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INTRODUCCIÓ 
 
 
Un dels problemes que més pot amoïnar a la nostra societat és el futur dels nostres joves 
d’avui en dia. 
 
Malauradament, l’any 2012 (1), un de cada tres joves espanyols entre 14 i 24 anys van deixar 
els seus estudis abans d’acabar l’ensenyament secundari obligatori, enfront la mitjana europea 
que parla d’un de cada cinc. 
 
A la primera part del treball he volgut endinsar-me i aprofundir una mica en aquest problema 
tant important que afecta a la nostra joventut i, com a futura possible docent, als meus 
alumnes. 
 
He realitzat una recerca bibliogràfica sobre el fracàs escolar, centrant-me en el nostre país, i  
un anàlisi dels valors obtinguts d’aquest a partir d’una font oficial. 
 
A més a més del fracàs escolar també he volgut contemplar els aspectes que poden influir en 
els joves, tant en el seu desenvolupament personal com en el seu desenvolupament envers 
l’àmbit educatiu, per tal  d’intentar poder conèixer i comprendre millor a l’alumnat amb el que 
tractaré. 
 
Un cop recollides totes aquestes dades i informació, he volgut, en la mesura que m’ha estat 
possible, intentar buscar una possible solució a aquest problema del fracàs escolar, centrant-
me en un grup d’alumnes d’un centre determinat.  
 
Aquesta, és detallada a la segona part del present document. Presento la proposta docent que 
vaig realitzar en el centre docent assignat, intentant posar en pràctica els coneixements i les 
capacitats que he anat adquirint al llarg del desenvolupament del Màster, tant en les 
assignatures genèriques com en les específiques. 
 
Consisteix en un petit estudi realitzat per tal d’investigar si el fet de crear entorns virtuals a les 
classes podria millorar els processos d’ensenyament-aprenentatge dels alumnes i la motivació 
d’aquests, per tal de poder afavorir en disminuir el fracàs escolar de l’alumnat sotmès a l’estudi.  
 
Un cop redactada i analitzada la proposta docent que vaig poder dur en pràctica en el centre, 
vaig pensar en desenvolupar un possible mètode que em permetés avaluar els continguts 
assolits en aquestes classes virtuals, mitjançant un examen amb  preguntes redactades pels 
propis alumnes. 
 
Aquesta innovació docent teòrica en la que vaig pensar, la presento en la tercera part del 
document en format paper. Comentar que, malauradament, no l’he pogut posar en pràctica 
amb els alumnes per manca de disponibilitat de temps en el centre. 
 
Per últim, adjunto les conclusions extretes un cop finalitzat el present Treball Final de Màster. 
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PRIMERA PART : El fracàs escolar al nostre país i els aspectes que influeixen en 
els processos d’ensenyament-aprenentatge dels joves adolescents. 
 
Normalment, per fracàs escolar s’entén la impossibilitat d’assolir el títol d’educació secundària, 
avui en dia anomenat com a graduat d’ESO, però la seva definició pot ser un terme de 
discussió, ja que actualment, com a fracàs escolar es pot entendre també el fet de no concloure 
l’educació secundària postobligatòria. 
 
Cada curs, una gran quantitat d’alumnes d’instituts de Catalunya i Espanya s’enfronten al 
problema del fracàs escolar, obtenint el graduat en ESO i allunyant-se per complet del món 
escolar,  tal i com ho certifica el següent gràfic: 
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Figura1: Abandonament educatiu aviat a la Unió Europea. Font: Instituto Nacional de 
Estadística. Elaboració pròpia. 
 
La figura 1 mostra un gràfic de barres corresponent a l’abanodament educatiu a la Unió 
Europea l’any 2011. Per a cada país, indicats a l’eix y, s’indica, a l’eix x, el percentatge de nois i 
noies que un cop obtinguda la educació secundaria obligatòria van donar per finalitzats els 
seus estudis.  
 
S’observa que la xifra d’abandonament escolar en la etapa d’educació secundària 
postobligatòria, tant  per a nois com per a noies, a Espanya, juntament amb Malta i Portugal, és 
una de les més elevades de la Unió Europea. A l’any 2011, a Espanya la xifra dels nois (31%) 
arriba a duplicar la xifra de l’UE-27 (15,3%), superada només per Malta (38.9%) i lleugerament 
superior a la de Portugal (28.2%). En el cas de les noies a l’any 2011, la xifra a Espanya 
(21,9%) quasi arriba a duplicar la xifra de l’UE-27 (11,6%), veient-se superada també per Malta 
(27,6%) i sobrepassant per poc la xifra de Portugal (18,1%). Una altre dada a destacar, és que 
en tots els països de l’UE el percentatge de nois de 18 a 24 anys que abandonen els estudis 
aviat, sense cursar estudis d’educació postobligatòria, és superior al percentatge de les noies, 
a excepció del país de Bulgària. 
Tot i que, com s’acaba de veure, a Espanya és on tenim un percentatge dels més superiors en 
no realitzar estudis postobligatoris respecte la Unió Europea, aquesta dada, tal i com indica la 
figura 2, que mostra l’abandonament escolar de nois i noies a Espanya per anys des del 2007 
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en comparació amb l’Unió Europea, està disminuint en els darrers anys, on la població cada 
vegada continua amb estudis postobligatoris un cop finalitzada l’educació secundaria 
obligatòria. A l’any 2007 el 36,6% dels nois estudiants espanyols s’allunyaven del món educatiu 
en terminar l’ESO, passant a fer-ho només el 31% a l’any 2011. En el cas de les noies també 
s’ha notat una disminució, passant del 25,2% en l’any 2007 a un 21,9% l’any 2011.  
Desgraciadament però, tot i que cada cop són més els estudiants espanyols que continuen 
amb estudis postobligatoris, estem molt lluny de la mitja europea, arribant-la quasi a duplicar 
tant en les noies com en els nois (21,9 vs.11,6% i 31,0 vs.15,3%) 
 
 

 
Figura2: Abandonament Escolar Espanya vs. Europa. NOIES.NOIS. Font: Instituto Nacional de 
Estadística. Elaboració pròpia. 
 
 
Amb aquest recull de dades, com a professors se’ns poden plantejar les següents preguntes:  
 

� Com haig d’ensenyar als meus alumnes? Quina és la millor manera per a que no 
fracassin? 

 
Personalment, considero que per desenvolupar positivament una classe, no només hem de 
dominar la nostra matèria, sinó que també hem d’intentar conèixer en la mesura del possible a 
l’alumnat amb el que tractem. 
Hem de centrar les classes en l’aprenentatge i l’ensenyament dels alumnes i no pas en les 
capacitats que puguem tenir els professors respecte els continguts a impartir. 
 
Principalment, s’ha de tenir en compte que tractarem, majoritàriament, amb estudiants de 
secundària, immersos per edat en plena adolescència (2), fet que fa que es trobin en una època 
de canvis en la qual hi hagi un desenvolupament en diversos sentits: 
 
Desenvolupament físic 
 
El psicòleg Stanley Hall (3) va ser el primer que va investigar l’etapa de l’adolescència als inicis 
del segle XX. Va formular la teoria de Sturm und Drang, termes alemanys que signifiquen 
“tempesta” i “pressió”, amb la qual considerava que els canvis físics d’aquest període influïen 
en la psicologia adolescent i que l’esforç que realitzen els joves per adaptar-se a aquests 
canvis provocava en ells aquesta “tempesta” i “pressió”.  
 
D’altra banda, la teoria Psicosexual del neuròleg Sigmund Freud (4), afirma que la maduració de 
l’instin sexual és la base de les etapes del desenvolupament de la personalitat, és a dir, que les 
transformacions de la pubertat són causa de l’origen d’una nova identitat psicosexual en 
aquesta edat. 

 
 



Docència virtual: millora el rendiment acadèmic? 
 

