 

3.3.1. Aprenentatge basat en problemes 

 

l’aprenentatge basat en problemes és una metodologia el punt de partida de la qual és un problema o 

una situació problemàtica. Aquesta situació permet a l’estudiant desenvolupar hipòtesis explicatives, i 

identificar necessitats d’aprenentatge que li permeten comprendre millor el problema i complir els 

objectius d’aprenentatge preestablerts. Un pas addicional és identificar els principis que es relacionen 

amb el coneixement adquirit i que es poden aplicar a altres situacions o problemes.  

 

Hi ha una relació entre els mètodes d'ensenyament, la profunditat en l'aprenentatge i la complexitat de 

l'aprenentatge, de manera que es pot esperar que els estudiants per mitjà del treball per projectes 

aconsegueixin una comprensió complexa analítica i competències que no es poden obtenir mitjançant la 
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participació d'una classe d'ensenyament ordinari. Al mateix temps, es pot esperar que si els estudiants 

adquireixen un aprenentatge més significatiu també millori la seva motivació envers la matèria. Per 

aquest motiu, una part essencial de la pedagogia PBL consisteix a assegurar que els estudiants siguin 

capaços de cobrir possibles llacunes de contingut. 

 

Els elements principals de l'ensenyament basat en problemes  es poden definir gràficament  de la 

següent manera: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig1.  Cicle d'exploració d'una situació problemàtica 

 
 
Els objectius i les tasques a complir en l’ABP són: 

 

● Utilitzar estratègies de raonament per combinar i sintetitzar dades o informació en una o més 

hipòtesis explicatives del problema o la situació; 

 

● Identificar necessitats d’aprenentatge; 

 

● A partir del coneixement obtingut, identificar els principis i conceptes que puguin aplicar-se a 

altres situacions/problemes. 

 

● Millorar la motivació dels alumnes 

 

En acabar l’anàlisi de la situació problemàtica, els estudiants han d’identificar el que han après, 

tractant de contestar les preguntes següents: 

 

● Quines coses noves s’han après treballant amb el problema? 

 

● Com es relaciona aquest aprenentatge amb els objectius d’aprenentatge? 

 

● Quins principis o conceptes nous s’han discutit i quins s’han après? 

 

● Què del que s’ha après ajudarà a entendre diferents problemes en el futur? 
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● Quines àrees d’aprenentatge s’han identificat però no s’han explorat? 

 

Existeixen diferents raons que poden justificar l’adopció de la metodologia PBL 

 

Raons pràctiques: En PBL es potència el treball en equip, fomentant la iniciativa de l’alumne i la recerca 

d’informació. PBL no fomenta la memorització, si no l’aprenentatge de coneixements mitjançant la seva 

comprensió. 

 

Raons pedagògiques: Es produeix un augment de la motivació dels alumnes per la recerca, el que 

potència que l’alumne utilitzi tots els recursos que tingui en la seva mà. 

 

Aprenentatge centrat en l’estudiant: L’estudiant no és un receptacle de coneixement, si no un agent 

actiu en el seu aprenentatge i en la resolució del problema o projecte. Ha d’aprendre a manipular 

informació no estructurada. També es dona oportunitat a idees innovadores. 

 

Valor conceptual: Amb PBL es facilita la interdisciplinarietat perquè la realitat també ho es. 

 

Avaluació formativa i no punitiva: Es pretén en l’avaluació que l’alumne aprengui dels errors. Aquesta 

avaluació es pot fer per part del professor, per part dels companys i per part d’un mateix. 

 
Durant el procés d'interacció que manté l'alumnat per analitzar, entendre i resoldre el problema s'intenta 

aconseguir, a més de l'aprenentatge conceptual propi de la matèria, el desenvolupament de la capacitat 

per fer un diagnòstic de les seves necessitats, la presa de consciència sobre la necessitat de treballar 

amb col·laboració i el desenvolupament de les habilitats d'anàlisi, síntesi i comunicació de la informació. 

 

Així doncs, l'aprenentatge basat en problemes persegueix que els coneixements s'adquireixin o 

s'aprenguin al llarg del procés de resolució del problema i que prenguin sentit en el context de l'activitat 

que es realitza. L'aprenentatge es dóna en relació directa al problema i no d'una forma aïllada o parcial 

sense associar-se a un context real. 

 
Fases del procés de l'aprenentatge basat en problemes i finalitats principals de cada fase. 

Primera Fase : Plantejament del problema. 

● Presentació d'una situació rellevant, d'importància personal o social, real o versemblant. 

Segona Fase: Delimitació del problema. 

● Comprensió del problema. 

● Anàlisi de coneixements, idees prèvies i formulació de necessitats. 

Tercera Fase: Planificació. Delimitació de recursos i accions. 

● Organització del procés de recerca d'informació. 

● Concreció dels recursos necessaris i de la seva localització. 

● Enumeració de les accions. 

● Anticipació del producte personal que cal elaborar. 

Quarta Fase: Treball individual. 

● Aplicació del pla de treball. 

● Reconducció del procés davant dificultats imprevistes o aparició de nous recursos. 
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● Elaboració de conclusions personals. 

Cinquena Fase: Treball de grup. 

● Explicacions individuals. 

● Interacció en el grup. 

● Reflexió sobre els aprenentatges. 

● Elaboració del producte final. 

● Aplicació dels aprenentatges en noves situacions. 

3.3.2. Aprenentatge basat en projectes 

 
L'aprenentatge basat en projectes és l'aprenentatge que es produeix com a resultat de l'esforç que fan 
els alumnes per desenvolupar un projecte. Es tracta, per tant, d'un cas particular d'aprenentatge basat en 
problemes i resulta especialment adequat en el context dels ensenyaments tècnics, ja que la realització 

de projectes és una tasca essencial dels tècnics i enginyers. 

 

En un escenari d'aprenentatge basat en projectes els alumnes, organitzats en grups, reben del professor 

el "plec de condicions" del projecte a realitzar, que inclou la definició precisa dels resultats a obtenir i les 

dates de lliurament dels resultats parcials i finals. Els alumnes han d'identificar llavors què és el que ja 

saben i què han d'aprendre per desenvolupar el projecte, estableixen, amb l'ajuda del professor, un pla 

d'aprenentatge i el duen a terme. Aquest procés es repeteix fins que s'han assolit els objectius 

d'aprenentatge. En aquest context, el que realment importa és l'aprenentatge que es produeix en el 

procés i no tant el resultat final del projecte. Això és precisament una de les diferències importants entre 

l'aprenentatge basat en projectes i la tradicional realització del projecte final d’estudis, habitual als 

ensenyaments d’enginyeria.  

 

L'aprenentatge basat en projectes té els mateixos avantatges que l'aprenentatge basat en problemes. En 

particular: 

 

● Resulta més motivant  per als alumnes, i per tant, es redueixen els nivells 

d'abandonament i augmenta el rendiment acadèmic. 

 

● Permet desenvolupar algunes habilitats transversals molt importants, com ara: la 

capacitat per aprendre de manera autònoma, per treballar en grup, per comunicar-se de 

forma efectiva, etc. 

 

No obstant això, la naturalesa de l'activitat central (el desenvolupament d'un projecte) fa que s'emfatitzin 

algunes habilitats específiques com ara: compromís amb els terminis de lliurament, presa de decisions, 

resolució de conflictes de grup, treball continuat, etc., que en el cas de l'aprenentatge basat en problemes 

tenen una rellevància menor. 

 

Elements d'un projecte 

Existeix una àmplia gamma de projectes: d'aprenentatge, basats en treballs, etc. Però els projectes 

autèntics tenen en comú els següents elements específics:  

● Centrats en l'estudiant, dirigits per l'estudiant. 

● Clarament definits, un inici, un desenvolupament i un final. 
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● Contingut significatiu per als estudiants; directament observable en el seu entorn. 

● Problemes del món real. 

● Recerca de primera mà. 

● Objectius específics relacionats amb els estàndards del currículum. 

● Connexions entre el món acadèmic, la vida i les competències laborals. 

● Oportunitats de retroalimentació i avaluació per part d'experts. 

● Oportunitats per a la reflexió i l'autoavaluació per part de l'estudiant. 

● Avaluació o valoració autèntica 

 
Existeix una tendència a pensar que aquests mètodes docents actius, com és el cas de l'aprenentatge 

basat en projectes, poden ser adequats per a alumnes madurs amb un cert grau d'autonomia, i que no 

són adequats, per tant, per a alumnes de primers cursos d'universitat ni a l’ensenyament secundari, on 

sembla essencial és donar als alumnes una bona base de coneixements perquè més tard puguin fer 

projectes.  

 

Això és un error. Precisament l'aprenentatge basat en projectes es fonamenta en la idea que el 

coneixement cal administrar-lo a mesura que es necessita en el context del projecte que es desenvolupa, 

i no abans. La qüestió clau és, en realitat, la contrària: En quin moment un alumne és prou madur i 

autònom i està prou motivat per obtenir el màxim partit d'una organització docent clàssica en la qual 

s'espera d'ell que atengui durant moltes hores les explicacions dels seus professors, sigui capaç 

d'extreure el rellevant d'aquestes explicacions i preparar-se de manera autònoma i continuada per 

superar les proves d'avaluació? En tot cas, per arribar quan abans a aquest moment, el millor és 

començar aviat amb els mètodes que s'han demostrat útils per desenvolupar l'autonomia de l'estudiant i 

la seva motivació, com és el cas de l'aprenentatge basat en projectes. 

