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1. INTRODUCCIÓ 
 
 
A continuació s’explica com s’ha estructurat la present memòria, que s’ha dividit en els 
següents apartats: 
 

• INTRODUCCIÓ: En aquest apartat es fa una petita introducció , tot definint els 
següents aspectes: Primer de tot, es parla de l’estructura del treball , per tal d’aclarir 
al lector el que es trobarà a cada apartat, també definirem l’àrea de coneixement  del 
treball, que permet classificar-lo. Les paraules clau , que podríem dir que són 
referències o etiquetes per tal d’indexar el treball en una base de dades, també hi ha un 
resum  i, per últim, es defineixen els objectius  del treball. 
 

• MARC TEÒRIC: En aquest apartat es tracta a nivell Introductori que és l’Aprenentatge 
Basat en Problemes (d’ara en endavant ABP), definint les seves característiques  i el 
procés de planificació tipus de l'ABP , per tal de tenir una sèrie d’orientacions 
didàctiques  pel docent. També, es defineix el desenvolupament del procés ABP  
explicant els set passos o fases que el divideixen, i es fa menció a la diferència de rols 
del professor i dels alumnes a l’ABP , ja que els rols d’aquests canvien respecte a 
altres metodologies. Per últim, respecte al ABP, parlem de l’avaluació  tot definint els 
diferents tipus. 

 
Per altre banda, s’explica el que és el Programa de Qualificació Professional Inicial 
(d'ara en endavant PQPI), i per què serveix , tot introduint-lo parlant del fracàs 
escolar . 

 
• DEFINICIÓ I CONTEXT DEL PROBLEMA: En aquest apartat ajuntem els diferents 

conceptes exposats fins aquest punt, i es defineix la problemàtica prevista de 
l’alumnat “tipus” del PQPI , i la possible problemàtica prevista d’aplicació del ABP , 
es parla en concret del PQPI: Auxiliar de fabricació mecànica i instal·laci ons 
electrotècniques , definint les seves competències generals , l’entorn professional , 
els sectors productius  i les ocupacions o llocs de treball relacionats , i per últim 
s’explica on es farà l’aplicació de la metodologia ABP, que serà al Mòdul 6: Projecte 
integrat . 

 
• ANTECEDENTS: En aquest apartat simplement s’explica el que es feia en cursos 

anteriors al mòdul 6 de projecte integrat, per tal de tenir perspectiva i veure els canvis i 
la millora amb respecte a la proposta de programació docent que es farà. 

 
• DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA: En aquest apartat es fa una nova programació 

didàctica del mòdul 6 , definint les diferents activitats d’ensenyament-aprenentatge 
(E/A), els Resultats d’Aprenentatge (RA), els Criteris d’Avaluació (CA), etc. També es 
defineix la planificació temporal , l’avaluació  i la qualificació , així com els materials 
necessaris . S’exposen els resultats d’una petita enquesta d’opinió  adaptada als 
PQPIs, i s’exposa la problemàtica trobada  tot proposant solucions . 

 
• RESULTATS I CONCLUSIONS: En aquest apartat s’expliquen una mica els resultats  

obtinguts i les conclusions  finals extretes de “l’experiment”. 
 
 
 
1.1. Àrea de coneixement 
 
 
L’àrea de coneixement d’aquest TFM (Treball Final de Màster) és la “Innovació docent”, ja que 
la metodologia ABP aplicada al PQPI actualment s’utilitza poc. 
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1.2. Paraules clau, etiquetes y/o referències  
 
 
Les paraules clau són utilitzades per les biblioteques i sistemes de gestió de documents. Les 
principals paraules claus, proposades per l’autor, per tal d’indexar aquest document són les 
següents: 
  
ABP Aprenentatge Basat en Problemes Metodologia docent 
PBL Problem Based Learning Aprenentatge gradual 
PTT Pla de Transició al Treball Competències Professionals 
CF Cicle Formatiu Electricitat 
FP Formació Professional Avaluació 
PQPI Programa de Qualificació Professional Inicial Innovació docent 
Motivació Zona pròxima de coneixement  

Taula 1: Paraules clau 
 

1.3. Resum 
 
 
El present Treball Final de Màster (d'ara en endavant TFM) pretén la promoció de la millora 
docent, desenvolupant una sèrie d’actuacions aplicables a tots aquells àmbits relacionats als 
PQPIs, optimitzant la qualitat de la docència. 

  
Així mateix aquesta memòria té com a objectius: 

 
• Plantejar la problemàtica de la formació dels alumnes PQPI 
• Definir la metodologia ABP aplicada als PQPI 
• Proposar solucions per resoldre o reduir la problemàtica definida. 

 
Per altre banda, referent als PQPIs, actualment hi ha una certa necessitat de publicacions de 
qualitat dedicades als PQPIs, ja que actualment són pràcticament inexistents o anecdòtiques, 
en part, degut a que els PQPIs no s’imparteixen en tots els centres docents. Mitjançant aquesta 
memòria es pretén contribuir a augmentar el numero de textos que hi ha sobre els PQPIs. 

 
 
 

1.4. Objectiu 
 
 
L’objectiu principal del present TFM és el de proporcionar una eina addicional pel Programa de 
Transició al Treball - Programa de Qualificació Professional Inicial “Auxiliar de fabricació 
mecànica i instal·lacions electrotècniques”, aprofitant per afegir millores al sistema didàctic 
actual d’un determinat centre. 
 
Als PQPIs hi arriben alumnes d’una gran diversitat, i en ocasions hi ha grups que sobresurten 
en l’evolució de la matèria, corrent el risc d’un cert grau de desmotivació si no s’adapta la 
metodologia. Per altre banda, hi ha alumnes que requereixen un punt de vista més pràctic per 
tal de motivar-los i, per tant, estar més predisposats a assolir coneixements. 

 
Alguns mòduls dels PQPI requereixen de mètodes docents que van més enllà de la classe 
magistral per tal de que els alumnes assoleixin els continguts. L’electricitat i domòtica són 
matèries multidisciplinars, i per tant, molt adients (degut al “joc” que dona la matèria) per posar 
en pràctica l’aprenentatge basat en projectes. 
 
A partir de l’experiència del centre, de la problemàtica trobada fins ara pel que fa als PQPIs, i 
partint de la metodologia didàctica de l’ABP, s’exposaran les idees principals al respecte, els 
problemes i inconvenients d'aplicació del ABP tradicional als PQPIs, les solucions trobades, els 
recursos emprats i les experiències portades a terme fins al moment, tot indicant i afegint 
millores als sistemes actuals del centre. 
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2. MARC TEÒRIC 
 
Les idees, els plantejaments i la seva posada en pràctica no sorgeixen així com així, sinó 
d’alguns referents teòrics, conceptes, models, etc. 
 
Per tal d’avançar en matèria, cal aprofundir en el concepte d’aprenentatge basat en 
projectes/problemes, tant en les seves característiques, com en el procés de planificació, 
desenvolupament, avaluació i en els diferents rols dels alumnes i els professors. 
 
Per altre banda, pel que fa al Programa de Qualificació Professional Inicial, cal explicar en que 
consisteix i per a que serveix, tot mencionant el fracàs escolar a Espanya. 
 

 
2.1. L’aprenentatge Basat En Problemes (ABP) 

2.1.1. Característiques de l'ABP 

 
 
El PBL (Project Based Learning), o també conegut com ABP (Aprenentatge basat en 
projectes), és una metodologia d’ensenyament pensada per que l'alumne desenvolupi de 
manera activa l’aprenentatge de coneixements a través del plantejament d’un treball o 
problema. Sent un derivat de l’ensenyament basat en el constructivisme. 
 
El PBL, va néixer als Estats Units al 1969, com a resposta a la millora de la qualitat educativa 
dels metges de la Universitat de Case Western Reserve, i com a canvi d’orientació del 
currículum, de classes magistrals a classes teòric-pràctiques on s’integraven problemes de la 
vida real, amb confluència de diverses àrees de coneixement.[10] 
 
Aquesta metodologia, té el seu desenvolupament a ran del plantejament d’un problema pràctic 
a on l’alumne haurà de desenvolupar una sèrie de coneixements que adquirirà durant el procés 
de la pràctica proposada, i  que el portarà a un resultat final correcte.  
 
Es tracta que els alumnes, que treballen de forma col·laborativa en grups petits (de 8 a 12 
persones), vagin adquirint coneixements a mesura que els necessiten, analitzant i resolent un 
problema plantejat, amb un guiatge del tutor/docent que li ajudarà a trobar el camí correcte per 
poder solucionar el problema plantejat per ell mateix. Així mateix, l’objectiu principal no és la 
resolució del problema, sinó que el camí a la resolució del problema és l’eina que és requereix 
per realitzar l’aprenentatge de conceptes determinats. 
 