6 

Desenvolupament de la personalitat 
 
Segons Eric Erikson (5), l’adolescència és un parèntesi entre la infantesa i l’edat adulta, sent 
aquesta etapa una de les més difícils, ja que el arribar a crear la identitat del jo durant 
l’adolescència no és gens fàcil. Alguns no ho aconsegueixen i pateixen el que ell anomena la 
crisis d’identitat. 
 
Spranger (6) afirma que en arribar a aquesta etapa l’adolescent es veu com una altre persona, 
experimentant estrès, tensió i crisis que el porten a un canvi de personalitat. Es produeix una 
participació en el desenvolupament propi superant possibles pertorbacions mitjançant un esforç 
conscient: autocontrol i autodisciplina. És aquí on es realitza el descobriment del jo. 
 
Desenvolupament cognitiu 
 
B. Inhelder i J.Piaget (7) descriuen en l’obra De la lògica del nen a la lògica de l’adolescent com 
en l’adolescència es passa de les operacions concretes a les formals. L’adolescent pot elaborar 
hipòtesis de manera independent a dades que pugui tenir i crear mentalment possibles 
alternatives del món real en el que viu, per tal de poder arribar a eliminar alguns aspectes que 
no li agradin. Aquest fet explicaria en part, l’inici entre l’enfrontament de l’adolescent cap al món 
dels adults. 
 
Desenvolupament social 
 
El psicòleg Howard Gardner assegura en la seva obra Intel·ligències múltiples (8) que la 
inteligencia interpersonal és la capacitat d’entendre els nostres sentiments i emocions i com  
afecten en el nostre comportament, sent les habilitats d’aquesta intel·ligència l’empatia 
(entendre les motivacions i emocions dels altres i saber escoltar) i el poder controlar les 
relacions interpersonals (fer amistats, superar conflictes i compartir valors). 
 
 
A més a més dels desenvolupaments en els quals es troben, s’ha de tenir en compte els factors 
propis de l’estudiant (9) que influeixen en l’èxit acadèmic, incidint de forma directa o indirecta 
sobre els resultats acadèmics. Aquest factors són els següents: 
 
Aptituds intel·lectuals  
 
Les persones estem dotades d’una intel·ligència general però també existeixen altres factors 
com el raonament verbal, espacial, numèric, abstracte... que determinen habilitats o capacitats 
concretes (10), és a dir, diferents qualitats de la personalitat que constitueixen la premissa per a 
la execució d’una activitat amb èxit. 
 
Conèixer-les ens proporcionarà, com a docents, informació de l’alumnat molt valuosa que ens 
servirà per a poder facilitar el seu procés d’aprenentatge. 
 
Coneixements previs 
 
Tal i com señala C.Coll (11), “quan l’alumne s’enfronta a un nou contingut per aprendre, ho fa 
sempre dotat d’una sèrie de conceptes, concepcions, representacions i coneixements, adquirits 
durant el transcurs de les seves experiències prèvies, que utilitza com instruments de lectura i 
interpretació i que determinen en bona part que informacions seleccionarà, com les organitzarà 
o quin tipus de relacions establirà entre elles” 
 
Així doncs, per a que l’aprenentatge sigui significatiu cal partir dels coneixements que tingui 
l’alumne, i que la informació que rebi afavoreixi els vincles entre el que l’alumne coneix i el que 
vol aprendre. 
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Aplicació de tècniques d’estudi 
 
L’aprenentatge requereix una participació activa per part de l’alumne. L’alumnat hauria de ser 
capaç de planificar el temps d’estudi i comptar amb uns mitjans adequats per a la seva 
realització 
 
Per facilitar l’estudi és imprescindible utilitzar unes tècniques d’estudi (12). Aquestes 
s’’identifiquen com una sèrie d’estratègies i procediments de caràcter cognitiu vinculats a 
l’aprenentatge. 
 
Cada estudiant hauria de conèixer quines són les que millor resultat li donen per tal d’afavorir el 
seu procés d’aprenentatge. 
 
Motivació (13) 
 
Es defineix la motivació com una energia que orienta la conducta humana cap a un objectiu, i 
es poden diferenciar en:  
 
Hi ha persones de gran maduresa personal que tenen una motivació intrínseca molt gran, a les 
quals motiva el treball ben fet, estar contentes amb elles mateixes,etc., independentment de la 
possibilitat de les recompenses que puguin obtenir. 
 
D’altres persones els motiva assolir un objectiu pel premi que obtindran quan l’assoleixin, com 
alguna gratificació especial, un elogi, el reconeixement de totes les altres persones, etc, 
aquesta l’anomenarem motivació extrínseca, ja que queda fora del propi treball. 
 
 
Ens centrarem ara en un dels més importants, la motivació. 
 
 
Una de les preguntes més freqüents que ens podem plantejar com a docents, juntament amb 
les que ja s’han esmentat anteriorment, podria ser la següent: 
 

� Que puc fer per interessar als meus alumnes pel que haig d’ensenyar i motivar-los a 
esforçar-se per aprendre-ho? 

 
Com a possible futura docent, penso que les noves tecnologies poden esdevenir un factor de 
motivació per l’alumnat que ajudi a disminuir la taxa de fracàs escolar, tot millorant el procés 
d’ensenyament-aprenentatge dels alumnes. 
 
Des de ja fa temps aquestes s’han anat introduint en aspectes de la nostra societat i en formen 
part d’ella, com per exemple succeeix en els mitjans de comunicació, en la medicina, i fins i tot 
en el dia a dia de les nostres llars, i  també s’estan integrant de forma bastant notòria en l’àmbit 
de l’educació. 
 
Fa aproximadament uns cinc anys enrere, al 2008, el major empresari de les noves 
tecnologies, Bill Gates, en una reunió amb subcontractistes del sector de Tecnologies de la 
Informació del govern d’Estats Units, afirmava que el llibre havia mort, exposant el cas de la 
seva filla, que anava a classe amb una tablet sota el braç (14). 

 
Desgraciadament però, sembla que l’impacte produït per les noves tecnologies en l’educació 
ha estat menor que en els altres àmbits, produint-se els canvis de manera més lenta (15).. Tot i 
així, aquesta lentitud és deguda a la possible falta d’implicació en els canvis de l’educació, que 
no suposen tan sols intervenir en equipament i formació sinó en un canvi d’actitud o mentalitat.  
 
Durant el meu període de pràctiques he observat que alguns docents es mostren poc inclinats 
a l’ús de les noves tecnologies en les seves aules i els hi tenen molt de “respecte”. Molts d’ells 
consideren que han de dedicar masses hores per a que posteriorment se les hi pugui treure un 
rendiment positiu, i fins i tot, alguns s’arriben a plantejar si aporten quelcom nou o simplement 
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es tracta d’una moda de l’actualitat. I és aquí, en aquest canvi d’actitud o mentalitat per part 
dels docents, on desgraciadament, tot pateix un major endarreriment. 
 
I així ho va afirmar Richard Gerver, docent britànic expert en eines TIC i considerat un dels 
principals pensadors sobre l’educació en tot el món, en una entrevista al diari El Mundo, tot 
indicant que “La tecnologia per si mateixa no és la solució” i que “Primer, s’ha de canviar la 
forma de pensar, perdre la por a transformar-se per a poder aprofitar els seus beneficis” (16). 
 
La resposta, però, a tots els dubtes que puguin aparèixer als docents poc inclinats en l’ús de 
les tecnologies, la podem trobar en el propis alumnes. Per a la joventut que assisteix diàriament 
a les aules dels instituts no és una moda, ja que la majoria han nascut envoltats per aquestes 
noves tecnologies i les utilitzen i s’adapten a elles amb tota naturalitat i sense cap tipus de 
complexa.  
 
És per aquest motiu doncs, que les noves tecnologies ja són pràcticament una realitat a les 
nostres aules i hem de saber conviure amb elles. 
 
