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1 INTRODUCCIÓ 
 

Aquest projecte té per objectiu la recerca en el camp de l’aprenentatge dels alumnes amb la 
integració que ha suposat les NTIC, la implantació del programa 1x1 i l’ús actual que els 
centres estan fent, així com poder veure quins són els aspectes positius i menys positius del 
mateix, i fomentar l’ús del mateix explotant els recursos que a l’actualitat es disposen. 

 

 

2 DEFINICIÓ I CONTEXT DEL PROBLEMA 
 

2.1. Programa educat 1x1 
  

2.1.1. Què és? 

 

En primer lloc m’agradaria situar el context del meu estudi definint personalment que és el 
programa 1x1, sense la objecció de escriure grans quantitats de línies. 

És tracta d’una incorporació de les noves tecnologies de la informació i la comunicació a les 
aules, orientades a l’educació centrades en un ordinador per alumne. 

 

El programa 1x1, sorgeix desprès de l’anàlisi de diferents factors per estudis de resultats 
d’informes obtinguts , com per exemple: OCDE 2007, informes PISA i altres iniciatives per 
millorar el sistema educatiu.  

 

Segons Marc Jáimex Moruno, del present màster a l’any 2011, recolzat en la II jornada sobre 
innovació a l’ensenyament de la Tecnologia, el projecte escola 2.0, els indicadors de la OCDE 
2007, informe PISA 2006, el Pirls 2006, i altres documents de suport indicats en el seu treball 
final de màster, mostra uns objectius fruit d’aquests documents que aprofito per recordar a 
continuació: 

 

“El pla EduCAT1x1 per si sol no constitueix la reforma definitiva del sistema Educatiu, si no que 
és una base sobre la que s’han de recolzar moltes altres iniciatives de millora del sistema 
Educatiu.  

Aquesta base però, està definida per una sèrie d’objectius tangibles que sí que s’han d’assolir a 
través de la implantació d’aquest projecte. Aquests objectius són: convertir l’ordinador en l’eina 
personal de treball dels alumnes, proporcionar la gratuïtat del llibre de text a Catalunya basada 
en la utilització del format digital i el model 1x1, subministrar la base per a l’educació dels 
alumnes en la “vida en un món connectat”  i situar Catalunya en el grup de països 
capdavanters en l’ús de les TIC a l’educació”  

 

Jáimez Moruno, Marc (2011) 

  

2.1.2. Des de quan s’instaura? 

 

Aproximadament i segons Ramon Farré Roure, “A mitjans desembre del 2009, la consellera 
d’Educació i el Ministeri d’ Educació varen signar un conveni de digitalització de les aules dels 
centres d’ensenyament Fruit d’aquest conveni, la Conselleria promou que centres d’educació 
secundària s’incorporin al programa 1x1, un ordinador per alumne, amb la conseqüent 
eliminació dels llibres de text i la seva substitució per material digital com a objectiu darrer” 
Farré Roure, Ramon (2010). 

 

Aquest programa, va ser impulsat per la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació 
(FCRI).  

A la següent taula és mostra la distribució de les diferents fases que té aquest programa.  
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Fase 1. Setembre 
2009 

Modalitat 1x1  Alumnat d’ESO 

Com a mínim 5 assignatures han d’utilitzar llibres 
electrònics 

Tots els professors i alumnes han de disposar 
d’un ordinador personal 

Modalitat de 
coexistència 

Alumnat d’ESO 

Fins al desembre del 2009 

Combinació de llibres de text en paper amb llibres 
electrònics 

NO cal tenir ordinador 

A partir del desembre del 2009, els centres que ho 
trobin convenient poden demanar la modalitat 1x1 

Fase 2: Desembre 
2009 

El departament d’Educació, ofereix als centres que estaven en 
modalitat de coexistència a ser modalitat 1x1, i dotar-los de la 
infraestructura i connectivitat necessàries a les seves aules. 

També s’ofereix aquest programa pilot en centres d’educació primària 

Fase 3: Fins març 
2010 

En aquesta fase es pretén que un 50% dels alumnes d’una promoció 
acabin l’ESO amb l’aplicació del programa 1x1 

Fase 4: a partir del 
març 2010 

Centres d’incorporació en aquestes dates, tot i que la aportació 
econòmica per la dotació necessària, la rebran aproximadament durant 
el mes de juny de 2010 

Taula. Fases d’implantació previstes segons pel desplegament del programa Educat 1x1. Dades extretes del 
Wikispaces del projecte IMAE 

 

2.2. L’aprenentatge davant la incorporació de les NTIC 
 

2.2.1. Les tecnologies de la informació i la comunicació 

 

L’ésser humà ha evolucionat en part a la transcendència en la creació d’objectes que han servit 
per millorar les seves condicions de vida i alhora benestar. Tots aquests canvis des de la 
creació d’eines al Paleolític fins als telèfons mòbils del segle actual constitueixen els canvis 
tecnològics que estan en constant evolució, i en aquest context situo les noves tecnologies de 
la informació i de la comunicació.  

