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 1.- Annex I. La teoria de les intel·ligències múltiples. Howard Gardner

 1.1.- Introducció

La teoria de les intel·ligències múltiples és un model proposat el 1983 per Howard Garner en el que es  
pretén fugir de la idea d'intel·ligència única i mesurable amb els diferents tests de coeficient intel·lectual que 
es tenien fins al moment.

Ens parla  de la intel·ligència  com la  capacitat  de resoldre problemes i/o elaborar  productes que siguin 
valuosos  en  una  o  més  cultures,  i  estableix  que  totes  les  persones  tenim  8  tipus  de  capacitats  o  
intel·ligències igualment importants i necessàries desenvolupades en major o menor mesura i que aquestes,  
si bé poden estar relacionades, determinen el comportament, la manera d’aprendre, captar i comprendre, 
entre d'altres, el món que ens envolta.

Així, veiem que en un primer moment ens diu que el fet de tenir un currículum acadèmic brillant no ho és tot,  
i  després que, en haver identificat  la intel·ligència com un conjunt  de capacitats,  aquesta deixa de ser  
quelcom  innat  i  inamovible  com  es  creia  fins  llavors,  i  passa  a  ser  quelcom  que  es  pot  exercitar  i  
desenvolupar amb el temps.

Les intel·ligències que identifica Gardner (1983) són:

• Intel·ligència  musical: cal  per  aprendre  idiomes  i  permet  desenvolupar-se  adequadament  a 
cantats, compositors i músics. 

• Intel·ligència  lingüística:  la  que  tenen  els  escriptors,  els  poetes  i  els  bons  redactors.  Utilitza 
ambdós hemisferis. 

• Intel·ligència lògica-matemàtica: utilitzada per resoldre problemes de lògica i matemàtiques. És la 
intel·ligència que tenen els científics. Es correspon amb el model de pensament de l'hemisferi lògic i  
amb el que la cultura occidental ha considerat com l'única intel·ligència. 

• Intel·ligència espacial: consisteix en formar un model mental del món en tres dimensions; és la 
intel·ligència  que  tenen  els  mariners,  els  pilots,  enginyers,  cirurgians,  escultors,  arquitectes, 
decoradors i dissenyadors. 

• Intel·ligència  corporal-cinestèsica: capacitat  d'utilitzar  el  propi  cos  per  realitzar  activitats  o 
resoldre problemes. És la intel·ligència dels esportistes, artesans, cirurgians i ballarins. 

• Intel·ligència interpersonal: és la intel·ligència que té a veure amb la capacitat d'entendre altres 
persones i treballar amb elles. Es sol trobar en polítics, professors, psicòlegs i administradors. 

• Intel·ligència intrapersonal:  permet entendre's a un mateix i als altres. Es sol trobar en els bons 
venedors, polítics, professors o terapeutes. 

• Intel·ligència naturalista: utilitzada quan s'observa i s'estudia la naturalesa, amb el motiu de saber 
organitzar, classificar i ordenar. És la que demostren els biòlegs o els herbolaris. 
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 1.2.- Antecedents

La Generalitat de Catalunya ens permet realitzar un test sobre les intel·ligències múltiples que consta d'una  
sèrie de 45 preguntes que es poden respondre amb 4 opcions: mai, de vegades, sovint o sempre.

Es pot trobar en el següent vincle:
http://www20.gencat.cat/portal/site/familiaescola/menuitem.5b21aabe12191ad9aacf3010b0c0e1a0/?
vgnextoid=87c932cb448b8310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=87c932cb448b8310VgnVC
M2000009b0c1e0aRCRD

Imatges extretes del portal gencat.cat

Tot i que està enfocat de cara a que els pares identifiquin el nivell de desenvolupament de les intel·ligències  
dels seus fills, podem utilitzar-lo a l'aula, juntament amb els altres testos que es descriuen, per tal de dotar-
nos d'eines per poder oferir una millor educació i més propera als nostres alumnes.

Com ja s'ha comentat, en no conèixer aquesta eina quan es van realitzar els tests als alumnes d'una escola 
de la província de Barcelona per utilitzar-los en la realització d'aquest treball, s'ha decidit adjuntar-lo a mode 
explicatiu i per a futures ocasions, però no es desenvoluparà més enllà d'aquesta simple exposició ni es farà  
servir en els anàlisis que ens portaran a dissenyar activitats pel nostre grup classe.
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 1.3.- El test de les intel·ligències múltiples

1.- Li agraden els jocs de paraules 
2.- Li agrada llegir llibres 
3.-Té facilitat per aprendre idiomes 
4.- Sap expressar les seves idees amb facilitat 
5.- Pot descriure imatges i escenes amb precisió 
6.- Resol amb facilitat jocs matemàtics i problemes numèrics 
7.- Li agrada fer trencaclosques 
8.- Li agrada endreçar les coses classificant per categories o jerarquies 
9.- Fa moltes preguntes sobre com funcionen les coses 
10.- Té facilitat per entendre i fer servir el concepte de mesura (temps, pes, distàncies...) 
11.- Mostra facilitat per les melodies i ritmes de les cançons 
12.- Colpeja rítmicament la taula quan treballa 
13.- S'interessa per qualsevol instrument musical 
14.- De manera inconscient taral·lareja cançons 
15.- És molt sensible als sons del seu entorn (cant d'un ocell, sons de la natura...) 
16.- Li agrada manipular els objectes 
17.- Destaca en un o més esports 
18.- Mostra molt interès en les activitats manuals i utilitza diferents materials (pintar amb els dits,modelar..) 
19.- Li agrada practicar una activitat física 
20.- S'expressa amb gestos per a dir allò que pensa 
21.- Li agrada anar d'excursió, fer senderisme o simplement passejar per la natura 
22.- És un bon observador de la natura 
23.- Es mostra molt respectuós envers medi ambient 
24.- Li encanta tenir animals a casa 
25.- Li agrada visitar els zoos, aquaris i d'altres llocs on s'estudia el món natural 
26.- És sensible als colors i els combina adequadament 
27.- Li agrada la fotografia i el vídeo 
28.- Li agrada fer dibuixos i guixots en els fulls de paper 
29.- Té facilitat per desxifrar i elaborar mapes, esquemes i diagrames 
30.- Té bona orientació i recorda els llocs on ha estat 
31.- És conscient de les seves emocions 
32.- Té clar allò que vol fer 
33.- Sap expressar com se sent 
34.- Té una visió realista de les seves potencialitats i de les seves limitacions 
35.- Es fa responsable d'allò que pensa, sent i fa 
36.- Li agrada treballar en equip 
37.- Aconsella els amics que tenen problemes 
38.- És capaç d'entendre els altres i ajudar-los a sentir-se millor 
39.- Els companys i companyes volen la seva companyia 
40.- Defensa els seus drets i opinions de manera ferma i serena 
41.- Té curiositat pels interrogants de la vida i la mort 
42.- Fa preguntes sobre qualsevol esdeveniment històric 
43.- Reflexiona sobre el cosmos 
44.- Es qüestiona sobre els esdeveniments 
45.- Es queda absort davant un fet natural o artístic que li agrada
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 2.- Annex II. La teoria dels estils d'aprenentatge. Felder i Silverman

 2.1.- Introducció

Felder  i  Silverman  (1988)  presenten  un  nou  enfoc  de  l'estudi  dels  aprenentatges  que  complementa  i 
enriqueix el que ja va dir Gardner (1983) classificant als estudiants segons la seva manera d'aprendre i  
identificant que aquests poden ser:

Sensitius: Concrets, pràctics, orientats cap a fets i 
procediments.
Els agrada resoldre problemes seguint procediments 
molt  ben  establers,  tendeixen  a  ser  pacients  amb 
detalls,  els  agrada  el  treball  pràctic  (tasques  al 
laboratori,  per  exemple),  memoritzen  fets  amb 
facilitat i no els agraden els cursos amb els que no hi 
veuen connexions immediates amb la vida real.

Intuïtius: Conceptuals, innovadors, orientats cap a 
les teories i significats.
Els agrada innovar i  odien la repetició, prefereixen 
descobrir possibilitats i relacions, poden comprendre 
ràpidament  nous  conceptes,  treballes  bé  amb  les 
abstraccions  i  formulacions  matemàtiques  i  no  els 
agraden  els  cursos  que  requereixen  molta 
memorització o càlculs rutinaris.

Visuals: En  la  obtenció  d'informació  prefereixen 
representacions visuals i diagrames, recorden millor 
el que veuen.

Verbals:  Prefereixen  obtenir  la  informació  de 
manera  escrita  o  parlada.  Recorden  millor  el  que 
llegeixen i el que escolten.

Actius:  Tendeixen a retenir  i  comprendre millor  la 
nova  informació  quan fan alguna cosa activa amb 
ella (discutint-la, aplicant-la, explicant-la als altres...).
Prefereixen  aprendre  assajant  i  treballant  amb els 
altres.

Reflexius:  Tendeixen a retenir li  comprendre millor 
la  nova  informació  pensant  i  reflexionant  sobre  la 
mateixa.
Prefereixen aprendre meditant,  pensant  i  treballant 
sols.

Seqüencials:  Aprenen  en  petits  passos 
incrementals  quan  el  següent  pas  està  sempre 
lògicament relacionat amb l'anterior. 
Ordenats  i  lineals,  quan  proven  de  resoldre  un 
problema  tendeixen  a  seguir  camins  per  petits 
passos lògics.

Globals:  Aprenen  a  grans  salts,  aprenent  nou 
material casi a l'atzar i “de sobte” visualitzant-ne la 
totalitat.
Tot i això, poden tenir dificultats per explicar com ho 
han fet.

Inductius:  Entenen millor  la  informació  quan se'ls 
presenten fets i observacions i després s'expliquen 
els principis o generalitzacions.

Deductius:  Prefereixen  deduir  ells  mateixos  les 
conseqüències i aplicacions a partir dels fonaments 
o generalitzacions.

I contraposant la manera d'aprendre de la columna de la dreta amb la de la mateixa fila de la columna de  
l'esquerra.

Des de la publicació de l'estudi el 1988, Felder hi ha fet modificacions en dues ocasions: El primer canvi va  
eliminar la dimensió inductiu/deductiu per la confusió que creava entre els docents la relació d'aquesta 
dimensió amb el  mètode inductiu i  deductiu d'ensenyament.  El  segon, va propiciar el  canvi  de nom de 
visual/auditiu  a  visual/verbal  per  tal  de  permetre  que  tant  l'expressió  escrita  com  parlada  poguessin 
incloure's en aquesta categoria (Felder, 2002).
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 2.2.- Antecedents

Tot i que he estat fent una tasca de recerca d'informació i documentació sobre si hi ha antecedents de la 
utilització del Test de Felder - Silverman (1988) en combinació amb l'ús de les TIC, no he estat capaç de 
trobar-los.

En tots els casos es feien servir els testos en format de paper, cosa que com veurem més endavant suposa 
una despesa important en el temps que el docent ha d'invertir en la correcció dels testos, amb l'afegit que no  
disposem d'unes dades agrupades en un suport informàtic que ens permeti treballar-hi o agrupar-les de 
manera diferent de com es planteja a la fitxa de perfil dissenyada per Felder i Silverman (1988).

En una conversa informal  amb un professor  del  Màster  de Formació  del  Professorat  en la  que li  vaig  
comentar la meva disposició de realitzar aquest estudi de les TIC i el Test de Felder – Silverman (1988), em 
va comentar que en una ocasió va coincidir amb un alumne que havia realitzat tot un programari a base  
d'escriure'n el codi que permetia integrar el test amb les noves eines informàtiques.

No he pogut trobar informació sobre aquest estudi que em va explicar, però de tota manera, m'agradaria  
remarcar la diferència fonamental que continuen tenint el mètode descrit i el meu, ja que en aquest darrer 
cas s'han utilitzat eines de fàcil comprensió i a l'abast de qualsevol docent, i per tant no és necessari tenir  
cap  mena de coneixement  de  programació  per  a  implementar-les  i  utilitzar-les,  més enllà  de  l'ús  dels  
condicionals en fulls de càlcul que s'explica més endavant.
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 2.3.- El test de Felder - Silverman

Un cop identificats els diferents estils d'aprenentatge, calia trobar la manera per tal de saber si els diferents 
alumnes eren més propers a uns o altres estils, i per això mateix van dissenyar un test amb unes preguntes 
senzilles i amb dues opcions de resposta que ens permeten obtenir uns resultats objectius.

1.- Entenc més bé les coses desprès de que jo
a) he provat de fer-les.
b) hi he pensat.

2.- Prefereixo que em considerin
a) realista.
b) innovador.

3.- Quan penso què vaig fer ahir, el que obtinc és
a) una imatge.
b) paraules.

4.- Tendeixo a
a) entendre els detalls del tema, però l'estructura general em queda indefinida.
b) entendre l'estructura general, però no em queden ben definits els detalls.

5.- Quan estic aprenent quelcom nou, m'ajuda
a) parlar-ne.
b) pensar-hi.

6.- Si jo fos professor, preferiria impartir un curs
a) que tingui a veure amb fets i situacions de la vida real.
b) que tingui a veure amb idees i teories.

7.- Prefereixo que la nova informació m'arribi en
a) làmines, diagrames, gràfics o mapes.
b) instruccions escrites o amb paraules.

8.- En el moment en el que entenc
a) totes les parts, entenc el tema sencer.
b) el tema sencer, m'adono de com encaixen les parts.

9.- En un grup d'estudi que treballa un tema difícil, normalment jo
a) parlo i aporto idees.
b) em quedo assegut i escolto.

10.- Per a mi, es més fàcil
a) aprendre els fets.
b) aprendre els conceptes.

11.- En un llibre amb moltes làmines i esquemes, normalment jo
a) miro detingudament les làmines i els esquemes.
b) em concentro en la part del text.
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12.- Quan estic fent problemes matemàtics, normalment
a) busco la solució pas a pas.
b) veig la solució, però em costa trobar les etapes que m'hi porten.

13.- En les classes en les que he estat
a) normalment he conegut a molts dels estudiants.
b) quasi mai he conegut a molts estudiants

14.- Quan estic llegint, prefereixo que el text
a) m'expliqui fets nous o com fer quelcom.
b) em doni noves idees en les que pensar.

15.- M'agraden els professors que
a) posen molts diagrames a la pissarra.
b) dediquen molt de temps a explicar.