 
SEGONA PART : PROPOSTA DOCENT REALITZADA 
 
Durant el meu període de pràctiques al centre assignat per la universitat, he dut a terme una 
experiència amb un alumnat concret de primer d’ESO per tal de fer un petit estudi de si el fet de 
crear entorns virtuals a les classes, amb el suport d’ordinadors portàtils, podria millorar els 
processos d’ensenyament-aprenentatge dels alumnes i la motivació d’aquests respecte impartir 
una classe tradicional. Aquesta experiència es detalla a continuació en la segona part del 
present document. 
 
METODOLOGIA  
 
Descripció del context  
 
L’experiència presentada en aquest treball s’ha realitzat en el context de l’assignatura de 
Tecnologia, concretament en la unitat didàctica de primer d’ESO d’ Els materials i les seves 
propietats, impartida en un institut de Sabadell. 
 
L’ experiència té una durada de dues hores (disponibilitat oferta pel centre), dividida en dues 
sessions, d’una hora cada una, de dos dies diferents d’una mateixa setmana (dimarts i 
divendres). 
 
Participants 
 
En el centre on he realitzat les pràctiques del màster, de cada promoció es separen els 
alumnes en tres grups, realitzats mitjançant criteris d’agrupament per ritmes d’aprenentatge: 
R1,R2 i R3.  
L’experiència s’ha dut a terme amb els alumnes de primer curs de l’ESO que pertanyen al ritme 
R2.  
 
Del total dels 21 alumnes matriculats en el curs 2012-2013 que cursen 1R2, 16 van assistir a la 
primera sessió i 15 ho varen fer a la segona. 
 
 
Procediment 
 
En la primera sessió vaig dur a terme una classe “tradicional”. Amb el suport de la pissarra 
digital, vaig fer una explicació teòrica combinada amb exemples pràctics propers i familiars a 
l’alumnat dels continguts a tractar, intentant interaccionar amb els alumnes fomentant la seva 
participació amb petites intervencions. Els alumnes van anar prenent apunts a la seva llibreta ja 
que no disposaven de llibre de text. Els darrers 15 min de la sessió, els vaig fer entrega d’unes 
fotocòpies que contenien unes activitats, relacionades amb la teoria explicada, per a realitzar. 
Aquestes van ser comentades a l’hora que es van anar aclarint dubtes sorgits. A continuació, 
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se’ls va deixar temps, fins a la finalització de la sessió, per a la seva execució. Les activitats 
havien de ser lliurades en fulls solts en la propera sessió. 
 
En la segona sessió, cada alumne disposava d’un ordinador portàtil propietat de l’institut. A la 
plataforma Moodle del centre apareixia un apartat on els hi vaig penjar un arxiu amb les 
instruccions del que havien de fer a classe. Contenia l’enllaç de la presentació, la qual havien 
d’anar seguint a partir del punt marcat. Havien d’anar llegint i comprenent els continguts, 
paral·lelament a la execució de la presa de notes, a la llibreta, del que ells consideraven més 
important. També contenia unes activitats relacionades que havien de realitzar i entregar-les en 
el lliurament corresponent en el Moodle. Cadascú havia de treballar al seu ritme, i jo, com a 
docent, estava per donar suport als dubtes que poguessin anar sorgint i per a que a la classe hi 
hagués un bon ambient de treball. 
 
 
Objectius 
 
Objectius de l’experiència acadèmica. 
 
L’objectiu principal de l’experiència és fer una comparativa entre l’aprenentatge que s’assoleix 
en una classe “tradicional” i la motivació que presenten els alumnes, respecte el que puguin 
assolir i la motivació que tinguin en una simulació d’una classe virtual amb ordinadors portàtils. 
 
 
Objectius didàctics. 
 
Primera sessió: 
 
L’alumne ha de ser capaç de: 
 

- Identificar l’origen dels principals materials que existeixen. 
 
- Definir les diferències entre un material natural i un de transformat. 
 
- Classificar els materials segons si són naturals o transformats. 

 
- Diferenciar i anomenar els materials del que estan fets els objectes propers al 

seu entorn. 
 
Segona sessió: 
 
L’alumne ha de ser capaç de: 
 

- Relacionar els materials del seu entorn proper amb la propietat que el 
caracteritza i el motiu corresponent. 

 
- Descriure que són les propietats dels materials. 

 
- Descriure i classificar les propietats dels materials en tecnològiques, físiques i 

químiques 
 
 
 
Competències treballades. 
 
Durant el transcurs de les dues sessions de l’experiència s’han treballat les següents 
competències bàsiques: 
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Competència en comunicació lingüística 
 

Utilitzar el llenguatge com a instrument de comunicació escrita per tal de realitzar les activitats 
proposades. 

 
Realitzar possibles intervencions orals a classe relacionades amb els continguts. 

 
 

Competència social i ciutadana 
 

Prendre consciència de la importància que tenen els diversos materials en qualsevol procés 
tecnològic. 

 
Prendre consciència, des del punt de vista del consumidor, d’un ús sostenible dels diversos 

materials. 
 
 

Competència matemàtica. 
 

Emprar el sistema mètric decimal per a quantificar la massa i el 
volum en distints materials. 

 
 

Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 
 

Identificar els materials d’ús comú dels objectes de l’entorn proper 
a l’alumne. 

 
Analitzar i descriure les característiques més importants dels 

materials dels objectes de l’entorn proper a l’alumne. 
 
 

Tractament de la informació i la competència digital 
 

Ús autònom i personal dels ordinadors. 
 

Cercar informació en la xarxa per ampliar coneixements. 
 

Gestionar la informació de la presentació multimèdia. 
 
 

Autonomia i iniciativa personal 
 

Realitzar intervencions a classe relacionades amb la unitat quan el 
professor ho requereixi. 

 
 
Recursos 
 
Equips i Recursos Tecnològics 
 

o Ordinadors portàtils per a cada alumne amb connexió a Internet 
 
o Pissarra digital 

 
o Plataforma virtual Moodle 

 
Material Didàctic 
 

o Presentació multimèdia en Prezi elaborada pel docent 
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o Dossier d’activitats planificades pel docent 

 
 

Resultats 
 
En aquest apartat es presenten els resultats obtinguts després de realitzar l’experiència, un cop 
transcorregudes les dues sessions i corregides les activitats i els lliuraments. 
 
La presentació d’aquests resultats es divideix en dos apartats: estadístics sobre l’aprenentatge 
assolit en les dues sessions, reflectits en les següents taules, i anàlisi personal de les 
impressions com a possible futura docent de les dues sessions. 
 
Les taules mostren les diverses activitats que varen ser lliurades als alumnes per a que 
realitzessin en les sessions de l’estudi. 
 
Per a cada activitat, se’n detalla l’enunciat literal, l’objectiu que pretenia que assolissin els 
alumnes, els criteris d’avaluació emprats en la correcció , els resultats estadístics d’aquests i 
els comentaris observats de les respostes. 
 



Docència virtual: millora el rendiment acadèmic? 
 

12 

Resultats estadístics  
 

SESSIÓ 1: CLASSE “TRADICIONAL” 
 

Enunciat de l’Activitat Objectiu de l’Activitat Criteris d’Avaluació Resultats 
Comentaris (en base als 

alumnes que van fer l’entrega) 
 

Completa la taula següent: 
 
 

Material Origen 
Fusta  

Metalls  
Plàstics  

Ceràmica i 
vidre 

 

Tèxtil   

Identificar l’origen dels 
principals materials que 

existeixen. 