Com a resum, segons la definició ja clàssica de Barrows i Tamlyn [21] s’entén per ABP:  
“L’aprenentatge resultant d’un procés de treball al voltant de la comprensió i resolució de 
problemes. El problema és la base del procés d’aprenentatge i serveix com estímul per 
l’aplicació de les habilitats de raonament, així com per provocar la recerca d’informació o 
coneixement necessari per entendre els mecanismes responsables del problema i com ha de 
ser resolt”.  
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2.1.2. Procés de planificació de l'ABP. Orientacions didàctiques 
 

En la planificació de la metodologia de ABP es tindran en compte les següents orientacions 
didàctiques[13]: 
 

1. PROVA INICIAL: Per poder fer una planificació adient, independentment de la 
metodologia aplicada, és necessari obtenir informació del nivell actual de coneixements 
de l’alumnat referent a la matèria que s’ha de tractar. Aquesta informació es pot 
conèixer amb una “prova inicial”. 
 

2. DEFINIR ELS OBJECTIUS D’APRENENTATGE de l’activitat E/A (ensenyament 
aprenentatge) 

 
3. DEFINIR UN PROJECTE O PROBLEMA sobre el qual treballarà l’alumne. S’ha de tenir 

en compte que el projecte: 
 

a. Ha de ser rellevant per a la pràctica professional dels alumnes 
b. Ha de ser un projecte prou ampli per poder tenir una visió de conjunt, però 

correctament definit per evitar problemes (veure apartat “PROBLEMÀTICA 
DEL ABP”) 

c. Ha de ser suficientment complex per que suposi un repte, de forma que sigui 
motivador. 
 

4. DEFINIR LES REGLES I NORMES DE L’ACTIVITAT E/A 
 

5. DEFINIR UNA PLANIFICACIÓ TEMPORAL. 
 

6. DEFINIR LES SESSIONS DE TUTORIA, on els alumnes podran preguntar dubtes, i el 
docent podrà fer un seguiment del treball realitzat. 

 
7. DEFINIR EL PROCÉS D’AVALUACIÓ. 

 
La proposta feta, com es veurà més endavant, conté tots aquests apartats, seguint les 
orientacions didàctiques exposades.  

2.1.3. Desenvolupament del procés ABP 

 
Les diferents fases de tot projecte ABP es poden simplificar en set passos [14]: 
 
PAS FASE OBJECTIU 

1 CLARIFICACIÓ DE 
CONCEPTES EMPRATS 

Aclarir el significat de les paraules, evitar confusió de 
conceptes, unificar vocabulari 

2 DEFINICIÓ DEL 
PROJECTE/PROBLEMA 

En el cas del PQPI, els alumnes han de definir el 
problema, per consens amb el guiatge del professor, així 
hi haurà una major motivació 

3 CONEIXEMENTS 
PREVIS, PLUJA D’IDEES 

Homogeneïtzar el coneixement del grup, intentant donar 
tantes explicacions, alternatives o hipòtesis de solució 
com sigui possible 

4 CLASSIFICACIÓ DE LA 
PLUJA D’IDEES 

Classificar i analitzar les idees establertes en el pas 3 

5 FORMULACIÓ 
D’OBJECTIUS 
D’APRENENTATGE 

Cal que, un cop han analitzat les idees i establert una 
classificació, formulin els objectius d’aprenentatge. Serà 
la guia del que hauran d’estudiar o investigar 

6 AUTO ESTUDI Els alumnes fan recerca de materials d’aprenentatge 
basats en els objectius d’aprenentatge 

7 INFORME I SÍNTESI Elaboració de l’informe detallant les diferents solucions 
trobades (en la proposta seran els plànols, esquemes, 
etc.) 

Taula 2: Fases de l’ABP 
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En el següent esquema es poden veure les set diferents fases del ABP que s’han indicat. 
També s’anomena “cicle del mètode ABP” [31]:  

 
 

 

Il·lustració 1: Cicle del mètode ABP 

 

2.1.4. Rol del professor i dels alumnes al ABP 

 
El canvi en la metodologia tradicional d’ensenyament implica un canvi als papers del docent i 
de l’alumnat. Els canvis de rol més importants són [13]: 
 

Rol docent  Rol alumnat  
Passar a un segon pla, donant el paper 
protagonista a l'alumne en la construcció del 
seu aprenentatge 

Ser constant en el treball del dia a dia 

Ser molt flexible, oferint als alumnes 
diverses oportunitats d'aprenentatge 

Ser independent en l'aprenentatge (cercar 
informació, contrastar-la, assumir-la, aplicar-
la, etc.), però demanar ajuda o orientació 
quan ho necessiti. 

Ser conscient dels èxits que aconsegueixen 
els  alumnes 

No esperar la solució al problema pel docent 

Ser molt motivador Assumir la seva responsabilitat davant 
l'aprenentatge i ser ACTIU 

Fer de guia, ser accessible, però no donar la 
resposta al problema sinó que facilitar la 
informació justa per que l’alumne trobi per si 
mateix la resposta.  

Tenir una actitud receptiva cap a l'intercanvi 
d'idees amb els companys i facilitar les 
relacions socials entre membres del grup 

Facilitar el pensament crític, orientant les 
seves reflexions i formulant qüestions 

Compartir informació i assimilar la informació 
que ve dels companys.  

Realitzar sessions de tutoria amb els 
alumnes 

Disposar de les estratègies necessàries per 
planificar, controlar i avaluar els passos que 
porta a terme en el seu aprenentatge 

Gestionar els conflictes socials que 
sorgeixen en el treball col·laboratiu  

Treballar amb diferents grups gestionant els 
possibles conflictes que sorgeixin 

Taula 3: Rol del professor i dels alumnes al ABP 
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2.1.5. Avaluació de l'ABP 

 
El canvi en la metodologia tradicional d’ensenyament a la metodologia ABP implica un canvi en 
el tipus d’avaluació de l’aprenentatge i coneixements.  
 
L’excel·lència amb el mètode tradicional, podríem dir que, és aquell alumne que obté la màxima 
qualificació en l’examen final després de memoritzar el coneixements pertinents. 
 
Si hi ha implantada la metodologia d’aprenentatge ABP, l’excel·lència es troba en aquell 
alumne que ha adquirit els coneixements pertinents a través de l’aprenentatge autònom i 
cooperatiu, tot adquirint una sèrie de competències gràcies a un mètode constructiu del 
coneixement [13]  
 
Tenint en compte les diferencies d’ensenyar i aprendre amb la metodologia de l’ABP, es poden 
emprar diferents tècniques d’avaluació, sent lo ideal el utilitzar més d’una: 
 

Tipus d’avaluació  
Exercici pràctic  Pot ser individual o no, però, en tot cas, ha de ser un exercici on s’hagi 

de posar en pràctica el que ha après l’alumne o part del que ha après. 
Exercici teòric  Pot ser en grup o individual, però ha de ser un exercici on s’hagi de 

posar en pràctica el que ha après l’alumne o part del que ha après 
Coavaluació  Avaluació entre iguals, es a dir, en el que l’alumne avalua un altre 

alumne, o un grup d’alumnes avalua un altre grup d’alumnes, 
mitjançant per exemple una rúbrica. És una forma de veure si hi ha 
hagut un ambient cooperatiu dins del grup, si el repartiment de tasques 
ha estat adient, etc. 

Autoavaluació  El propi alumne el que fa introspecció per tal de fer autoanàlisi del que 
ha après, on ha tingut més dificultats, el procés que ha seguit, etc. 

Altres  Actitud col·laborativa, assistència, etc. 
 

Taula 4: Principals tipus d’avaluacions en l’ABP
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2.2. El PQPI 
 
 
Per tal d’explicar breument què és el Programa de Qualificació Professional inicial, primer s’ha 
d’introduir el context, tot justificant l’existència d’aquest tipus de formació. 
 

2.2.1. Fracàs escolar 

 
Espanya és un dels països de 
la Unió Europea amb la taxa de 
fracàs escolar més alta, segons 
les dades Eurostat del 2012, el 
24’9% dels joves espanyols 
abandonen les aules entre els 
18 i 24 anys [1]. 
 