16.- Quan analitzo un conte o una novel·la
a) penso en els fets i miro de posar-los junts per entendre'n els diferents aspectes.
b) no me n'adono dels aspectes fins que he acabat de llegir-lo, i llavors torno enrere per buscar els  
fets que ho demostren.

17.- Quan en la feina hi ha un problema, normalment
a) començo a treballar ràpidament en la solució.
b) primer miro d'entendre completament el problema.

18.- Quan tinc una idea, prefereixo pensar en
a) coses certes.
b) teories.

19.- Recordo millor
a) el que veig.
b) el que escolto.

20.- Prefereixo que el professor
a) exposi el material en una seqüència pas a pas ben clara.
b) em doni una idea general del que explicarà i ho vagi relacionant amb altres coses.

21.- Prefereixo estudiar
a) en un grup d'estudi.
b) tot sol.

22.- M'agradaria que em consideressin
a) curós amb els detalls del meu treball.
b) creatiu per la manera en que faig el meu treball.

23.- Quan m'han de dir com arribar a un lloc, prefereixo que
a) m'ho donin en un mapa.
b) em donin instruccions escrites.
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24.- Aprenc les coses
a) a un ritme adequat i seguit. Si estudio fort, ho entendré.
b) a empentes. No ho entenc, estic confós, i llavors, de sobte, ho entenc tot.

25.- M'estimo més primer
a) provar de fer les coses.
b) pensar en com les faré.

26.- Quan llegeixo per entretenir-me, prefereixo que el text
a) expressi clarament el que vol donar a entendre.
b) expressi les coses de forma creativa i interessant.

27.- Quan a classe ens posen un diagrama o un croquis, normalment recordo
a) una imatge.
b) el que ha explicat el professor.

28.- Quan analitzo una gran quantitat d'informació
a) em concentro en els detalls i no em faig una idea del conjunt.
b) miro d'entendre la idea del conjunt abans d'entrar en els detalls.

29.- Recordo més fàcilment
a) quelcom que he fet.
b) quelcom en el que hi he pensat molt.

30.- Quan he de fer quelcom, prefereixo
a) fer-ho d'una manera que conec.
b) trobar noves maneres de fer-ho.

31.- Quan algú m'està ensenyant una gran quantitat de dades, prefereixo
a) els gràfics o esquemes.
b) un escrit que resumeixi els resultats.

32.- Quan estic escrivint un treball, normalment
a) penso o escric el començament i llavors vaig fent.
b) penso o escric les diferents parts del treball i llavors l'ordeno.

33.- Quan haig de treballar en grup en un projecte, primer de tot m'agrada que
a) es faci una pluja d'idees, en la que tots hi contribueixin.
b) cada un faci individualment la seva pluja d'idees i llavors es reuneixi el grup per comparar les  
idees.

34.- Penso que per a una persona, és millor que la considerin
a) sensitiva.
b) imaginativa.

35.- Quan conec persones en una festa, normalment recordo
a) com eren.
b) què deien d'ells mateixos.
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36.- Quan vull aprendre un tema nou, prefereixo
a) concentrar-me en el tema i aprendre'l el màxim possible.
b) mirar de relacionar-lo amb altres temes.

37.- Em sembla que em consideren
a) expressiu.
b) reservat.

38.- Prefereixo els cursos amb continguts
a) concrets. Fets, dades.
b) abstractes. Conceptes, teories.

39.- Per entretenir-me, prefereixo
a) veure la televisió.
b) llegir un llibre.

40.- Alguns professors comencen les seves classes amb un resum del que explicaran. Aquest resum, a mi
a) no m'ajuda gaire.
b) m'ajuda molt.

41.- La idea de fer un treball en grup i tenir una nota global per a tot el grup
a) m'agrada.
b) no m'agrada.

42.- Quan estic fent càlculs molt llargs
a) acostumo a repetir pas a pas el que he fet i ho comprovo amb molta cura.
b) ho trobo pesat i m'haig d'obligar a mi mateix a fer-los.

43.- Quan explico els llocs on he estat
a) ho faig amb molta facilitat i amb molta exactitud.
b) em costa molt i ho faig sense gaires detalls.

44.- Quan estic treballant per resoldre problemes en grup, m'agrada més
a) pensar en els passos necessaris per a solucionar-los.
b) pensar en les possibles conseqüències o en les diferents aplicacions en d'altres situacions.
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 2.4.- Obtenció de resultats manualment

Per obtenir els resultats sobre els estils d'aprenentatge de cada estudiant de manera manual, es farà servir  
una taula estàndard que té relació amb les preguntes plantejades.

A la taula de respostes:

Per començar, cal assignar un punt a la casella corresponent d'acord amb el numero de la pregunta i la seva 
resposta.

Seguidament es sumarà la quantitat de respostes A i de respostes B de cada conjunt d'estils d'aprenentatge 
i s'anotarà a la casella destinada a aquest fi.

Un cop obtinguts els totals, caldrà restar el valor obtingut a la columna amb menor respostes al resultat  
obtingut a la columna amb més respostes, i s'assignarà la lletra que ha obtingut major puntuació a cada 
categoria.

Un cop omplerta tota la taula, ja podrem bolcar els resultats a la fitxa de perfil i obtindrem una representació  
visual del mètode d'aprenentatge de cada alumne.

A la fitxa de perfil:

Si la puntuació es troba entre 1 i 3 l'alumne presenta un equilibri apropiat entre els dos extrems d'aquesta 
escala.

Si la puntuació es troba entre 5 i 7 l'alumne presenta una preferència moderada cap a un dels dos extrems  
de l'escala i aprendrà més fàcilment si se li dona un recolzament en aquesta direcció.

Si la puntuació es troba en un dels dos extrems de l'escala l'alumne presenta una preferència molt forta per 
un dels dos extrems de l'escala i pot arribar a presentar dificultats per aprendre en un ambient en el que no  
compti amb recolzament en aquesta direcció.
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Taula de respostes:

Fitxa de perfil

Taules extretes del “Manual de estilos de aprendizaje” de la DGB
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 2.5.- Aplicació de les TIC al test de Felder - Silverman

Tal i com ja s'ha dit, aquest treball pretén afegir un plus a les teories i al test que s'han descrit, de manera  
que cal parlar de com les noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació ens poden ajudar a fer tot  
aquest procés de coneixement dels nostres alumnes d'una manera més ràpida i funcional.

El  portal  Google.cat ens  permet  en  la  seva  funció  “Google  Drive” dissenyar  formularis  i  obtenir-ne 
directament els resultats en un full de càlcul amb el que podrem treballar i, per tant, seguir processant les  
dades fins que obtinguem els resultats que es pretenien aconseguir amb el test.

Un cop tenim els resultats de les preguntes del test en un full de càlcul, caldrà dissenyar un algoritme de  
manera  que  els  resultats  del  test  se'ns  mostrin  d'una  manera  gràfica  i  senzilla,  ja  que  després  ens  
interessarà utilitzar-los per tal de dissenyar les activitats del mòdul de la manera que més s'adapti al grup  
d'alumnes que hem estat estudiant.

El test dels estils d'aprenentatge que he confeccionat és accessible al següent vincle:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDJ5WTI0U1FXalo4TlVxdE4tcXU0ZkE6MA#gid=0

A continuació  es  detallen  tots  els  passos  que  s'han  seguit  fins  a  la  obtenció  dels  resultats  dels  estils 
d'aprenentatge dels estudiants que ens ensenyen Felder i Silverman (1988).

 2.5.1.- Com crear el formulari

Anem a la web  http://drive.google.com i ens autentifiquem amb el 
nostre usuari de Google.

A l'esquerra hi podem veure les opcions generals de l'eina.

Simplement  hem  de  clicar  a  “Create”  i  després  a  “Form”  per 
continuar definint els paràmetres del nostre formulari. 

Un cop hem fet això, ja podem editar el títol del formulari i començar a afegir-hi preguntes.

Tenim diferents opcions de resposta:
- Per a les dades on han d'escriure, utilitzarem la opció “text” de manera que puguem conèixer el 
nom, el curs i altres dades.
- Per a les respostes del test pròpiament dit, la que ens interessa és la resposta múltiple.
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- En tots els casos caldrà activar la casella de resposta necessària per tal que cap alumne no en  
deixi alguna sense respondre.

Imatge extreta del portal de Google Drive

A mesura que anem completant la tipologia i la informació concreta de cada pregunta, utilitzarem el botó 
“Done” (fet) per avisar al programa que podem passar a la següent pregunta.
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Havent omplert tot el test, tindrem una cosa semblant a:

I tindrem un polsador al final que permetrà que els alumnes enviïn les respostes del test a la nostra base de  
dades.

Imatges extretes del portal de Google Drive
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 2.5.2.- Com obtenim les dades

Un cop els alumnes responguin el test, les dades del que han respost passen a un full de càlcul de Google  
com aquest:

Imatge extreta del portal de Google Drive

Aquí tenim moltes opcions per editar el full de càlcul tals com l'edició de formats del text i les cel·les, edició  
de les fórmules i altres.

De tota manera i tal i com ja s'ha anunciat anteriorment, per fer aquest treball s'ha preferit utilitzar un full de  
càlcul ubicat localment a l'ordinador del professor per facilitar el visionat de les dades i el treball sobre les  
mateixes en cas de no tenir connexió a internet.

 2.5.3.- Exportant les dades a un full de càlcul local

Així doncs, el proper pas que necessitarem realitzar és exportar les dades a un full de càlcul que es trobi  
ubicat a l'ordinador del professor.

Això és tant fàcil com seleccionar les diferents cel·les a exportar, copiar-les i enganxar-les directament a un 
full de càlcul que ja tindrem configurat perquè realitzi el càlcul automàticament.

Val a dir que, un cop fetes les fórmules en la primera ocasió, podem utilitzar el mateix full de càlcul per tots i  
cadascun dels cursos en els que vulguem aplicar el test de Felder. Enganxant les dades al full obtindrem els  
resultats directament.
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Ara mateix, el nostre full de càlcul tindrà aquest aspecte:

Full de càlcul de creació pròpia

 2.5.4.- Treballant amb les dades de la taula de respostes

Arribats fins aquí, és necessari calcular el nombre de respostes A i de respostes B de cada conjunt d'estils  
d'aprenentatge per cada alumne.

Ho aconseguirem amb aquesta taula:

Full de càlcul de creació pròpia

On les fórmules de les cel·les seran, i  posant com a exemple la cel·la que relaciona el  primer alumne  
(primera fila) i la primera pregunta (primera columna), d'aquest estil:

=SI(F6="he provat de fer-les.";1;SI(F6="hi he pensat.";-1;0))

Veiem doncs que, en cas que la resposta sigui de l'estil A, el resultat de la cel·la serà 1, en cas que sigui de  
l'estil B el resultat de la cel·la serà -1 i en cas que no hi hagi cap resposta, el resultat serà igual a 0.
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Aquesta fórmula caldrà repetir-la en totes i cadascuna de les possibles respostes al test per tal que el càlcul  
es faci automàticament. En fer la taula per primer cop es gasta molt de temps, però ens agilitzarà la feina en 
properes ocasions.

En la columna O hi posarem el resultat de la suma dels valors de les altres cel·les.

=SUMA(BA6:BK6)

En la columna % hi tenim una primera representació dels resultats de l'estil d'aprenentatge de cada alumne

=BL6/11

A la part baixa de la taula hi tenim zeros. Això és així perquè hi ha moltes més files amb fórmules que 
alumnes dels quals s'han bolcat les dades al full de càlcul en previsió que hi puguin haver grups classe més 
grans.

 2.5.5.- Representant gràficament els estils d'aprenentatge de cada alumne

Un cop ja tenim la suma de les respostes que equivaldria a la taula de respostes que en d'altres ocasions  
hauríem  omplert  manualment,  només  ens  cal  fer  una  representació  gràfica  dels  resultats  en  el  que 
equivaldria a la fitxa de perfil del punt 6 d'aquest treball.

Pretenem arribar a aquesta taula que representa gràficament els resultats i que equivaldria a la fitxa de perfil  
de tots els alumnes (en aquest exemple per l'estil d'aprenentatge Actiu / Reflexiu).

Full de càlcul de creació pròpia

Per fer-ho, caldrà aplicar les fórmules correctes a cada cel·la. Es pot fer servir com a exemple la fila del  
primer alumne per cada columna:
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Cal fixar-se que BL6 és el resultat de la columna O del punt 7.4 del treball en la que tenim el resultat de la  
suma de les respostes

11 =SI(BL6>9;1;"")

9 =SI(BL6>7;1;"")

7 =SI(BL6>5;1;"")

5 =SI(BL6>3;1;"")

3 =SI(BL6>1;1;"")

1 =SI(BL6>0;1;"")

1 =SI(BL6<0;1;"")

3 =SI(BL6<-1;1;"")

5 =SI(BO6<-3;1;"")

7 =SI(BP6<-5;1;"")

9 =SI(BL6<-7;1;"")

11 =SI(BQ6<-9;1;"")

Utilitzant el condicional aconseguim variar el valor de 
la cel·la en la que es troba la fórmula, essent 1 quan 
el  valor  de BL6 és igual  o superior  al  valor  de la 
capçalera de la columna i deixant en blanc la cel·la 
quan aquesta condició no es compleixi.

Per  completar  la  representació  gràfica  i  afegir-hi 
colors per la seva millor interpretació, caldrà definir 
els format condicional de cada cel·la.

Aquesta eina la trobarem a la pestanya de format de 
la barra d'eines del programa.
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Un cop hi cliquem a sobre, s'ens obrirà la següent finestra

En la que podrem definir que si el valor de la cel·la (o conjunt de cel·les) sobre la que estem actuant és igual 
a 1, l'estil de la mateixa serà, en aquest cas, ConditionalStyle_5.

Val a dir  que aquests estils  de cel·la caldrà definir-los prèviament a fer el format condicional,  però s'ha  
preferit explicar-ho en aquest ordre per fer més fàcil la comprensió al lector d'aquest estudi.

Per definir l'estil de cel·la hem de buscar el botó d'estils i formatació, que té aquest aspecte:
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I s'ens obrirà la següent finestra:

Ara ja podrem definir els nous estils que utilitzarem a la formatació condicional de les cel·les. El que es  
pretén és definir el mateix color pel text i pel fons de la mateixa amb l'objectiu que ens quedi un quadre 
uniforme.