 
No assistència 

 
No entregat 

 
No assolit � 3 o més errors 

 
Poc assolit � 2 errors 

 
Ben assolit � 1 o cap error 

 
 

 
No assistència � 5 

 
No entregat � 4 

 
No assolit � 1 

 
Poc assolit � 2 

 
Ben assolit � 9 

 
TOTAL � 21 

 
- Dels 4 primers apartats 
(fusta, metall, plàstic i 
ceràmica) 9 dels 12 alumnes 
que han fet l’entrega  tenen 
els 4 bé. 
 
- L’últim apartat (tèxtil) 
només 5 alumnes van 
respondre correctament. La 
resta, 7, posen com a 
resposta que l’origen del 
tèxtil només era animal. El 
fet de que més de la meitat 
(7 de 12) responguessin 
només animal, em fa 
plantejar-me com a docent 
que potser no els hi vaig 
transmetre del tot bé el 
contingut 
 
- Com els quatre primers 
apartats el 75% (més de la 
meitat) de les entregues ho 
han fet bé, com  a docent 
dono l’objectiu com a assolit 
per la majoria. 
 

Taula1: Anàlisi activitat 1 de la classe “tradicional” 
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Taula2: Anàlisi activitat 2 de la classe “tradicional” 
 
 
 
 
 
 
 

Quina diferència hi ha entre 
un material natural i un de 

transformat? 

Definir les diferències entre 
un material natural i un de 

transformat. 

 
No assistència 

 
No entregat 

 
No assolit � L’alumne no és 

capaç de definir les 
diferències entre un material 
natural i un de transformat. 

 
Poc assolit � L’alumne té 
dificultats per definir les 

diferències entre un material 
natural i un de transformat. 

 
Ben assolit � L’alumne és 

capaç de definir les 
diferències entre un material 
natural i un de transformat. 

 
 

 
No assistència � 5 

 
No entregat � 4 

 
No assolit � 1 

 
Poc assolit � 3 

 
Ben assolit � 8 

 
TOTAL � 21 

 
- Les resposta literal de 
l’alumne que no ha assolit 
l’objectiu ha estat: 
“ La diferència és què un 
material natural és que està 
fet per un material i està 
transformat de materials”. 
 
- La resta d’alumnes ha 
assolit l’objectiu a excepció 
de tres alumnes, dos dels 
quals coincideixen en la 
resposta que els naturals 
provenen dels animals i 
saben definir correctament 
els materials transformats. 
 
- El 66,7% de les entregues 
(més de la meitat) ho han fet 
bé, com a docent dono 
l’objectiu com a assolit per la 
majoria. 
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Taula3: Anàlisi activitat 3 de la classe “tradicional” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mira al teu voltant, 
selecciona tres objectes i 

enumera de quins materials 
estan fets. Indica també si 

es tracta de materials 
naturals o transformats. 

Segueix el model: 
 

- Objecte: bolígraf 
-Materials:metall 

(transformat),plàstic 
(transformat) i tinta 

(transformat) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diferenciar i anomenar els 
materials del que estan 

fets els objectes propers al 
seu entorn. 

 

 
 
 
 
 
 

No assistència 
 

No entregat 
 

No assolit � L’alumne no 
és capaç de  diferenciar i 

anomenar els materials del 
que estan fets els objectes 

propers al seu entorn. 
 
 

Poc assolit � L’alumne té 
dificultats per diferenciar i 

anomenar els materials del 
que estan fets els objectes 

propers al seu entorn. 
 
 

Ben assolit � L’alumne és 
capaç de diferenciar i 

anomenar els materials del 
que estan fets els objectes 

propers al seu entorn. 
 

 
Comentar que aquest 

exercici m’ha costat molt 
analitzar el resultat global 

de forma quantitativa. 
 

El fet de tenir la sensació 
de que no he deixat  prou 

marcat en l’enunciat el que 
han de fer ha pogut  

produir, que la majoria, 
posessin les respostes 

desordenades o 
s’oblidessin de posar 

dades. 
 
 

 
- L’enunciat de l’activitat pot ser no 
ha estat massa guiat i els ha pogut 
portar a confusions. Si hagués de 
passar l’activitat a nous alumnes ho 
redactaria de la següent forma: 
 
Mira al teu voltant, selecciona quatre 
objectes i enumera de quins 
materials estan fets. Indica també si 
es tracta de materials naturals o 
transformats. Segueix el model. 
 

Objecte  Material  Natural o 
Transformat  

Tinta  Transformat 
Metall  Transformat 

Ex. 
Bolígraf 

Plàstic  Transformat 
  
  1. ____ 
  
  
  

 
2. ____ 

  
  
  

 
3. ____ 

  
 
- L’objectiu com a docent no el puc 
donar per assolit per la majoria 
perquè la recollida de dades no ha 
estat correcte. 
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Taula4: Anàlisi activitat 4 de la classe “tradicional” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Indica quins materials de la llista 
següent són materials naturals i 
quins són materials sintètics o 

transformats. 
 

paper, plàstic, formigó, 
ferro, cuir, cotó, seda, fusta, 

niló, petroli 
 

Materials 
Naturals 

Materials 
sintètics o 

transformats  
  

 
 

 
Classificar els materials 
segons si són naturals o 

transformats. 
 

 
 

En aquesta activitat 
s’ha fet, material per 
material, el recompte 

d’alumnes que ho  
han fet correctament i 

els que s’han 
equivocat. 

 
El total d’alumnes són 11, ja que n’hi 
ha un que es va descuidar de fer 
aquesta activitat. 
 

Material Correctes Errors 
Paper 8 (72%) 3 
Plàstic 8 (72%) 3 

Formigó 8 (72%) 3 
Ferro 3 (27%) 8 
Cuir 7 (63%) 4 
Cotó 9 (81%) 2 
Seda 6 (54%) 5 
Fusta 10 (91%) 1 
Niló 8 (72%) 3 

Petroli 11 (100%) 0 
 
 

 
 

- 8 dels 10 materials 
proposats han estat 
identificats correctament 
per més de la meitat dels 
alumnes, per tant com a 
docent dono l’objectiu com 
a assolit per la majoria. 
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SESSIÓ 2: CLASSE “VIRTUAL” 

 

A què ens referim quan 
parlem de propietats dels 

materials? 
 

Descriure que són les 
propietats dels materials. 

 

 
No assistència 

 
No entregat 

 
No assolit � L’alumne no és 
capaç de  descriure que són 
les propietats dels materials. 

 
 
 

Poc assolit � L’alumne té 
dificultats per descriure que 

són les propietats dels 
materials. 

 
 
 

Ben assolit � L’alumne és 
capaç de descriure que són 
les propietats dels materials. 

. 
 

No assistència � 6 
 

No entregat � 6 
 

No assolit � 5 
 

Poc assolit � 1 
 

Ben assolit � 0 
 

TOTAL � 21 

 
- Tots els alumnes han 
respost que les propietats 
dels materials fan referència 
a substàncies sòlides, a 
excepció d’un que a respost 
“De la manera que són”. 
Crec que han confós 
propietat del material amb 
material, ja que a la classe 
“tradicional” varem definir 
material com una substància 
sòlida que té unes propietats 
determinades. 
 
 
- L’objectiu no es pot donar 
com assolit. 

Taula5: Anàlisi activitat 1 de la classe “virtual” 
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Indica quina és la propietat més 
característica dels objectes següents i 

explica perquè. 
 

 

Relacionar els materials 
del seu entorn proper amb 

la propietat que el 
caracteritza i el motiu 

corresponent. 
 

 
No assistència 

 
No entregat 

 
No assolit � L’alumne no 
és capaç de relacionar els 
materials del seu entorn 
proper amb la propietat 
que el caracteritza i el 
motiu corresponent. 

 
 

Poc assolit � L’alumne té 
dificultats per relacionar els 

materials del seu entorn 
proper amb la propietat 
que el caracteritza i el 
motiu corresponent. 

 
 

Ben assolit � L’alumne és 
capaç de relacionar els 
materials del seu entorn 
proper amb la propietat 
que el caracteritza i el 
motiu corresponent. 