S’han fet molts estudis sobre 
aquesta problemàtica i gairebé 
tots coincideixen a assenyalar 
una sèrie de trets comuns, com 
els principals problemes de la 
societat d’avui dia, i que afecta 
directament a la població jove 
del país. L’informe FEDAIA 
2012 [2] assenyala com a causes principals les següents: 

 
• Problemes d'adaptació psicosocial i d'aprenentatge. 
• Absentisme escolar previ. 
• Mobilitat i desarrelament en el territori. 
• Incorporació tardana a la escola, en el cas dels immigrants. 
• Manca de flexibilitat del sistema escolar. 
• Falta de confiança en el futur. 

Aquest mateix informe assenyala com a principals culpables, al conjunt de la societat, i explica 
com a principal solució al problema la col·laboració entre les diferents estructures de la 
societat, i els anima a treballar colze a colze per poder donar una solució definitiva i contundent 
a aquest problema. “Les empreses han de col·laborar facilitant els programes de formació pre-
laboral i la inserció dels joves que han caigut del sistema tradicional. Els educadors han de 
pensar fórmules perquè el reforç escolar sigui més efectiu i els pares han de comprometre's 
més amb l'educació dels seus fills. Tots podem aportar el nostre gra de sorra per a garantir un 
futur millor als adolescents i joves més vulnerables de la nostra societat.” 
 
La situació econòmica actual i les retallades que s’estan realitzant en matèria d’educació [3] i 
en tots els altres àmbits de l’economia [4], no afavoreixen gens la col·laboració entre les 
diferents estructures, ans el contrari. Per tant, potser hauríem de demanar al govern actual que 
prengui en consideració tot el que realment està passant en la societat si no volem que passi el 
mateix que a Finlàndia, la qual considera tenir ara mateix, “una generació perduda” [5] en 
matèria d’educació. 

 

Il·lustració 2: Fracàs escolar. Font: Eurostat 2012 [2] 
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2.2.2. PQPI: Què és? Per què serveix? 

 
El PQPI substitueix el que abans es coneixia per PCI, i que va establir la LOGSE [6] com a 
mesura d’atenció a la diversitat dintre del concepte d’escola inclusiva. 
 
El PQPI està adreçat als joves d’edats compreses entre els setze i els vint-i-u anys [7], que no 
han aprovat l’ESO, i que decideixen voluntàriament que volen continuar estudiant, però no 
poden continuar amb l’itinerari establert al sistema educatiu espanyol. El PQPI, els donarà 
doncs una segona oportunitat, una alternativa per continuar estudiant. 
 
El PQPI facilitarà a aquests alumnes, un aprenentatge molt més pràctic, concebut per que 
l’estudiant s’integri en el món laboral, amb hores de pràctiques en empreses, es a dir, Formació 
en Centres de Treball (FCT), i amb el qual al final, obtindran una Qualificació Professional de 
Nivell 1 reconeguda arreu d’Europa. 
 
Amb el PQPI aprovat, aquest alumne, podrà reenganxar-se, si vol, en el sistema educatiu, 
podent accedir als Cicles Formatius de Grau Mitjà o fins i tot a Batxillerat, en funció les 
qualificacions obtingudes en els diferents mòduls, però també tenen una sortida al món laboral 
amb la qualificació abans esmentada. 
 
Els PQPI són uns estudis d’un any de durada i postobligatoris, d’acord a la LOE [15] i a la 
proposta de Decret que regularà els Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) a 
Catalunya que consten de tres mòduls: A (mòdul específic), B (mòdul general) i C (obtenció del 
títol de graduat en E.S.O.), dels quals només són obligatoris el mòduls A i B i el mòdul C te 
caràcter voluntari i es podran cursar en paral·lel o posteriorment als mòduls obligatoris. 
 
L’objectiu dels PQPI és possibilitar la inserció laboral dels joves així com facilitar l’inici d’un 
itinerari formatiu i professional d’èxit i promoure la seva continuïtat formativa, preferentment en 
els cicles formatius de grau mitjà. En aquest sentit, l’opció de realitzar els mòduls C ha de ser 
fruit de la valoració conjunta dels tutors/es amb els alumnes (si escau, també amb les famílies) i 
s’ha de plantejar com una oportunitat real. 
 
 
 

 
Il·lustració 3: Alumne de PQPI realitzant una pràctica de muntatge elèctric 
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3. DEFINICIÓ I CONTEXT DEL PROBLEMA 
 
 
Actualment en un determinat institut, on ja apliquen en major o menor mesura l’ABP en els CF 
(Cicles Formatius), tant de Grau Mitjà com a Grau Superior (CFGM i els CFGS), s’ha detectat 
que pel que fa a l’alumnat de PQPI, els docents no apliquen l’ABP o s’aplica però de forma molt 
difuminada o incomplerta. 
 
Així mateix, el professorat indica que hi ha una problemàtica inherent als PQPIs afegida a la 
que ja s’han trobat en altres tipus d’alumnat, com són la falta de: 

• Col·laboració activa en el procés del ABP 
• Interès o motivació per la matèria 
• Actitud assertiva en quant a les relacions interpersonals entre iguals i/o amb el docent. 
• D’autoritat i per tant temor al descontrol per part del docent. 
• Etc. 

 
Per altre banda, s’implementarà una metodologia per tal de fer possible l’aplicació del ABP al 
PQPI i més concretament al mòdul 6 denominat “Projecte Integrat” 
 
L’aplicació del ABP és important, ja que té entre d’altres les següents avantatges: 
 

Avantatges 
1 Facilita la motivació de l’alumnat si la temàtica es adient i relacionada amb el seu futur 

laboral 
2 Implica el desenvolupament d’habilitats socials; tant comunicatives, com d’autocontrol 
3 Implica certa flexibilitat en l’aprenentatge 
4 Implica la formació entre iguals (zona propera de coneixement) 
5 Etc. 

Taula 5: Principals avantatges del ABP 
 
 
 
 

 
Il·lustració 4: Aula emprada per a dur a terme el ABP al PQPI 
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3.1. Problemàtica prevista alumnat “tipus” PQPI 
 
Els alumnes als qui van dirigits els programes PQPI, normalment són joves amb algunes 
d’aquestes característiques: 
 

Característiques  alumnat tipus PQPI  
1. Risc d’exclusió social [8] 
2. Falta d’adaptació al/del sistema educatiu 
3. Problemes d’aprenentatge (no necessàriament cognitius).[9] 
4. Famílies desestructurades 
5. Desmotivats pel sistema educatiu 
6. Ganes de començar a treballar 
7. Baixa autoestima 
8. Actitudinals i aptitudinals 
9. Etc. 

Taula 6: Principals característiques de l’alumnat “tipus” del PQPI 
 
La peculiaritat de l’entorn social on s’han criat i el tipus de família amb la que conviuen, o de 
vegades les necessitats econòmiques familiars, els fa que comencin a treballar molt joves, 
d’altres, el poc interès i motivació que els hi desperten els estudis, fa que tinguin ganes de 
començar a treballar quan abans millor. 
 
Però ens preguntem, si aquests joves estan realment preparats per començar a treballar. En 
aquests sentit neixen els PQPI, adreçats a donar una formació pràctica i una i a més els hi 
aportarà una primera experiència laboral. 
 
Aquests alumnes, arriben als PQPI, moltes vegades, amb molt poc interès, baixa autoestima i 
amb un bagatge de fracàs escolar que els precedeix. Aleshores, ens preguntem, com podem 
ensenyar-los i ajudar-los a que tinguin interès i motivació per allò que han d’aprendre. 
 
 
 
 
 
3.2. Problemàtica prevista d’aplicació del ABP 
 
 
L’ABP és una metodologia didàctica variant del treball cooperatiu, porta molts anys aplicant-se 
a diferents col·lectius, per exemple als Cicles Formatius (CF), però hi ha una certa problemàtica 
i inconvenients en aplicació del APB tradicional a l’alumnat tipus dels PQPIs. 

 
Podríem resumir la problemàtica trobada en l’aplicació del ABP en els següents apartats [11]: 

 
1. Possible poca concreció alhora de proposar el projecte. Pot crear conflicte, infinites 

solucions i incertesa en l’alumnat [21]. 
  

2. L’alumne espera que el docent doni les respostes correctes al problema plantejat. 
 

3. L’autonomia de l’estudiant en quan a planificaci ó del temps. 
 

4. Falta de motivació  
o De part de l’alumnat, el que fa que la participació no sigui homogènia. La 

participació de l'alumne és fonamental perquè el mètode funcioni. 
o Igual que l'alumne, molts professors tenen dificultats per automotivar-se i 

adaptar-se als canvis en el model d'ensenyament - aprenentatge. 
 



           
 

 

Pàg. 13 de 31 
 
 

Adaptació de l’Aprenentatge Basat en Problemes (ABP) als PQPI 

Jaume Yebra Pérez 
FP1             410306 

5. Conflictes socials i relacionals potencials resultants de les relacions personals 
necessàries per dur a terme un treball cooperatiu. 