 
Per aquests motius, l'aprenentatge basat en projectes sembla una estratègia ideal per a l'organització de 

l'ensenyament en nivells secundaris, on la falta de motivació de l'alumnat o les seves diferències de nivell 

semblen ser problemes veritablement importants. 

Els principals beneficis de l'aprenentatge basat en projectes inclouen:  

● Preparar els estudiants per als llocs de treball.  

● S'exposen a una gran varietat d'habilitats i de competències. 

● Es treballen col·laboració, planificació, presa de decisions i maneig del temps. 

● Augmentar la motivació.  

● Fer la connexió entre l'aprenentatge a l'escola i la realitat.  

● Els estudiants retenen major quantitat de coneixement i habilitats. 

● Compromís amb projectes estimulants. 

● Oferir oportunitats de col·laboració per construir coneixement.  

● L'aprenentatge col·laboratiu que permet als estudiants compartir idees. 

● Expressar les seves pròpies opinions i negociar solucions 

● Habilitats necessàries en els futurs llocs de treball. 

● Augmentar les habilitats socials i de comunicació. 

● Augmentar les habilitats per a la solució de problemes. 

● Permetre als estudiants veure les connexions existents entre diferents disciplines. 

● Oferir oportunitats per realitzar contribucions a l'escola o a la comunitat. 

 Augmentar l'autoestima.  

● Aconseguir alguna cosa que tingui valor fora de l'aula de classe. 

● Permetre que els estudiants facin ús de les seves fortaleses individuals. 
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● Possibilitar una forma pràctica, del món real, per aprendre a usar la Tecnologia.  

Com implementar l'aprenentatge basat en projectes 

Els projectes provenen de diferents fonts i es desenvolupen de diferents maneres. No existeix doncs una 

manera única i correcta per implementar un projecte, però si s'han de tenir en compte algunes preguntes 

i aspectes importants a l'hora de dissenyar projectes efectius. 

Objectius per als projectes 

És molt important que tots els involucrats o interessats tinguin claredat sobre els objectius, perquè el 

projecte es planegi i completi de manera efectiva. Tant el docent, com l'estudiant, han de fer un 

plantejament que expliqui els elements essencials del projecte i les expectatives respecte a aquest. 

Encara que el plantejament es pot fer de diverses formes, ha de contenir els següents elements:  

Situació o problema: Una o dues frases amb les que es descrigui el tema o problema que el 

projecte busca atendre o resoldre. Exemple: Cases i negocis localitzats a prop a les vies que 

alimenten un llac i que incideixen en el contingut de fòsfor d'aquest i afecten la qualitat de 

l'aigua. Com poden els propietaris de cases i negocis millorar la qualitat de l'aigua del llac?. 

 

Descripció i propòsit del projecte: Una explicació concisa de l'objectiu últim del projecte i de 

quina manera atén aquest la situació o el problema. Exemple: Els estudiants han d'investigar, 

realitzar enquestes i fer recomanacions sobre com els negocis i els propietaris d'habitatges 

poden reduir el contingut de fòsfor en els llacs. Els resultats es publicaran en un butlletí, fullet 

informatiu, o lloc web. 

 

Especificacions d'acompliment: Llista de criteris o estàndards de qualitat que el projecte ha de 

complir. 

 

Regles: Guies o instruccions per desenvolupar el projecte. Inclouen temps pressupostat i metes 

a curt termini, com ara: Completar les entrevistes per a certa data, tenir la recerca realitzada a 

certa data. 

 

Llistat dels participants en el projecte i dels rols que se'ls van assignar: Incloent els 

membres de l'equip, membres de la comunitat, personal de la institució educativa i pares de 

família. 

 

Valoració: Com serà l'avaluació dels estudiants. En l'aprenentatge per projectes, s'avaluen tant 

el procés d'aprenentatge com el producte final. 

El plantejament és crucial per l'èxit del projecte pel que és desitjable que docents i estudiants el 

desenvolupin en companyia. Com més involucrats estiguin els estudiants en el procés, millor assumiran 

la responsabilitat del seu propi aprenentatge. 

L’efecte Pigmalion  

Les expectatives que projectem sobre una persona (tant en positiu com en negatiu) tendeixen a complir-

se. Se sap que una de les formes d'aconseguir que els alumnes s'esforcin més (i per tant, aprenguin 
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més) és proposar-los un repte que percebin com a una mica ambiciós, oferir-los un camí format per 

passos que percebin com a assequibles,i recordar-los amb freqüència que ells poden aconseguir-ho. I 

justament una de les virtuts majors del model d'aprenentatge basat en projectes és que permet incorporar 

tots aquests ingredients amb relativa facilitat. Com a professor, crec que no hi ha res que em produeixi 

més satisfacció que comprovar com, al final de curs, els alumnes estan orgullosos del treball que han 

realitzat, i ansiosos per mostrar-ho als seus professors i companys. I això només ho aconsegueixo usant 

aprenentatge basat en projectes. 

3.3.3. Aprenentatge basat en investigació 

L'Aprenentatge Basat en Investigació (ABI) consisteix en l'aplicació d'estratègies d'ensenyament i 

aprenentatge que tenen com a propòsit connectar la investigació amb l'ensenyament, les quals permeten 

la incorporació parcial o total de l'estudiant en una investigació basada en mètodes científics, sota la 

supervisió del professor. 

Investigació es defineix com una recerca de la veritat, la informació o el coneixement. Els individus porten 

a terme el procés d'investigació des del moment en què neixen fins que moren. Els alumnes 

aconsegueixen un coneixement més profund dels temes gràcies a l’experimentació i a la recerca de la 

veritat. La formulació de preguntes clau per part dels alumnes i la motivació de la curiositat són les 

pedres angulars d’aquesta metodologia. 

  
Fig2.  Cicle d’aplicació metodologia ABI 

El factor que intervé en la relació entre l'ensenyament i la investigació és l'aprenentatge, ja que és el 

procés mitjançant el qual un individu, professor, investigador, estudiant, o aprenent, pot arribar al 

coneixement. Per obtenir el màxim benefici d'aquesta relació entre investigació i ensenyament es 

requereix d'un treball de planificació. 

 

En general, l'enfocament tradicional de l'aprenentatge es centra en el domini dels continguts, amb poc 

èmfasi en el desenvolupament d'habilitats i el foment d'actituds inquisitives. El sistema actual de 

l'educació es centra en el professor, els estudiants són els receptors d'informació, i el professor és el 

dispensador. L'educació tradicional està més preocupada per la preparació per al següent nivell i l'èxit en 

l'escola que en ajudar a l’estudiant a aprendre a aprendre durant tota la vida. Les aules tradicionals 

tendeixen a ser sistemes tancats, on la informació es filtra a través de capes als estudiants. Normalment 

l'ús dels recursos es limita al que està disponible a la classe o dins de l'escola. L’ús de la tecnologia es 
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centra en l'aprenentatge de la tecnologia en lloc de la seva aplicació a la millora de l'aprenentatge. 

L'enfocament de l’aprenentatge basat en investigació es centra més en l'ús i continguts d'aprenentatge 

com un mitjà per desenvolupar el processament d'informació i les habilitats de resolució de problemes. El 

sistema és centra més en l'estudiant, amb el professor com a facilitador de l'aprenentatge. Hi ha més 

èmfasi en "com arribem a conèixer" i menys en "el que sabem". Els estudiants estan més involucrats en 

la construcció de coneixement a través de la participació activa. Els alumnes quant més interessats i 

compromesos per un tema o projecte estan, més fàcil serà per a ells la construcció d'un coneixement en 

profunditat de la matèria. L'aprenentatge s’assoleix gairebé sense esforç quan alguna cosa fascina els 

estudiants i reflecteix els seus interessos i objectius.  

 

Avantatges: 

 És flexible i funciona bé per a projectes extensius o limitats i per a la recerca orientada a la 

creativitat. És essencial que l’activitat sigui planificada. 

 Millora l’autoestima i la confiança de l’estudiant. 

 Facilita projectes interdisciplinaris que reforcen les habilitats múltiples. 

 Està ben adaptat a l’aprenentatge col·laboratiu. 

 Es pot treballar amb qualsevol grup d'edat.  

 Valida l'experiència i el coneixement que  els alumnes porten al procés d'aprenentatge. 

 

Tradicionalment el professor explica la teoria i els conceptes per mitjà d’una classe magistral o ajudat per 

alguna eina TIC com per exemple una presentació, per animacions Flash o alguna eina similar. Un cop 

acabada d’explicar la teoria, per fixar els coneixements es practica per mitjà. En alguns casos, no en 

totes les escoles, els alumnes van al taller a realitzar alguna pràctica un cop ja han aprés la teoria o 

s’ajuden d’algun programa de simulació. 

 

   

Fig3.  Con de coneixement 

Si ens fixem en la piràmide del coneixement, amb aquesta nova metodologia per explicar la matèria, 

passem directament a una tasca on el nivell de retenció està comprés entre un 75% i un 90%, a 

diferència de la metodologia tradicional que comença a explicar la temàtica amb metodologies amb 

nivells de retenció entre el 5% i el 20%. 
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El fet que els alumnes han de trobar les respostes per mitjà de l’experimentació, gairebé com un joc, farà 

que la motivació i el interès per la matèria s’incrementin considerablement. També s’espera que aquesta 

metodologia, que reforça competències com, aprendre a aprendre, aprendre fent i l’aprenentatge 

significatiu, tingui com a resultat millorar el coneixement profund de la matèria per part de l’alumnat. 