 
 

No assistència � 6 
 

No entregat � 6 
 

No assolit � 9 
 

Poc assolit � 0 
 

Ben assolit � 0 
 

TOTAL � 21 

 
 

- Cap alumne ha sabut 
identificar les propietats 
que fan referència als 
objectes i als materials de 
les imatges. La majoria 
l’únic que han fet es copiar 
les parts que han vist en 
les fotografies i indicar el 
material del que estava fet. 
 
- L’objectiu no es pot donar 
com assolit. 

 
 

Taula6: Anàlisi activitat 2 de la classe “virtual” 
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Com podem saber si un 
material és bon conductor 

elèctric? 
 

 
Descriure i classificar les 

propietats dels materials en 
tecnològiques, físiques i 

químiques. 
 

No assistència 
 

No entregat 
 

No assolit � L’alumne no és 
capaç d’identificar si un 

material és bon conductor 
elèctric 

 
 

Poc assolit � L’alumne té 
dificultats per identificar si un 

material és bon conductor 
elèctric 

 
 

Ben assolit � L’alumne és 
capaç d’identificar si un 

material és bon conductor 
elèctric 

 

No assistència � 6 
 

No entregat � 6 
 

No assolit � 4 
 

Poc assolit � 5 
 

Ben assolit � 0 
 

TOTAL � 21 

 
- Hi ha 4 alumnes que es 
detecta copia en la resposta, 
ja que tots 4 responen: “Per 
l’aïllant”. Denota el no 
assoliment del concepte. 
 
- Dues alumnes responen si 
transmet el corrent elèctric, i 
dos més si la bombeta 
s’encén. En la presentació 
apareixia la imatge d’un 
circuit amb el material que es 
volia saber si era conductor, i 
s’explicava que si la bombeta 
s’encenia el material 
transmet el corrent elèctric. 
Considero que no han 
prestat prou atenció a la 
imatge. 
 
- L’objectiu no es pot donar 
com assolit. 

 
Taula7: Anàlisi activitat 3 de la classe “virtual” 
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Quina diferència hi ha entre 
ductilitat i mal·leabilitat? 

Descriure i classificar les 
propietats dels materials en 

tecnològiques, físiques i 
químiques. 

 

No assistència 
 

No entregat 
 

No assolit � L’alumne no és 
capaç de diferenciar ni 

d’identificar les propietats de 
ductilitat i mal·leabilitat 

 
 

Poc assolit � L’alumne té 
dificultats per diferenciar i 

identificar les propietats de 
ductilitat i mal·leabilitat 

 
Ben assolit � L’alumne és 

capaç de diferenciar ni 
d’identificar les propietats de 

ductilitat i mal·leabilitat 

No assistència � 6 
 

No entregat � 6 
 

No assolit � 5 
 

Poc assolit � 4 
 

Ben assolit � 0 
 

TOTAL � 21 

 
- Dels 9 alumnes que han 
realitzat la entrega de les 
activitats, 5 d’ells no han 
assolit l’objectiu. 3 d’ells es 
varen deixar la pregunta en 
blanc i dos van respondre 
una frase sense 
concordança ni sentit: “ La 
diferència entre un ductilitat 
és que és la propietat 
d’alguns materials . La 
diferència entre un 
mal·leabilitat és que és la 
propietat física què 
juntament amb la ductilitat 
indica la capacitat d’un cos o 
d’un material”.  
 
- Els quatre restants 
s’identifica una altre vegada 
còpia en les respostes. Tots 
ells responen: “Que la 
ductilitat és la de transformar 
i la mal·leabilitat la que 
presenten alguns materials 
per estendre.” 
 
- L’objectiu no es pot donar 
com assolit. 
 

Taula8: Anàlisi activitat 4 de la classe “virtual” 
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L’experiència de la comparativa de les dues classes es va realitzar amb l’objectiu de conèixer si 
el fet de crear una simulació de classe virtual milloraria l’aprenentatge dels alumnes. 
 
Els resultats indiquen, un cop corregides les activitats i analitzades les respostes, que el fet de 
crear una simulació de classe virtual a l ‘aula no millora l’aprenentatge dels alumnes que s’han 
sotmès a la proba. 
 
A la classe “tradicional”, dels objectius que volia que s’assolissin, dels alumnes que varen fer 
l’entrega, la majoria en va assolir 3 dels 4 plantejats. En canvi, en la classe virtual simulada, 
dels tres objectius plantejats, cap va ser assolit per la majoria de l’alumnat. 
 
 
Anàlisi Personal 
 

SESSIÓ 1: CLASSE “TRADICIONAL” 
 
Durant aquesta sessió, al principi l’alumnat es mostrava poc inclinat en seguir la classe i a 
realitzar la presa d’apunts a la llibreta. A mesura que jo anava explicant els continguts anava 
interactuant amb ells i els feia partícips de la classe. Molts es van anar animant en participar i 
en anar donant la seva opinió o en mostrar els coneixements que posseïen en relació a la 
unitat. Durant el transcurs de la classe ja no van anar veient la presa d’apunts com una 
obligació sinó com suport per a facilitar l’aprenentatge. Fins que jo no finalitzava l’explicació de 
la diapositiva ningú podia apuntar a la llibreta ja que volia que comprenguessin el concepte 
explicat. L’ambient de classe era correcte i notava una atenció per un sector elevat de 
l’alumnat. 
 
 

SESSIÓ 2: CLASSE “VIRTUAL” 
 
Molts alumnes tenien problemes de connexió amb internet i d’altres problemes de bateria. Això 
provocava alumnes aixecant-se a fer canvis d’ordinadors al carro, tot i que mantenien un ordre 
marcat per mi. El fet de d’haver d’esperar a que es vagin carregant les diferents pàgines a 
consultar fa que els alumnes es vagin engrescant i no tinguin “res” a fer. Un cop que ja van 
aconseguir obrir la pàgina de la presentació, cap d’ells em va preguntar un dubte sobre els 
continguts, les preguntes típiques eren; “copio” això?. Vaig percebre que la majoria no tenen la 
idea de comprendre els conceptes, es centren només en copiar a la llibreta. Durant aquesta 
sessió, malauradament, vaig sentir un petit descontrol de la classe. 
 
Conclusions 
 
L’ experiència es centra en la comparativa d’una classe tradicional amb la d’una simulació de 
classe virtual amb ordinadors portàtils. M’ha servit per viure a nivell experiencial el fet d’impartir 
una classe teòrico - pràctica interactuant amb els alumnes i el fet d’estar de suport, i no de 
transmissora de la informació, mentre l’alumne la rep amb l’ajut dels ordinadors portàtils. M’ha 
permès analitzar els coneixements que es poden assolir en ambdues classes, observar 
l’evolució de l’actitud i del comportament al llarg de les dues sessions i fer un anàlisi dels 
avantatges i inconvenients que poden aportar les dues metodologies, exposats a continuació: 
 
Classe “tradicional” 
 
AVANTATGES 
 

- És més fàcil crear un bon ambient de treball. 
- Pots anar interactuant amb l’alumne a mesura que imparteixes la teoria i tenir 

una idea de si van assolint els continguts. 
- No depens del funcionament d’aparells electrònics individualitzats per a cada 

alumne. 
 
INCONVENIENTS 
 

- Majors dificultats per atendre individualment als alumnes. 
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- Recursos didàctics menys interactius. 
- El fet de que el professor sigui el transmissor de la informació pot desmotivar a 

l’alumne i veure totes les classes monòtones i avorrides. 
 
Classe virtual 
 
AVENTATGES  
 

- Afavorir el desenvolupament de la competència digital i del tractament de la 
informació. 

- El professor no és el transmissor de la informació i pot atendre personalment 
als alumnes. 

- L’alumne pot seguir el seu ritme d’aprenentatge i rebre el suport personalitzat 
del professor. 