 

Jo voldria incidir en primer lloc, en el punt de partida d’aquesta tecnologia, i el motiu que va fer 
que en certa manera, pogués sorgir i desenvolupar-se.  

La combinació del desenvolupament de la informàtica i la codificació de la transmissió de la 
informació mitjançant el cable òptic i els satèl·lits, fa possible que neixin les noves tecnologies 
de la informació i de la comunicació i que el seu progrés sigui constant fins a l’actualitat. Això 
permet que diferents ordinadors puguin estar connectats entre ells, o que existeixin les 
múltiples xarxes d’Internet i que alhora aquesta tecnologia ens permeti una transmissió i accés 
ràpid a la informació. 

 

Amb les NTIC es pot previsualitzar un nou canvi en la forma de treballar, de divertir-se, de 
comprar, de comunicació i molt probable nous canvis en la manera d’aprendre i d’ensenyar. 

 

El meu objectiu en aquest projecte és estudiar les possibilitats que tenen les NTIC per 
l’aprenentatge i la evolució que ha suposat, i com la seva incorporació als centres educatius 
ofereix una varietat de possibilitats que comportaran uns canvis en l’entorn d’ensenyament-
aprenentatge i en el que hi estan implicats tant alumnes com professors. 

 

2.2.2. L ’impacte de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació amb 
l’educació escolar 

 

La societat ha sofert diferents canvis, i les noves tecnologies de la informació i la comunicació 
han suposat un nou canvi en la societat, on molts l’han anomenat com la “societat de la 
informació”, situant a la informació com a principal protagonista. 
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La possibilitat que tenen les NTIC d’emmagatzemar informació, d’accedir amb facilitat a la 
mateixa, i sense limitació de l’espai (ja que es pot a accedir des d’un telèfon mòbil, des d’una 
tauleta, i altres aparells), i de generar més informació a la vegada, presenta una basant més 
dificultosa, i es que la gran quantitat d’informació pot conduir al caos, i a la sobresaturació de la 
mateixa, produint inclús situacions de bloqueig.  

 

Partint de l’afirmació que deia Gardner, Howard (1987) en que “les persones som des del 
començament de la vida, devoradors i processadors incessants d’informació”, penso que es 
produeix un gran salt en l’itinerari que va des de la obtenció de la informació, al coneixement.  
En aquest punt crec que l’educació escolar té una tasca molt important, ja que no serà tant el 
tenir la informació, sinó més aviat, el saber-la estructurar, el saber accedir a la informació 
adient, i per tant, l’establiment de criteris de qualitat i de fiabilitat que permetin el seu ús 
adequat. 

 

Per tant, no puc obviar que l’aparició de les NTIC  ha comportat i segueix comportant canvis en 
l’escenari educatiu, tot i que més endavant parlaré de l’adaptació real que han fet els centres 
educatius a l’actualitat. 

 

 

2.2.3. Els punts forts de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació per 
l’aprenentatge 

 

Les característiques de la NTIC més rellevants pels processos d’ensenyament i aprenentatge 
és el punt que vull tractar a continuació. 

 

Anteriorment a les NTIC han imperat molts recursos per fomentar l’aprenentatge, com 
l’escriptura, les notacions matemàtiques, les representacions gràfiques com dibuixos, 
diagrames, mapes formant tant imatges estàtiques i com imatges en moviment. Aquests 
recursos no han deixat d’existir i els utilitzem constantment en el nostre comportament humà. 
És important distingir en les diferents maneres d’aprendre, ja que no és el mateix aprendre 
llegint un text, que aprendre amb el reforç d’unes imatges ja que comporten processos 
cognitius variats. 