3.3.4. Aprofitament recursos ja existents i sostenibilitat 

 
Un punt fort de la metodologia és l'aprofitament dels recursos o materials ja existents al centre formatiu. 

En la majoria de centres hi ha material educatiu o recursos que no s'utilitzen per motius diversos. El més 

habitual es que un professor que ja no exerceix al centre va comprar material per desenvolupar 

pràctiques o projectes amb ell, però al marxar del centre aquest material s'ha deixat d’utilitzar doncs cap 

altre professor es veu capacitat o amb temps suficient per realitzar o preparar pràctiques noves amb el 

material. Una altre font de material desaprofitat són els recursos que l'escola va rebre en un moment 

concret, però ningú utilitzat mai o han quedat en desús.  

 

Actualment en el context de crisis i retallades que estem vivint, es fa gairebé imprescindible maximitzar 

l'aprofitament dels recursos dels que ja compte el centre, i d'aquesta manera alliberar les partides 

pressupostàries. La falta de diners ens obliga a buscar alternatives per desenvolupar les classes 

minimitzant el impacte de les retallades en la qualitat de l’ensenyament que reben els nostres alumnes. 

Per poder implantar una política d'aprofitament, aplicada a nivell interdepartamental, em de definir uns 

principis que tots els docents i departaments del centre han d’acceptar com a propis, aquest principis 

són: 

 
● Coresponsabilització, participació i implicació de tots els docents. 

 
● Cogestió, colideratge  per part dels diferents departaments. 

 
● Voluntat  de transformació. 

 
● Innovació educativa per ajustar les respostes als nous reptes educatius.  

 
● Qualitat educativa com element bàsic per la igualtat d’oportunitats i èxit per a tothom.   

 
● Confiança, diàleg i consens com a instruments bàsics per al treball entre departaments 

 
● Coordinació perquè tots els docents o departaments que intervenen s’hi sentin vinculats, 

identificats i compromesos.  

 
● Millora com a resultat d'aplicar una autoavaluació de la metodologia constant.  

 

Un aspecte molt important per implementar aquest mòdul es promoure la sostenibilitat en les actuacions.  

Aquest objectiu és més operatiu que estratègic ja que la sostenibilitat ha de ser un  objectiu inherent en 

tot projecte. D'una banda, la sostenibilitat ha de ser entesa com  l’optimització dels recursos existents i 

d’altra banda, com la recerca de fórmules que  permetin garantir la perdurabilitat de les diferents accions 

que el projecte desenvolupa.  Cal anar vinculant les actuacions a projectes que tinguin continuïtat, tant 

pel que fa a la seva implantació dins del centre com pel que fa a l'obtenció i al consum de recursos.   

 

El concepte de sostenibilitat és un concepte important mediambiental. Aquest significa que un recurs 

natural té la propietat de no esgotar-se, tot sostenint-se en el temps. L'aplicació, doncs, de l'adjectiu 

sostenible en el món dels projectes tendirà a referir-se a la durada i permanència en el temps d'aquests. 
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És diu que un projecte és sostenible quan en el seu mateix disseny i planificació té present les futures 

accions necessàries per tal de mantenir i garantir la continuïtat dels resultats esperats del projecte. 

D'aquesta manera podem dir que no aprofitar recursos o materials que l'escola ja posseïx, es l'acció 

menys sostenible que un centre pot executar. 

3.3.4. Millora de coordinació entre departaments 

 
Molts cops la comunicació i la coordinació entre departaments no es prou fluida i perdem l'oportunitat de 

desenvolupar projectes interdisciplinaris o simplement de fer projectes per eliminar alguna mancança 

d'algun departament del centre, ja sigui entre diferents departaments dels diferents cicles que 

s'imparteixen  al centre, ja sigui entre un departament de cicles formatius i un d’ESO o Batx.  

 

La idea de mesclar diferents disciplines pot provocar el sorgiment d’idees innovadores i nous punt de 

vista per la resolució de problemes. Els millors articles que s'estan escrivint en l'actualitat en revistes de 

primer nivell i la investigació de frontera, s'estan produint per la combinació de disciplines variades. En la 

mesura en què siguin més dispars els perfils professionals de les persones que ajuntem, hi ha més 

possibilitats que el projecte resultant sigui innovador. Potser un alumne d'un cicle de la família 

d'electricitat-electrònica pot fer un projecte al departament de mecànica per automatitzar una màquina, o 

un estudiant d'un cicle de la família informàtica pot ajudar a la recol·lecció i emmagatzematge de dades 

d'un laboratori de ciències de l’ESO. En aquest tipus  de projectes es busca millorar la coordinació entre 

departaments i la seva comunicació, amb l'objectiu de provocar, dins lo possible, l’aparició de projectes 

innovadors.  

 

La comunicació entre departaments ha de ser una comunicació horitzontal, la transmissió d'informació 

entre professors que es troben en el mateix nivell jeràrquic dóna lloc a aqueswt tipus de comunicació. 

Aquesta comunicació és fonamental per aconseguir la coordinació entre departaments en el moment de 

plantejar un projecte interdisciplinari. 

 

Les persones es comuniquen amb més llibertat i sinceritat entre iguals que en una comunicació vertical. 

La comunicació és més àgil i directa, aquest tipus de comunicació fomenta la companyonia i l'esperit 

d'equip, evita mals entesos entre companys, afavoreix la formació a partir de l'experiència col·lectiva, 

facilita les tasques de coordinació i afavoreix el consens.  

 

La comunicació entre departaments es mol pobre, les raons les poden buscar en un model similar, tot i 

que no igual, que es el món empresarial. Al àmbit empresarial podem trobar multitud d’estudis on poder 

extrapolar les conclusions al món educatiu. Evidentment no és el mateix una empresa que un centre 

educatiu, però sembla que l'administració cada cop tracte més l'organització del centres educatius amb 

visions pròpies del mon empresarial; ISO, més poder al director i al consell escolar, menys poder al 

claustre, etc.., per aquest motiu no es veu desencertat adequar un estudi empresarial al mon educatiu.  

 
Factors negatius en la comunicació entre departaments 

 
Conflicte personal entre els caps de departament 
 
 Un conflicte entre caps de departament influeix negativament en la comunicació entre aquests 
 departaments 
 
La comunicació pot portar molt temps  
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 L'activitat diària, el poc temps per emprendre activitats extra, ens fa minimitzar la comunicació 
 entre departaments, doncs aquesta en una primera mirada sembla que no es urgent ni 
 específicament necessària 
 
La comunicació no és part dels procediments operatius estàndard 
 
 Dins dels protocols d'actuació interns dels departaments,  no s'inclou la comunicació entre 
 departaments. 
 
La separació física 
 
 És difícil per als departaments de comunicar-se efectivament amb els altres quan es troben en 
 diferents pisos o edificis. 
 
Estereotips  
 
 Moltes vegades els estereotips fan que no es busqui la complicitat amb altres departaments per  
 emprendre un projecte o activitat entre departaments. 
 
Com millorar la comunicació entre departaments 

 
Determinar què informació és realment necessària. 
 
 Cada departament ha d'elaborar una llista de la d'informació que creu interessant d'altres 
 departaments. Un coneixement més profund de les activitats i projectes dels altres departaments 
 pot donar la idea per un projecte nou o innovador. 
 
Dur a terme “Team Building” amb els Caps de Departament. 
 

Reunions entre caps de departament amb uns objectius ben definits pot ajudar a facilitar la   
i la comunicació interdepartamental a tots els nivells.  

 
Redissenyar els processos per incloure components de comunicació.  
 
 Els procediments normalitzats de treball han d'incloure mesures que defineixin quan i com la 
 informació ha de fluir entre els departaments. 
 
Dur a terme el "Exercici de Comunicació JFK". 
 
 No et preguntis el que la informació d'altres departaments pot fer per tu. Preguntat quin tipus 
 d'informació pots brindar als altres departaments. S'ha d'animar als professors  a proporcionar 
 aquesta informació en una base regular. Per tant, per millorar la comunicació, s'ha de pensar en 
 el que un departament, i el centre educatiu en general, ha de fer per millorar el flux de 
 comunicació entre els departaments. 
 
La creació de projectes interdisciplinaris incideix positivament en cada un d'aquests punts de manera 
natural i poc forçada. Per tant, generar un projecte que afecta a dos o més departaments, genera no 
només un benefici en l’educació dels alumnes, si no que afavoreix també a la comunicació i coordinació 
entre departaments i amb tot el que això significa per a un centre educatiu. 

3.3.5. El rol del professor 

El professor ha de canviar el seu rol tradicional, especialment en assignatures on la metodologia principal 

és l’aprenentatge basat en problemes o en projectes (ABP, ABI). Aquest canvi s’ha de donar de manera 

guiada, els professors han de rebre formació en ABP, però el més important és que es mostrin 

positivament motivats per adequar-se a la nova situació. Els dos elements significatius del procés de 
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canvi són les actituds dels professors enfront de l'aprenentatge i l'ensenyament, més les condicions 

culturals i organitzatives. Si el professor no canvia la seva percepció de l'aprenentatge,podrà donar-se 

una pràctica tradicional de l'ensenyament dins de models basats en problemes. Aquesta situació es la 

mateixa que espot donar amb la utilització de la tecnologia en el procés d’ensenyament, no es tracta de 

substituir la pissarra per un ordinador per evitar escriure, es tracte de modificar el procés d’aprenentatge 

per mitjà de la tecnologia per fer-ho més eficient i entenedor. 