 
6. Falta de Autoritat del docent per posar “ordre” en el procés. 

 
7. Alta dedicació. Temps invertit, tant part de l’alumnat com del docent.  

o El professor: Cal identificar els "problemes" o casos per relacionar-los amb els 
temes de la matèria. Una vegada que els selecciona, ha de preparar 
acuradament, fer la programació, fixar i aplicar el procés d'avaluació, etc. 

o L’estudiant: Te un repte per endavant. Un problema que ha de resoldre ell sol, i 
que el professor encara que el guia no li donarà la solució. 

 
8. En ocasions, a l'inici del APB l'alumne no està acostumat a debatre en grup una 

determinada situació. 
 

9. Avaluació: 
o L’avaluació individual en un projecte de grup.  
o La complexitat de fer el seguiment del treball realitzat. 
o L'alumne sol percebre com "subjectiva" la manera d’avaluar del professor.  
o L’alumne pot preocupar-se pel resultat de la qualificació, ja que pot no tenir 

gaire clar el que es suposa que ha d’aprendre, ja que l’avaluació està basada 
en l'anàlisi de problemes i no en una llista de temes de contingut. 
 

10. Falta de base de coneixements o coneixements ba se molt heterogenis en el grup 
classe. 

 
11. Hi ha un gran numero d’estudiants que prefereixen treballar individualment i no els 

agrada treballar en equip durant molt temps. 
 

12. Encara que hi ha alumnes que gaudeixen de l'ABP, d’altres no aprecien els reptes que 
aquest mètode representa, i prefereixen classes magistrals. 

 
 

13. Tot i que s’aprofundeix molt en la matèria, el ritme és mes lent que amb classes 
magistrals, de forma que es cobreixen menys continguts. 
 

14. Possible manca de pressupost i/o de recursos ma terials suficients. 
 
 

Algunes  d’aquestes problemàtiques són inherents i no es poden resoldre totalment, però 
sempre es poden reduir. 
 
Part de la possible problemàtica descrita, la podem trobar a qualsevol aplicació de l’ABP, però 
en el cas dels PQPIs part d’aquesta problemàtica es troba en major mesura, i aspectes com els 
punts 3, 4, 6, 10 i 14, ressaltats en negreta, poden ser grans obstacles en l’aplicació de l’ABP 
en els PQPIs. 
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3.3. PQPI: Auxiliar de fabricació mecànica i instal ·lacions electrotècniques 
 
 
Com ja s’ha comentat en la introducció l’ABP l’aplicarem a un PQPI en concret. A continuació 
definim la competència general, l’entorn professional, els sectors productius i els llocs de treball 
relacionats amb la titulació PQPI “Auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions 
electrotècniques” [31] 

3.3.1. Competència general 

Realitzar operacions bàsiques de fabricació; alimentar i assistir als processos de mecanització, 
muntatge i fosa automatitzats amb criteris de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient. 
 
Realitzar operacions auxiliars, seguint les instruccions del superior, en el muntatge i 
manteniment d’instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions en edificis per a diversos 
usos i instal·lacions, aplicant les tècniques i els procediments requerits en cada cas, 
aconseguint els criteris de qualitat, en condicions de seguretat i complint la normativa vigent. 
 

3.3.2. Entorn professional 

Aquest/a professional desenvolupa la seva activitat professional en grans, mitjanes i petites 
empreses dedicades a la fabricació i muntatge de productes electromecànics. 
 
També pot desenvolupar la seva activitat professional en petites i mitjanes empreses 
majoritàriament privades, per compte d’altri, dedicades al muntatge i manteniment 
d’instal·lacions electrotècniques en edificis d’habitatges, oficines, locals comercials i industrials, 
sent regulada l’activitat pel Reglament electrotècnic de baixa tensió i per la Normativa de les 
infraestructures comunes de telecomunicacions . 
 
Treballa seguint instruccions de tècnics superiors i segons procediments establerts. 
 

3.3.3. Sectors productius 

Aquest/a professional treballa en el sector d'indústries de fabricació mecànica i instal·lacions a 
l'àrea de fabricació, muntatge i reparació amb activitats de: 
 

• Fabricació de productes electromecànics. 
• Tallers mecànics. 
• Construcció de maquinària. 
• Construcció i reparació de material de transport (automòbils, motocicletes i bicicletes, 

naval, ferroviari, aeronàutic i altres). 
• La fabricació, muntatge o reparació de construccions metàl·liques. 
• Productes de fabricació mecànica. 
• Muntatge i manteniment d’instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions en 

edificis d’habitatges. 
• Muntatge i manteniment d’instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions en 

edificis d’oficines. 
• Muntatge i manteniment d’instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions en 

edificis comercials. 
• Muntatge i manteniment d’instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions en 

edificis de tipus industrial. 
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3.3.4. Ocupacions o llocs de treball relacionats 

 
• Auxiliar de processos automatitzats 
• Muntador/a de màquines eines 
• Peó de la indústria metal·lúrgica 
• Peó d’indústries manufactureres 
• Ajudant de l'/la instal·lador/a d'equips i sistemes de comunicació 
• Ajudant de l'/la instal·lador/a reparador/a d'instal·lacions telefòniques 
• Operari/a d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió 
• Peó de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica 

 
 

 
 
 
3.4 Mòdul 6: Projecte integrat, PQPI 
 
 
En el present document resoldrem un exemple d’aplicació d’ABP aplicat als PQPIs. La 
informació bàsica és la següent:  

 
• Titulació: AUXILIAR DE FABRICACIÓ MECÀNICA I INSTAL·LACIONS 

ELECTROTÈCNIQUES1 
 

• Mòdul 06: Projecte integrat: Plantejament d’un supòsit pràctic que impliqui l’aplicació 
transversal dels coneixements corresponents a les competències professionals que 
conté el perfil. Durada 30 hores. 

 
• ABP: Instal·lació elèctrica d’interior de BT (Baixa Tensió) a un habitatge tipus, 

mitjançant una maqueta. 

 
Tota la informació facilitada per la normativa per aquest Mòdul és la següent: 
 

MÒDUL 6: 
Projecte 
integrat 

Plantejament d’un supòsit pràctic que impliqui l’aplicació 
transversal dels coneixements corresponents a les competències 
professionals que conté el perfil 

30 h 

Taula 7: Informació definida a la normativa referent al Mòdul 6 
 
 
 
És un mòdul transversal, que s’aplica a tots els PQPIs i en aquest cas no té cap Unitat 
Formativa (UF). Pel que fa a la normativa autonòmica i la estatal, no desglossen el mòdul 6, de 
forma que és dóna certa llibertat de càtedra sempre i quan respecti la definició establerta 
(Veure taula 7).  
 
 
 
 
 

                                                      
1
 Aquest és un perfil experimental amb correspondències amb cicles formatius de grau mitjà 
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4. ANTECEDENTS 
 
 
A l’institut en qüestió al mòdul 6: Projecte Integrat, es duia a terme un muntatge individual 
anomenat “JOC DE POLS”: 
 
El funcionament del joc 
consisteix en una bombeta o 
un timbre que s’il·lumina o 
sona, respectivament, en cas 
de no tenir suficientment pols i 
tocar mitjançant una anella un 
filferro amb diferents formes. 
 

 
 
 
 
 
 

Il·lustració 5: Joc de pols 
 
 
 

    
 
Il·lustració 6: Fusta amb croquis de layout Il·lustració 7: Joc de pols acabat d’un alumne  
 
 
Per tant, s’ha de subratllar que la tasca inicial i la proposada amb l’ABP són d’un grau de 
dificultat molt diferent. 
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5. DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 
 
 
 
Ja s’ha comentat que resoldrem un exemple d’aplicació d’ABP titulat “Instal·lació elèctrica 
d’interior de BT (Baixa Tensió) a un habitatge tipus, mitjançant una maqueta”, aprofitant el 
Mòdul 06 denominat “Projecte integrat”, que ha de constar del plantejament d’un supòsit pràctic 
que impliqui l’aplicació transversal dels coneixements corresponents a les competències 
professionals que conté el perfil, amb una durada 30 hores. La titulació del PQPI és la de  
AUXILIAR DE FABRICACIÓ MECÀNICA I INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES, però en 
que consisteix exactament la tasca a dur a terme? 
 
Bé, es tracta de fer col·laborar lo màxim possible a l’alumnat per tal de que ells mateixos 
defineixin la gran majoria de punts del ABP, de forma que sentin el projecte com a seu, i així hi 
hagi una millor motivació. 
 