 

Les NTIC el que fan es partir d’aquests recursos ja existents, d’escriptura, de nocions 
matemàtiques, de imatges, donant una nova forma de transmissió, i tractament de la mateixa 
informació. Les característiques d’aquestes noves condicions pel tractament de les NTIC són 
principalment cinc:  

 

 Formalisme 

 Inter activitat 

 Dinamisme 

 Multimèdia 

 Hipermèdia 

 

es poden observar en la següent figura: 
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Figura 1. Quadre de les principals característiques de les NTIC rellevants  

pels processos d’ensenyament i aprenentatge. (Coll, C. 2005) 

 

 

Formalisme: per tal d’interaccionar amb l’ordinador que és l’instrument que ens dóna accés a 
les noves tecnologies de la comunicació i de la informació, cal realitzar diferents accions, com 
per exemple moure el ratolí per escollir una opció, escriure un text, escollir un paràmetre en un 
menú desplegable,...Aquestes accions han de produir-se en un ordre determinat, i requereix 
una planificació de les accions. 

 

Inter activitat: Aquestes accions que he parlat en la característica del formalisme, i que són 
donades per l’usuari tenen una resposta immediata, per exemple, al accedir a una pàgina web 
(acció), automàticament només prenent la tecla corresponent, podem obrir la pàgina per 
realitzar allò que ens convingui. NO obstant, aquesta interactivitat no garanteix en cap moment 
que el coneixement sigui millor, i que l’aprenentatge sigui més identificatiu. 

 

A part d’aquesta interacció, cal dir que aquesta tecnologia en l’àmbit dels nens i adolescents, 
els genera una actitud positiva i tenen major motivació per aprendre, i la implicació de 
l’aprenentatge amb la integració de les NTIC millora considerablement en la majoria de casos. 

 

Dinamisme: Aquesta característica ens indica una certa peculiaritat en la transmissió de la 
informació, ja que ens permet ampliar el ventall del coneixement, per la creació d’objectes, 
entorns virtuals per tal d’aprendre i ensenyar. 

 

Multimèdia: la combinació de diferents elements com són les imatges, amb el text, amb el so 
ens permet escollir un sistema de representació que serà més adient per un tema o per un 
altre, ja que segons el que escollim ens permet un processament cognitiu millor que d’altres. 
Aquesta característica no garanteix un bon aprenentatge, ja que tot depen de la qualitat de la 
representació, del caràcter i motivació que presenti l’alumne, i de la metodologia emprada de 
l’ensenyament-aprenentatge. 

 

Hipermèdia: Aquest canvi en la forma de mostrar la informació pot tenir una doble basant: pot a 
millorar l’aprenentatge i facilitar la comprensió, o pel contrari pot generar confusió i produir una 
comprensió superficial.   

 

2.2.4. El procés d’aprenentatge-ensenyament amb les NTIC  

 

Les noves tecnologies de la informació i la comunicació ofereixen un ampli ventall de 
possibilitats en el context escolar, i suposen un impacte en el seu procés d’ensenyament-
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aprenentatge, que van des de l’equipament tecnològic utilitzat, les aplicacions utilitzades, la 
major o menor interacció que es produeix, i el caràcter d’aquesta interacció. 

 

Diferents autors com Martí, Harasim, i CTGV entre d’altres distingeixen entre diferents 
classificacions que estan vinculades en el procés d’aprenentatge. 

 

Primera classificació: 

 Ensenyament assistit per ordinador (EAO) 

 Els sistemes intel·ligents de l’ensenyament assistit per l’ordinador (IEAO) 

 Micro mons informàtics 

 Entorns d’aprenentatge que integren els ordinadors amb altres recursos didàctics 

Martí, E (1992) 

 

Segona classificació. Aquesta classe, distingeix entre 3 tipologies de les xarxes de treball: 

 Computer network. Amb la finalitat de reforçar la impartició dels cursos tradicionals de 
manera presencial o a distància. 

 Campus virtuals. Mitjà per impartir l’ensenyament d’un curs, o part d’ ell, amb la finalitat 
de complementar les activitats presencials, i en altres casos substituir-les. 

 Xarxes de treball amb ordinador entre diferents comunitats d’ensenyament i 
aprenentatge, amb l’objectiu de compartir i construir conjuntament el coneixement. 

Harasim (1995) 

 

En definitiva, aquestes classificacions esmentades, i entre d’altres que s’han fet durant els 
últims anys, ens mostren les diverses aplicacions educatives de les NTIC, podent adoptar un 
caràcter puntual, o constituir un entorn d’ensenyament-aprenentatge diferent al tradicional. Per 
un altra banda, el model pedagògic té un pes principal en la implantació de les tecnologies de 
la informació i comunicació a les escoles. 

 

César Coll (2004), fa un plantejament de les utilitats educatives amb les NTIC, que 
particularment he trobat interessant i que a continuació explico, partint de les seves teories.  
 