 

Segons Kolmos (2002) existeix una gran necessitat de desaprenentatge d'antigues actituds enfront de 

l'aprenentatge i la creació de noves actituds. Aquesta investigació va mostrar que es destacaven dues 

actituds molt diferents enfront de l'aprenentatge: 

 

 Una actitud centrada en el professor que es basa en la suposició que els estudiants utilitzen el 

que se'ls explica en els cursos. És una actitud que comprèn que l'aprenentatge és un procés 

guiat pel professor dins de les assignatures. Per aquest motiu, és necessari que tota la matèria 

sigui explicada en classes magistrals i l'extensió del treball de projecte sigui reduït 

 

 Una actitud centrada en l'estudiant que es basa en la idea que l'aprenentatge té lloc tant 

durant el projecte com en el treball de curs i que les dues formes d'aprenentatge es 

complementen. A més, l'aprenentatge pot tenir lloc absolutament sense l'ajuda del professor. La 

tasca del professor és guiar, ajudar a progressar i construir el coneixement. 

 

Per tant el professor ha de deixar de ser la figura que transmet el coneixement de manera vertical (Up-

Down), ha de passar a ser un guia, un observador amb capacitat per intervenir per donar ajuda i fomentar 

el treball col·laboratiu. Ha d’ajudar a que els alumnes es preguntin les qüestions bàsiques o les qüestions 

clau, ha de fomentar el debat a nivell horitzontal, el traspàs d’idees i coneixements entre membres del 

grup o entre membres de diferents grups. 

 

Canvi de rol del professor 

Paradigma clàssic PBL 

Decideix el que s’ha d’explicar Prepara enunciats de projectes 

Explica el temari Facilita recursos per l’aprenentatge 

Prepara exercicis Resol conflictes entre grups 

Corregeix exàmens Supervisa treball diari 

És la font d’informació principal Ofereix “feedback” freqüentment 

Alumnes segueixen el pla del professor El professor segueix els plans dels alumnes 

 
En aquest tipus d’aprenentatge els horaris marcats no són molt efectius, doncs les consultes i la pròpia 
dinàmica dels projectes ens forcen ha ser més flexibles en aquesta qüestió que amb altres metodologies 
clàssiques. 
 
Un altre aspecte ha tindre en compte és el treball en xarxa entre professors per abordar projectes 
interdisciplinaris. Si el projecte plantejat és un projecte interdisciplinari, normalment els professors dels 
departaments afectats han de ser flexibles i estar disposats a col·laborar en el projecte que pertoqui. 
Evidentment els projectes interdisciplinaris, o que afectin a més d’un departament, han d’aportar un 
benefici a totes les parts involucrades per afavorir la implicació de tothom, professors, alumnes, 
departaments, etc.. 

3.3.6. El rol de l’alumne 

Els alumnes han de prendre un rol molt més actiu que en un aprenentatge basat en una metodologia 
clàssica. Això pot portar unes dificultats inicials que els alumnes han de vèncer. Aquestes metodologies 
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que demanen molta més implicació per part de l’alumnat poden portar un procés d’acceptació una mica 
complicat, especialment si els alumnes no han treballat mai amb metodologies d’aquest tipus. 
 
Procés d’acceptació: 

 
El xoc: L’alumne no entén la nova situació i es queda sense saber que fer, no entén que s’ha d’enfrontar 

en grup a un problema, del qual només té l’enunciat. 
 
La negació: No es creu del tot que hagi de fer tota la feina que se li demana,, creu que si passa de fer 
res no hi haurà represàlies.  
 
L'emoció forta: L’alumne creu que no podrà , fins i tot es planteja abandonar o queixar-se al director 

 
Resistència i abandó: Prefereix abandonar, no vol entrar en aquest joc. 

 
Rendició i acceptació: L’alumne segueix sense veure clar el canvi però accepte que ha de fer la feina. 

 
La lluita i l'exploració: Es fixa en el companys que van progressant i decideix esforçar-se per poder 

obtindre resultats. 
  
La tornada de la confiança: Les coses comences a sortir bé i la confiança va augmentant, l’alumne veu 
que va controlant la situació. 
 
Integració i èxit: “Felicitat per aconseguir l’èxit i acceptació de la nova metodologia, compren que la 

resistència inicial no tenia sentit i no entén com li va fer tanta por. 

 
    Fig.4 Actuació centrada alumnes_professor 

 

L’estudiant és el protagonista de l’acció educativa, ell ha de prendre decisions, investigar, provar, 
equivocar-se i obtindre èxits, treballar en equip, buscar informació, organitzar la feina, etc.. tot plegat un 
procés molt similar al que es poden trobar a la vida real, al món laboral. 
 
Els alumnes han de seguir els següents passos per encarar els projectes plantejats 
 

● Llegir i analitzar l'escenari en què es presenta el problema 

● Identificar els objectius de l'aprenentatge 

● Identificar la informació que es presenta 

● Realitzar un esquema del problema 

● Plantejar un esquema de treball 

● Recopilar informació 

● Analitzar la informació 

● Solucionar el problema 
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● Plantejar-se els resultats 

● feedback 

3.4 Descripció metodologia genèrica 

 

L’objectiu d’aquest punt es donar unes directrius genèriques per el nou mòdul de Desenvolupament 

d’Aplicacions Pràctiques (DAP). Per formular aquesta nova metodologia farem referència a les 

metodologies anteriorment explicades. Però el docent pot, en funció del projecte o aplicació a 

desenvolupar, crear una metodologia pròpia adaptada a la tasca concreta. Per tant podem dir que el 

projecte o aplicació marcarà la metodologia a utilitzar. La primera conseqüència d’aquest fet es que 

poden existir tantes metodologies com projectes o activitats a desenvolupar.  

 

El que es pretén  es donar unes directrius per que cada tasca a desenvolupar tingui una metodologia 

similar, una estructura definida, així com unes directrius per l’avaluació similars en cada cas. La base de 

la metodologia es basarà en l’aprenentatge basat en problemes (ABP), l’aprenentatge basat en 

projectes(ABPR) o en l’aprenentatge basat en investigació (ABI), doncs son les  més adequades donat el 

caràcter eminentment pràctic del nou mòdul. Els punts clau que s’han de donar en cada cas són els 

següents: 

 

● Elecció del projecte o aplicació a realitzar. 

 

● Definir els objectius  

 

● Procés o passos per realitzar la tasca. 

 

● Avaluació del projecte  

 

Cada punt tindrà lectures diferents en funció del projecte o activitat a realitzar, però la intenció al definir 

aquests quatre punts, és emmarcar les tasques del nou mòdul (DAP) en un marc comú per poder 

estructurar i definir de manera coherent cada tasca a realitzar. S’ha de dir que dins de cada punt costa 

definir una estructura rígida, per tant cada projecte tindrà una gran flexibilitat tant per definir els objectius 

com per definir els procés a seguir. Aquest fet, lluny de ser un problema, és el fet més destacable 

d’aquest mòdul, doncs aquesta flexibilitat dóna un valor afegit molt valuós, doncs ens acostem al món 

real, on cada problema que es presenta comporta nous reptes i per tant noves solucions o innovacions.  

3.4.1. Elecció del projecte o aplicació a realitzar 

 

Aquesta és la part més complicada, doncs cada any s’ha de definir un nombre suficient de projectes o 

aplicacions per que tots els alumnes tinguin un projecte per desenvolupar. Per realitzar aquesta tasca, 

hem de definir quines fonts de projectes tenim en un centre formatiu: 

 

● Projectes del departament del professor 

 

● Projectes interdepartamental 

 

● Projectes proposats per els alumnes 
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Projectes del departament  del professor 

 
Una font important de projectes, són els projectes que tenen origen en el propi departament del professor 
o professora que imparteix el mòdul. Aquests projectes han de sorgir de l’avaluació que ha de fer el 
professor i el propi departament de les mancances de recursos i del material no aprofitat del que disposi 
el departament. Per poder elaborar projectes el professor i el seu departament ha de: 
 

● Fer un inventari de material i recursos del departament. 
 

● Detectar material o recursos no aprofitats 
 

● Planificar projectes o aplicacions buscant un benefici per el departament i les UF que 
s’imparteixen. 

 
Projectes interdepartamentals 
 
Una altre font de projectes són els projectes que es fan conjuntament amb dos o més departaments. 
Normalment un dels dos departaments ha de ser el departament del professor o professora que imparteix 
el mòdul de DAP. Un cop el mòdul de DAP ja estigui consolidat, podem fer la hipòtesi que els diferents 
departaments ja tindran  creat un canal de comunicació i coordinació per dissenyar projectes o activitats 
interdepartamentals. Però en l’etapa inicial el professor encarregat d’impartir el nou mòdul ha iniciar una 
comunicació i informar als diferents departaments del centre del nou mòdul.  
 
Per ser més efectius en aquesta tasca d’informació i comunicació, és molt important aplicar la 
comunicació horitzontal per agilitzar i dinamitzar la comunicació entre departaments. Fins i tot aprofitar 
els espais on l’estil de comunicació tendeix a ser una comunicació informal, com per exemple la cantina o 
la sala de professors, o fins i tot els passadissos del centre, per fer un intercanvi d’idees on pot sorgir la 
guspira que portarà a un nou projecte o aplicació. De forma genèrica podem definir els passos següents: 
 

● Informar els diferents departaments sobre el nou mòdul de DAP 
 

● Establir una comunicació entre departaments 
 

● Preguntar i fer una recerca sobre necessitats específiques de cada departament 
 

● Proposar projectes assumibles per els alumnes conjuntament amb altres 
departaments. 