Repassant els últims passos que hem fet veiem que hem aconseguit representar en una taula amb espais  
en blanc o 1 l'estil d'aprenentatge de cada alumne i definit que en cas que el valor de cada cel·la sigui igual 
a 1 se li assigni un color per fer més fàcil el visionat del resultats.
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 2.6.- Exposició de resultats de la mostra d'alumnes

Per tal  de dotar  d'un sentit  pràctic  al  treball  i  per  tal  de poder oferir  uns resultats com a exemple del  
funcionament de l'algoritme dissenyat s'ha passat el test a un grup classe de 13 alumnes d'un institut de la  
província de Barcelona.

Les dades que figuren en l'explicació  del  procés de desenvolupament  de l'algoritme són les respostes 
d'aquest grup d'alumnes.

A continuació s'exposen els resultats del test de Felder i Silverman sobre els estils d'aprenentatge del grup.

Full de càlcul de creació pròpia
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 2.7.- Anàlisi dels resultats de la mostra d'alumnes

Un cop tenim la representació gràfica dels resultats, és fàcil analitzar-los individualment o en grup seguint 
les indicacions de Felder i Silverman (1988).

Analitzant per separat les diferents taules de resultats tenim que:

Actiu / Reflexiu
En aquesta representació gràfica ens adonem que la majoria d'alumnes es troben entre l'1 i el 3, així doncs,
en un equilibri entre l'aprenentatge de la nova informació a base de discutir-la, aplicar-la i explicar-la als 
altres i l'aprenentatge basat en pensar i reflexionar sobre la mateixa.

El que si que podem extreure com una dada important és el fet que hi hagi 4 alumnes que s'escapen una 
mica cap a la zona d'aprenentatge més actiu. 

En una situació en la que hàgim de crear grups de treball, serà interessant el fet de repartir-los entre els 
diferents grups perquè puguin  aportar aquest  pensament  més actiu i  aquesta manera de treballar  més 
pràctica  als  companys de grup.  Això  també ens  ajudarà  a  que  aquests  mateixos  grups  estiguin  millor  
cohesionats.

Sensitiu / Intuïtiu
En aquest  cas,  i  a diferència de l'apartat  anterior,  veiem que la majoria dels alumnes es mostren més 
propers a un dels dos extrems del gràfic, el sensitiu; que només en són 2 els que estan a la zona d'equilibri i  
que els 2 restants es mostren amb una tendència clarament intuïtiva.

Val  a  dir  que  aquesta  tipologia  d'alumnat  al  que  li  costa  més  utilitzar  el  pensament  abstracte  i  les  
formulacions matemàtiques és el que trobem habitualment als cursos de Formació Professional, en el que  
els alumnes s'hi solen apuntar per veure'ls com uns ensenyaments més pràctics, més connectats amb la 
vida real i en els que la realització de les activitats sol estar més guiada que en d'altres ensenyaments 
superiors on es pretén que els alumnes vagin més per lliure.

El que es pot identificar com una dada important és el fet que hi hagi 2 alumnes que tenen un aprenentatge 
més intuïtiu, és a dir, enfocat cap a l'adquisició de nous conceptes per mitjà d'abstraccions i formulacions  
matemàtiques.

Caldrà doncs, tenir-ho en compte a l'hora d'explicar els conceptes i preparar algunes sessions de classe en  
les  que  s'utilitzin  teories  diverses  per  donar  significat  al  que  s'està  explicant  i  en  les  que  s'utilitzin 
formulacions matemàtiques per tal de recolzar els continguts que s'estan tractant.

Això pot comportar que aquestes explicacions resultin feixugues pels alumnes clarament sensitius, però 
seran ràpidament compreses pels que es troben en la zona d'equilibri i seran molt importants per garantir un 
bon aprenentatge als que són més intuïtius.

També ens podrem servir  d'aquestes consideracions quan,  en el  marc d'una sessió  de classe corrent,  
aquests  alumnes  més  intuïtius  no  comprenguin  algun  dels  conceptes,  essent  interessant  veure  com 
reaccionen amb una explicació individualitzada més enfocada al que ja s'ha comentat.
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Visual / Verbal
Aquí podem veure, de la mateixa manera que ens passava amb el gràfic d' Actiu / Reflexiu, que la majoria 
d'alumnes es troben a la zona d'equilibri i que en són només uns quants els que es mostren més propers a  
una  de  les  maneres  d'aprendre,  tot  i  que  en  aquest  cas  aquesta  tendència  es  mostra  fins  i  tot  més 
pronunciada que en el cas anterior.

Veiem doncs que, de tretze alumnes que conformen el grup classe, n'hi ha 2 que aprendran més fàcilment si 
els donem un reforç en la utilització de representacions visuals i diagrames, i que n'hi ha 3 que presentaran 
greus problemes d'atenció i comprensió si no els utilitzem.

Queda clar que haurem de centrar-nos en la preparació de materials visuals i deixar més de banda les  
activitats que requereixin de lectures feixugues, que certament tenen un risc de no ser ben assimilades i de 
fracassar.

Seqüencial / Global
En trobar-se la majoria dels alumnes representats en aquest gràfic en la zona d'equilibri i en veure que  
existeix, valgui la redundància, un equilibri entre els que es mostren més seqüencials i els que es mostren 
més globals, no podrem utilitzar els resultats per ser analitzats de forma conjunta i  enfocar,  en base a  
aquests resultats, les sessions de classe cap a un sentit o un altre ja que haurem de garantir el suport i  
recolzament necessari a cadascuna de les variants d'aprenentatge fent unes classes en les que es portin a  
terme activitats  i  metodologies  mixtes,  però  si  que  ens  servirà  per  identificar  individualment  quins  són 
aquells alumnes que tenen més facilitat d'aprendre d'una o altra manera, i això ens permetrà adaptar la  
manera com ens dirigirem cap a ells a l'hora de fer les explicacions individualitzades que trobem en el treball 
al taller o en els dubtes que els puguin sorgir en una classe de teoria convencional.

Haurem de procurar que els alumnes més globals que, tot i que s'en surtin correctament a l'hora de realitzar 
les activitats o d'assimilar els coneixements, puguin tenir problemes a l'hora d'explicar com han arribat fins  
aquí,  exercitin  també el  pensament  seqüencial  demanant-los,  per exemple,  que ajudin als companys a 
comprendre els passos que han seguit. Una activitat en aquest sentit sempre genera confiança entre els 
alumnes, permet que assimilin millor el que s'ha explicat i en aquest cas, a més, pot ajudar a cobrir unes 
mancances en un àmbit concret.
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 3.- Annex III. El sociograma

 3.1.- Introducció

La primera idea de sociograma va ser duta a terme a la dècada dels anys 30 pel doctor en psiquiatria Jacob  
Levy Moreno que durant anys va estudiar les relacions i interaccions socials dels grups, sobretot en infants, i  
que  buscava  representar  com  són  aquestes  relacions  i  interaccions  de  manera  que  fossin  fàcilment 
interpretables i poder-les analitzar.

Amb els anys, són moltes les persones que han opinat sobre la utilització dels sociogrames i sobre quina  
hauria de ser la seva definició, convertint-se en una eina àmpliament utilitzada i acceptada tant a l'àmbit del 
món laboral com en la docència.

Podríem utilitzar, com una definició generalitzada, que un sociograma és una tècnica que, a partir de la 
observació i l'avaluació d'un context, reflexa en un gràfic els diferents vincles entre els membres d'un grup.  
Així, s'aconsegueix deixar en evidència els graus d'influència i els llaços de preferència que s'hi presenten.

A nivell gràfic, un sociograma representa les relacions interpersonals per mitjà de punts (els individus) que  
apareixen units per una o més línies (les relacions interindividuals).

El gràfic obtingut ens permet detectar afinitats entre els diferents membres, els possibles subgrups dins del  
conjunt principal i a més ubicar les persones més i menys influents dins d'aquest grup. Això ens permet 
activar vincles potencials o desactivar aquells existents.

On més força ha guanyat l'ús dels sociogrames és en l'àmbit educatiu, ja que ens permet identificar d'una 
manera força fiable el conjunt de relacions que s'estableixen dins l'aula i que sense aquesta eina podrien  
passar inadvertits pel docent.

Bàsicament ens serviran per:
• Detectar els alumnes que són rebutjats pel grup o que presenten dificultats per integrar-se durant  

les activitats o els moments d'oci.
• Reconèixer els alumnes que funcionen com a líders, és a dir, els més acceptats i que tenen una 

major influència en el  grup.  Això ens permetrà recolzar-nos en aquests alumnes quan vulguem 
orientar al grup positivament o ajudar a aquells que presentin dificultats.

• Detectar els diferents grups d'interacció social, cosa que ens permetrà identificar la presencia de 
bandes o subgrups dins el grup principal.

És important aplicar aquests test a l'inici del curs però deixant un marge de temps perquè els alumnes es 
coneguin i obtenir així resultats més fiables que ens ajudaran a guiar els alumnes, solucionar les mancances  
i obtenir un grup classe més cohesionat i més preparat pel treball en equip.
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 3.2.- Antecedents

És fàcil trobar antecedents d'utilització dels sociogrames per la gran acceptació que aquesta eina té com a 
ajuda a la realització de la tasca docent i  fent una recerca per internet trobem molts llocs web que ens 
permeten utilitzar les noves tecnologies per a la realització dels testos i la identificació dels resultats.

La mateixa web de l'Xtec ens parla d'un software per a la realització de sociogrames que pot ser una bona 
opció per aquell docent a qui pugui fer-se-li feixuc el desenvolupament d'una eina pròpia i que no vulgui 
utilitzar la metodologia tradicional en format paper.

http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/snee/doc/sociogrames.htm

De tota manera, he cregut convenient la creació d'un formulari propi amb l'ajuda de les eines de Google per  
tal de centralitzar les dades d'aquest i altres tests que s'expliquen al llarg del TFM i per garantir una bona 
protecció de dades, ja que aquestes van directament dels alumnes al professor sense passar per un tercer 
de qui no sabem l'ús que en podria fer.
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 3.3.- El Sociograma. Preguntes

Tot i  que en els diferents exemples de sociogrames que podem trobar les preguntes no són tancades i 
tampoc no  hi  ha un màxim predeterminat  de les mateixes,  si  que es  segueix  un criteri  fix  que és  fer 
preguntes de dos tipus diferents. Per una banda tindrem les anomenades intel·lectuals, que són aquelles  
que es refereixen a l'activitat productiva de la classe i per l'altra tindrem les anomenades afectives, que es  
refereixen al desenvolupament d'activitats de caràcter més lúdic.

Per a poder fer una correcta representació gràfica de les dades, caldrà que les respostes constin només del  
nom d'un company de classe, però a criteri personal he decidit afegir-hi una casella en la que els alumnes 
poden justificar l'elecció de cada resposta per tal d'identificar problemes a l'hora de respondre el qüestionari  
i per ajudar-me a fer la interpretació dels resultats.

1.- Amb quin company de classe estaries sempre disposat a fer una excursió. Per què?

2.- Digues un altre company de classe amb qui també aniries a fer una excursió. Per què?

3.- Amb quin company de classe estaries sempre disposat a anar de festa. Per què?

4.- Digues un altre company de classe amb qui també aniries de festa. Per què?

5.- Amb quin company de classe NO ANIRIES MAI a fer una excursió. Per què?

6.- Digues un altre company de classe amb qui TAMPOC aniries a fer una excursió. Per què?

7.- Amb quin company de classe NO ANIRIES MAI de festa. Per què?

8.- Digues un altre company de classe amb qui TAMPOC aniries de festa. Per què?

9.- Amb quin company de classe t'agradaria estudiar o fer un treball. Per què?

10.- Digues un altre company de classe amb qui també estaries disposat a estudiar o fer un treball. Per què?

11.- Amb quin company de classe MAI voldries estudiar o fer un treball. Per què?

12.- Digues un altre company de classe amb qui TAMPOC estaries disposat a estudiar o fer un treball. Per 
què?
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 3.4.- Aplicació de les TIC al sociograma

Tal i com ja s'ha dit, aquest treball pretén afegir un plus a les teories i al test que s'han descrit, de manera  
que cal parlar de com les noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació ens poden ajudar a fer tot  
aquest procés de coneixement dels nostres alumnes d'una manera més ràpida i funcional.

El  portal  Google.cat ens  permet  en  la  seva  funció  “Google  Drive” dissenyar  formularis  i  obtenir-ne 
directament els resultats en un full de càlcul amb el que podrem treballar i, per tant, seguir processant les  
dades fins que obtinguem els resultats que es pretenien aconseguir amb el test.

Un cop tenim els resultats de les preguntes del test en un full de càlcul, caldrà dissenyar un algoritme de  
manera que els resultats del test se'ns mostrin d'una manera senzilla i  entenedora, ja que després ens 
interessarà utilitzar-los per tal de fer una representació gràfica dels mateixos que ens ajudi a dissenyar les  
activitats del mòdul de la manera que més s'adapti al grup d'alumnes que hem estat estudiant.

El sociograma que he confeccionat és accessible al següent vincle:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?
formkey=dEZmNWp0RDRSVmRUTkVqSUMtd1FSbGc6MA#gid=0

A continuació es detallen tots els passos que s'han seguit fins a la obtenció dels resultats sociomètrics a  
partir del que sabem dels sociogrames.

 3.4.1.- Com crear el formulari

Anem a la web  http://drive.google.com i ens autentifiquem amb el 
nostre usuari de Google.

A l'esquerra hi podem veure les opcions generals de l'eina.

Simplement  hem  de  clicar  a  “Create”  i  després  a  “Form”  per 
continuar definint els paràmetres del nostre formulari. 

Un cop hem fet això, ja podem editar el títol del formulari i començar a afegir-hi preguntes.

Tenim diferents opcions de resposta:
- Per a les dades on han d'escriure, utilitzarem la opció “text” de manera que puguem conèixer el 
nom, el curs i altres dades.
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- Per a les respostes del qüestionari pròpiament dit, utilitzarem la mateixa opció de “text” per tal que 
puguin escriure el nom del company i desenvolupin la resposta.
- En tots els casos caldrà activar la casella de resposta necessària per tal que cap alumne no en  
deixi alguna sense respondre.