La clau principal en l’abast i repercussió dels usos educatius de les NTIC, la formen tres 
elements: el professor, els alumnes i els continguts, que constitueixen tres vèrtex d’un triangle 
interactiu, sent de vital importància les interaccions que hi hagin entre ells.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquest punt voldria fer diferents consideracions referides a l’espai en que es produeixen les 
interaccions:  

ɕ Coincidència d’espaitemps. La formen els contextos escolars més tradicionals, i les 
més generalitzades, on l’ús de les NTIC i la interacció del triangle es troba situat en un 
espai físic (aula) i en un temps concret. Aquest espai té la característica de que el 
comunicació utilitzada entre les diferents interaccions entre els vèrtex del triangle es 
mitjançant llenguatge oral. 

ɕ No coincidència d’espaitemps. En aquest entorn, les noves tecnologies de la informació 
i la comunicació permeten la creació d’un entorn virtual on es puguin produir les 
interaccions entre els diferents punts del triangle: professor, alumnes i continguts no 
necessàriament coincideixin en el mateix lloc i temps per tal que es produeixi la 

Els continguts 

El professor Els alumnes 
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trobada. La comunicació en aquest entorn virtual, suposa un llenguatge no verbal, i es 
centra en una interacció telemàtica, en un llenguatge escrit i en imatges.  
 

El procés de construcció del coneixement està influenciat per diversos factors que fan que no 
sigui un procés uniforme. Aquests factors bàsicament són:  

ɕ La intensitat de les interaccions.  
 Utilització de gran varietat de recursos tecnològics  
 Utilització limitada de recursos tecnològics. P.ex. només fan ús del correu 
 electrònic entre professor i alumne  

ɕ Naturalesa de les interaccions.  
 Interacció sincrònica. En el procés d’ensenyament-aprenentatge, on el 
 professor i alumne, i alumne amb altres alumnes coincideixen en un entorn 
 virtual. 
 Interacció asincrònica. En el procés d’ensenyament-aprenentatge, on el 
 professor i alumne, i alumne amb altres alumnes no coincideixen en un entorn 
 virtual. 

ɕ El disseny i funcionament de l’entorn d’ensenyament-aprenentatge 
 Sense la figura del professor. Són entorns en que el paper del professor, passa 
 a un segon terme, és a dir, l’alumne té els materials i recursos necessaris per 
 realitzar un auto aprenentatge, i el professor té el paper de consultor. 
 Amb la figura del professor. En aquests entorns, el professor té un paper 
 fonamental per la transmissió del coneixement, (com en entorns presencials), 
 però la diferència radica en que els alumnes poden estar en punts 
 geogràficament separats, i la tecnologia els fa de nexe en aquesta separació. 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 2. Enciclopèdia Wikimedia Commons.  

Autor: Dayfers (2010) 

2.2.5. Educació 2.0 

 

 

Un cop esmentats diferents classificacions pel procés d’aprenentatge, voldria parlar de 
l’educació actual en un terme que s’està tractat, conegut per l’educació 2.0. Per parlar d’aquest 
terme, m’he basat en un article redactat per Jordi Adell (doctor en filosofia i ciències de 
l’educació per la Universitat de València i professor titular de l’Àrea de didàctica i organització 
escolar en el departament d’educació de la universitat Jaume I a Castellón).  

Article accessible a <https://portfoli-vinaros.wikispaces.com/file/view/Educaci%C3%B32-0-
JordiAdell.pdf> 

 

http://www.edu.uji.es/
http://www.uji.es/
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Podria dir-se que aquest terme d’Educació 2.0 es tracta d’una actitud, que comporta un canvi 
en trencar els blocs d’educació tradicionals, on les escoles són punts aïllats, per que entre les 
diferents escoles es produeixi una connexió, mitjançant xarxes diferents.  

 

L’objectiu que es pretén amb aquest concepte, és que la gran quantitat de documentació 
afavoreixi l’aprenentatge tant dels alumnes com dels docents, i evoluciona a un aprenentatge 
que va més enllà de l’aprenentatge formal, per convertir-se en un aprenentatge informal i auto 
dirigit que acompanya a la persona al llarg de la seu recorregut personal i professional.  

 

Per tant crec que aquest punt és essencial, per què és una de les tasques dels docents: 
transmetre als alumnes que l’aprenentatge és constant i evolucionarà al llarg de la seva vida, 
donat que estem en constant evolució.   