El resultat final ha de ser una fusta pintada amb una distribució habitual d’un habitatge (amb 
bany, cuina, menjador, rebedor, habitacions, distribuïdor, etc.), i amb una instal·lació elèctrica 
plenament funcional muntada sobre la fusta. Tenint en compte que cal implementar el major 
numero de conceptes i esquemes bàsics estudiats fins ara (interruptor amb punt de llum, 
creuament, commutador, timbre, preses de corrent, conductors, colors i dimensions, elements 
de protecció magnetotèrmica i diferencial, etc.). 
 
Però abans cal definir els tipus 
de materials, el número i els tipus 
d’elements elèctrics a instal·lar, 
la distribució de l’habitatge, 
caldrà fer esquemes elèctrics, 
plànols, llistats de materials, 
mecanitzar (tallar) una fusta, 
pintar-la, muntar les 
canalitzacions, els elements 
elèctrics, cablejar, fer proves, 
coavaluar, etc. 
 
Per tal de definir tots aquests 
aspectes, a continuació es 
desenvolupa la programació 
complerta del mòdul. 

Il·lustració 8: Alumnes treballant sobre la maqueta 
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5.1. Adaptació del Mòdul 6: Projecte Integrat; Prog ramació 
 
 
 
 
Per tal de definir el mòdul i adaptar-lo a la metodologia de l’ABP, és comença per fer la 
programació del Mòdul 6: Projecte integrat: “Instal·lació elèctrica d’interior de BT (Baixa Tensió) 
a un habitatge tipus, mitjançant una maqueta” 
 
Com ja s’ha comentat en l’apartat 3.4, a la normativa no hi ha definits els Resultats 
d’Aprenentatge (RA), els Continguts (C), els Criteris d’Avaluació (CA), etc. per al mòdul 6 de 
projecte integrat, però mitjançant la resta de mòduls a continuació definim les diferents 
activitats d/ensenyament/aprenentatge (Activitats d’E/A), quins RA, CA i continguts del mòdul 6, 
fent referencia als ja definits en altres mòduls. Al ser el mòdul 6 un recull de competències ja 
assolides per l’alumne (Veure taula 7). 
 
Per veure que indiquen els codis cal consultar l’annexa en el seu apartat “Normativa PQPI” (ex: 
M4-UF1-RA1:C1al C5 � Mòdul 4, Unitat Formativa 1, Resultat d’Aprenentatge 1: Continguts 1 al 5). 

 
 
 

PQPI: AUXILIAR DE FABRICACIÓ MECÀNICA I INSTAL·LACIONS ELECT ROTÈCNIQUES 
MÒDUL: 6 Projecte Integrat (30H) 

UF1: No en té    NF--   RA -- 

Activitats  Avaluació 

d'Ensenyament i Aprenentatge H RA Continguts CA 
Instruments 
d’Avaluació  

A
ct

iv
ita

t E
/A

 1
: I

nt
ro

du
cc

ió
 D

ef
in

ic
ió

 i 
A

ba
st

 
(4

h)
 

-Introducció al Projecte: “Instal·lació elèctrica 
d’interior de BT (Baixa Tensió) a un habitatge 
tipus, mitjançant una maqueta” 
 
-Explicació sobre les fases del projecte (definir 
instal·lació i materials, realitzar esquemes, 
plànols, pintura, etc.) Sessió participativa, on 
el propi alumnat va col·laborant en fixar les 
fases. 

 
-Definició de l’abast. Fins on volem arribar? 
Ho definiran els alumnes amb l’ajuda del 
professor. 
 
-Avaluació: Es defineix mètode i es 
consensuen les rubriques (proposades pel 
professor) 

30min 

2h 

30min 

30min 

30min 

  

A
ct

iv
ita

t E
/A

 2
: 

F
un

ci
on

am
en

t i
 

m
at

er
ia

ls
 (

5h
) 

-Classe participativa, grup classe. Els alumnes 
defineixen com serà l’habitatge (distribució).  
 
-Els elements necessaris (numero materials), 
tipus i dimensions. Activitat a realitzar per 
grups. 
 
-Posada en comú i acord final grup classe 

1h 

3h 

1h 

M2-UF1-
RA1 

M2-UF1: C2 

M2-UF1-
RA1:C2, 
C3  

A
ct

iv
ita

t E
/A

 3
: 

E
sq

ue
m

es
 

el
èc

tr
ic

s 
(4

h)
 -Realització individual d’esquemes elèctrics 

(funcional, unifilar i multifilar) indicant el 
material necessari en cada estada de 
l’habitatge. La tasca es farà a classe amb el 
suport de professor 

4h 
M4-UF1-
RA1 

M4-UF1: TOTS 

M4-UF1-
RA1:C1al 
C5 

Esquemes 
elèctrics 
individuals 
20% 
Llistat 
materials 
definits 5% 



           
 

 

Pàg. 19 de 31 
 
 

Adaptació de l’Aprenentatge Basat en Problemes (ABP) als PQPI 

Jaume Yebra Pérez 
FP1             410306 

PQPI: AUXILIAR DE FABRICACIÓ MECÀNICA I INSTAL·LACIONS ELECT ROTÈCNIQUES 
MÒDUL: 6 Projecte Integrat (30H) 

UF1: No en té    NF--   RA -- 

Activitats  Avaluació 

d'Ensenyament i Aprenentatge H RA Continguts CA 
Instruments 
d’Avaluació  

A
ct

iv
ita

t E
/A

 4
: 

P
là

no
ls

 (
2h

) -Plànols de planta (layout) de la maqueta i 
Croquis de la maqueta (detalls constructius) 

 
2h 

M1-UF2-
RA1-RA2 M1-UF2: C2,C4 

M1-UF2-
RA1:C1al 
C4 

Plànols 
individuals 
5% 

A
ct

iv
ita

t E
/A

 5
: 

G
ru

ps
 (

15
 m

in
) -Creació de grups de treball sobre la maqueta. 

Els definirà el professor o no, en funció de 
l’actitud del grup i els possibles conflictes 
interpersonals.  
-Sorteig de les diferents zones de la maqueta 

 

15 min   

Respecte al 
total de les 
activitats E/A: 
 
Asistencia, 
actitud, 
participació a 
classe 
(rúbrica 
d’observació) 
30% 

A
ct

iv
ita

t E
/A

 6
: F

us
ta

  
(4

 h
) 

-Adequar la fusta base de la maqueta. Tallar, 
pintar, etc. Tasca del grup classe 4h 

M1-UF1-
RA1-RA2 
 
M2-UF1-
RA1 
 

M1-UF1: TOTS 
 
M2-UF1: C2 

M1-UF1-
RA1:C1al 
C8 

M1-UF1-
RA2:C1al 
C7 

MM2-UF1-
RA1:C2, 
C3, C5 

A
ct

iv
ita

t E
/A

 7
: G

ru
ps

 (
4h

) 

-Muntatge de canalitzacions, equips i 
dispositius elèctrics 4h 

M3-UF1-
RA1-RA2 
 
M3-UF2-
RA1-RA2 
 
M2-UF1-
RA1 
 

M3-UF1: 
C1 al C20 
 
M3-UF2: 
C1al C6 
 
M2-UF1: C2 

M3-UF1-
RA1:C1al 
C7 

M3-UF1-
RA2: C1 al 
C5 

M3-UF2-
RA1:C1 al 
C7 

M3-UF2-
RA2:C1 al 
C5 

M2-UF1-
RA1:C2, 
C3, C5 

A
ct

iv
ita

t E
/A

 8
: G

ru
ps

 
(3

h)
 

Muntatge de cablejat 
3h 

M3-UF3-
RA1-RA2 
 
M2-UF1-
RA1 
 
 

M3-UF3: 
C1 al C3 
 
M2-UF1: C2 

M3-UF3-
RA1:C1 al 
C6 

M3-UF3-
RA2:C1 al 
C5 

M2-UF1-
RA1:C2, 
C3, C5 

A
ct

iv
ita

t E
/A

 9
: G

ru
ps

 (
1h

 
30

m
in

) 

Connexionat 
1h 

30min 

M3-UF1-
RA1-RA2 
 
M3-UF2-
RA1-RA2 
 
 

M3-UF1: 
C1 al C20 
 
M3-UF2: 
C1al C6 

M3-UF1-
RA1:C1al 
C7 

M3-UF1-
RA2: C1 al 
C5 

M3-UF2-
RA1:C1 al 
C7 

M3-UF2-
RA2:C1 al 
C5 
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PQPI: AUXILIAR DE FABRICACIÓ MECÀNICA I INSTAL·LACIONS ELECT ROTÈCNIQUES 
MÒDUL: 6 Projecte Integrat (30H) 

UF1: No en té    NF--   RA -- 

Activitats  Avaluació 

d'Ensenyament i Aprenentatge H RA Continguts CA 
Instruments 
d’Avaluació  

A
ct

iv
ita

t E
/A

 1
0:

 G
ru

ps
 (

1h
 4

5 
m

in
) 

Proves elèctriques i de funcionament. 
Modificacions i /o millores. 
 