- La majoria d’alumnes mostren un gran interès per les noves tecnologies i pot 
ser una manera de captar l’atenció i motivar-los. 

 
INCONVENIENTS 
 
Problemes tècnics: desencadena en una “pèrdua” de temps 
 

- Mal funcionament d’alguns dels equips 
- Equips mal carregats i amb poca bateria. 
- Problemes de connexió 

 
Problemes “didàctics”:  
 

- Distraccions a classe, és més difícil crear un bon ambient de treball. 
- Mal ús d’internet, consulta de pàgines inapropiades. 
- Major implicació i dedicació per part del docent per buscar i elaborar nous 

recursos. Dificultat si no es desenvolupa amb facilitat amb les noves 
tecnologies. 

 
 
Un cop analitzats els resultats es pot concloure que els dispositius digitals, com ara els 
ordinadors portàtils, són instruments útils que permeten disposar d’un major nombre de 
recursos didàctics però no garanteixen l’aprenentatge autònom de l’alumnat sotmès a 
l’experiència. 
 
Potser el màxim problema que els hi he trobat es que tenen grans dificultats en comprendre un 
text, sent necessari un reforçament en la seva comprensió lectora. D’aquí el fet, que 
probablement, els resultats de la classe “tradicional” hagin estat millors que no pas el de la 
simulació virtual, ja que en la primera, a part de llegir la pissarra digital, també els hi anava 
explicant i els ajudava a poder arribar a assolir el contingut. 
 
Si en un futur hagués d’impartir classes als alumnes amb els que he realitzat l’experiència, 
considero que el que millor que convindria seria compaginar les classes “tradicionals” amb les 
virtuals, realitzant en aquestes, activitats interactives amb els ordinadors relacionades amb els 
continguts tractats en les classes “tradicionals”. 
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A banda de les noves tecnologies, un altre element que també podem utilitzar per reforçar i 
ajudar a millorar el procés d’ensenyament – apenentatge és la pròpia avaluació dels alumnes. 
 
No em de veure l’avaluació només com una mesura dels coneixements que adquireixen els 
nostres alumnes, sinó que aquesta ens pot ajudar a detectar errors i proporcionar la informació 
necessària per a que es prenguin les modificacions oportunes de la funció del docent i de 
l’aprenentatge de l’alumne. 
 
Molts docents utilitzen els exàmens per mesurar els coneixements que han adquirit els seus 
alumnes.  
 
Trobo correcte que aquests siguin part de la nota d’avaluació, però no en la seva plenitud, ja 
que hi ha altres instruments (esquemes lliurats, treballs de recerca, actitud i implicació...) per 
avaluar els coneixements dels alumnes, i en cap cas utilitzar-los únicament com a instrument 
de mesura, ja que són molts els factors que poden influir en l’alumne el dia de la prova i no 
reflectir veritablement els coneixements que aquest hagi adquirit. 
 
En tots els casos en els quals es volgués sotmetre als alumnes a un examen, aquest hauria 
d’estar enfocat per a una avaluació orientada a l’aprenentatge, com per exemple la innovació 
docent teòrica plantejada a continuació en la tercera part del document. 
 
 

TERCERA PART : PROJECTE TEÒRIC D’INNOVACIÓ DOCENT 
 
 
L’EXAMEN EL POSEN ELS ALUMNES 
 
Beatriz Herranz 
UPC, Barcelona                                                                                                                              
                                                                                                                      . 
 
L’article exposa una activitat en l’àmbit de l’ensenyament de la tecnologia amb alumnat 
d’Ensenyament Secundari Obligatori (ESO). S’exposen els objectius, els aspectes 
d’organització, la metodologia didàctica i com avaluar-la d’un projecte en que els alumnes 
redacten  les preguntes dels exàmens que ells mateixos realitzaran.  
                                                                                                                           . 
 
Paraules clau:  examen, avaluació, innovació, millorar el rendiment                                                                                                                            
                                                                                                                             . 
 

Introducció 
 
Un examen és una prova escrita a què es sotmès un candidat per a declarar l’aprovació d’una 
assignatura[1], però l’avaluació dels alumnes encara és, actualment, un àmbit de debat molt 
actiu.  
 
L’escola Trabenco de Madrid, per exemple, no sotmet als seus alumnes a exàmens, i fins i tot, 
els de sisè no es varen presentar a la prova obligatòria convocada al maig del 2007 per la 
Comunitat de Madrid, afirmant la seva directora, Amaia Urriz, en un reportatge al diari El 
País[2], que “no ens serveix una prova que només es fixa en els continguts; aquí l’avaluació és 
continua i no volem fer un ranking” apostant així per una educació alternativa. 
  
D’altra banda, Eric Hanushek, professor de la universitat de Standorf, va afirmar en la 
conferència “The Economics of International Differences in Educational Achievement”[3] 
celebrada al Ministeri d’Educació Cultura i Esport, que els exàmens externs són claus per a la 
millora de l’educació, ja que així els professors poden avaluar que s’ha de millorar i prendre 
decisions.  
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També hi ha estudis, com el realitzat a la Universitat de l’Estat de Kent (EE.UU) per part de les 
psicopedagogues Mary Pyc i Katherine Rawson i publicat en un article de la revista Science[4], 
en el qual es sotmeten a uns estudiants a exàmens autoavaluatius, afirmen que aquests són 
favorables i enriquidors, ja que ajuden a recordar allò que s’ha estudiat. 
 
Com ja s’ha comentat, els exàmens són proves que s’utilitzen per mesurar els coneixements i 
les habilitats d’un estudiant, però freqüentment, els resultats d’aquestes probes no donen una 
idea concisa dels coneixements que puguin  tenir els alumnes. 
 
Són molts els alumnes que participen a classe, que realitzen tots els deures, que estudien a 
casa, però, arriba el moment de l’examen, i tot i així, alguns d’ells es queden en blanc i 
bloquejats, fins i tot es posen tan nerviosos que són incapaços de respondre a aquelles 
preguntes que sabien respondre la nit anterior. 
 
D’altres són capaços de superar aquestes proves amb èxit, però esmentat fet no comporta ser 
sinònim d’aprendre, tal i com indica Chomsky en una entrevista personal presentada en la 
conferència Learning Without Frontiers realitzada a Londres l’any 2012[5]. 
 
 

Marc teòric 
 
Molts estudiants s’han pogut trobar amb 
professors que posen sistemàticament el 
mateix examen, que no innoven i que els 
fan avorrits i repetitius, veient l’examen com 
una prova que implica nervis i que han de 
passar amb èxit. 
 
Potser els estudiants no haurien de tenir 
aquesta percepció dels exàmens, i els 
professors haurien d’orientar l’avaluació 
cap a l’aprenentatge de l’alumne i no 
només utilitzar els exàmens per a mesurar 
coneixements. 
 
Segons dos catedràtics de la Universitat de 
Sevilla, Maria Teresa Padilla i Javier Gil[6] 
les condicions per una avaluació orientada 
a l’aprenentatge són les següents: 
 
1.- Les feines d’avaluació s’han de 
considerar també com feines 
d’aprenentatge. 
 
2.- És necessari realitzar una 
retroalimentació als estudiants. 
 
3.- Implicar als estudiants en el procés 
d’avaluar el seu propi treball. 
 
Amb aquests requisits, es planteja el 
present estudi com una activitat per a 
orientar l’avaluació cap a l’aprenentatge de 
l’alumne. 
 
 
 
 

Objectius  
 
Entre els principals objectius que es volen 
aconseguir amb la innovació en l’àmbit de 
l’educació es troben els següents[7]: 
 

- Promoure actituds positives cap a 
millores i les seves implicacions per 
tal d’adaptar-se a les necessitats 
dels alumnes. 