 

Mostraré uns gràfics, en els que es pot observar la evolució que ha sofert el model de web 1.0 
al model de web 2.0 

 

 
Figura 3. La web 1.0 (basada en una il·lustració de Fréderic Cozic  

accessible en <http://blog.aysoon.com/Le-Web20-illustre-en-une-seule-image>. 

 

 

Aproximadament a l’any 2000, aquest tipus de web 1.0, tractava de mostrar uns documents 
(textos i imatges estàtiques), incorporades per un únic administrador, i on els internautes 
podien consultar. 
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Figura 4.  La web 2.0 (basada en una il lustració de Frédéric Cozic  

accessible en <Http://blog.aysoon.com/Le-Web20-illustre-en-une-seule-image>. 

 

Aquesta evolució cap a la web 2.0, forma una primera revolució on es produeix un canvi en la 
informàtica de sobretaula, on tots els documents i imatges resideixen dintre del disc dur, per 
convertir-se en una plataforma situada en “el núvol” on la informació ampliada per una major 
banda ampla que permet obtenir textos, imatges, vídeos, serveis de comunicacions com 
xats,...està en xarxa i a l’abast de tots els usuaris que vulguin accedir-hi. 
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2.3. Ús a l’actualitat del programa 1x1   
 

Per tractar aquest apartat, m’he basat en dues preguntes que he realitzat als meus companys 
del màster, que m’han ajudat a fer-me una idea de la implantació d’aquest programa 1x1, en 
els centres en el present. 

 

A la figura 5, es mostren les preguntes realitzades als alumnes del màster, curs 2012-2013, 
tenint en compte els alumnes que estan realitzant el curs complert, i per tant, el practicum. 

 

 

1) En el centre de pràctiques on estàs, està implantat el programa 1x1? 

A Si 

B No 

 

2) En cas que estigui implantat, quina és la metodologia? 

 

A Llibre digital 

B Activitats interactives 

C Activitats interactives amb altres suports com pissarres digitals 

D  Està implantat, però no l’utilitzen o l’han deixat d’utilitzar 

 

 
Figura 5.  Exemple de les preguntes realitzades al curs del màster (2012-2013) 

 

El resultats obtinguts fruit d’aquesta enquesta, estan recollits en la següent taula: 

 

 1 2 
Observacions 

Centre A B A B C D 

1 X    X   

2 X     X La xarxa no funciona, i no 
el poden fer servir 

3  X      

4 X     X Està implantat però no el 
fan servir 

5 X    X  El centre disposa d’uns 
ordinadors portàtils 
comuns per tots els 
estudiants però són 
itinerants, i només 

s’utilitzen quan la classe 
està desdoblada 

6  X      

7  X      

8  X      

9 X  X     

10 X     X La wifi té moltes 
incidències 

11 X    X  Fan activitats interactives 
amb altres suports com 

pissarres digitals 

12  X      

13 X  X     

14 X     X Fa dos cursos que no el 
fan servir 

15 X  X     
Taula 1: Resultats obtinguts de l’enquesta realitzada als alumnes del màster, curs 2012-2013 
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En aquest gràfic es pot veure el percentatge, en funció del nombre de centres que he realitzat 
l’enquesta, on han implantat el programa 1x1.  

 
Figura 6.  Gràfic de resultats respecte a la implantació del programa 1x1  

 

Com es pot veure a la figura 6, els resultats obtinguts respecte a 15 centres, on 10 centres han 
implantat el programa, i 5 centres no ho han implantat. Aquests resultats ens indiquen que un 
67% dels centres han implantat aquest programa, per tant, es pot afirmar que més del 50% de 
centres té la voluntat d’integrar aquest recurs, i per tant, la integració de les NTIC a l’escola i en 
el procés d’ensenyament – aprenentatge dels alumnes.  

 

La segona pregunta que vaig plantejar al meus companys, va ser, que en el cas que en el 
centre tinguessin implantat el programa 1x1, quina metodologia feien servir, donant a escollir 
entre 4 paràmetres: llibre digital, activitats interactives, activitats interactives amb altres suports 
com pissarres digitals i la última en el cas que estigui implantat però no l’utilitzen o l’han deixat 
d’utilitzar.  

Resultats obtinguts respecte a 10 centres (vinculat al gràfic anterior): 3 centres, utilitzen el llibre 
digital, 3 centres treballen utilitzant en alguns casos activitats interactives amb altres suports, 
com pissarres digital, i 4 centres el van implantar però no l’utilitzen. 