 

Projectes proposats per els alumnes 

 

Aquesta font de projectes es molt interessant, doncs prové d’inquietuds dels alumnes, o si els alumnes 

estan treballant, poden respondre a problemes reals que tenen en la seva empresa. Això fa que la 

motivació per resoldre aquets projectes sigui màxima. El inconvenient d’aquesta font de projectes és que 

la quantitat de projectes que es poden derivar no depenen del docent ni dels departaments. Per aquest 

motiu no podem comptar amb aquest projectes per planificar el curs. El professor o professora ha de: 

 

 El primer dia de classe oferir als alumnes la possibilitat de proposar un projecte propi 

 

 Determinar el període de temps per presentat propostes 

 

 Filtra les propostes 

 

 Si s’escau, adaptar les propostes 
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Poden existir altres fonts per proporcionar projectes, però amb aquestes tres fonts es preveu que n’hi 

haurà prou per subministrar de projectes a tots els alumnes dels diferents cicles formatius.  

3.4.2. Definició d’objectius. 

 
És imprescindible definir els objectius que es volen assolir en cada projecte. Els objectius els poden 
dividir en objectius curriculars, que es deriven de la tasca a realitzar, i objectius de la metodologia, que es 
deriven de la metodologia aplicada .El tipus de projecte marcarà els tipus d’objectiu. 
 
L’elecció del projecte determina quina de les principals metodologies, ABP, ABPR, ABI, dominarà en el 
moment d’encarar la solució del projecte. Però hi ha un seguit d’objectius que podem intuir que es podran 
buscar durant el procés de desenvolupament del projecte o aplicació. 
 
Objectius curriculars: 
 

● Millorar els coneixements de qualsevol RA del currículum del cicle formatiu. 
 

● Aprofundir i ampliar els coneixements de qualsevol matèria del currículum. 
 

● Aportar nous coneixements, vinculats o no al currículum. 
 

● Millorar les competències professionals vinculades al títol. 
 

● Sintetitzar coneixements de les diferents UF del cicle formatiu. 

 
Objectius derivats de la metodologia 

 
● Potenciar el treball d’equip. 

 
● Potenciar la recerca d’informació. 

 

● Fomentar l’aprenentatge no per memorització, si no per la comprensió. 
 

● Augmentar la motivació. 
 

● Millorar l’autoestima i la confiança de l’estudiant. 
 

● Facilitar la realització de projectes interdisciplinaris o interdepartamentals. 
 

● Reforçar l’aprendre a aprendre, l’aprendre fent i l’aprenentatge significatiu. 
 

● Aprofitament de recursos i materials. 
 

● Sensibilitzar els alumnes amb aspectes mediambientals i sostenibles. 
 

● Millorar la comunicació i coordinació entre departaments. 
 

● Canviar el rol del professor i el rol dels alumnes. 
 

● Aportar millores als departaments didàctics 
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En funció del tipus de projecte, propi del departament, interdepartamental o proposat per l’alumne, els 
objectius poden variar. No en tots els casos arribarem a assolir tots els objectius mostrats anteriorment, 
fins i tot es possible que en sorgeixin de nous. No hem de perdre de vista que s’està proposant una 
metodologia genèrica. Un cop tinguem el projecte que volem desenvolupar, es podrà definir més 
curosament els objectius que es busquen o que es poden aconseguir amb el projecte.  

3.4.3. Procés o passos per realitzar la tasca 

 
Un cop s’ha establert el projecte o aplicació que s’ha de desenvolupar, i s’ha determinat el nombre 
d’alumnes que formaran el grup, s’han de fixar els objectius d’aprenentatge que es volen assolir amb la 
realització de la tasca.  S’ha de relacionar aquests objectius amb el currículum i fixar quin valor afegit pot 
aportar la realització del projecte i de la metodologia del cicle per definir: 
 

● Objectius curriculars 
 

● Objectius derivats de la metodologia 
 

● Competències professionals que es desprenen de la realització de la tasca 
 
Un cop definits els objectius i les competències professionals, el proper pas es construir un full de ruta 
per desenvolupar el projecte o aplicació. 

 
 

Primera Fase : Plantejament del problema.  

 El problema s’ha de derivar de situacions reals per incrementar la motivació dels alumnes. 

 Temps: 2h  

● Formació dels grups 

● Tria del projecte o aplicació a elaborar 

● Explicació del problema per part del professor a cada grup 

● Lliurament d’informació sobre entregues i percentatges d’avaluació 

Segona Fase: Delimitació del problema. 

Determinar els coneixements previs i quins forats de coneixement es tenen tant individualment 

com en el si del grup. Formulació de les preguntes clau. 

 Temps: 2h 

● Comprensió del problema. 

● Anàlisi de coneixements, idees prèvies i formulació de necessitats. 

● Identificar mancances de coneixement 

Tercera Fase: Planificació. Delimitació de recursos i accions. 

El ABP promou la recerca i el desenvolupament d’habilitats d’investigació,  el professorat ha de 

regular la cessió de responsabilitats pel que fa a la presa de decisions relacionades amb la 

informació que cal trobar, els recursos disponibles i la determinació de les accions i organització 

de les tasques. D’aquesta manera el docent pot triar el grau de llibertat o d’autonomia que tindran 

els alumnes per realitzar el projecte o aplicació. No tots els grups han de tindre la mateixa 
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autonomia, aquesta pot vindre marcada per el membres del grup o per el grau el projecte a 

realitzar, així doncs podem determinar els següents graus d’autonomia: 

Autonomia Limitada Autonomia de l’alumnat Màxima autonomia 

Professor delimita els 

recursos, la informació i les 

accions a realitzar.  

El professor delimita les 

atribucions d’acord amb els 

alumnes per atorgar 

responsabilitats als alumnes.  

Professor no delimita els 

recursos, la informació i les 

accions a realitzar. Són els 

alumnes qui organitzen la 

feina a realitzar. 

Temps: 6h 

● Organització del procés de recerca d'informació. 

● Concreció dels recursos necessaris i de la seva localització. 

● Enumeració de les accions. 

● Concretar treball individual de cada integrant del grup. 

Quarta Fase: Treball individual. 

S’executa el pla de treball prèviament acordat en funció del grau d’autonomia que el professor ha 

decidit aplicar. En aquesta fase no està exclòs preguntar o col·laborar entre els membres del 

grup o amb altres grups si la tasca està relacionada, També es molt recomanable consultar al 

professor. En aquesta fase l’alumne ha de saber quina es la tasca que ha de realitzar, quina 

finalitat té, quins recursos necessita i quines accions o passos ha de seguir per resoldre la tasca 

que té encomanada  

 Temps: 36h 

● Aplicació del pla de treball. 

● Reconducció del procés davant dificultats imprevistes o aparició de nous 

recursos. 

● Elaboració de conclusions personals. 

Cinquena Fase: Treball de grup. 

Cada membre del grup ha de presentar i explicar la feina a la resta de companys. Es buscar 

afavorir l’esperit crític, l’autoavaluació S’ha de realitzar la integració del treball i la seva forma 

definitiva, així com el informe final. El professor pot decidir si els treballs s’han de presentar 

oralment o  no. 

 Temps: 20h 

● Explicacions individuals al grup. 

● Interacció i integració en el grup. 

● Reflexió sobre els aprenentatges. 

● Elaboració del producte final. 
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● Aplicació dels aprenentatges en noves situacions.  

 

Podem entendre el procés com: 

 
Fig5.  Piràmide ABP 

 

Les fases anteriors es poden veure afectades en funció del projecte o aplicació que s’ha de 

desenvolupar. Les fases anteriors són una aproximació genèrica que s’ha d’aplicar al projectes, però 

s’entén que hi haurà molts projectes que per les seves característiques costarà adequar-los a les fases 

anteriors, però s’accepta un cert frau de flexibilitat al construir la metodologia específica de cada projecte 

o aplicació.   

3.4.4. Avaluació del projecte. 

L’avaluació de projectes  elaborats amb metodologies basades en ABP, ABPR, o ABI,  no respon gaire 

bé a l’avaluació per mitjà d’exàmens.  Per tant el que es proposa aquí és avaluar  de manera continuada, 

de manera que suposi un seguiment del procés, tant per el professor com per l’alumne. 

 
L’avaluació permet als estudiants i als professors obtindre informació del procés d’aprenentatge i del grau 
d’assoliment dels objectius marcats al principi del projecte o aplicació. En general podem observar tres 
tipus d’avaluacions: 

 
● Inicial 
● Formativa 
● Sumativa 

 

No en tots el projectes o aplicacions a desenvolupar hem d’avaluar utilitzant els tres tipus d’avaluació, en 
funció del docent i de la tasca a realitzar poden utilitzar un, dos o els tres tipus d’avaluació. 

 
Avaluació inicial 

 
Permet situar els alumnes en el punt de partida del procés d’aprenentatge. Dóna informació dels 
coneixements previs, i permet dissenyar estratègies per el procés d’ensenyament-aprenentatge. També 
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permet detectar els punts forts i febles dels alumnes, així com les mancances especifiques de 
coneixements per desenvolupar la tasca específica. 

 
Avaluació formativa 

 
El principal instrument per l’avaluació formativa és l’observació. Informa del procés d’ensenyament-
aprenentatge, permet fer un seguiment de l’evolució de la tasca a realitzar. Els elements que formen part 
d’aquesta avaluació són l’autoavaluació, la coavaluació i l’avaluació pel tutor facilitador. 