Imatge extreta del portal de Google Drive

A mesura que anem completant la tipologia i la informació concreta de cada pregunta, utilitzarem el botó 
“Done” (fet) per avisar al programa que podem passar a la següent pregunta.
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Havent omplert tot el qüestionari, tindrem una cosa semblant a:

Imatge extreta del portal de Google Drive
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I tindrem un polsador al final que permetrà que els alumnes enviïn les respostes del test a la nostra base de  
dades.

Imatges extretes del portal de Google Drive
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 3.4.2.- Com obtenim les dades

Un cop els alumnes responguin el test, les dades del que han respost passen a un full de càlcul de Google  
com aquest:

Imatge extreta del portal de Google Drive

Aquí tenim moltes opcions per editar el full de càlcul tals com l'edició de formats del text i les cel·les, edició  
de les fórmules i altres.

De tota manera i tal i com ja s'ha anunciat anteriorment, per fer aquest treball s'ha preferit utilitzar un full de  
càlcul ubicat localment a l'ordinador del professor per facilitar el visionat de les dades i el treball sobre les  
mateixes en cas de no tenir connexió a internet.
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 3.4.3.- Exportant les dades a un full de càlcul local

Així doncs, el proper pas que necessitarem realitzar és exportar les dades a un full de càlcul que es trobi  
ubicat a l'ordinador del professor.

Això és tant fàcil com seleccionar les diferents cel·les a exportar, copiar-les i enganxar-les directament a un 
full de càlcul que ja tindrem configurat perquè realitzi el càlcul automàticament.

Val a dir que, un cop fetes les fórmules en la primera ocasió, podem utilitzar el mateix full de càlcul per tots i  
cadascun dels cursos en els que vulguem aplicar el sociograma. Enganxant les dades al full obtindrem els 
resultats directament.

Ara mateix, el nostre full de càlcul tindrà aquest aspecte:

Full de càlcul de creació pròpia
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 3.4.4.- Preparant les dades per treballar-hi amb comoditat

Arribats fins aquí, és necessari fer un repàs a la casella de 'per què?' per assegurar-nos que han entès bé 
les preguntes i que no hi ha hagut cap error i disposar les dades d'una manera més còmode per a fer-ne el  
càlcul i avaluació.

El que farem doncs, és anar omplint una graella amb les diferents respostes de cada alumne. Això ho farem 
intercanviant el nom per un numero de manera que en garantirem la privacitat.

Ara mateix, la nostra taula té aquest aspecte:

Full de càlcul de creació pròpia

Podem veure com hi  ha un alumne que no va  respondre el  test  i,  per  tant,  totes les respostes a  les  
preguntes es mostren com caselles en blanc, i alguns alumnes que no van fer cas de les indicacions i en  
algunes preguntes van respondre “tots” o “cap”. En aquests casos les respostes es mostren com a “0”.

Val a dir que perquè els resultats siguin el màxim de significatius i acurats possible, cal evitar que puguem 
trobar-nos en aquesta situació fent el qüestionari un dia en el que tots els alumnes estiguin presents a l'aula  
i deixant clar que han d'escollir si o si un company per a cada resposta.
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 3.4.5.- Fent la primera valoració de resultats

Un cop tenim les respostes posades en una graella amb la que serà fàcil treballar, hem de fer la primera  
aproximació dels resultats per veure les diferents interaccions entre els alumnes.

Així doncs el que farem serà afegir unes caselles a continuació de la taula anterior en la que farem la suma  
de les respostes negatives i positives de cada alumne per mostrar-les a la fila corresponent.

Full de càlcul de creació pròpia

On les fórmules de les cel·les seran, i  posant com a exemple la cel·la que relaciona el  primer alumne  
(primera fila) i el primer sumatori de respostes (primera columna, “excursió SI”), d'aquest estil:

Full de càlcul de creació pròpia

=COMPTASI($C$12:$D$24;B12)

Veiem doncs que, efectivament, hem comptat el numero de “uns” 
que hi  ha dintre l'interval  de les dues opcions sobre la pregunta 
referent a amb quin company anirien d'excursió.

El resultat, com podem comprovar, és que 4 alumnes voldrien anar 
d'excursió amb l'alumne 1, ja sigui en primera opció o en la segona.

Això  ho  farem  per  totes  les  respostes  per  tal  d'obtenir  la  taula 
anterior.

Com que el  que ens interessa és fixar-nos en les relacions que 
tenen de cara a l'estudi, a les dues ultimes columnes s'han acolorit 
els  alumnes  amb  més  puntuació  per  tal  de  tenir  una  primera 
impressió de com quedarà el gràfic del sociograma.
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 3.4.6.- Disseny de la representació gràfica dels resultats

Un cop tenim els valors numèrics sobre les diferents maneres de relacionar-se amb els companys de cada 
alumne, simplement caldrà que, per mitjà d'un programa de dibuix, anem relacionant les interaccions i ho 
ordenem per tal de visualitzar-les amb comoditat per al seu posterior anàlisi.

Tot i que es podrien fer consideracions i diagrames per totes les preguntes del test, m'ha semblat interessant 
centrar-me en les preguntes sobre les relacions de cara a l'estudi, ja que el que es pretén amb aquest  
Annex és completar i justificar la part de creació de grups per a l'activitat dissenyada al Treball Final de  
Màster.

En aquest cas he utilitzat el programa de disseny de diagrames “Dia” en entorn GNU/Linux per les seves 
característiques i funcionalitat.
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 3.5.- Exposició de resultats de la mostra d'alumnes

Per tal  de dotar  d'un sentit  pràctic  al  treball  i  per  tal  de poder oferir  uns resultats com a exemple del  
funcionament de l'algoritme dissenyat s'ha passat el qüestionari a un grup classe de 13 alumnes d'un institut  
de la província de Barcelona.

Les dades que figuren en l'explicació  del  procés de desenvolupament  de l'algoritme són les respostes 
d'aquest grup d'alumnes.

A continuació s'exposen els resultats del sociograma sobre les relacions i interaccions d'estudi del grup.

Diagrames de creació pròpia

 3.6.- Anàlisi dels resultats de la mostra d'alumnes

Veiem clarament com la majoria d'alumnes identifiquen amb facilitat quins són aquells companys amb qui 
els agradaria treballar i quins no., acostant-se molt a una representació gràfica de quins són els alumnes 
que acostumen a treballar més a classe i quins menys.

Val a dir que alguns dels alumnes no han respost correctament totes les preguntes i això ens ha donat uns 
resultats que, tot i que ens permeten fer l'anàlisi sense problemes, no són del tot complerts.
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 4.- Annex IV. Treball en equip 

Moltes vegades els docents ens fem enrere quan cal plantejar una activitat que requereixi el treball en grup  
pels dubtes que planteja sobre la millor manera d'organitzar-los, avaluar-los i  garantir que tots els seus 
membres hi aportin la mateixa dedicació i assoleixin els continguts, però val la pena plantejar-se quins són 
els avantatges que representa aquesta tipologia de treball per adonar-se que és una de les millors eines que 
tenim al nostre abast, tant per nosaltres com a docents com pels alumnes.

Tota persona que hagi tingut la possibilitat de plantejar als seus alumnes la realització d'una activitat en 
grup, haurà pogut constatar com aquests es mostren més participatius i col·laboren de bona gana encara 
que  en  d'altres  activitats  més  individualitzades  no  ho  facin,  repartint-se  les  tasques  segons  les  seves 
habilitats.

Un equip és un grup de gent que treballen junts per assolir un objectiu comú. El concepte de treball en equip 
és  definit  com “el  treball  realitzat  per  un  grup  d’alumnes  els  quals  tenen  una  consciència  compartida  
d’identitat  i  normes,  els  mateixos objectius i  compromís per  ajudar els  altres”  (Arnaiz,  1988) i  podríem 
afirmar que el que es busca en el treball en equip a l'aula és que els alumnes treballin de la manera més 
autònoma possible del professor per tal d'arribar a un objectiu comú.

Són molts els autors que han estudiat aquesta manera de treballar i les conclusions que ens aporten són 
molt  esperançadores  i  ens  poden  animar  a  aplicar  aquesta  metodologia  més  sovint  del  que  ho  fem 
actualment en les nostres sessions de classe.

Algunes de les raons per treballar en grups d’alumnes són (Bonals,J.,2000):
 Benefici cognitiu 
 Aportacions per a la vida de relació o emocional. Millora de les habilitats socials: desenvolupen la  

capacitat d’arribar a acords, es facilita la comunicació i la participació activa de tot els components  
del grup, s’ajuden entre ells i aprenen a demanar ajut quan els hi cal, etc.

 Valor del propi treball en grup mantenint unes relacions personals satisfactòries
 Pot incrementar la qualitat de l’aprenentatge
 Afavoreix l’adquisició de coneixements a través de la interacció entre els i les alumnes

Pel que fa a les habilitats socials, cada vegada són més necessàries persones amb habilitats comunicatives, 
que es troben a la base del treball en grup com (Gómez,I.,1991):

 Posar-se en el lloc dels altres
 Interpretar els seus desitjos, exigències, necessitats
 Mostrar-se sensible per escoltar i comprendre
 Coordinar esforços per arribar més lluny
 Contrastar idees, opinions i concepcions personals o de grup
 Discutir metes i centrar objectius de grup
 Distribuir funcions
 Regular la participació
 Analitzar les possibilitats de cadascú i intervenir-hi en funció d’aquestes
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Hi ha tres funcions bàsiques d’aquest tipus de treball (Bonals,J.,2000):

 Funció de regulació dels aprenentatges
 Organitzar-se dins el grup
 Distribució de feines que poden avaluar ells  
 Augmenta la capacitat de complir els acords
 Valoració del grau d’assoliment dels coneixements 
 Posada en comú dels coneixements que els permet incorporar els dels companys.

 Funció socialitzadora
 Millora de les habilitats socials: diàleg, arribar a acords,…
 Fer compatible la conveniència individual amb la de la resta del grup
 Participació de tots els membres del grup i fer-ho de manera ordenada i respectuosa vers els altres

 Funció de potenciació de l’equilibri emocional
 Fomenta les relacions entre companys de l’aula
 Sensació de pertànyer i ser acollit dins un grup
 Prendre consciència de com reaccionen els altres davant el seu comportament
 S’afavoreix l’autonomia

Quan decidim que els nostre grup classe realitzi un treball en grup, caldrà explicar-los els motius pels que ho 
fem, de manera que puguin enfocar la seva manera de treball a aquests motius i facilitar així l'assoliment  
dels objectius de la tasca.

Tanmateix haurem de tenir en compte diverses consideracions:

Organització dels equips

Pel que fa al nombre d'integrants, hem de tenir clar que segons l'activitat que proposem els mínims i els 
màxims seran diferents i que caldrà garantir que facilitin un bon ambient de treball i que aquest es realitzi  
amb comoditat. Per exemple, més de 2 alumnes en un sol ordinador farà que un d'ells es distregui -si no ho  
fan tots- i no es planteja com una cosa massa factible.

D'altra banda, si per una tasca determinada els grups són massa petits, ens podem trobar amb que no 
tinguin la capacitat suficient com per afrontar-la al no veure's capaços d'abordar-la, i  això tampoc no és 
convenient, mentre que si aquests són massa grans, pot facilitar que algun dels membres es despisti perquè  
consideri que ja ho faran els altres (per això és important el seguiment individualitzat dintre el treball en 
grup)  o que es creïn subgrups que,  tot  i  que potser  puguin  treballar a un bon ritme i  amb la  mateixa  
implicació, acabin actuant com a grups separats i no es porti a terme la interacció entre els companys que  
estàvem esperant.

Pel que fa a la manera com agrupem els diferents membres del grup, podem trobar opinions força diverses 
i, per exemple, hi ha qui veu positiu que els grups siguin heterogenis perquè d'aquesta manera (Camps, M., 
1991) “els calen explicacions individualitzades i col·laboració entre ells, de forma que siguin capaços de  
compartir la feina i d’explicar-se-la; en definitiva cooperació des de la diversitat.” i entenem la col·laboració 
com un dels objectius en la realització del treball en grup, i hi ha qui creu que (Rué, J.,1991)  “la preocupació  
per l’homogeneïtzació dels grups és una de les fantasies dels docents […] Per aquesta raó la perspectiva  
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didàctica més realista no es tant la de veure com s’organitza l’homogeneïtat, sinó com es pot tractar amb  
eficàcia l’heterogeneïtat.” i que cal no agrupar alumnes amb ritmes d'aprenentatge massa diferenciats o amb 
problemes d'idioma, per exemple,  per tal  d'evitar que els més lents es despengin del  grup i  acabin no 
treballant-hi.

És aquí quan haver identificat per mitjà de sociogrames o tutories individualitzades com comparteixen els 
alumnes els seus coneixements i si n'hi ha un que li agrada més ensenyar als altres o anar més a la seva 
ens pot ajudar a analitzar com volem que s'organitzin aquests grups segons l'activitat que hàgim preparat.

Les consideracions sobre qui ha de crear els grups i sobre si aquests han de ser fixos o canviants a cada  
activitat, trimestre, classe... són molt diverses. El que si que és clar és que hi ha moltes maneres d'agrupar-
los, tant per part del professor com per part d'ells mateixos. 

La meva experiència com a alumne i com a docent és que el fet de treballar amb un grup amb qui t'hi 
entenguis facilita molt la feina a fer ja que els components tenen identificades quines són les tasques que un 
realitzarà millor que l'altre o la manera de treballar que tenen els seus companys i això ho considero positiu,  
però també és cert que en els casos en els que els grups han anat canviat, això també ha permès conèixer  
noves maneres de treballar que vas aprenent dels diferents companys amb qui t'agrupes i que, tot i que  
pugui suposar un esforç el tornar a conèixer els hàbits del nou grup, això acaba resultant en que profunditzis  
més amb tots i cadascun dels companys del grup classe gràcies a les diferents interaccions que s'han anat 
generant.

Dinàmiques de treball

Per tal de garantir que els grups vagin treballant a un bon ritme, serà molt necessari que el professor en faci  
un seguiment per poder identificar quins són els grups que funcionen i fer que ho segueixin fent, i introduir  
canvis en els grups que no funcionen.

Aquest seguiment o tutories al grup ens permetrà identificar els problemes abans que es produeixin així com 
a ajudar als alumnes a organitzar-se i repartir-se les tasques. No tothom sabrà treballar en grup de bones a 
primeres, caldrà que facin un aprenentatge.