- Animar al desenvolupament de 
propostes educatives vàlides que 
responguin a la realitat. 

- Promoure transformacions 
curriculars flexibles, creatives i 
participatives. 

- Estimular la investigació en els 
docents a partir de la seva pròpia 
pràctica educativa. 

 
A banda d’aquests, l’objectiu d’aquest 
treball és poder implicar a l’alumne en la 
seva pròpia avaluació per tal d’incrementar 
la seva motivació i la confiança personal de 
cara a l’execució d’un examen, i en 
especial, el seu rendiment acadèmic. 
 
Implicar als alumnes en la confecció de 
preguntes tipus tests que poden aparèixer 
a l’examen ha de permetre als estudiants: 
 

- Poder atendre als continguts més 
rellevants 

- Poder organitzar-los mentalment  
- Poder integrar-los dins del seu 

propi coneixement 
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Descripció i aspectes 
d’organització.  
 
L’estudi es planteja per a un grup 
d’estudiants d’ESO que cursin el mateix 
nivell acadèmic durant el curs escolar. 
 
Primerament, en la finalització d’una 
primera unitat didàctica, es sotmet al grup 
d’estudiants a un examen tipus test, on les 
preguntes del qual han estat redactades 
per part del professor que imparteix la 
matèria. 
 
D’altra banda, en la finalització de la 
següent unitat didàctica, al grup 
d’estudiants se’ls demana que, de forma 
individual, preparin possibles preguntes 
d’opció múltiple de l’examen amb les 
corresponents respostes. 
 
La organització que es duria a terme és 
detallada a continuació: 
 
1.- Cada alumne, de forma individual, haurà 
de redactar entre tres i cinc preguntes que 
haurà d’enviar-li al professor mitjançant un 
lliurament en la plataforma Moodle, tot 
adjuntant en l’arxiu les possibles respostes 
i marcant-hi la correcta.  
 
2.- El professor reuneix les preguntes, 
realitza la correcció i la comprovació de les 
respostes, les agrupa en funció de les 
semblances per tal d’evitar repeticions, i 
finalment en redacta un llistat. 
 
3.- El professor realitza a cada alumne una 
retroacció en el lliurament del Moodle, tot 
adjuntant les observacions de les 
preguntes redactades per tal de reforçar els 
coneixements i poder superar en un futur 
proper els possibles errors comesos. Per 
tal d’assegurar-se que els alumnes 
llegeixen la retroalimentació, aquests han 
de tornar a enviar el professor la correcció 
de les preguntes. 
 
4.- El professor penja als seus alumnes, a 
la plataforma virtual, el llistat de possibles 
preguntes i respostes recopilades. 
 
5.- Preparació de l’examen per part del 
professor escollint a l’atzar preguntes                                            
redactades per l’alumnat.  
 
6.- Realització de l’examen per part de 
l’alumnat. 
 

7.- Es crea un fòrum a la plataforma virtual, 
on els alumnes han de donar la opinió de 
l’experiència duta a terme. Se’ls hi pot 
facilitar una possible pauta per a la 
realització de la intervenció en la qual 
s’esmenti que principalment han de 
comentar si consideren positiu el fet de 
redactar les possibles preguntes de 
l’examen, que és el que els hi ha aportat, 
tan coses positives com negatives, i si 
consideren que els ajudarà a treure una 
major qualificació a l’examen. Finalment, 
també poden col·laborar aportant possibles 
millores en quant a la organització de 
l’activitat de cara a la següent unitat.  
 
8.- Correcció dels exàmens per part del 
professor i entrega de notes. 
 
9.- Anàlisi dels resultats. 
 
 

Competències Treballades 
 
Amb el present projecte d’innovació docent 
es desenvolupen les següents 
competències bàsiques: 
 

� Comunicació lingüística: L’alumne 
utilitza el llenguatge com a 
instrument de comunicació escrita 
per tal de realitzar la redacció de 
les preguntes d’examen. 

 
� Tractament de la informació i 

competència digital: L’alumnat 
lliurarà les preguntes redactades al 
professor a través de l’ordinador 
mitjançant la plataforma Moodle i 
realitzarà una intervenció, com a 
mínim, en el fòrum virtual. 

 
� Aprendre a aprendre: L’alumne ha 

de ser capaç d’atendre als 
continguts més rellevants i integrar-
los dins del seu propi coneixement 
i, aprendre cada vegada de manera 
més eficaç. 

 
� Autonomia i iniciativa personal: 

L’alumne ha de ser capaç 
d’organitzar mentalment els 
continguts per tal de poder redactar 
amb posterioritat les preguntes, i 
adquirir la consciència i aplicació 
de valors com ara la responsabilitat 
d’entregar el lliurament en el 
període marcat pel docent i 
aprendre dels errors a partir de la 
retroalimentació. 
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Atenció a la Diversitat 
 
S’entén com atenció a la diversitat[8] el 
conjunt d’accions educatives que intenten 
preveure i donar resposta a les necessitats 
de l’alumnat, i entre ells, als que 
requereixen una actuació específica 
derivada de factors personals/socials, o 
també a alumnes amb altes capacitats, 
entre d’altres. 
 
Les accions del present treball d’innovació 
que pretenen donar una resposta adaptada 
a les diferents necessitats o capacitats que 
puguin mostrar els alumnes es detallen a 
continuació en la taula 1. 
 
 

Necessitats / 
Capacitats 

Possibles Accions 

Alumnes amb dèficit 
d’atenció 

 
Permetre a l’alumne 
que disposi de més 
temps per realitzar 

l’examen. 
 

Alumnes amb 
dislèxia 

 
Permetre a l’alumne 
que realitzi l’examen 

de forma oral. 
 

Alumnes amb 
capacitats 

intel·lectuals límit 

 
Realitzar 

adaptacions a 
l’examen, com per 
exemple que les 
preguntes tinguin 
menys opcions de 

resposta. 
 

Alumnes amb alta 
capacitat 

intel·lectual 

 
Realitzar 

adaptacions a 
l’examen, com per 
exemple que les 
preguntes tinguin 
més opcions de 

resposta o fins i tot, 
introduint alguna 

pregunta redactada 
per part del 
professor. 

 
Taula 1: Atenció a la Diversitat. Font: 

Elaboració pròpia. 
 
 
 
 

Resultats 
 
La innovació docent serà avaluada en 
funció de dues mesures: 
 
La primera correspondrà a la comparació 
de les qualificacions obtingudes en els 
respectius exàmens, sent acceptada la 
innovació com a favorable si la nota mitja 
de l’examen on ells mateixos redacten les 
preguntes és superior a la nota mitja de 
l’examen on les preguntes són redactades 
per part del professor. 
 
La segona mesura es recollirà a través de 
les aportacions que faci l’alumnat al fòrum 
sobre les percepcions que han tingut en 
relació a la utilitat de la redacció de les 
preguntes tipus tests en el seu propi procés 
d’aprenentatge. Es farà un anàlisi 
d’aquestes aportacions i s’intentarà millorar 
de cara a les següents unitats. 
 
 

Recursos i Avaluació 
econòmica  
 
Els recursos que requereix la realització del 
present estudi són mostrats a continuació 
en la taula 2. 
 

  
RECURSOS 

Persones 

 
1.- Alumnat: Estudiants 
d’un mateix nivell 
acadèmic d’ESO. 
 
2.- Professor: Docent 
implicat en l’execució del 
projecte. 
 

 
Temps 

 
1.- Per part de l’alumnat, 
per a la planificació i la 
redacció de les preguntes 
amb les corresponents 
respostes. 
 
2.- Per part del professor, 
per a la correcció de les 
entregues realitzades per 
l’alumnat, i la 
corresponent agrupació 
de les preguntes. 
 

Equips / 
Recursos 

 
1.- Ordinadors amb 
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Tecnològics connexió a internet. 
 
2.- Plataforma virtual. 
 