 
Autoavaluació:  

 
Hi ha coses que nomes l’estudiant coneix o pot explicar, pricipalment informació no observable per el 
grup. També és important per l’alumne autoavaluar-se de manera honesta, per posar límits a les seves 
competències. 

 
Coavaluació 

 
Dóna informació de la resta de companys del grup, ens ajuda a detectar si un alumnes s’ha camuflat dins 
del grup i no ha participat en igual mesura a la resolució de la tasca. S’ha de fer de manera constructiva. 

 
Avaluació sumativa 

 
Ens permet veure els resultats finals i els objectius assolits. Es pot fer una comparació entre l’avaluació 
inicial i la sumativa o final. 
 
Resumint: 
 

 

TIPUS MOMENT FINALITAT 
Inicial Inicial Identificar coneixements i capacitats inicials. De cada membre del grup 

La pot realitzar l’estudiant. 

Formativa Procés Comprovar l’adquisició de coneixements durant el procés, per poder 
garantir els objectius fixats. Basada amb l’observació. 
Es realitza a través de l’autoavaluació, la coavaluació i l’avaluació del 
professor 

Sumativa Final Comprovar l’adquisició d’aprenentatges i el seu grau d’assoliment. 
Realitzada a través de rúbriques per el cos docent, tot i que poden 
existir coavaluacions per part dels alumnes. 

 
Donat el tipus de treball, realització d’una aplicació pràctica, es considera que per dur a terme les 
diferents avaluacions utilitzarem les següents eines: 

 

AVALUACIÓ INSTRUMENT 
Inicial Test de coneixements previs 

Formativa Rubrica treball personal 
Rúbrica treball col·laboratiu 

Sumativa Memòria del projecte/Portafoli 
Rúbrica presentacions Oral 
Rúbrica presentacions escrites 
Prototip o funcionalitat aplicació 

 
Com ja hem dit anteriorment no és necessari utilitzar totes les opcions d’avaluació. També és poden 
utilitzar altres mètodes per avaluar si el docent així ho decideix. Si es considera necessari realitzar un test 
de coneixements previs, aquest anirà en funció del la tasca a realitzar. 
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Per realitzar l’avaluació formativa i portar un control dels resultats d’aprenentatge es proposa na rúbrica 
on apareguin els diferents objectius d’aprenentatge juntament amb el grua d’assoliment de cada un d’ells. 
Aquest tipus de rubrica és molt pràctica per tot tipus d’avaluacions. El tipus base per realitzar aquest tipus 
de rúbrica serà la següent: 

 
 Ben assolit (10-8) Assolit (7-5) No assolit (4-0) 

Resultat aprenentatge 1    

Resultat aprenentatge 2    

......    

Resultat aprenentatge n    

 
També es pot incorporar el percentatge o pes específic de cada “item” dins de l’avaluació. 

 
 Ben assolit (10-8) Assolit (7-5) No assolit (4-0) Pes de la nota 

Resultat 
aprenentatge 1 

    

Resultat 
aprenentatge 2 

    

......     

Resultat 
aprenentatge n 

    

 
Altres rúbriques similars es poden utilitzar per avaluar els treballs escrits o les exposicions orals, treball 
en equip, treball individual, etc.., a continuació presentem un exemple de  rúbrica de treballs escrits: 

 
 Ben assolit (10-8) Assolit (7-5) No assolit (4-0) Pes de la nota 

Recerca 
d'informació 
 

S'ha fet una bona 
recerca de materials i 
s'han triat els millors. 

En general hi ha 
hagut un esforç a 
buscar els materials i 
s'han sabut 
seleccionar. 

Poc esforç en la 
recerca i pobresa dels 
materials trobats. 20% 

Elaboració 
contingut 

El contingut ha estat 
molt ben elaborat i 
s'adapta al treball 
amb un enfocament 
original. 

El contingut ha estat 
força elaborat per 
adaptar-lo a les 
condicions del treball 
que es demanava. 

El contingut ha estat 
tan sols reproduït 
sense una mínima 
reelaboració 

30% 

Organització 
contingut 

Mostra una 
planificació acurada 
que dóna una 
seqüenciació 

L'organització és 
adequada i estan  
relacionades  entre 
si. 

Confús, incomplet i 
sense una direcció 
clara. 

10% 

Ortografia Pràcticament no hi ha 
cap error ortogràfic 

Hi ha pocs errors i de 
poca importància 

Hi ha massa errors o 
de molta importància 

15% 

Presentació Ben treballada i  
visualment atractiva. 

Acurada i  visual. Descurada i no 
atractiva. 

10% 

Treball en grup El document  mostra  
discussió i  
planificació  conjunta. 

Les tasques  
individuals estan 
relacionades entre si. 

Treball massa 
individual. No  hi ha 
relació entre les  
seccions 

15% 

 
Aquest tipus de rúbrica es pot utilitzar tant en autoavaluació, coavaluació, com en avaluació sumativa. 
 
La qualificació anirà en funció de cada projecte o aplicació, es recomana que es ponderi cada part 
avaluable amb un percentatge. La suma de cada part ha de sumar el 100% de la nota del mòdul. 
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4. Exemples aplicació nova metodologia 

 

Per  acabar d’entendre la dinàmica d’aquesta nova metodologia, posarem un parell d’exemples pràctics.  

Cada exemple correspondrà a un cicle formatiu diferent: 

 

Cicle Formatiu Projecte o aplicació 

CFGS Sistemes de telecomunicacions i 

informàtics 

 

Creació base de dades per el departament de 

Llengua estrangera  

CFGS Sistemes electrotècnics i automatitzats 

 

Creació d’un recurs didàctic per realitzar 

pràctiques amb PICAXE 

 

A continuació es mostrarà com aplicar la nova metodologia per desenvolupar aquests projectes, no és 
objecte d’aquest treball concretar els projectes en si mateixos, si no la metodologia per desenvolupar-los. 

4.1  Exemple base de dades departament llengua estrangera  

4.1.1. Elecció del projecte o aplicació  

 

La hipòtesis de l’origen d’aquest projecte és la comunicació horitzontal o informal entre professors de 

diferents departaments. El professor del mòdul de DAP sap per converses mantingudes amb algun 

professor o professora de llengua estrangera, per exemple anglès,  que el departament té un servei de 

préstec de pel·lícules o llibres en anglès.  El professor de DAP li pregunta al d’anglès com ho fan per 

portar el control dels préstecs, i la resposta es que ho apunten en una llibreta. Això fa que el control sobre 

els recursos i material docent sigui poc rigorós i sovint els hi desapareixen llibres i pel·lícules. 

 

El professor de DAP veu la possibilitat de fer un projecte interdepartamental i li proposa al d’anglès de 

formular un projecte i entre el departament d’informàtica i el d’anglès per construir una base de dades per 

poder dur un control informatitzat del servei de préstec del departament de llengua estrangera. Busquen 

la manera de col·laborar i decideixen que el programa es realitzi en anglès i d’aquesta manera donar 

aquest valor afegit a l’aplicació informàtica. 

 

Per tant el nou projecte quedarà definit de la següent manera: 

 

Cicle: CFGS Sistemes de telecomunicacions i informàtics 

Nom:  Creació base de dades per el servei de préstec del departament de llengua estrangera. 

Alumnes: Grup de dos membres. 

Idioma de l’aplicació:  Anglès 

Tipus de projecte: Interdepartamental. 

Llenguatge de programació: Lliure 

4.1.2. Definició objectius  

Objectius curriculars: 

 

Millora de coneixements de les següents RA del currículum: 
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 Reconeix l’estructura d’un programa informàtic, identificant i relacionant els elements propis del 

llenguatge de programació utilitzat. 

 

 Utilitza correctament tipus de dades simples i compostes emprant les estructures de control 

adients 

 

 Escriu i prova programes senzills reconeixent i aplicant els fonaments de la programació modular 

 

 Identifica necessitats de serveis de telecomunicacions i informàtica, relacionant-les amb projectes 

tipus que les puguin satisfer 

 

 Dissenya projectes relacionats amb les competències expressades en el títol, incloent i 

desenvolupant les fases que el componen 

 

 Planifica la implementació o execució del projecte, determinant el pla d’intervenció i la 

documentació associada 

 

 Defineix els procediments per al seguiment i control en l’execució del projecte, justificant la 

selecció de variables i instruments emprats 

 

Coneixements aprofundits del cicle formatiu 

 

 Programació 

 

 Planificació de projectes 

 

 Execució de projectes 

 

Nous coneixements aportats 

 

 Creació bases de dades 

 

 Anglès tècnic 

 

Millorar les competències professionals vinculades al títol 
 

Tot i que el cicle compte amb un mòdul de programació, no contempla cap competència professional 
lligada a aquest mòdul. 
 
Sintetitzar coneixements 
 
Per realitzar el projecte s’ha d’utilitzar entre d’altres els coneixements dels següents mòduls 
 

● Mòdul 11 Fonaments de programació 
 

● Mòdul 14 Projectes de sistemes de telecomunicacions i informàtics 
 
Objectius derivats de la metodologia 
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Dels aspectes que es busques potenciar amb aquesta metodologia, amb aquest projecte podem abordar 

els següents: 

 

● Potenciar el treball d’equip. 
 

● Potenciar la recerca d’informació. 
 

● Fomentar l’aprenentatge no per memorització, si no per la comprensió. 
 

● Augmentar la motivació. 

 

● Millorar l’autoestima i la confiança de l’estudiant. 
 

● Facilitar la realització de projectes interdisciplinaris o interdepartamentals. 
 