 
Figura 7.  Gràfic de resultats respecte a la metodologia aplicada  

en els centres d’implantació del programa 1x1  

 

En aquesta següent figura 7, es mostra la utilitat que s’empra als centres que han implantat el 
programa, i la dada més detonant que jo veig és el 40% de centres que han implantat aquest 
programa, però que no l’utilitzen, i per tant, han retornat a la metodologia tradicional o d’origen 
de l’escola, i 30% que utilitzen el programa amb llibres digitals, però sense cap tipus de suport 
més, vull dir que potser han tingut el propòsit d’implantar el programa, però a la realitat, la 
metodologia d’aprenentatge és la mateixa, ja que utilitzen el llibre digital, com un llibre de text. 

 

En conclusió, jo veig que aquests gràfics ens mostren la realitat del que ens trobem a les 
escoles a l’actualitat i que ens indueix a pensar que a la majoria d’escoles no s’ha implantat el 
programa 1x1, o no s’ha comprès la utilitat que pot aportar.   

67%

33%

IMPLANTACIÓ DEL PROGRAMA 1X1 
EN 15 CENTRES

SI

NO

30%

30%

40%

METODOLOGIA PROGRAMA 1X1

LLIBRE DIGITAL

ACTIVITATS INTERACTIVES 

ACTIVITATS INTERACTIVES AMB 
ALTRES SUPORTS COM PISSARRES 
DIGITALS

ESTÀ IMPLANTAT PERÒ NO 
L'UTILITZEN O L'HAN DEIXAT 
D'UTILITZAR
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2.4. Anàlisi i observació de l’ús del programa 1x1 en un centre  
  

 

Em centraré en un dels 15 centres per desenvolupar aquest punt.  

El centre escollit és en el que jo he pogut fer observació directa, ja que és on he estat durant tot 
el temps de pràctiques.  

 

En primer lloc es tracta d’una escola concertada. Durant el curs 2009/2010 aquest centre va 
participar en el projecte Educat 1x1 al primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria i al Cicle 
Superior de Primària amb ordinadors personals i llibres digitals. Durant el curs 2011/2012 es 
van implantar en el segon cicle de l’Educació Secundària Obligatòria i a Batxillerat. 

 

A part l’escola està dotada d’algunes pissarres digitals a diferents aules, com són l’aula de 
tecnologia i el laboratori. 

 

El centre participa en el programa eduCAT 2.0 i ha aplicat mitjançant el programa 1x1 aquest 
recurs. Els alumnes des de primària fins a batxillerat, utilitzen els ordinadors com a mitjà 
d’aprenentatge, en el que cada assignatura disposa d’un llibre digital, i tota la informació de 
l’escola, es troba en una plataforma virtual, en la que cadascú pot accedir mitjançant una clau 
d’accés facilitada pel centre, on els pares i mares, també tindran accés i podran alhora realitzar 
altres gestions. 

 

“El Programa eduCAT 2.0 respon a la voluntat de generalitzar l'ús de les tecnologies per a 
l'aprenentatge i el coneixement (TAC) a la totalitat dels centres del Servei d'Educació de 

Catalunya. Així, doncs, eduCAT 2.0 agrupa totes les actuacions del Departament 
d'Ensenyament per promoure l'ús dels instruments digitals en els processos d'ensenyament i 

aprenentatge.”  

(Generalitat de Catalunya, Departament d’Educació, eduCAT 2.0, 2011) 

 

Cada alumne porta un ordinador portàtil a l’escola i el centre assigna una clau per alumne i 
tutors legals del mateix perquè pugui tenir accés al campus virtual i per tant, accedir a les 
assignatures, als llibres de text, a les activitats pròpies del llibre de text,...  

 

Totes les comunicacions escola-familia es realitzen mitjançant aquest portal o campus virtual, 
inclús la comunicació diària de l’assistència de l’alumne a classe, o la sol·licitud d’una cita amb 
qualsevol professor o tutor, el butlletí de les notes, les comunicacions extraordinàries, el 
calendari escolar,...entre d’altres. 

 

Derivat de la implantació del programa 1x1, hi ha normativa d’utilització dels ordinadors 
portàtils, tal com són per exemple el cas de les bateries, ja que cada ordinador ha d’estar 
carregat pel matí, i la bateria no es pot carregar a l’escola fins la tercera hora del matí, 
aproximadament fins les 12:00 del matí.  

 

La dinàmica del curs i metodologia d’aprenentatge al estar implantat aquest programa ha variat 
en el sentit de que han substituït els llibres de text habituals, pels llibres de text digitals.  

 

El centre lliura a cada professor de l’escola un ordinador portàtil particular, on també disposen 
de les llicències respectives de les matèries que imparteixin, i dels accessos corresponents a 
les aules on realitzin les classes. 