Com ja s'ha comentat, és tant important l'aprenentatge dels continguts de l'assignatura que estan cursant 
com el fet que aprenguin a treballar amb equip, a comunicar-se, a resoldre els conflictes interns... i és per 
això que convé no separar un grup perquè no funciona, sinó dotar-lo de les eines i el suport perquè pugui  
funcionar.

Activitats:

Quan parlàvem de la manera com organitzem els equips ja s'ha introduït la necessitat que els grups tinguin 
una mida i una estructura que faciliti la realització de les activitats proposades.

Al  mateix temps,  però,  haurem de valorar si  l'activitat  que volem proposar és adequada per  a la  seva 
realització en la forma de treball en grup, hem de ser conscients de la utilitat de l'eina en el seu context: no  
serviria començar a fer activitats en grup que tampoc aportin res i que es podrien fer de manera individual 
sense massa problema. Si ho fem, ens podem trobar en situacions com la pèrdua d'interès o l'adjudicació de 
totes les tasques a un membre del grup o a un subgrup reduït dintre del mateix.
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Avaluació i qualificació

A l'hora de fer l'avaluació i la qualificació, serà important discernir entre aquell resultat que s'ha obtingut per 
l'acció del treball de grup i el que s'ha après de manera individual, així com l'esforç de cada individu perquè  
el grup funcionés i s'arribés a l'objectiu a assolir.

Així doncs, tenim diferents maneres d'avaluar, i és important que en coneguem algunes:

El que he anat veient aquests anys d'estudi i de docència, és que no hi ha una manera bona d'avaluar el 
grup, sinó que n'hi ha de diverses, totes elles bones a la seva manera, i que ens serviran per utilitzar-les  
conjuntament o no en diferents ocasions o activitats, fins i tot dintre el mateix grup classe.

El que si que és molt comú és que el resultat del treball en grup acabi en una exposició oral, en la que es 
pot veure clarament el grau de coneixement dels continguts per part del grup i els alumnes que el conformen 
i el grau d'implicació dels mateixos.

Hi ha aquell professor que prefereix avaluar el grup tot de cop i en una sola vegada, donant més importància  
a la pròpia experiència i aprenentatge dels termes exposats sobre el treball en grup que no a l'aprenentatge  
individual dels propis continguts de l'assignatura. Això es pot dur a terme fent que els alumnes exposin 
diferents parts del treball, que algun dels alumnes escollit pel grup l'exposi tot o fins i tot que el professor  
esculli, a l'atzar, un sol alumne que haurà de “jugar-s'ho tot” en aquella exposició.

Per a  comprovar  si  un grup està  bé  cohesionat,  podem avaluar  les característiques següents (Arnaiz,  
P.,1988):

 Capacitat de resolució de conflictes
 Capacitat per afrontar noves situacions i activitats
 Existència  de  senyals  d’identitat  del  grup  i  consciència  de  funcionament  com a  tal  dels  seus  

components
 Ajustament entre aspiracions i possibilitats
 Participació i co-responsabilitat en les tasques grupals
 L’eficàcia i productivitat tant a nivell quantitatiu com qualitatiu

Tot i que amb aquestes metodologies d'avaluació es pretén pressionar als alumnes perquè tots i cadascun 
s'integrin  bé en el  grup i  s'aprenguin  bé una part  o el  total  dels continguts,  ens podem trobar en que 
l'exposició fallida per part d'un d'ells per culpa d'haver tingut un mal dia o per no haver-s'ho preparat prou,  
penalitzi a la resta de companys, i hi ha qui no ho veu acceptable, quan el que pretenem és, també -cal  
recordar-ho-, que assoleixin els continguts de l'assignatura que estem treballant.

Així doncs, una manera de treballar bastant estesa és la d'avaluar per una part el grup en la seva totalitat i  
per l'altra els diferents components, ja sigui obligant a que tots ells realitzin una part de l'exposició i fent una 
avaluació diferenciada del conjunt i la individual o fent que lliurin activitats que han realitzat amb tot el grup 
de manera individualitzada. Aquell alumne que busqui més nota o un acabat més acurat, es preocuparà de 
polir més el treball individual sense deixar de banda que els que s'hi explica hagi pogut estar treballat per 
tots.

Elaboració d’Activitats d’Ensenyament i 
Aprenentatge amb l'Ajuda d’Eines TIC/TAC en un 
CFGS d'Automoció.

David Mora i Aubert
Curs 2012/2013

Tutor: Herminio Martínez 43 / 70



Universitat
Politècnica de 
Catalunya

Màster en Formació del Professorat d'Ensenyament 
Secundari Obligatori, Formació Professional i Ensenyament 

d'Idiomes.

Per  acabar,  podríem citar  un  dels  autors  ens  els  que  m'he  basat  per  fer  aquest  Annex que  diu  que: 
L’avaluació (Camps, M., 1991) ha de permetre que l’alumne prengui consciència del seu nivell, s’accepti i  
sigui capaç de trobar els camins que li permetin avançar. 

I podem concloure que no es tracta doncs de posar una nota als alumnes en finalitzar l'activitat i prou, sinó 
que el que hauríem de fer per a realitzar una bona avaluació dels mateixos és fer un seguiment que ja s'ha  
apuntat anteriorment que permeti no només el compliment de l'objectiu vist com el lliurament de l'activitat  
sinó el compliment d'uns objectius més amplis de cohesió, auto-coneixement i valoració de la importància de 
dotar de valor social les nostres interaccions, per arribar a tenir uns alumnes amb més consciència social,  
menys individualistes i, en definitiva, més integrats a la societat.

El  fet que els demanem que treballin amb documents col·laboratius que el  professor podrà consultar a 
mesura que es vagi completant el treball per veure'n l'evolució i el fet que el dia del lliurament els propis 
alumnes facin una coavaluació dels seus companys ens ajuda a complir aquests objectius.
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 5.- Annex V. Continguts i recursos didàctics

Tal i com ja hem vist a l'apartat 4, Resultats, del treball, els Continguts que els alumnes hauran d'assolir en 
acabar el Nucli Formatiu que s'ha treballat són:

1. Deformacions de materials sintètics i metàl·lics:
1.1 Materials sintètics: mètodes d’obtenció, característiques, utilització, simbologia, identificació.
1.2 Conformació de la xapa d’acer: tècniques de batement, estirament, recolliment, entre d’altres.
1.3 Conformació de l’alumini: temperament del material, eines de conformació.
1.4 Diagnòstic de deformacions.
1.5 Classificació dels danys.
1.6 Processos de reparació de materials metàl·lics.
1.7 Processos de conformació i reparació d’elements sintètics.
1.8 Normes de seguretat concernents als processos.
1.9  Establiment d’una valoració de danys d’acord amb els processos actuals de valoracions per part dels  
fabricants.
1.10 Utilització de programes informàtics específics per al càlcul de valoracions de danys.

Es mostren amb un ratllat sobre-imprès aquells que no corresponen al NF a estudiar.

En aquest Annex es recullen tots aquells recursos didàctics dels que s'ha anat parlant al llarg del treball i  
que es passaran als alumnes per tal d'assolir els Continguts establerts.

Quedarà a criteri del docent utilitzar-los tots, només alguns o fins i tot ampliar-los amb d'altres materials que 
consideri apropiats.

 5.1.- Físics

Eduardo  Águeda  Casado,  Jose  Luis  Garcia  Jimenez,  Tomas  Gomez  Morales,  Jose  Martin  Navarro.  
Elementos amovibles. 4ª ed. Madrid: Paraninfo, 2013. ISBN 9788497327671

 5.2.- Telemàtics

Estils d'aprenentatge

• https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?  
formkey=dDJ5WTI0U1FXalo4TlVxdE4tcXU0ZkE6MA#gid=0

Sociograma

• https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?  
formkey=dEZmNWp0RDRSVmRUTkVqSUMtd1FSbGc6MA#gid=0

Intel·ligències múltiples

• http://www20.gencat.cat/portal/site/familiaescola/menuitem.5b21aabe12191ad9aacf3010b0c0e1a0/?  
vgnextoid=87c932cb448b8310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=87c932cb448b831
0VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD

Qüestionari de satisfacció

• https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?  
formkey=dEkyZHB4Q3JlTm5BYTA1SUR2cng3NHc6MA#gid=0
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Identificació de tipus de plàstics

• http://blocdeplastic.blogspot.com.es/  

• http://www.elchapista.com/nomenclaturas_e_informacion_de_tipos_de_plasticos.html  

• http://www.youtube.com/watch?v=XK_5tJdYEQk  

Reparació de parts plàstiques en vehicles

• http://www.elchapista.com/chapa_pintura_indice.html  

• http://www.elchapista.com/reparar_paragolpes_basico.html  

• http://solutions.productos3m.es/wps/portal/3M/es_ES/EU-  
AAD/Home/OurProducts/RepairProcesses/BumperRepair/

• http://www.youtube.com/watch?v=cP_ZZAeOORs  

• http://www.youtube.com/watch?v=g9UoC6oJj_A&list=PL6EED2B1DC7FA9617   

• http://www.youtube.com/watch?v=gMr9aJ-j0NQ&list=PL6EED2B1DC7FA9617   

• http://www.youtube.com/watch?v=cewZoQja9qY   

• http://www.youtube.com/watch?v=Q0gBZdS95e0   

• http://www.youtube.com/watch?v=m1T6fKUF9G8   

Exposicions orals

• http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/es/cajon-de-sastre/38-cajon-de-sastre/917-  
monografico-presentaciones-efectivas?showall  =1  

• http://www.youtube.com/watch?v  =zL-GKEkOlMc  

• http://www.presentarte.es/2008/11/1-nunca-jams-utilices-las-diapositivas.html  

• http://www.slideshare.net/carlescv/presentacin-sobre-el-iphone?type  =powerpoint  
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 6.- Annex VI. Eines d'avaluació

Tal i  com ja s'ha definit, utilitzarem diferents eines per fer l'avaluació dels alumnes i els dotarem d'unes 
qualificacions que ens permetran obtenir una qualificació global del Nucli Formatiu.

A continuació es detalla com seran aquestes proves. Abans de lliurar-les als alumnes, es posaran amb el 
format estàndard del centre, on hi aparegui el logotip del centre i diverses caselles tals com nom, data, curs, 
nota... i d'altres que es creguin convenients.

 6.1.- Avaluació oral per part del professor

Comunicació no verbal:

Taula adaptada de la creada a l'assignatura Ensenyament de la FP
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Assolit Poc Assolit No assolit
Comunicació no verbal 25

Gestualitat 7

Mirada 6

Volum i entonació 6

Ritme i pronúncia 6

Té una bona postura i els 
moviments que fa són naturals. 
Utilitza gestos que transmeten 
predisposició per interactuar 
amb l’audiència i que faciliten 

la comprensió del discurs.

Els moviments que fa no 
sempre són naturals i en 

ocasions dóna l’esquena a 
l’auditori. Utilitza només alguns 

gestos per interactuar amb 
l’audiència i facilitar la 

comprensió del discurs. Té 
algun tic gestual que demostra 
un cert neguit o inseguretat. 

Té una postura massa rígida. 
No utilitza gestos per 

interactuar amb l’audiència i 
facilitar la comprensió del 

discurs. Els moviments que fa 
no són naturals. Mostra 

nombrosos tics gestuals.

Estableix contacte visual amb 
tots els membres del públic 

mentre dura l’exposició i 
adapta el discurs a les 

reaccions que observa en 
l’audiència. 

En ocasions, perd el contacte 
visual amb l’auditori o només 
mira una part del públic. No 

sempre adapta el discurs a les 
reaccions que observa en 

l’audiència.

No estableix contacte visual 
amb el públic mentre dura 
l’exposició. No adapta el 

discurs a les reaccions que 
observa en l’audiència.

El volum i l’entonació són 
adequats. El missatge és 

percebut per tots els membres 
de l’audiència al llarg de tota la 
presentació. L’entonació no és 

monòtona, és variada.

El volum algunes vegades és 
adequat i d’altres és 

excessivament alt o baix. 
Només a estones l’entonació 

és variada.

El volum és excessivament alt 
o baix. L’entonació és 

monòtona, no és variada.

El ritme és adequat, ni massa 
lent ni massa ràpid. Per 

regular-lo, va més a poc a poc 
en els moments clau i fa 

pauses que remarquen mots o 
separen idees. La pronúncia 

dels sons i les síl·labes és 
clara. 

El ritme algunes vegades és 
adequat i d’altres és 

excessivament ràpid o lent. En 
ocasions, la pronúncia dels 
sons és fosca i dificulta la 

comprensió de les paraules. 

El ritme és excessivament 
ràpid o lent. La pronúncia 
dels sons i les síl·labes és 

descurada i fa 
incomprensible la major part 

del missatge. 
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Comunicació verbal 25

Ordre i estructura 5

Vocabulari 5

Sintaxi 5

Claredat i concisió 5

Densitat informativa 5

L'explicació segueix un ordre i 
una estructura evidents: 
presentació de l’orador i 

exposició oral (introducció, 
cos i conclusió). Es fa un ús 

correcte i mesurat dels 
connectors per organitzar el 

discurs i aconseguir que sigui 
percebut com una unitat. 

L'explicació no és del tot 
ordenada. L’orador no es 

presenta i el discurs no té del 
tot diferenciades les tres parts 
(introducció, cos i conclusió) o 
bé aquestes no inclouen tota la 

informació que els pertoca. 
Només en alguna ocasió es 

fan servir connectors per 
estructurar i cohesionar el 

discurs.

L'explicació no segueix cap 
mena d’ordre ni estructura. 

No s’utilitzen connectors o bé 
s’usen de forma incorrecta o 

abusiva. 

Empra un lèxic adequat al 
tema, a l’audiència, al grau de 

formalitat i al propòsit de la 
comunicació. 

No sempre empra un lèxic 
adequat al tema, a l’audiència, 

al grau de formalitat i al 
propòsit de la comunicació.

No empra un lèxic adequat al 
tema, a l’audiència, al grau 

de formalitat ni al propòsit de 
la comunicació.

Construeix les frases 
correctament. Evita les 

oracions massa llargues, no 
utilitza mots crossa ni tics 

lingüístics.

Comet algun error en la 
construcció de les frases. A 
vegades, no les acaba. En 

alguns casos, utilitza oracions 
massa llargues, mots crossa o 

tics lingüístics. 