● Reforçar l’aprendre a aprendre, l’aprendre fent i l’aprenentatge significatiu. 
 

● Millorar la comunicació i coordinació entre departaments. 
 

● Canviar el rol del professor i el rol dels alumnes. 
 

● Millorar els coneixements d’anglès tècnic. 

4.1.3. Fases de la realització del projecte 

 

 Un cop definit el projecte o aplicació i els objectius podem dissenyar les diferents fases del 

projecte. 

 

Primera Fase : Plantejament del problema.  

 Temps: 2h  

 Assignar el projecte a un grup de dues persones 

 Explicació del problema per part del professor a cada grup 

 Lliurament d’informació sobre entregues i percentatges d’avaluació 

Segona Fase: Delimitació del problema. 

 Temps: 2h  

 Comprensió del problema. 

 Anàlisi de coneixements sobre programació , bases de dades i anglès tècnic 

 Identificar mancances de coneixement 

Tercera Fase: Planificació. Delimitació de recursos i accions. 

El professor establirà una autonomia de l’alumnat al procés de realització de l’aplicació. 

Temps: 6h 

 Organització la recerca d'informació sobre programació de bases de dades 
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 Dotar de PC per realitzar la recerca i l’aplicació 

 Dividir la tasca en recerca i aplicacions de programació i  bases de dades. 

Quarta Fase: Treball individual. 

Temps: 36h 

 Aplicació del pla de treball. Aplicació servei de préstec i crear base de dades 

 Reconducció del procés davant dificultats imprevistes o aparició de nous recursos. 

 Aplicació anglès tècnic al les aplicacions 

 Elaboració de conclusions personals. 

Cinquena Fase: Treball de grup. 

Temps: 20h 

 Explicacions individuals al grup, base de dades, aplicació servei de préstec. 

 Interacció i integració en el grup. 

 Reflexió sobre els aprenentatges. 

 Elaboració del producte final. 

 Aplicació dels aprenentatges en noves situacions. 

4.1.4. Avaluació del projecte. 

 

Avaluació inicial 

 
No es preveu una prova per  avaluar els coneixements inicials, doncs es considera que no és necessari. 

 
Avaluació formativa 

 

Es lliurarà una rúbrica per la coavaluació, per determinar el treball en grup i el procés del projecte. 
Rúbrica treball en grup 

 
 Molt Normal Poc 

L’altre membre del grup 
compleix amb 
l’estipulat 

   

Les aportacions del 
company són útils 

   

La càrrega de treball es 
equitativa 

   

La comunicació dins 
del grup es fluida i 
constant 

   

El meu nivell de 
motivació actual es alt 

   

 
Rúbrica procés del projecte i objectius d’aprenentatge  
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 Ben assolit (10-8) Assolit (7-5) No assolit (4-0) 

La recerca ha omplert 
els buits d’informació 
detectats. 

   

Assoliment dels 
coneixements 
necessaris de 
programació per 
realitzar el projecte 

   

Assoliment dels 
coneixements 
necessaris d’anglès per 
realitzar el projecte 

   

Ajust a la planificació 
temporal 

   

S’ha completat 
l’estructura bàsica de 
l’aplicació i s’han resolt 
els dubtes o problemes  

   

Assoliment dels 
coneixements 
necessaris de 

   

 

Avaluació sumativa 

 

Per avaluar el resultat final el professor utilitzarà: 

 

● Rubrica presentacions escrites 

● Funcionament de l’aplicació informàtica 

 

Rúbrica presentacions escrites 

 Ben assolit (10-8) Assolit (7-5) No assolit (4-0) Pes de la nota 

Recerca 
d'informació 
 

S'ha fet una bona 
recerca de materials i 
s'han triat els millors. 

En general hi ha 
hagut un esforç a 
buscar els materials i 
s'han sabut 
seleccionar. 

Poc esforç en la 
recerca i pobresa dels 
materials trobats. 20% 

Elaboració 
contingut 

El contingut ha estat 
molt ben elaborat i 
s'adapta al treball 
amb un enfocament 
original. 

El contingut ha estat 
força elaborat per 
adaptar-lo a les 
condicions del treball 
que es demanava. 

El contingut ha estat 
tan sols reproduït 
sense una mínima 
reelaboració 

30% 

Organització 
contingut 

Mostra una 
planificació acurada 
que dóna una 
seqüenciació 

L'organització és 
adequada i estan  
relacionades  entre 
si. 

Confús, incomplet i 
sense una direcció 
clara. 

10% 

Ortografia Pràcticament no hi ha 
cap error ortogràfic 

Hi ha pocs errors i de 
poca importància 

Hi ha massa errors o 
de molta importància 

15% 

Presentació Ben treballada i  
visualment atractiva. 

Acurada i  visual. Descurada i no 
atractiva. 

10% 

Treball en grup El document  mostra  
discussió i  
planificació  conjunta. 

Les tasques  
individuals estan 
relacionades entre si. 

Treball massa 
individual. No  hi ha 
relació entre les  
seccions 

15% 
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Rubrica aplicació informàtica 

 Ben assolit (10-8) Assolit (7-5) No assolit (4-0) Pes de la nota 

Funcionament de 
l’aplicació  
 

Funciona oferint totes 
les funcions 
demandades 
originalment  

Funciona 
correctament, oferint 
les funcions mínimes 
demandades 

No funciona o no 
ofereix  les funcions 
mínimes 

60% 

Funcions extres Ofereix funcions 
extres de gran interès 
i originalitat 

Ofereix funcions 
extres de certa utilitat 

N ofereix cap funció 
extra o ofereix  
funcions poc útils 

20% 

Interfície  És original, fàcil 
d’entendre i atractiva 

És correcte i fàcil 
d’entendre 

Poc atractiva i/o difícil 
d’utilitzar . 

20% 

 

La qualificació es realitzarà ponderant les diferents parts avaluables 

 

Qfinal = Coavaluació · 20% + Memória · 30% + Aplicació · 50% 

4.2  Exemple recurs didàctic amb PICAXE 

4.2.1. Elecció del projecte o aplicació  

La hipòtesis de l’origen d’aquest projecte es l’observació i la recerca dins del departament del docent que 
imparteix DAP. El docent identifica materials que o no s’estan utilitzant gens o bé no se estan utilitzant 
aprofitant el 100% de les seves possibilitats.En aquest cas el docent té coneixement que el centre té en 
propietat unes plaques PICAXE que no s’estan utilitzant, doncs les va comprar un professor que ja no 
exerceix al centre. 
 

 
 

Fig 6 Placa PICAXE 
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L’objectiu principal es crear un recurs didàctic per el mòdul de MP1 Equips microprogramables. La idea 
es muntar un prototip amb una maqueta amb varis creuaments de carreteres amb semàfors per 
controlar-los per mitjà de la placa de desenvolupament de PICAXE. 
 
Per tant el nou projecte quedarà definit de la següent manera: 

 

Cicle: CFGS Manteniment electrònic 

Nom:  Creació recurs per el mòdul MP1 Equips microprogramables. 

Alumnes: Grup de dos membres. 

Idioma de l’aplicació:  Català o castellà 

Tipus de projecte: Propi del departament 

4.2.2. Definició d’objectius 

 

Objectius curriculars: 

 
Millora de coneixements de les següents RA del currículum: 

 
● Els RA en els que el projecte incideix estan ubicats al MP1 Equips microprogramables i 

dins del MP12 Projecte de manteniment electrònic. 
 

● Identifica components d’electrònica digital, reconeixent les seves característiques 
tècniques i la seva funció en els circuits. 

 
● Configura dispositius, perifèrics i auxiliars en sistemes microprocessats, comprovant el 

seu funcionament i verificant les seves prestacions 

 
● Configura equips digitals microprogramables, programant funcions segons la seva 

aplicació. 
 

● Manté equips electrònics microprogramables, reparant avaries i disfuncions 
 

● Planifica l’execució del projecte, determinant el pla d’intervenció i la documentació 
associada 

 
● Defineix els procediments per al seguiment i control en l’execució del projecte, justificant 

la selecció de variables i instruments emprats 

 
Coneixements aprofundits del cicle formatiu 
 

● Programació de microcontroladors 
 

● Planificació de projectes 
 

● Execució de projectes 
 
Nous coneixements aportats 

 
● Adequació de senyals entre microcontroladors i senyals de l’aplicació 

 
● Disseny d’aplicacions reals amb microcontroladors 

 
● Mètodes de solució enfront problemes reals 
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 Entorn de programació PICAXE 
 
Objectius derivats de la metodologia 

 

Dels aspectes que es busques potenciar amb aquesta metodologia, amb aquest projecte podem abordar 

els següents: 

 

● Potenciar el treball d’equip. 
 

● Potenciar la recerca d’informació. 
 

● Fomentar l’aprenentatge no per memorització, si no per la comprensió. 
 

● Augmentar la motivació. 

 

● Millorar l’autoestima i la confiança de l’estudiant. 
 

● Reforçar l’aprendre a aprendre, l’aprendre fent i l’aprenentatge significatiu. 
 

● Canviar el rol del professor i el rol dels alumnes. 
 

● Dotar al departament de nous recursos per millorar la qualitat de l’ensenyament 
 

● Aprofitar els recursos del centre 

4.2.3. Fases de la realització del projecte 

 

Un cop definit el projecte o aplicació i els objectius podem dissenyar les diferents fases del projecte. 

 

Primera Fase : Plantejament del problema.  

 Temps: 2h  

 Assignar el projecte a un grup de dues persones 

 Explicació del problema per part del professor a cada grup 

 Lliurament d’informació sobre entregues i percentatges d’avaluació 

Segona Fase: Delimitació del problema. 