 

A cada classe, hi ha un ordinador de sobretaula, connectat al canó on el professor pot obrir el 
llibre de text digital, i projectar-ho a la pantalla, per tal que serveixi de suport de les seves 
explicacions. 
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A la taula 2, se’ns mostren els diferents aspectes positius i negatius, fruit de la meva observació 
personal: 

 

Aspectes Positius Aspectes Negatius 

Ús constant de les NTIC, i integració amb els 
programes, i usos que comporta 

Quan hi ha problemes en les xarxes, o 
connexions, tant a casa, com a l’escola, 
l’alumne / professor es troba nuu i és 
dependent de factors externs per tal de 
realitzar la seva feina 

Facilitat per accedir als llibres digitals, i accés 
a molta informació derivada de la unitat 
didàctica 

Caducitat de les llicències dels llibres digitals   

Millora en la comunicació i en l’historial de 
l’alumne, tant de la família com de l’escola  

Ús d’aquest recurs per part d’algun professor, 
com si fos l’únic i adoptant una actitud 
passiva i tracte distanciat amb els alumnes.  

Adaptació a l’evolució tecnològica, societat 
actual i en les eines utilitzades pels 
adolescents, donant un nou aire en la forma 
de treballar que afavoreix la seva motivació 
en molts aspectes. 

Utilització del llibre digital, on finalment es 
tracta d’un llibre digitalitzat, per tant, a nivell 
d’ensenyament-aprenentatge, en molts 
aspectes és el mateix punt.  

 Manca de control als alumnes en la utilització 
d’altres programes, Internet,...durant les 
hores de classe. 

Taula 2: Aspectes positius i negatius de la observació en un centre del programa 1x1  

 

Tal com indico en l’últim punt (aspecte negatiu), la implantació del programa 1x1, no provoca 
un canvi fort en la dinàmica d’aprenentatge de l’alumne, i tampoc en la d’ensenyament per part 
del professor, ja que l’adaptació ha estat únicament en el tipus de suport, substituint un llibre de 
text, per un llibre “escanejat”, on els alumnes el poden consultar de manera telemàtica. 
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3 DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ. PROPOSTA D’INNOVACIÓ 
 

Pel desenvolupament d’aquest apartat m’he basat en la realització d’un experiment hipotètic, 
(ja que no ha estat possible dur a terme el mateix en el centre de pràctiques), i donat que el 
centre té 3 línies, la meva proposta d’innovació es basa en l’aplicació de tres metodologies 
diferents per cada línea d’un mateix nivell i de la mateixa unitat didàctica.  

 

3.1. Context del centre  
 

Parteixo d’un centre on el programa 1x1 està aplicat de tal manera que els llibres digitals 
s’utilitzen com els llibres de text, per tant la metodologia d’aprenentatge continua éssent la 
mateixa.  

 

3.2. Dades  
 

Nom de l’assignatura on es duria a terme la innovació: Tecnologies 

Curs: Primer ESO (1rA) 

Unitat didàctica: Les eines a l’aula de tecnologia 

Trimestre: Primer trimestre 

 

3.3. Esquema de la proposta 
 

 

 
Figura 8.  Proposta d’innovació. Comparació de tres metodologies i  

valoració dels resultats obtinguts a nivell d’aprenentatge 

 

Com es mostra a la figura 8, la proposta consisteix en comparar els resultats que se’n derivin 
de l’aplicació de diferents metodologies en un mateix nivell, de les que només desenvolupo la 
referent al curs de 1rA, metodologia: aprenentatge-cooperatiu amb activitats virtuals, on el que 
principalment pretenc, és valorar el grau d’aprenentatge que han assolit les diferents classes, 
amb una única unitat didàctica, el seu grau de motivació per l’estudi de la matèria i tema a 
tractar, i per últim l’ús de recursos ja existents a diferents webs, i eines de comunicació per 
valorar l’ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació, per tal de que no 
consisteixi merament en una digitalització d’un llibre ja existent, sinó un canvi en la manera de 
treballar, que comporta un canvi de metodologia on el professor també està implicat. 

 

• Metodologia: aprenentatge -
cooperatiu amb activitats virtuals1r A

• Metodologia Expositiva amb llibres 
digitals 1r B

• Metodologia Expositiva sense 
llibres digitals1r C
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3.4. Metodologia per la realització de la proposta en el curs de 1rA 

 
La metodologia d’aprenentatge, consistirà en partir del model d’A/C per desenvolupar la 
innovació i aplicant recursos webs, com les activitats virtuals del JClic, i altres recursos per tal 
que els alumnes aprenguin fent, de manera que deixem el llibre de text, per tal de concentrar la 
activitat didàctica en un feed-back d’informació que entra i surt, aprofitant la cooperació amb els 
companys, els recursos informàtics (ordinadors personals) i els telemàtics. 