  
Taula 2: Recursos pel Projecte. Font: 

Elaboració pròpia. 
 

 
De tal forma que l’aplicació de la 
metodologia proposada en aquest projecte 
d’innovació docent no implica una inversió 
directa de diners, ja que es consumeixen 
els recursos habituals de la docència. 
 
 
 

Com confeccionar els 
exàmens tipus test. 
 
Amb l’arribada de les noves tecnologies al 
món de l’educació i en especial l’internet, 
són moltes les eines que es troben a la 
xarxa amb les quals els docents poden 
comptar per tal de millorar les seves 
classes o facilitar l’aprenentatge de 
l’alumnat.  
 
Respecte al present treball d’innovació, a la 
xarxa es pot trobar tot un llistat d’eines que 
faciliten la creació d’exàmens tipus test.  
 
A continuació se’n detallen dues:  
 

� Educaplay  
 
Educaplay és una plataforma que permet la 
creació d’activitats educatives multimèdia, 
sent els exàmens tipus test una possibilitat. 
La seva utilització no requereix cap 
software, només és necessari un 
navegador i el pugglin de flash. És de fàcil 
utilitat i els recursos generats es poden 
integrar en plataformes de e-learning. 
 

� Moodle  
 
És una plataforma tecnològica que ajuda a 
crear comunitats d’aprenentatge en línia. 
En la plana web del Ministeri d’Educació, 
es pot trobar un article[9] que explica 
detalladament i de forma molt entenedora 
com utilitzar el Moodle per elaborar 
exàmens que puguin realitzar els alumnes 
a través dels ordinadors amb connexió a 
internet. 
 
La plataforma permet escollir la puntuació 
de cada pregunta, si és correcta o la 

penalització, si no ho és. També és pot 
indicar si es vol que es barregin les 
preguntes i, també les respostes dins de 
cada pregunta, aconseguint així que cada 
alumne tingui en aparença un examen 
diferent.  L’examen queda automàticament 
corregit un cop l’alumne l’hagi finalitzat, 
poden marcar el temps del que disposin. 
 
 

 
 
 
Conclusions 
 
Amb la present proposta d’estudi, es 
presenta una nova metodologia en la qual 
es fa partícip als estudiants en la redacció 
dels seus propis exàmens, per a que no els 
vegin com una cosa avorrida i a la qual se li 
hagi de tenir por, i podent així intentar 
millorar els seu rendiment acadèmic. 
 
Com ja s’ha comentat a l’inici de l’article, 
l’avaluació dels alumnes mitjançant 
exàmens és un tema de discòrdia en 
l’actualitat, però al cap i a la fi, els alumnes 
en un futur, fora de l’àmbit educatiu, es 
trobaran que n’han de passar en 
determinats sectors. 
 
Tot i així, els docents no han de veure els 
exàmens com un recurs només per avaluar 
el coneixement, sinó que aquests també es 
poden utilitzar com a eines per a millorar i 
facilitar l’aprenentatge de l’alumnat, tot 
prestant-hi atenció a les seves necessitats. 
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CONCLUSIONS DEL TREBALL FINAL DE MÀSTER  
 
 
La xifra d’abandonament escolar en l’etapa d’educació secundària postobligatòria, tant per a 
nois com per a noies, al nostre país, juntament amb Malta i Portugal, és una de les més 
elevades de la Unió Europea, sent doncs, el fracàs escolar un dels problemes que més afecta a 
la joventut d’avui en dia i que més preocupa a la nostra societat. 
 
Aquesta, darrerament està patint canvis, i una de les novetats amb la qual ens trobem és 
l’aparició de les noves tecnologies, que influeixen i afecten en l’àmbit de l’educació. 
 
En el present treball s’ha volgut investigar si el seu ús, concretament l’ús dels ordinadors 
portàtils, pot millorar el rendiment acadèmic, tot creant entorns virtuals a les aules per tal de 
poder disminuir el fracàs escolar de l’alumnat. 
 
Amb l’ús de les noves tecnologies podem centrar millor les classes en l’aprenentatge i 
l’ensenyament dels alumnes i no pas en les capacitats que puguem tenir els professors 
respecte els continguts a impartir. Amb aquesta nova metodologia d’entorns virtuals es pretén 
fer protagonista de la classe a l’alumnat, i no pas al professor, tot deixant de banda l’imatge 
creada fins al moment del docent com a transmissor de la informació. 
 
Malauradament però., un cop realitzat i analitzat l’estudi d’entorns virtuals , plantejat per millorar 
el rendiment acadèmic d’un grup determinat d’estudiants, aquest ha sortit negatiu. 
 
En la comparativa de les dues sessions realitzades s’obté com a resultat que aquests alumnes 
assimilen millor els continguts en la classe “tradicional” que no pas en la classe virtual 
simulada. Dels 4 objectius que em vaig plantejar per a ser assolits  en la primera sessió (classe 
“tradicional”), la majoria dels alumnes, establerta com a més de la meitat, n’assoleixen tres 
d’ells. En canvi, dels 3 objectius que em vaig plantejar per a que fossin assolits en la segona 
sessió (classe virtual simulada) cap d’ells va ser assolit per la majoria. 
 
Comentar que, a banda dels problemes tècnics sorgits per l’ús dels ordinadors, extrec que, a 
partir de les respostes realitzades, els alumnes sotmesos a l’estudi puguin tenir dificultats de 
comprensió lectora, fet que probablement els hi hagi impossibilitat realitzar de manera 
satisfactòria les activitats de la classe virtual.  
 
Per tant, tot i que amb la mostra utilitzada no podem extrapolar a nivells genèrics, podríem 
afirmar que el fet d’utilitzar noves tecnologies ens permet disposar d’un major nombre de 
recursos didàctics però que , potser per si sols, probablement no garanteixen l’aprenentatge 
autònom de l’alumnat. 
 
Un mateix aprenentatge es pot aconseguir amb diferents instruments i metodologies, i no n’hi 
ha ni de millors ni de pitjors, la clau estar en intentar saber i conèixer quins són els que millor 
afavoreixen i ajuden als nostres alumnes. 
 
Tot i això, l’aprenentatge pot dependre en gran mesura de l’activitat mental que realitza 
l’alumne, però el rendiment acadèmic no només depèn del que l’alumnat pugui aprendre o 
saber, sinó que també depèn de l’avaluació d’ell.  
 
Per tal de poder garantir l’aprenentatge dels alumnes és imprescindible comptar amb una bona 
avaluació, ja que una avaluació inadequada pot falsejar el rendiment acadèmic. 
 
Molts docents utilitzen els exàmens per mesurar els coneixements que han adquirit els seus 
alumnes.  
 
Trobo correcte que aquests siguin part de la nota d’avaluació, però no en la seva plenitud, ja 
que hi ha altres instruments (esquemes lliurats, treballs de recerca, actitud i implicació...) per 
avaluar els coneixements dels alumnes, i en cap cas utilitzar-los únicament com a instrument 
de mesura, ja que són molts els factors que poden influir en l’alumne el dia de la prova i no 
reflectir veritablement els coneixements que aquest hagi adquirit. 



Docència virtual: millora el rendiment acadèmic? 29 

En tots els casos en els quals es volgués sotmetre als alumnes a un examen, aquest hauria 
d’estar enfocat per a una avaluació orientada a l’aprenentatge, com per exemple la innovació 
docent plantejada en la tercera part del document, per a poder treure-li el màxim de profit per 
part de l’alumnat i poder reforçar els seus coneixements. 
 
I com a resum concloc en que, com a docents, ens hem d’adaptar al nostre alumnat i intentar 
poder satisfer totes les seves necessitats actuals que requereixen, per tal de poder garantir un  
aprenentatge significatiu, i  donar importància a la seva avaluació per tal de garantir també un 
bon rendiment acadèmic. 
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