Construeix frases incorrectes 
o incompletes. Utilitza 

oracions massa llargues, 
mots crossa i tics lingüístics 
que dificulten la comprensió 

del missatge.

S'entén perfectament tot el que 
explica. El missatge és concís, 
no està format per continguts 

superflus.

En ocasions, costa entendre el 
que explica. El missatge té 

algun contingut superflu.

No s’entén el que vol explicar. 
El missatge conté un excés 

d’incisos o construccions que 
aporten informació supèrflua 

o òbvia. 

Repeteix conceptes, paraules 
o frases. Formula preguntes 
retòriques i posa exemples 

per esponjar el discurs i fer-lo 
fàcil d’assimilar. 

Utilitza pocs recursos per 
esponjar el discurs i fer-lo fàcil 

d’assimilar, com ara repetir 
conceptes, paraules o frases, 
formular preguntes retòriques i 

posar exemples.

No fa servir cap recurs per 
esponjar el discurs i fer-lo 
fàcil d’assimilar, com ara 

repetir conceptes, paraules o 
frases, formular preguntes 

retòriques i posar exemples.
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Interès i eficàcia 50

Mitjans de suport 5

Domini del tema 30

Atenció i interès 10

Temps 5 S'ha ajustat al temps establert.

Total 100 0 0 0

Nota 0

Els documents impresos, les 
diapositives, etc., no 

presenten errors de forma ni 
de contingut. Tenen una unitat 
d’estil i són útils per millorar la 

comprensió de l’exposició.

Els documents impresos, les 
diapositives, etc., presenten 
alguns errors de forma o de 
contingut. No sempre tenen 
una unitat d’estil i a vegades 
enterboleixen la comprensió 

de l’exposició.

Els documents impresos, les 
diapositives, etc., presenten 
nombrosos errors de forma i 
de contingut. No tenen una 

unitat d’estil i enterboleixen la 
comprensió de l’exposició.

Respon amb rigor i 
coneixement les preguntes 

que originen l’exposició i les 
que li formula l’audiència, un 

cop finalitzat el discurs.

No sempre respon amb rigor i 
coneixement les preguntes 

que originen l’exposició o les 
que li formula l’audiència, un 

cop finalitzat el discurs.

No respon amb rigor ni 
coneixement les preguntes 

que originen l’exposició ni les 
que li formula l’audiència, un 

cop finalitzat el discurs.

Capta l’atenció, implica 
l’auditori, n’observa les 

reaccions i adapta el discurs 
als interessos dels 

destinataris.

A estones, capta l’atenció, 
implica l’auditori, n’observa les 
reaccions i adapta el discurs 

als interessos dels 
destinataris.

No capta l’atenció, no implica 
l’auditori en la comunicació i 

no adapta el discurs als 
interessos dels destinataris.

S'ha excedit o li ha mancat 
temps, però no gaire.

Ha acabat molt ràpid o ha 
utilitzat molt més temps del 

previst.
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 6.2.- Coavaluació exposició oral per part dels companys

Comunicació no verbal:
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Assolit Poc Assolit No assolit
Comunicació no verbal 25

Gestualitat 7

Mirada 6

Volum i entonació 6

Ritme i pronúncia 6

Té una bona postura i els 
moviments que fa són naturals. 
Utilitza gestos que transmeten 
predisposició per interactuar 
amb l’audiència i que faciliten 

la comprensió del discurs.

Els moviments que fa no 
sempre són naturals i en 

ocasions dóna l’esquena a 
l’auditori. Utilitza només alguns 

gestos per interactuar amb 
l’audiència i facilitar la 

comprensió del discurs. Té 
algun tic gestual que demostra 
un cert neguit o inseguretat. 

Té una postura massa rígida. 
No utilitza gestos per 

interactuar amb l’audiència i 
facilitar la comprensió del 

discurs. Els moviments que fa 
no són naturals. Mostra 

nombrosos tics gestuals.

Estableix contacte visual amb 
tots els membres del públic 

mentre dura l’exposició i 
adapta el discurs a les 

reaccions que observa en 
l’audiència. 

En ocasions, perd el contacte 
visual amb l’auditori o només 
mira una part del públic. No 

sempre adapta el discurs a les 
reaccions que observa en 

l’audiència.

No estableix contacte visual 
amb el públic mentre dura 
l’exposició. No adapta el 

discurs a les reaccions que 
observa en l’audiència.

El volum i l’entonació són 
adequats. El missatge és 

percebut per tots els membres 
de l’audiència al llarg de tota la 
presentació. L’entonació no és 

monòtona, és variada.

El volum algunes vegades és 
adequat i d’altres és 

excessivament alt o baix. 
Només a estones l’entonació 

és variada.

El volum és excessivament alt 
o baix. L’entonació és 

monòtona, no és variada.

El ritme és adequat, ni massa 
lent ni massa ràpid. Per 

regular-lo, va més a poc a poc 
en els moments clau i fa 

pauses que remarquen mots o 
separen idees. La pronúncia 

dels sons i les síl·labes és 
clara. 

El ritme algunes vegades és 
adequat i d’altres és 

excessivament ràpid o lent. En 
ocasions, la pronúncia dels 
sons és fosca i dificulta la 

comprensió de les paraules. 

El ritme és excessivament 
ràpid o lent. La pronúncia 
dels sons i les síl·labes és 

descurada i fa 
incomprensible la major part 

del missatge. 



Universitat
Politècnica de 
Catalunya

Màster en Formació del Professorat d'Ensenyament 
Secundari Obligatori, Formació Professional i Ensenyament 

d'Idiomes.

Comunicació verbal:

Taula adaptada de la creada a l'assignatura Ensenyament de la FP

Elaboració d’Activitats d’Ensenyament i 
Aprenentatge amb l'Ajuda d’Eines TIC/TAC en un 
CFGS d'Automoció.

David Mora i Aubert
Curs 2012/2013

Tutor: Herminio Martínez 51 / 70

Comunicació verbal 25

Ordre i estructura 5

Vocabulari 5

Sintaxi 5

Claredat i concisió 5

Densitat informativa 5

L'explicació segueix un ordre i 
una estructura evidents: 
presentació de l’orador i 

exposició oral (introducció, 
cos i conclusió). Es fa un ús 

correcte i mesurat dels 
connectors per organitzar el 

discurs i aconseguir que sigui 
percebut com una unitat. 

L'explicació no és del tot 
ordenada. L’orador no es 

presenta i el discurs no té del 
tot diferenciades les tres parts 
(introducció, cos i conclusió) o 
bé aquestes no inclouen tota la 

informació que els pertoca. 
Només en alguna ocasió es 

fan servir connectors per 
estructurar i cohesionar el 

discurs.

L'explicació no segueix cap 
mena d’ordre ni estructura. 

No s’utilitzen connectors o bé 
s’usen de forma incorrecta o 

abusiva. 

Empra un lèxic adequat al 
tema, a l’audiència, al grau de 

formalitat i al propòsit de la 
comunicació. 

No sempre empra un lèxic 
adequat al tema, a l’audiència, 

al grau de formalitat i al 
propòsit de la comunicació.

No empra un lèxic adequat al 
tema, a l’audiència, al grau 

de formalitat ni al propòsit de 
la comunicació.

Construeix les frases 
correctament. Evita les 

oracions massa llargues, no 
utilitza mots crossa ni tics 

lingüístics.

Comet algun error en la 
construcció de les frases. A 
vegades, no les acaba. En 

alguns casos, utilitza oracions 
massa llargues, mots crossa o 

tics lingüístics. 

Construeix frases incorrectes 
o incompletes. Utilitza 

oracions massa llargues, 
mots crossa i tics lingüístics 
que dificulten la comprensió 

del missatge.

S'entén perfectament tot el que 
explica. El missatge és concís, 
no està format per continguts 

superflus.

En ocasions, costa entendre el 
que explica. El missatge té 

algun contingut superflu.

No s’entén el que vol explicar. 
El missatge conté un excés 

d’incisos o construccions que 
aporten informació supèrflua 

o òbvia. 

Repeteix conceptes, paraules 
o frases. Formula preguntes 
retòriques i posa exemples 

per esponjar el discurs i fer-lo 
fàcil d’assimilar. 

Utilitza pocs recursos per 
esponjar el discurs i fer-lo fàcil 

d’assimilar, com ara repetir 
conceptes, paraules o frases, 
formular preguntes retòriques i 

posar exemples.

No fa servir cap recurs per 
esponjar el discurs i fer-lo 
fàcil d’assimilar, com ara 

repetir conceptes, paraules o 
frases, formular preguntes 

retòriques i posar exemples.
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Interès i eficàcia 50

Mitjans de suport 5

Domini del tema 30

Atenció i interès 10

Temps 5 S'ha ajustat al temps establert.

Total 100 0 0 0

Nota 0

Els documents impresos, les 
diapositives, etc., no 

presenten errors de forma ni 
de contingut. Tenen una unitat 
d’estil i són útils per millorar la 

comprensió de l’exposició.

Els documents impresos, les 
diapositives, etc., presenten 
alguns errors de forma o de 
contingut. No sempre tenen 
una unitat d’estil i a vegades 
enterboleixen la comprensió 

de l’exposició.

Els documents impresos, les 
diapositives, etc., presenten 
nombrosos errors de forma i 
de contingut. No tenen una 

unitat d’estil i enterboleixen la 
comprensió de l’exposició.

Respon amb rigor i 
coneixement les preguntes 

que originen l’exposició i les 
que li formula l’audiència, un 

cop finalitzat el discurs.

No sempre respon amb rigor i 
coneixement les preguntes 

que originen l’exposició o les 
que li formula l’audiència, un 

cop finalitzat el discurs.

No respon amb rigor ni 
coneixement les preguntes 

que originen l’exposició ni les 
que li formula l’audiència, un 

cop finalitzat el discurs.

Capta l’atenció, implica 
l’auditori, n’observa les 

reaccions i adapta el discurs 
als interessos dels 

destinataris.

A estones, capta l’atenció, 
implica l’auditori, n’observa les 
reaccions i adapta el discurs 

als interessos dels 
destinataris.

No capta l’atenció, no implica 
l’auditori en la comunicació i 

no adapta el discurs als 
interessos dels destinataris.

S'ha excedit o li ha mancat 
temps, però no gaire.

Ha acabat molt ràpid o ha 
utilitzat molt més temps del 

previst.
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 6.3.- Prova escrita

Les preguntes que he considerat oportunes per a l'avaluació dels continguts del Nucli Formatiu i les seves 
respostes són:

1.- Classifica i descriu els processos industrials per obtenir plàstics: (0,5 punts). 
Polimerització. 
Mitjançant  un  catalitzador  s’uneixen  varies  molècules  individuals  i  homogènies  d’un  compost, 
denominat  monòmer,  per  formar una cadena de múltiples baules (eslabones)  d’aquest  i  obtenir 
molècules gegants anomenades macromolècules. Es va descobrir l’any 1930. 

Policondensació. 
Per aquest mètode, s’obtenen polièsters i  resines fenòliques. En aquest procés, dues molècules 
diferents reaccionen entre si, creant unions entre elles i formant macromolècules, obtenint a l’hora 
subproductes no polimeritzables, com per exemple aigua. Es va descobrir l’any 1910. 

Poliaddició. 
Consisteix en polimeritzar  simultàniament dos o més monòmers.  Amb aquest  mètode es poden 
obtenir productes amb millors propietats físiques i mecàniques. Es va descobrir l’any 1937. 

2.- Quines característiques han de tenir els plàstics muntats a les carrosseries d’alumini? (0,5 punts). 
Totes les peces d’elastòmers i plàstics, així com els productes d’enganxar i segellar, no han de ser 
conductors de l’electricitat. En la denominació del material, en el dibuix de les peces afectades i en 
el rètol de la columna de material han de portar la indicació: “Elektrische isolationseigenschaften” 
(característiques d’aïllament elèctric). 

3.- Quina funció tenen els additius plastificants en la conformació de peces plàstiques. (0,5 punts). 
La seva funció  consisteix  en adaptar  la  flexibilitat  i  elasticitat  del  producte fabricat  als  requisits 
d’utilització del mateix. 

. 
4.- Què és un “composite”? (0,5 punts). 

Materials amb base de resina termostable i càrregues minerals reforçades amb fibra de vidre. 

5.- Un para-xocs de plàstic és un residu perillós o un residu no perillós? I el cautxú dels pneumàtics?.(0,5 
punts). 

Tots dos son residus no perillosos. 
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6.- Enumera els vuit principals avantatges que cita el llibre sobre l’ús de plàstics aplicats a l’automòbil. (0,5 
punts). 

1.-  La  reducció  de  pes,  que  pot  oscil·lar  entre  el  17%  i  el  50%,  aconseguint  augmentar  les 
prestacions finals del vehicle. 
2.- Major resistència a la fricció (coixinets i casquets). 
3.- Absorció d’impactes sense deformar-se (para-xocs i altres elements de carrosseria). 
4.- Resistència a productes químics i  corrosió (dipòsits de combustible, d’expansió del circuit de 
refrigeració). 
5.- Possibilitat de ser pintats. 
6.- Possibilitar de combinar-los amb altres materials per millorar l’estètica del vehicle. 
7.- Alta moldejabilitat, que permet aconseguir peces variades i complexes. 
8.- Bones propietats d’aïllament tèrmic, elèctric i acústic. 

7.- Cita quatre elements d’un automòbil que es fabriquen en ABS. A quin nom corresponen aquestes sigles? 
En  quin  dels  tres  grups  de  macromolècules  es  classifica?  Cita  les  seves  quatre  propietats  més 
característiques. (0,5 punts). 

1.-  Calandres i  reixetes,  interior del  motor,  estructures del  quadre de comandament,  tapa cubs, 
espòilers i cantoneres i carenats de motos. 
2.- Acrilonitrilo-Butadieno-Estireno. 
3.- Termoplàstics. 
4.- Bona rigidesa, tenacitat, estabilitat dimensional, resistència a productes químics i bona qualitat  
de les superfícies. 

8.- Cita quatre elements d’un automòbil que es fabriquen en PP-EPDM. A quin nom corresponen aquestes 
sigles? En quin dels tres grups de macromolècules es classifica? Cita les seves quatre propietats més 
característiques. (0,5 punts). 