1h 

45min 

M5-UF1-
RA1-RA2 
 
M5-UF2-
RA1-RA2 
 
M4-UF2 

M5-UF1: 
C1,C2,C3,C4,C5,C6,
C7 
 
M5-UF2: 
C1,C2,C3,C4 
 
M4-UF2:C1 AL C6 I 
C11 i C12 

M5-UF1-
RA1:CA1,
CA2 

M5-UF2-
RA2:CA1, 
CA2,CA3,
CA4,CA5 

M5-UF2-
RA1:CA1,
CA2,CA3 

M5-UF2-
RA2:CA1, 
CA2,CA3,
CA4,CA5 

M4-UF2-
RA1:CA1 
A CA14 

M4-UF2-
RA2:CA1 
A CA5 

 

A
ct

iv
ita

t E
/A

 
11

: G
ru

ps
 

(3
0 

m
in

) -Coavaluació entre grups (amb rubrica) 
-Coavaluació entre alumnes d’un mateix grup 
(amb rubrica) 
-TEST de satisfacció de l’alumnat 

30min 

 

Coavaluació 
grups 20% 
 
Coavaluació 
alumnes 20% 

Taula 8: Proposta de programació didàctica mòdul 6 
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5.2. El temps 
 
Pel que fa a la adaptació del temps, encara que el ABP sigui molt ambiciós a nivell global, no 
deixa de ser un treball col·laboratiu, de forma que amb el temps establert a classe (30h) és 
possible realitzar totes les tasques proposades. 
 
Encara que ja hem definit el temps emprat en l’apartat de la programació, a continuació fem un 
resum de la proposta de temporització: 

 
Fase Nom Tasca Durada 

1 Definició i abast del projecte proposat 
Definició de les fases del projecte 

Requereix de la col·laboració 
del grup classe. L’abast l’han 
de definir els alumnes. 

3h 
1h 

2 Definició de la distribució del habitatge 
amb mides donada les dimensions de la 
fusta 
Definició dels materials necessaris per fer 
la instal·lació elèctrica. Creació rubriques. 

Tasca del grup classe. Ho 
han de definir els alumnes 
amb la guia del professor. 

1h 
4h 

3 Esquemes elèctrics (funcional, unifilar i 
multifilar), indicant els materials 
necessaris 

Tasca individual 4h 

4 Plànol de planta (layout) de la maqueta Tasca individual 2h 
5 Creació de grups i sorteig de les diferents 

zones del habitatge. 
 15min 

6 Adequar la fusta base (mecanització i 
pintura) 

Tasca de grup classe, i cada 
grup pinta la seva zona de 
l’habitatge 

4h 

7 Muntatge de canalitzacions Tasca de grup 4h 
8 muntatge de cablejat Tasca de grup 3h 

9 Connexionat Tasca de grup 1h 
30min 

10 Probes i modificacions. 
Coavaluació 

Tasca de grup amb 
supervisió “seguretat” 
Individual i per grups 

1h 
45min 

11 Test de satisfacció de l’alumnat i 
propostes de millora. 

Tasca individual 30min 

TOTAL 30h 
Taula 9: Temporització proposada pel mòdul 6 

 
Cal mencionar que la prova inicial, per tal de veure el nivell, no es troba en aquesta proposta, 
tot i que esta establerta en l’apartat 2.1.2, ja que es va realitzar prèviament al inici de curs, i el 
mòdul 6 de projecte integrat es fa al final del curs, just abans de les pràctiques en empresa 
també anomenades Formació en Centres de Treball (FCT), de totes maneres, la prova inicial, 
que es va passar als alumnes a l’inici del cus, s’adjunta al annexa. 
 
Pel que fa a la distribució temporal, com es pot observar, els temps de les tasques de debat 
s’allarguen força. El docent cal que recondueixi els debats i les pluges d’idees per tal d’obtenir 
els resultats desitjats en uns temps raonables. 
 
Per altre banda, sota la meva experiència, més d’uns quinze minuts d’exposició magistral del 
docent és contraproduent, produint conductes disruptives, i es fa evident un dèficit d’atenció 
general del grup classe.  
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5.3. L’avaluació i Qualificació 
 
 
Com ja s’ha explicat en l’apartat corresponent, les principals metodologies per avaluar l’ABP 
són l’exercici pràctic, l’exercici teòric, la coavaluació, l’autoavaluació i altres com la valoració de 
l’actitud proactiva, etc. 
 
Així mateix, la proposta d’avaluació i qualificació per l’ABP titulat “Instal·lació elèctrica d’interior 
de BT (Baixa Tensió) a un habitatge tipus, mitjançant una maqueta”, aplicat al mòdul 6 de 
projecte integrat, és la següent: 
 
 

TIPUS D’AVALUACIÓ  DESCRIPCIÓ AVALUACIÓ  QUALIFICAC IÓ 

Avaluació individualitzada 
(evidències) 

Assistència / Actitud: Participació a classe 
(Rúbrica d‘observació). 

30% 

Entrega d’esquemes elèctrics (funcional, 
unifilar, multifilar). 

20% 

Llistats de materials. 5% 
Plànols de planta de la maqueta (Layout) i 
croquis de la maqueta (detalls 
constructius). 

5% 

  

Coavaluació del grup de 
treball, Mètode del PUZLE 

• Coavaluació entre grups. 
Mitjançant l’elaboració 
consensuada de les rúbriques 
d’avaluació 

 

• Coavaluació mitjançant mètode 
del puzle: 

 

o Entre grups. 20% 
o Entre alumnes del mateix 

grup. 
20% 

TOTAL 100% 
Taula 10: Proposta d’avaluació i qualificació 

 
És important definir a l’inici del projecte com s’avaluarà indicant els diferents criteris d’avaluació.  
 
És molt recomanable definir i consensuar una rubrica d’avaluació amb el grup classe. 
 
Òbviament, els pesos que s’han fixat pel que fa a la proposta de qualificació s’han fixat amb 
criteris raonats, tenint en compte el temps dedicat així com els criteris d’avaluació existents. 
Poden ser modificats i corregits en un futur si es veu que s’ha d’adaptar la metodologia al grup 
classe. 
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5.4. Materials emprats 
 
El departament elèctric de l’institut 
ja tenia el següents materials: 
 

• Panell de fusta aglomerat. 
• Pintures. 
• Cable elèctric de coure 

unifilar de diferents colors i 
seccions. 

• Regletes de connexió 
elèctriques 

• Timbre. 
 
Per tant, es va de haver d’adquirir 
material nou. Per un valor proper 
als 400€. 
 

Il·lustració 9: Alumnes treballant sobre la maqueta 

Després de realitzar un pressupost i facilitar-li a la direcció del centre, és va assignar el 
pressupost necessari per tal de dur a terme l’adquisició dels materials adients per realitzar el 
projecte. 
 
Per  altre banda, cal comentar, que si el material es conserva d’un curs per un altre, la despesa 
que cal fer pel centre és mínima, ja que tot el material és reutilitzable. Trobo necessari fer 
menció que sempre hi ha una petita proporció de material que es trenca o es “perd”, i que les 
pintures s’han de comprar de nou, per lo que una despesa mínima, d’aproximadament 60€ 
sempre és necessària, però ja no caldrà fer una inversió tan gran de nou. 
 
A continuació es pot veure una taula resum amb el pressupost que se li va haver d’entregar al 
centre per tal de que acceptés la despesa: 
 

Producte Unitats Preu Unitat Preu IVA 
inc 

PRESES CORRENT SUP. 35 2,32 €  81,08 €  

COMMUTADORS SUP. 14 2,25 €  31,50 €  

CREUAMENT SUP. 3 20,00 €  60,00 €  

TUB REFORÇAT 20mm 1 25,00 €  25,00 €  

TUB REFORÇAT 25mm 0 25,00 €  -   €  

CAIXA EMPALMAMENTS PETITA 
SUP. 

7 2,45 €  17,15 €  

CAIXA EMPALMAMENTS GRAN 
SUP. 