 Temps: 2h  

 Comprensió del problema. 

 Anàlisi de coneixements sobre programació  de microcontroladors  

 Anàlisi de coneixements sobre PICAXE i el seu entorn de programació 

 Anàlisi de coneixements sobre adaptació de senyals. 

 Identificar mancances de coneixement 

Tercera Fase: Planificació. Delimitació de recursos i accions. 
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El professor establirà una autonomia de l’alumnat al procés de realització de l’aplicació. 

Temps: 6h 

 Organització la recerca d'informació sobre programació PICAXE 

 Dotar de PC, entorn de programació i placa PICAXE 

 Dividir la tasca en recerca, construcció de maquet a i programació i disseny aplicació 

amb PICAXE 

Quarta Fase: Treball individual. 

Temps: 36h 

 Aplicació del pla de treball. Maqueta i disseny aplicació 

 Reconducció del procés davant dificultats imprevistes o aparició de nous recursos. 

 Aplicació Adaptació de senyals 

 Elaboració de conclusions personals. 

Cinquena Fase: Treball de grup. 

Temps: 20h 

 Explicacions individuals al grup, característiques maqueta i disseny aplicació amb 

PICAXE 

 Interacció i integració en el grup. 

 Reflexió sobre els aprenentatges. 

 Elaboració del producte final. 

 Aplicació dels aprenentatges en noves situacions 

4.2.4. Avaluació del projecte 

 
Avaluació inicial 

 
No es preveu una prova per  avaluar els coneixements inicials, doncs es considera que no és necessari. 

 
Avaluació formativa 

 

Es lliurarà una rúbrica per la coavaluació, per determinar el treball en grup i el procés del projecte. 
 
Rúbrica treball en grup 

 Molt Normal Poc 

L’altre membre del grup 
compleix amb 
l’estipulat 

   

Les aportacions del 
company són útils 

   

La càrrega de treball es 
equitativa 

   

La comunicació dins 
del grup es fluida i 
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constant 

El meu nivell de 
motivació actual es alt 

   

 
Rúbrica procés del projecte i objectius d’aprenentatge 

 Ben assolit (10-8) Assolit (7-5) No assolit (4-0) 

La recerca d’informació 
ha sigut suficient per 
encarar el projecte 

   

Els recursos són 
suficients per encarar el 
projecte 

   

Comunicació PC-
PICAXE funcions 
correctament 

   

Coneixements de 
l’entorn de programació 

   

Disseny de la maqueta 
està completament 
definit 

   

Les senyals de la 
maqueta i del PICAXE 
estan completament 
adaptades  

   

L’estructura de 
l’aplicació esta 
completament definida 

   

 
Avaluació sumativa 

 

Per avaluar el resultat final el professor utilitzarà: 

 

 Rubrica presentacions escrites 

 Funcionament de l’aplicació informàtica 

 

Rúbrica presentacions escrites 

 Ben assolit (10-8) Assolit (7-5) No assolit (4-0) Pes de la nota 

Recerca 
d'informació 
 

S'ha fet una bona 
recerca de materials i 
s'han triat els millors. 

En general hi ha 
hagut un esforç a 
buscar els materials i 
s'han sabut 
seleccionar. 

Poc esforç en la 
recerca i pobresa dels 
materials trobats. 20% 

Elaboració 
contingut 

El contingut ha estat 
molt ben elaborat i 
s'adapta al treball 
amb un enfocament 
original. 

El contingut ha estat 
força elaborat per 
adaptar-lo a les 
condicions del treball 
que es demanava. 

El contingut ha estat 
tan sols reproduït 
sense una mínima 
reelaboració 

30% 

Organització 
contingut 

Mostra una 
planificació acurada 
que dóna una 
seqüenciació 

L'organització és 
adequada i estan  
relacionades  entre 
si. 

Confús, incomplet i 
sense una direcció 
clara. 

10% 

Ortografia Pràcticament no hi ha 
cap error ortogràfic 

Hi ha pocs errors i de 
poca importància 

Hi ha massa errors o 
de molta importància 

15% 

Presentació Ben treballada i  Acurada i  visual. Descurada i no 10% 
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visualment atractiva. atractiva. 
Treball en grup El document  mostra  

discussió i  
planificació  conjunta. 

Les tasques  
individuals estan 
relacionades entre si. 

Treball massa 
individual. No  hi ha 
relació entre les  
seccions 

15% 

 

Rubrica aplicació informàtica 

 Ben assolit (10-8) Assolit (7-5) No assolit (4-0) Pes de la nota 

Funcionament de 
l’aplicació  
 

Funciona oferint totes 
les funcions 
demandades 
originalment  

Funciona 
correctament, oferint 
les funcions mínimes 
demandades 

No funciona o no 
ofereix  les funcions 
mínimes 

60% 

Funcions extres Ofereix funcions 
extres de gran interès 
i originalitat 

Ofereix funcions 
extres de certa utilitat 

N ofereix cap funció 
extra o ofereix  
funcions poc útils 

20% 

Interfície  És original, fàcil 
d’entendre i atractiva 

És correcte i fàcil 
d’entendre 

Poc atractiva i/o difícil 
d’utilitzar . 

20% 

 
La qualificació es realitzarà ponderant les diferents parts avaluables 

 

Qfinal = Coavaluació · 20% + Memória · 30% + Aplicació · 50% 

5. Línies de desenvolupament futures 

Hi ha camí per desenvolupar la idea que aquí s’ha presentat. Per exemple crear amb el material i 

recursos que el centre no està aprofitant, projectes de caire social, dotant d’aquesta manera d’un valor 

afegit, el social, que moltes vegades no es contempla tant com voldríem. 

 

Una altre línia a seguir és no fer estrictament projectes o aplicacions destinades al propi centre, si no 

obrir el rang d’aplicació al món empresarial. Per exemple crear equips amb estudiants i professors per 

portar a terme projectes per empreses, obrint una via d’autofinançament molt interessant. 

 
Aquest és un projecte obert i molt flexible, com no pot ser d’una altre manera,  que es presta a tot tipus 
de revisions i noves lectures. Això dota d’un valor afegit a aquest projecte i el fa molt recomanable per els 
ensenyaments professionals, que per si mateixos han de tindre un grau elevat de flexibilitat doncs el món 
empresarial es viu i canviant. 

6. Resultats 

No podem extreure uns resultats pràctics de l'aplicació del nou mòdul i la seva metodologia 

d'aprenentatge, però si que podem ser molt optimistes amb que els objectius que s'ham marcat al principi 

d'aquest projecte es poden assolir  mitjançant la creació del mòdul i l’aplicació de la metodologia.  

 

7. Conclusions 

Vivim en un món que evolucions molt ràpidament, per tant hem d’educar amb conseqüència amb aquest 

fet. Aquest tipus d’aprenentatge que afavoreix el treball cooperatiu, aprendre  fent i aprendre a aprendre, 

és molt important per dotar als alumnes amb eines que els ajudin a adaptar-se a medis canviants.  
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Un objectiu bàsic d’aquest projecte és millorar la comunicació entre departaments per mitjà de projectes 

interdisciplinaris. La comunicació i coordinació entre centres es clau per poder dissenyar projectes 

interdisciplinaris, aquests projectes ajuden molt en el procés d’aprenentatge dels alumnes, doncs, 

especialment en disciplines tècniques, s’acosten molt al projecte tipus que es poden trobar els alumnes al 

món empresarial. 

 

L’aprofitament de recursos es un objectiu que sempre aporta un valor afegit molt positiu, doncs genera 

projectes amb material ja existent i ajuda a equilibrar el pressupost dels departaments, però avui en dia 

amb la crisi i les retallades que estem patint, l’aprofitament de material i recursos es presenta com una 

opció molt interessant per intentar mantenir la qualitat del procés d’ensenyament-aprenentatge. 

 

Ja s’han enumerat les virtuts del ensenyaments basats en problemes, projectes o investigació, però vull 

remarcar la importància que té el fet de dotat el centre tant de naus recursos per desenvolupar classes o 

pràctiques, com d’eines per millorar el funcionament dels departaments, especialment si aquests 

provenen de projectes realitzats per alumnes. 

 

També ofereix la possibilitat d’anar introduint un canvi de rol tant dels professos com dels alumnes. La 

transmissió de la informació no pot seguir basant-se en un model pre-industrial. La informació actualment 

està a l'abast de qualsevol persona que tingui una connexió a Internet, d'aquest amanera el docent ha de 

passar no ha ser una font d'informació, ha de passar a ser un guia, un instructor en la recerca i filtratge 

de la informació. Els alumnes s'han d’entrenar en la recerca, en l'aprenentatge autònom i en la resolució 

de problemes.  

 

En tots aquests factors aquest nou mòdul de DAP influeix positivament, compleix amb tots aquests 

objectius, i ajuda a proporcionar un valor afegit, tant als estudiants, veritable objectiu principal, com als 

mateixos centres. 

 

Un inconvenient que es pot presentar ve derivat de la situació de retallades que provenen de 

l’administració pública. Per portar a terme aquest tipus de projectes o aplicacions dins del nou mòdul, es 

necessita una gran dosis d'implicació per part dels docents. Aquest estan veien retallats els seus sous i 

condicions laborals de manera alarmant. No es difícil d'imaginar que l’aplicació del nou mòdul trobi una 

gran resistència entre el professorat que no està disposat a realitzar molts gestos altruistes davant de la 

seva situació laboral. 
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