1.- Para-xocs, revestiments interiors i exteriors, espòilers, cantoneres. 
2.- Etileno-Propileno-Dieno-Monómero.. 
3.- Termoplàstics. 
4.-  És  elàstic  i  absorbeix  amb  facilitat  els  impactes,  és  resistent  a  la  temperatura  i  té  bones 
propietats elèctriques. Resisteix als àcids i als dissolvents. 

9.- Què significa PP-30 G H 30? (0,5 punts). 
PP- Polímer base (PP=polipropilè). 
30- Número de carbons. 
G- Càrrega de reforç (G=vidre). 
H- Forma de la càrrega de reforç (H=Fibra tallada). 
30- Percentatge de càrrega (30%). 
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10.- Què significa PE-G H 20? (0,5 punts). 
PE- Polímer base (PE=polietilè). 
G- Tipus de càrrega de reforç (G=vidre). 
H- Forma de la càrrega de reforç (H=Fibra tallada). 
20-Percentatge de la càrrega (20%). 

11.- Quins mètodes de reparació d’ABS coneixes?(0,5 punts). 
1.- Soldadura. 
2.- Acetona. 
3.- Adhesius. 

12.- Quina és la màxima temperatura a la que podem enganxar per soldadura dues peces d’un plàstic GFK? 
(0,5 punts). 

Els plàstics GFK son plàstics reforçats amb fibra de vidre, és a dir,  son plàstics termostables o 
termoendurits, i com a tals, no es poden soldar. 

13.-  Estableix  el  mètode  que  descriu  el  llibre  per  a  la  reparació  d’una peça de PE que presenta  una  
esquerda i pèrdua significativa de material. Aquesta peça està sotmesa a cops freqüents i requereix certa 
resistència. (2 punts). 

PE respon a les sigles de Polietilè, que és un plàstic termoplàstic, i com a tal, es pot treballar per  
soldadura. 
1.- Identificar el plàstic
2.- Netejar la zona i els elements a reparar. Aquesta neteja es realitza en primer lloc amb aigua i 
sabó. Es deixarà assecar i a continuació es netejarà amb un producte específic per a plàstic. No es 
poden utilitzar dissolvents convencionals.
3.-  Com que la reparació consisteix en reparar una esquerda, cal  realitzar un orifici  de 3mm al  
principi de la mateixa.
4.-  Com que a l'element  a  reparar  s'hi  han produït  petites pèrdues de materials,  cal  trobar  un 
element  de  la  mateixa  composició  i  donar-li  la  forma adequada per  tal  que  s'acobli  a  la  zona 
malmesa.
5.- Eliminar tota la pintura de la zona a reparar.
6.- Realitzar una entalla en “V” de 90º als cantons dels elements a unir. Cal tenir en compte que 
aquesta s'ha de correspondre amb la barreta d'aportació i assentar-se de forma correcta.
7.- Netejar de nou la zona d'unió amb un netejador o dissolvent que no ataqui al plàstic.
8.- Immobilitzar, si fos necessari, els cantons dels elements amb els útils de subjecció precisos per 
tal que no es puguin moure en el transcurs de la soldadura.
9.- En preparar l'equip de soldadura, és necessari deixar escalfar el soldador com a mínim 5 minuts 
per tal que aquest agafi la temperatura de treball.
10.- Realitzar una primera soldadura amb la tovera de puntejar.
11.- Preparar el material d'aportació.
12.- Realitzar una soldadura amb la tovera ràpida.
13.- Deixar refredar i tallar el material d'aportació sobrant.
14.- Si fos necessari, realitzar les operacions anteriors també per la part interior de l'element i si fos  
precís, afegint cordons transversals de reforç.
15.- Preparar la superfície per el seu embelliment. En ocasions, degut als esforços que han de 
suportar  els  elements  a  unir,  és  necessari  reforçar  la  unió  amb materials  més rígids.  Un  dels 
materials més utilitzats per a aquesta funció és la malla metàl·lica, que pot ser d'acer o alumini i  
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s'incorpora a la unió escalfant la zona d'unió fins a un estat pastós i a continuació pressionant la 
malla fins que aquesta s'introdueixi parcialment a l'interior de la zona pastosa.

14.- Estableix el mètode que descriu el llibre per a la reparació d’una peça de GU-P que presenta una  
esquerda i pèrdua significativa de material. Aquesta peça està sotmesa a cops freqüents i requereix certa 
resistència. (2 punts). 

GU  es  refereix  a  resines  de  polièster  reforçades  amb  fibra  de  vidre,  per  tant,  és  un  plàstic  
termostable i no es pot soldar. 

La resposta complerta amb fotografies es troba a les pàgines 458, 459 i 460 del tema 9 del llibre  
“Elementos amovibles” de l'Editorial Paraninfo, i no s'adjunta per evitar problemes de Copyright.

 6.4.- Autoavaluació PRL

En iniciar cada sessió o en el mateix full on els alumnes expliquin el desenvolupament de la pràctica de  
taller, caldrà afegir-hi el qüestionari d'autoavalució sobre la Prevenció de Riscos Laborals següent:

En alguns casos, pot ser preceptiu afegir-hi altres preguntes que es considerin necessàries per alguna  
pràctica concreta.

El pes en la nota del qüestionari per totes i cadascuna de les preguntes és el mateix, descartant les que no  
procedeixin pel tipus de pràctica a realitzar.

Equipament personal. Porto:
1.- Roba de treball adequada.
2.- Calçat de seguretat.
3.- Guants de protecció. Especifiqueu: Anti-tall, tèrmics, altres.
4.- Protecció ocular. Especifiqueu: Pantalla facials, ulleres, altres.
5.- Protecció acústica. Especifiqueu: Auriculars, taps, altres.
6.- Protecció respiratòria. Especifiqueu: Mascareta, altres.

Prevenció de riscos i protecció ambiental:
1.- Les eines, màquines i aparells de mesura estan en bon estat.
2.- La zona de treball està neta , sense olis, greixos o altres materials i/o eines que puguin ocasionar un  
accident.
3.- He entès la feina a fer.
4.- He entès les mesures de seguretat a aplicar per desenvolupar la tasca i les compleixo estrictament.
5.- Conec el funcionament i els ajustos que haig d'aplicar a les màquines que haig de fer sevir.
6.- Tinc clar que les eines no són per colpejar cap objecte ni la taula, ja que no són cap martell. 
7.- En acabar, he recollit les eines i he netejat el lloc de treball.
8.- He fet una recollida selectiva dels residus i els he posat en els seus contenidors específics.
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 6.5.- Coavaluació PRL

En iniciar cada sessió es passarà un qüestionari de coavaluació a un alumne, de manera rotativa, per tal  
que avaluï el grau de compliment de les mesures de Prevenció de Riscos Laborals dels seus companys.

En alguns casos, pot ser preceptiu afegir-hi altres preguntes que es considerin necessàries per alguna  
pràctica concreta.

El pes en la nota del qüestionari per totes i cadascuna de les preguntes és el mateix, descartant les que no  
procedeixin pel tipus de pràctica a realitzar.

Equipament personal. Els meus companys porten:
1.- Roba de treball adequada.
2.- Calçat de seguretat.
3.- Guants de protecció. Especifiqueu: Anti-tall, tèrmics, altres.
4.- Protecció ocular. Especifiqueu: Pantalla facials, ulleres, altres.
5.- Protecció acústica. Especifiqueu: Auriculars, taps, altres.
6.- Protecció respiratòria. Especifiqueu: Mascareta, altres.

Prevenció de riscos i protecció ambiental:
1.- Les eines, màquines i aparells de mesura estan en bon estat.
2.- La zona de treball està neta , sense olis, greixos o altres materials i/o eines que puguin ocasionar un  
accident.
3.- Ha entès la feina a fer.
4.- Ha entès les mesures de seguretat a aplicar per desenvolupar la tasca i les compleix estrictament.
5.- Coneix el funcionament i els ajustos que ha d'aplicar a les màquines que haig de fer sevir.
6.- Té clar que les eines no són per colpejar cap objecte ni la taula, ja que no són cap martell. 
7.- En acabar, ha recollit les eines i ha netejat el lloc de treball.
8.- Ha fet una recollida selectiva dels residus i els ha posat en els seus contenidors específics.
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 6.6.- Fitxes de desenvolupament del treball al taller

Identificació de tipus de para-cops i materials (nomenclatura, normes ISO...)

1.- Contextualització:
En aquesta sessió de taller el professor us ha preparat una sèrie de para-cops per tal que els identifiqueu. 

Responeu les preguntes que us proposem i descriviu amb el màxim detall el procés que heu seguit per a la 
realització de la sessió. 

Ajudeu-vos de les explicacions del llibre per al desenvolupament de l'activitat i, en cas que tingueu dubtes, 
reflexioneu amb el grup, demaneu ajuda als altres grups i, si continueu tenint problemes, demaneu ajuda al  
professor. 

Amb una càmera o un telèfon mòbil, assegureu-vos de fer fotos de tots els passos importants que seguiu,  
vigilant en tot moment que no es vegi la cara de cap company per tal de complir amb la normativa sobre  
protecció de dades.

Caldrà que lliureu la fitxa de la pràctica en pdf a través de la plataforma Moodle individualment abans de la 
data indicada pel vostre professor.

2.- Eines. Fes una llista amb les eines que creus que necessitaràs.

3.- Procediment. Descriu el procediment que creus que has de seguir.

4.- Descripció de la tasca. Anota tots els passos que finalment has seguit per a la identificació dels diferents  
tipus de para-cops i els seus materials.

Identificació de trossos de plàstic no marcats (cremant-los, tallant-los...) 

1.- Contextualització:
En aquesta sessió de taller el professor us ha preparat una sèrie de trossos de plàstic sense marcar per tal  
que els identifiqueu. 

Responeu les preguntes que us proposem i descriviu amb el màxim detall el procés que heu seguit per a la 
realització de la sessió.

Ajudeu-vos de les explicacions del llibre per al desenvolupament de l'activitat i, en cas que tingueu dubtes, 
reflexioneu amb el grup, demaneu ajuda als altres grups i, si continueu tenint problemes, demaneu ajuda al  
professor.  

Amb una càmera o un telèfon mòbil, assegureu-vos de fer fotos de tots els passos importants que seguiu,  
vigilant en tot moment que no es vegi la cara de cap company per tal de complir amb la normativa sobre  
protecció de dades.
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Caldrà que lliureu la fitxa de la pràctica en pdf a través de la plataforma Moodle individualment abans de la 
data indicada pel vostre professor.

2.- Eines. Fes una llista amb les eines que creus que necessitaràs.

3.- Procediment. Descriu el procediment que creus que has de seguir.

4.- Descripció de la tasca. Anota tots els passos que finalment has seguit per a la identificació dels diferents  
tipus de plàstics.

Reparació de para-cops de material termoplàstic

1.- Contextualització:
El para-xocs és un element del vehicle que pateix petits cops i canvis en la seva estructura degut a les 
inclemències  meteorològiques;  tanmateix  son  freqüents  les  fissures  i  trencaments  deguts  a  cops.  Per  
aquests i altres motius és freqüent en un taller haver de reparar un para-xocs de plàstic.  

A partir d'un para-cops trencat observa i analitza el dany. Després busca i proposa el millor mètode per la 
seva reparació.

En acabar, continueu amb el següent para-cops que us ha donat el professor i realitzeu el mateix estudi amb 
un altre mètode de reparació.

Amb una càmera o un telèfon mòbil, assegureu-vos de fer fotos de tots els passos importants que seguiu,  
vigilant en tot moment que no es vegi la cara de cap company per tal de complir amb la normativa sobre  
protecció de dades.

Caldrà que lliureu la fitxa de la pràctica en pdf a través de la plataforma Moodle individualment abans de la 
data indicada pel vostre professor.

2.- Eines. Fes una llista amb les eines que creus que necessitaràs.

3.- Procediment. Descriu el procediment que creus que has de seguir.

4.- Descripció de la tasca. Anota tots els passos que finalment has seguit per a la reparació 

5.- Autoavaluació. 
En finalitzar aquesta pràctica de taller fes una autoavaluació dels resultats d’aprenentatge esperats, posant 
la nota que creus que et mereixes responent a la pregunta “Sóc capaç de...?” per cada criteri d’avaluació.

Graella de notes: No sóc capaç=1, No me’n surto gaire=2, Me n'he sortit bé=3,  Sense cap problema=4

RA 1.- Identificar les deformacions sofertes en els elements no estructurals metàl•lics i sintètics seleccionant el 
mètode de reparació, en funció de la deformació plantejada.
1 Descriure els mètodes i els assajos utilitzats per identificar el tipus de material que cal mantenir, així 

com la seva constitució i les seves propietats.
2 Identificar  les  deformacions  i  els  danys  en  la  carrosseria  aplicant  les  tècniques  de  diagnòstic 

(visual, al tacte, raspat, pinta de siluetes, entre d’altres).
N.A
.

3 Descriure les característiques i l’ús d’equips i eines emprades en la conformació d’elements fixos 
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tenint en compte les seves propietats.
4 Descriure les tècniques utilitzades en els processos de desabonyegament (estirament, recolliment i 

repàs de xapa).
N.A
.

5 Reparar deformacions en elements metàl·lics tenint en compte les característiques, les formes i  
l’accessibilitat.

N.A
.

6 Reparar  elements  de  materials  sintètics  realitzant  la  preparació  dels  productes  necessaris 
(catalitzadors, resines, entre d’altres), tenint en compte les seves característiques i propietats.

7 Verificar que les operacions realitzades han tornat les formes i les característiques originals.
8 Verificar que es compleixen les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.
9 Efectuar en primer lloc la valoració del dany per determinar la reparació o bé la substitució de les  

peces.
10 Descriure les possibles alternatives de reparació, justificant la que s’ha utilitzat al final del procés.
11 Saber quins recursos has d’utilitzar per solucionar problemes.
12 Aplicar la normativa de prevenció de riscos laborals i de protecció mediambiental.

TOTAL AUTOAVALUACIÓ

Reparació de para-cops de material termostable

1.- Contextualització:
El para-xocs és un element del vehicle que pateix petits cops i canvis en la seva estructura degut a les 
inclemències  meteorològiques;  tanmateix  son  freqüents  les  fissures  i  trencaments  deguts  a  cops.  Per  
aquests, i altres motius, es freqüent en un taller haver de reparar un para-xocs de plàstic.  