1 4,10 €  4,10 €  

CABLE 1,5 0 58,00 €  -   €  

CABLE 2,5 0 95,00 €  -   €  

CAIXA PROTECCIONS COMPLERTA 
SUP. 

1 95,00 €  95,00 €  

GRAPES 20 40 0,10 €  4,00 €  

GRAPES 25 100 0,07 €  7,00 €  

CARGOLS 1 5,00 €  5,00 €  

RODES AMB FRE 0 8,50 €  -   €  

ESQUADRES 0 2,00 €  -   €  
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Producte Unitats Preu Unitat Preu IVA 
inc 

EMMAGATZEMATGE 1 25,00 €  25,00 €  

INTERRUPTORS NORMALS 1 5,95 €  5,95 €  

INTERRUPTORS PETITS 2 2,55 €  5,10 €  

TIMBRE 0 12,00 €  -   €  

POLSADOR 1 2,25 €  2,25 €  

TOTAL   368,13 €  

Taula 11: Taula resum amb el pressupost entregat al centre 
 
A l’annexa s’inclou la factura detallada dels materials adquirits. 
 
 
 
5.5. Opinió dels alumnes 
 
Al final del mòdul és va realitzar una enquesta de satisfacció, per tal de veure quina era la 
percepció dels alumnes i si hi havia alguna cosa que es podia millorar.  
 
Hi ha molts models d’enquestes estandarditzades, on es poden treure moltes més conclusions 
que amb l’enquesta proposada, però no s’ha d’oblidar pas el tipus d’alumnat al que va dirigida 
l’enquesta. Una enquesta més llarga és molt possible que l’haguessin omplert sense llegir-ne el 
contingut, finalment i tenint en compte l’opinió d’un altre professor del grup, i a qui anava 
adreçada l’enquesta, es decideix proporcionar la següent enquesta d’opinió als alumnes: 
 

PQPI AUXILIAR DE FABRICACIÓ MECÀNICA I INSTAL·LACIONS 
ELECTROTÈCNIQUES 

 
Mòdul 06: Projecte integrat 

 

Instal·lació elèctrica d’interior de BT (Baixa Tensió) a 
un habitatge tipus, mitjançant una maqueta 

 
 

Marca les respostes tenint en compte que 1 és "molt en desacord" i 5 "molt d'acord".  
 
 

1 2 3 4 5 
T’ha agradat el projecte? 
Creus que has après amb el projecte? 
Creus que la temàtica del projecte és d’aplicació a la vida 
real? 
Creus que els objectius del crèdit han quedat clars? 
Creus que el ritme ha estat adient? 
El procés d’avaluació et sembla adient? 
Creus que el material ha estat adient? 
Creus que el projecte està relacionat amb la resta de 
matèries? 

 
 
 
Què es lo que més t’ha agradat? 
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Què es lo que menys t’ha agradat?  
 

 
 
 
 
Gràcies per la teva opinió. 
 
Curs 2012-2013 

 
Il·lustració 10: Proposta d’enquesta d’opinió adreçada als alumnes 

 
Els resultats obtinguts han estat els següents: 
 

 
Il·lustració 11: Resultats obtinguts de l’enquesta d’opinió 

 (numero d’alumnes que han omplert l’enquesta:10) 
 
En quan a les preguntes lliures, hi ha hagut comentaris de que la fusta era petita per treballar 
tots a la vegada (el grup es de 13 alumnes), i que  hi havia algú del grup que no treballava 
massa. 
 
Pel que fa al que els hi ha agradat més comentaven que: les proves elèctriques finals, que en 
tres mesos han après a fer instal·lacions elèctriques de habitatges, la llibertat per poder 
treballar al seu ritme, etc. 
 
Com a autocrítica, crec que caldria insistir una mica més en el seguiment del grup, però a nivell 
individual, es a dir, cal preguntar directament de forma individual els possibles problemes que 
tingui el grup. Caldria fer-ho durant la fase 7 (Veure taula 9). També considero que l’alumnat té 
molta raó, i que la fusta era petita i que realment era una mica dificultós treballar tots a la 
vegada degut a les dimensions. 

 
Pel que fa als objectius, sembla que van quedar clars amb un 4.2/5, però es pot millorar aquest 
aspecte una mica més, possiblement definint millor la rubrica consensuada. També penso que 
el ritme 4.1/5, a lo millor a estat una mica alt pel que estan acostumats els alumnes. Podria 
proporcionar-se part de la feina feta (per exemple alguns esquemes) per tal de tenir mes temps 
pels muntatges, tot i que penso que encara que just hi va haver un temps raonable, tenint en 
compte l’avanç dels diferents grups. 
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5.6. Problemàtica trobada i solucions proposades 
 
Ens hem trobat una part de la problemàtica exposada anteriorment i s’ha intentat solucionar, o 
reduir, crec que amb èxit, ja que han aprovat tots els alumnes amb mitjanes superiors al 6/10 i 
s’ha pogut controlar la classe; s’han implantat una sèrie de mesures, que definirem com a 
“solucions proposades”, ja que dependrà del grup i de les habilitats del docent, la seva 
conveniència. Pot requerir-se alguna altre solució o una adaptació de les solucions proposades.  
 

Possible Problemàtica Solucions Proposades 
Possible poca concreció alhora de proposar 
el projecte. Pot crear conflicte, infinites 
solucions, i incertesa en l’alumnat 

Definir-lo correctament i que els alumnes 
col·laborin en l’abast del projecte 

L’autonomia de l’estudiant en quan a 
planificació del temps Motivació i seguiment 

Falta de motivació de l’alumnat Projecte aplicable a la vida real 
Conflictes socials i relacionals potencials, 
resultants de les relacions personals 
necessàries per dur a terme un treball 
cooperatiu 

Autoritat 

Falta de Autoritat del docent per posar 
“ordre” en el procés Actitud adient del docent 

Alta dedicació. Temps invertit tant part de 
l’alumnat com del docent Treball i avaluació col·laborativa 

Avaluació individual en un projecte de grup. 
La complexitat de fer el seguiment del treball 
realitzat 

Coavaluació entre membres del mateix grup 
Introduir tasques individuals 

Falta de base de coneixements o 
coneixements base molt heterogenis en el 
grup classe 

Zona desenvolupament pròxim (ZDP2) 

Taula 12: Relació entre la possible problemàtica i les solucions proposades 
 

      
Il·lustració 12: Fusta de la maqueta   Il·lustració 13: Fusta pintada amb distribució habitatge 

 
Al ser el mòdul de projecte integrat, aquests alumnes, a aquestes alçades, ja han adquirit els 
coneixements necessaris per fer instal·lacions elèctriques bàsiques (interruptor, creuaments, 

                                                      
2 El concepte de ZDP és un dels més importants del pensament de Lev Vigotski (teoria del 
constructivisme social). L'educació ha de partir coneixements “similars” ja adquirits, construint 
el coneixement. [11] 
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commutadors, timbres, il·luminació, telerruptors, preses de corrent, etc.) per tant ja hi han hagut 
una sèrie d’activitats de homogeneïtzació de coneixements al grup. Es a dir, prèviament al 
projecte integrat, l’alumne ja ha passat pel qüestionari inicial i ha fet petits muntatges elèctrics 
pràctics relacionats amb l’habitatge. 
 
A continuació descrivim de nou tots els possibles problemes i proposem solucions: 
 
 
1. Possible poca concreció alhora de proposar el projecte. Pot crear conflicte, infinites 

solucions i incertesa en l’alumnat. [21] Evidentment s’ha de definir lo millor possible el 
abast del projecte, la forma d’avaluar i els contin guts d’aprenentatge que s’hauran de 
assolir. “Cal definir les regles del joc al inici d ’aquest” 
  

2. L’alumne espera que el docent doni les respostes correctes al problema plantejat. 
Evidentment el professor no donarà la resposta corr ecta, però si intueix que hi ha 
dubtes a nivell global, es pot fer col·laborar a un  estudiant que tingui el concepte clar 
i que haguí superat l’obstacle a diferencia dels co mpanys.  

 
3. L’autonomia de l’estudiant en quan a planificació del temps. Cal fer un seguiment 

constant de l’evolució de l’alumne, bé mitjançant e ntregues parcials, bé dividint les 
tasques d’E/A lo mes petites possibles per tal de d etectar problemes en el seguiment 
de la planificació.  

 
4. Falta de motivació  

o De part de l’alumnat, el que fa que la participació no sigui homogènia. La 
participació de l'alumne és fonamental perquè el mètode funcioni. Cal proposar un 
projecte motivador, i definir els diferents aspecte s del projecte conjuntament. 
És la única manera de que l’alumne senti el project e com a seu, i és motivi.  

o Igual que l'alumne, molts professors tenen dificultats per automotivar-se i adaptar-
se als canvis en el model d'ensenyament - aprenentatge. Cal que el professor 
demani assessorament si te alguna dificultat i es f ormi o s’informi 
correctament abans d’aplicar aquesta metodologia, q ue per altre banda pot 
ser molt motivadora pel docent, ja que se n’aprèn m olt dels alumnes.  

 
5. Conflictes socials i relacionals potencials resultants de les relacions personals necessàries 

per dur a terme un treball cooperatiu. Cal tenir autoritat com a docent i intel·ligència 
emocional, i en el cas dels PQPIs s’ha de tenir mol ta mà esquerra, i evitar el conflicte 
en la mesura de lo possible al intentar ajudar en u na situació de conflicte . 

 
6. Falta de Autoritat del docent per posar “ordre” en el procés. Aquest tema és soluciona 

amb pràctica i formació. S’han de tenir actituds qu e denotis certa autoritat, que no 
vol dir “autoritari”.  

 
7. Alta dedicació. Temps invertit, tant part de l’alumnat com del docent.  

o El professor: Cal identificar els "problemes" o casos per relacionar-los amb els 
temes de la matèria. Una vegada que els selecciona, ha de preparar acuradament, 
fer la programació, fixar i aplicar el procés d'avaluació, etc. Un cop fixada la 
programació, la temporització i les rubriques base d’avaluació que es 
consensuaran amb el grup, la tasca és molt més ràpi da i no cal més temps 
que per a qualsevol altre tipus de metodologia . 

o L’estudiant: Te un repte per endavant. Un problema que ha de resoldre ell sol, i que 
el professor encara que el guia no li donarà la solució. El professor ha de 
delimitar molt bé el projecte i estar i mostrar-se sempre disponible a ajudar i 
guiar als alumnes. Cal que el docent faci un seguim ent constant sobre el 
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treball dels alumnes a classe, per tal de detectar entrebancs per part de 
l’alumnat.  

 
8. En ocasions, a l'inici del APB l'alumne no està acostumat a debatre en grup una 

determinada situació. Cal tenir paciència, es possible que les primeres s essions hi 
hagi alumnes que no aportin massa al grup en les pl uges d’idees, però cal detectar-
ho i convidar a aquests alumnes “a dir la seva”. Ca l fer de mediador per unificar i 
homogeneïtzar els temps d’exposició dels alumnes  

 
9. Avaluació: cal donar als alumnes tota la informació al respect e de bon començament.  

o L’avaluació individual en un projecte de grup. Cal introduir tasques d’avaluació 
individuals, per tal de que l’alumne que no segueix  el ritme dels companys no 
quedi en l’anonimat.  

o La complexitat de fer el seguiment del treball realitzat. Mitjançant rubriques la 
tasca es simplifica a la seva mínima expressió.  

o L'alumne sol percebre com "subjectiva" la manera d’avaluar del professor. Cal 
realitzar rubriques amb el consens del grup classe.  

o L’alumne pot preocupar-se pel resultat de la qualificació, ja que pot no tenir gaire 
clar el que es suposa que ha d’aprendre, ja que l’avaluació està basada en l'anàlisi 
de problemes i no en una llista de temes de contingut. Cal realitzar rubriques 
amb el consens del grup classe, i deixar molt clar des de bon començament 
quins son els objectius d’aprenentatge a assolir pe r l’alumne  
 

10. Falta de base de coneixements o coneixements base molt heterogenis en el grup classe. El 
treball col·laboratiu facilita molt la tasca de uni ficar coneixements. També és molt 
més fàcil detectar mancances en l’alumnat degut al seu paper actiu.  

 
11. Hi ha un gran numero d’estudiants que prefereixen treballar individualment i no els agrada 

treballar en equip durant molt temps: Algú així ho indica a l’enquesta, però cal dir que 
l’observació que fa l’alumne no és tant per treball ar en grup, sinó perquè el company 
no treballa massa. Per altre banda, crec que la mot ivació fa que hi hagi cohesió al 
grups, i així ho denota la motivació reflectida a l a enquesta. Des de el punt de vista 
de l’aprenentatge és valora molt positivament el tr eball col·laboratiu, i els 
coneixements assolits recolzen la metodologia.  

 
12. Encara que hi ha alumnes que gaudeixen de l'ABP, d’altres no aprecien els reptes que 

aquest mètode representa, i prefereixen classes magistrals. Si més no, aquest alumne 
tipus, s’esforçarà, si vol aprovar, ja que la metod ologia d’avaluació detectarà si 
treballa i aprèn o no.  

 
 
13. Tot i que s’aprofundeix molt en la matèria, el ritme és mes lent que amb classes magistrals, 

de forma que es cobreixen menys continguts: Els continguts els estableix el professor 
en el mòdul de projectes ,de forma que no té la pre ssió del temari. En el cas d’aquest 
projecte, els continguts son molt variats i gairebé  es toquen tots els mòduls. 
 

14. Possible manca de pressupost i/o de recursos materials suficients. En aquest cas després 
de plantejar el problema i un servidor anar a deman ar tres pressupostos la direcció 
del centre va facilitar l’adquisició de materials. Cal la implicació de la direcció del 
centre. 
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6. RESULTATS I CONCLUSIONS 

 
La peculiaritat del alumnat “tipus” d’un PQPI pot fer impossible una pràctica d’ABP amb una 
metodologia estàndard. 
 
En l’institut en qüestió alguns professors improvisen una mica en la metodologia ABP amb 
alumnes de Cicles Formatius (poc seguiment, sense rubriques per avaluació, sistema 
d’avaluació rígid, etc.), això no vol dir que no ho estiguin fent bé, el tipus d’alumnat ho permet, 
però en l’aplicació al PQPI cal tenir definit absolutament tots els aspectes i cal implicar-se força, 
tot avançant-se als possibles problemes per tal d’evitar-los. Els professors del centre han 
col·laborat força amb la seva experiència, i els resultats han estat tan bons que han aprofitat 
per exposar la maqueta en una “Cloenda de PQPIs” (Adjunto invitació al annexa) 
 
L’objectiu principal del present TFM és el de proporcionar una eina addicional pel PQPI 
“Auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniques”, aprofitant per afegir millores 
al sistema didàctic actual del centre. 
 
A partir de la literatura que hi ha de l’ABP, es va poder preveure gairebé tota la problemàtica 
potencial, definint una metodologia vàlida per la majoria de grups PQPI. 
 
Mitjançant la metodologia proposada, no solament s’ha dut a terme un ABP, sinó que els 
resultats han estat encoratjadors. Millorant la motivació, participació, i el nivell d’aprofundiment 
dels conceptes a treballar amb un mètode tradicional de classe magistral, ja que l’alumnat tipus 
PQPI, en general, no els hi aporta massa una classe magistral de mes de 15 minuts. La tasca 
realitzada al projecte integrat podríem dir que conceptualment correspon a un nivell més propi 
d’un Cicle Formatiu de Grau Mitjà (CFGM) 
 
El fet d’aplicar el ABP al mòdul de projecte integrat, és molt important, ja que molts dels 
conceptes didàctics de fons ja s’han treballat a lo llarg de tot el curs, de forma que se’ls hi pot 
demanar un pel més. 

 
L’ABP aplicat al PQPI no ha de fer por, i s’ha de considerar un repte pel professorat. Esperem 
que mitjançant aquest article s’hagin proporcionat, conceptes, eines, i idees que facilitin 
aquesta feina al docent del PQPI. 
 
Per altre banda, les habilitats en quan a intel·ligència emocional i l’autoritat que és requereix és 
el verdader repte pel docent. També cal estar motivat per enfrontar el repte, i pel que jo he vist, 
pel que respecte al professorat de PQPI no estan massa motivats, cal mencionar que no tots 
els grups són iguals, i un grup dolent pot desmotivar, si el docent intenta canviar les coses tot 
sol o sense les eines necessàries. 
 
Finalment al centre els hi he 
proporcionat tota la documentació 
necessària per poder reproduir de 
nou el ABP aplicat al PQPI, no 
solament per desenvolupar aquest 
projecte elèctric sinó per a 
qualsevol altre degut a la fàcil 
adaptació. També adjunto al 
annexa noves pràctiques del puny 
i lletra de l’alumnat, per tal que es 
pugin fer altres anys. 
 
Per últim, agrair al professorat i als 
alumnes la seva col·laboració en 
tot moment així com donar-me la 
possibilitat de posar aquest 
projecte en marxa.    Il·lustració 14: Maqueta d’instal·lació elèctrica 

 d’un habitatge acabada 
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