A partir d'un para-cops trencat observa i analitza el dany. Després busca i proposa el millor mètode per la 
seva reparació.

En acabar, continueu amb el següent para-cops que us ha donat el professor i realitzeu el mateix estudi amb 
un altre mètode de reparació.

Amb una càmera o un telèfon mòbil, assegureu-vos de fer fotos de tots els passos importants que seguiu,  
vigilant en tot moment que no es vegi la cara de cap company per tal de complir amb la normativa sobre  
protecció de dades.

Caldrà que lliureu la fitxa de la pràctica en pdf a través de la plataforma Moodle individualment abans de la 
data indicada pel vostre professor.

2.- Eines. Fes una llista amb les eines que creus que necessitaràs.

3.- Procediment. Descriu el procediment que creus que has de seguir.

4.- Descripció de la tasca. Anota tots els passos que finalment has seguit per a la identificació dels diferents  
tipus de para-cops i els seus materials.

5.- Autoavaluació. 
En finalitzar aquesta pràctica de taller fes una autoavaluació dels resultats d’aprenentatge esperats, posant 
la nota que creus que et mereixes responent a la pregunta “Sóc capaç de...?! per cada criteri d’avaluació.

Graella de notes: No sóc capaç=1, No me’n surto gaire=2, Me n'he sortit bé=3,  Sense cap problema=4
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RA 1.- Identificar les deformacions sofertes en els elements no estructurals metàl•lics i sintètics seleccionant el 
mètode de reparació, en funció de la deformació plantejada.
1 Descriure els mètodes i els assajos utilitzats per identificar el tipus de material que cal mantenir, així 

com la seva constitució i les seves propietats.
2 Identificar  les  deformacions  i  els  danys  en  la  carrosseria  aplicant  les  tècniques  de  diagnòstic 

(visual, al tacte, raspat, pinta de siluetes, entre d’altres).
N.A
.

3 Descriure les característiques i l’ús d’equips i eines emprades en la conformació d’elements fixos 
tenint en compte les seves propietats.

4 Descriure les tècniques utilitzades en els processos de desabonyegament (estirament, recolliment i 
repàs de xapa).

N.A
.

5 Reparar deformacions en elements metàl·lics tenint en compte les característiques, les formes i  
l’accessibilitat.

N.A
.

6 Reparar  elements  de  materials  sintètics  realitzant  la  preparació  dels  productes  necessaris 
(catalitzadors, resines, entre d’altres), tenint en compte les seves característiques i propietats.

7 Verificar que les operacions realitzades han tornat les formes i les característiques originals.
8 Verificar que es compleixen les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.
9 Efectuar en primer lloc la valoració del dany per determinar la reparació o bé la substitució de les  

peces.
10 Descriure les possibles alternatives de reparació, justificant la que s’ha utilitzat al final del procés.
11 Saber quins recursos has d’utilitzar per solucionar problemes.
12 Aplicar la normativa de prevenció de riscos laborals i de protecció mediambiental.

TOTAL AUTOAVALUACIÓ

 6.7.- Graella d'observació del professor

La graella d'observació del professor contemplarà el compliment dels criteris d'avaluació i utilitzarà també 
una graella per ajudar-lo a discernir sobre el compliment de les normes de Prevenció de Riscos Laborals.

Així doncs, es preguntarà si “l'alumne és capaç de...?”  amb les següents opcions de resposta:
Graella de notes: No n'és capaç=1, No se'n surt gaire=2, Se n'ha sortit bé=3,  Sense cap problema=4

RA 1.- Identificar les deformacions sofertes en els elements no estructurals metàl•lics i sintètics seleccionant el 
mètode de reparació, en funció de la deformació plantejada.
1 Descriu els mètodes i els assajos utilitzats per identificar el tipus de material que cal mantenir, així 

com la seva constitució i les seves propietats.
2 Identifica les deformacions i els danys en la carrosseria aplicant les tècniques de diagnòstic (visual, 

al tacte, raspat, pinta de siluetes, entre d’altres).
N.A
.

3 Descriu les característiques i l’ús d’equips i eines emprades en la conformació d’elements fixos 
tenint en compte les seves propietats.

4 Descriu les tècniques utilitzades en els processos de desabonyegament (estirament, recolliment i 
repàs de xapa).

N.A
.

5 Repara deformacions en elements metàl·lics tenint  en compte les característiques,  les formes i 
l’accessibilitat.

N.A
.

6 Repara  elements  de  materials  sintètics  realitzant  la  preparació  dels  productes  necessaris 
(catalitzadors, resines, entre d’altres), tenint en compte les seves característiques i propietats.
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7 Verifica que les operacions realitzades han tornat les formes i les característiques originals.
8 Verifica que es compleixen les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.
9 Efectua en primer lloc la valoració del dany per determinar la reparació o bé la substitució de les  

peces.
10 Descriu les possibles alternatives de reparació, justificant la que s’ha utilitzat al final del procés.
11 Sap quins recursos has d’utilitzar per solucionar problemes.
12 Aplica la normativa de prevenció de riscos laborals i de protecció mediambiental.

TOTAL AVALUACIÓ

I en referència a la Prevenció de Riscos Laborals del Criteri d'Avaluació 1.12:

Equipament personal. Porta:
1.- Roba de treball adequada.
2.- Calçat de seguretat.
3.- Guants de protecció. Especifiqueu: Anti-tall, tèrmics, altres.
4.- Protecció ocular. Especifiqueu: Pantalla facials, ulleres, altres.
5.- Protecció acústica. Especifiqueu: Auriculars, taps, altres.
6.- Protecció respiratòria. Especifiqueu: Mascareta, altres.

Prevenció de riscos i protecció ambiental:
1.- Les eines, màquines i aparells de mesura estan en bon estat.
2.- La zona de treball està neta , sense olis, greixos o altres materials i/o eines que puguin ocasionar un  
accident.
3.- Ha entès la feina a fer.
4.- Ha entès les mesures de seguretat a aplicar per desenvolupar la tasca i les compleix estrictament.
5.- Coneix el funcionament i els ajustos que ha d'aplicar a les màquines que ha de fer sevir.
6.- Té clar que les eines no són per colpejar cap objecte ni la taula, ja que no són cap martell. 
7.- En acabar, ha recollit les eines i ha netejat el lloc de treball.
8.- Ha fet una recollida selectiva dels residus i els ha posat en els seus contenidors específics.
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 7.- Annex VII. Qüestionari de satisfacció

 7.1.- Introducció

Per tal de conèixer les impressions dels alumnes sobre la metodologia que s'ha seguit a classe i sobre la 
manera com el  professor  l'ha impartit  s'ha considerat  oportú  realitzar  un qüestionari  amb una sèrie  de 
preguntes que fan referència a aquests aspectes.

Val a dir que una avaluació de l'assignatura i el docent és important per tal de portar a terme una millora  
contínua que ens ajudarà a comprendre millor els nostres punts forts i els febles i a l'hora d'impartir el mòdul 
i ens permetrà modificar les activitats que hàgim preparat per tal d'adaptar-les al resultat de l'avaluació per a  
la impartició de la mateixa matèria o d'altres en els propers cursos.

És important que aquest qüestionari es passi als alumnes en una data propera a la finalització del curs per 
tal que les respostes siguin el més acurades possible, i  avisant als alumnes que la realització o no del  
qüestionari i la valoració positiva o negativa dels diferents aspectes demanats no té cap valor a efecte de la 
qualificació global del mòdul que han cursat.

En alguns casos,  es pot  considerar  oportú  que la  resposta per  part  dels  alumnes es realitzi  de forma 
anònima.  Tanmateix,  encara  que  no  s'hagi  respost  anònimament,  les  dades  recollides  hauran  de  ser 
tractades com a tal, preservant la intimitat de l'alumne a l'hora de respondre i la confidencialitat de les seves 
respostes.

 7.2.- Qüestionari de satisfacció. Preguntes

Les preguntes que s'ha considerat oportú realitzar són:

1.- T'han interessat els temes tractats
2.- T'ha agradat el mètode de treball?
3.- Ens pots explicar què és el que més t'ha agradat?
4.- I el que menys t'ha agradat?
5.- Consideres que haver fet l'auto-avaluació de les tasques t'ha ajudat a fer millor els treballs?
6.- Consideres apropiat el sistema d'avaluació?
7.- Veure i poder avaluar els treballs i les presentacions dels teus companys, t'ha ajudat a entendre més bé 
els conceptes?
8.- El sistema de treball t'ha ajudat a aprendre?
9.- Què és el que més t'ha agradat del treball en grup?
10.- I el que menys t'ha agradat del treball en grup?
11.- Creus que el mètode que ha fet servir el professor ha estat útil per desenvolupar la teva autonomia per 
aprendre tot sol?
12.- Els materials emprats i els recursos han estat adequats i suficients?
13.- Us heu sentit atesos suficientment per el professor?
14.-  T'agrairem els  teus  comentaris  sobre  la  tasca  del  professor,  així  com propostes  de millora  per  a 
properes activitats.

Essent les preguntes 3, 4, 9, 10 i 14 de resposta lliure i les restants preparades per a una escala de l'1 al 4.
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 7.3.- Aplicació de les TIC al qüestionari de satisfacció

Tal i com ja s'ha dit, aquest treball pretén afegir un plus a les teories i al test que s'han descrit, de manera  
que cal parlar de com les noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació ens poden ajudar a fer tot  
aquest procés de coneixement dels nostres alumnes d'una manera més ràpida i funcional.

El  portal  Google.cat ens  permet  en  la  seva  funció  “Google  Drive” dissenyar  formularis  i  obtenir-ne 
directament els resultats en un full de càlcul amb el que podrem treballar i, per tant, seguir processant les  
dades fins que obtinguem els resultats que es pretenien aconseguir amb el test.

Un cop tenim els resultats de les preguntes del test en un full de càlcul, caldrà dissenyar un algoritme de  
manera que els resultats del test se'ns mostrin d'una manera senzilla i  entenedora, ja que després ens 
interessarà  utilitzar-los  per  tal  de  fer  una  auto-reflexió  de  com  ha  anat  el  curs  i  de  les  impressions 
diferenciades que hagin pogut tenir el docent i els alumnes.

El qüestionari de satisfacció que he confeccionat és accessible al següent vincle:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?
formkey=dEkyZHB4Q3JlTm5BYTA1SUR2cng3NHc6MA#gid=0

A continuació es detallen tots els passos que s'han seguit fins a la obtenció dels resultats.
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 7.3.1.- Com crear el formulari

Anem a la web  http://drive.google.com i ens autentifiquem amb el 
nostre usuari de Google.

A l'esquerra hi podem veure les opcions generals de l'eina.

Simplement  hem  de  clicar  a  “Create”  i  després  a  “Form”  per 
continuar definint els paràmetres del nostre formulari. 

Un cop hem fet això, ja podem editar el títol del formulari i començar a afegir-hi preguntes.

Tenim diferents opcions de resposta:
- Per a les dades on han d'escriure, utilitzarem la opció “text” de manera que puguem conèixer el 
nom, el curs i altres dades.
- Per a les respostes en les que volem obtenir un valor numèric, utilitzarem la opció “scale” que 
permetrà als alumnes respondre en una escala que haurem prefixat. En aquest cas, s'ha dissenyat 
de l'1 al 4, essent el valor 1 “gens” i el 4 “molt”.
- En tots els casos caldrà activar la casella de resposta necessària per tal que cap alumne no en  
deixi alguna sense respondre.

A mesura que anem completant la tipologia i la informació concreta de cada pregunta, utilitzarem el botó 
“Done” (fet) per avisar al programa que podem passar a la següent pregunta.
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Imatge extreta del portal de Google Drive
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Havent omplert tot el qüestionari, tindrem una cosa semblant a:

I tindrem un polsador al final que permetrà que els alumnes enviïn les respostes del test a la nostra base de  
dades.

Imatges extretes del portal de Google Drive

Elaboració d’Activitats d’Ensenyament i 
Aprenentatge amb l'Ajuda d’Eines TIC/TAC en un 
CFGS d'Automoció.

David Mora i Aubert
Curs 2012/2013

Tutor: Herminio Martínez 67 / 70



Universitat
Politècnica de 
Catalunya

Màster en Formació del Professorat d'Ensenyament 
Secundari Obligatori, Formació Professional i Ensenyament 

d'Idiomes.

 7.3.2.- Com obtenim les dades

Un cop els alumnes responguin el test, les dades del que han respost passen a un full de càlcul de Google  
com aquest:

Imatge extreta del portal de Google Drive

Aquí tenim moltes opcions per editar el full de càlcul tals com l'edició de formats del text i les cel·les, edició  
de les fórmules i altres.

De tota manera i tal i com ja s'ha anunciat anteriorment, es considera més òptim utilitzar un full de càlcul 
ubicat localment a l'ordinador del professor per facilitar el visionat de les dades i el treball sobre les mateixes  
en cas de no tenir connexió a internet.
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 7.3.3.- Exportant les dades a un full de càlcul local

Així doncs, el proper pas que necessitarem realitzar és exportar les dades a un full de càlcul que es trobi  
ubicat a l'ordinador del professor.

Això és tant fàcil com seleccionar les diferents cel·les a exportar, copiar-les i enganxar-les directament a un 
full de càlcul que ja tindrem configurat perquè realitzi el càlcul automàticament.

Val a dir que, un cop fetes les fórmules en la primera ocasió, podem utilitzar el mateix full de càlcul per tots i  
cadascun dels cursos en els que vulguem aplicar el qüestionari. Enganxant les dades al full obtindrem els 
resultats directament.

 7.3.4.- Càlcul i anàlisi des resultats

Com que en el centre en el que vaig realitzar la resta de qüestionaris d'aquest treball no hi vaig estar fins al  
final de curs, no vaig tenir ocasió d'oferir als alumnes que el responguessin i, per tant, no he tingut dades 
reals sobre les que treballar.

Tanmateix, un cop tenim les dades en el nostre full de càlcul local, serà fàcil fer una suma de les respostes  
numèriques i dividir el resultat pel nombre d'alumnes del grup classe per tal d'obtenir una mitjana de la seva 
percepció del mòdul i llegir els comentaris de les preguntes obertes per tal de fer un anàlisi dels resultats de 
les mateixes.
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 8.- Annex VIII. Dades recopilades a l'aula (No publicable)
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