 
3.4.1. Objectius formatius:  Al finalitzar la sessió l’alumne serà capaç de : 

 

∞ Descriure i utilitzar les eines i els materials apropiats per a treballar. 
∞ Observar les normes d’ús i de conservació de les eines. 
∞ Triar les eines i els instruments més adients per a l’operació que s’ha de realitzar. 
∞ Reconèixer els instruments de suport i de fixació: el banc de treball, el cargol de banc, 

el serjant, el capçalet i el serrabiaixos. 

∞ Reconèixer les eines de tall, de perforació, de percussió, de fricció, d’abrasió o fricció, 
de subjecció, eines passives, per a cargolar, per mesurar, per adherir, soldar i per a 
descargolar i saber identificar l’ús d’aquestes. 

 
3.4.2. Mida dels grups:  Els grups estaran formats per 3 persones i en total hi hauran 10 
grups. Els grups els formarà el professor segons l’ordre de la llista de classe, però numerant de 
l’ 1 al 10 respectivament  i els alumnes amb el mateix nombre, constituiran un grup. Per tant, 
existiran dos tipus de grups: els grups d’origen (els membres del grup, tractaran continguts de 
la unitat didàctica diferents) i grups d’experts (els membres del grup tractaran el mateix 
contingut de la unitat didàctica) A la taula 3 es pot veure la distribució dels grups: 
 
Num. 
llista 

Assignació 
grup 

Num. 
llista 

Assignació 
grup 

Num. 
llista 

Assignaci
ó grup 

 Grups origen Grups d’experts 

1 1A 11 1B 21 1C  1A + 1B + 1C 1A+2A+3A+4A+5A 

2 2A 12 2B 22 2C  2A + 2B + 2D 1B+2B+3B+4B+5B 

3 3A 13 3B 23 3C  3A + 3B + 3C 1C+2C+3C+4C+5C 
4 4A 14 4B 24 4C  4A + 4B + 4C 6D+7D+8D+9D+10D 
5 5A 15 5B 25 5C  5A + 5B + 5C 6E+7E+8E+9E+10E 
6 6D 16 6E 26 6F  6D + 6E + 6F 6F+7F+8F+9F+10F 
7 7D 17 7E 27 7F  7D + 7E + 7F  
8 8D 18 8E 28 8F  8D + 8E + 8F  
9 9D 19 9E 29 9F  9D + 9E + 9F  
10 10D 20 10E 30 10F  10D + 10E + 

10F 
 

Taula 3.  Distribució dels grups pel treball cooperatiu 

 
La distribució del contingut a treballar per cadascú serà de la següent manera: 

Grup A i D:Eines de tall / Grup B i E:Eines de percussió / Grup C i F: Altres eines 

 
3.4.3. Materials: Els documents que es lliuraran a l’alumne, són els següents:  

   
Annex 1. Temporització de la unitat didàctica 
Annex 2. Rúbrica d’avaluació 
Annex 3. Qüestionari de qualitat alumnat 
Annex 4. Llibre Tecnologia-1.  
Annex 5.  Activitats de la unitat. llibre Tecnologia-1.  
Annex 6. Activitats Jclic. Quaderns digitals. Accessible a  
 <http://clic.xtec.cat/quaderns/biblioteca/ferramentes_ca/html/index.htm?&appl=http://clic
.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/appl/&css=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/css/&js=htt
p://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/scripts/&lang=ca&skin=default&biblio=true&xml=ferra
mentes_ca/ferramentes_ca.xml&base=ferramentes_ca&skin=default&section=0&lang=ca
> 
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3.4.4. Temporització: Aquesta unitat didàctica la treballarem en 10 sessions de cinc 
setmanes. A la taula 4, es pot veure la temporització de les sessions: 

 

Taula 4.  Temporització de les sessions de la unitat didàctica,  

per la metodologia d’ aprenentatge-cooperatiu  

 

3.4.5. Altres conceptes metodològics per l’activitat 

En aquest apartat, voldria indicar el desenvolupament d’altres punts per la clara comprensió del 

treball cooperatiu, tals com: els rols, el criteri d’èxit, la interdependència positiva, la exigibilitat i 

Sessió Tasca a desenvolupar Temps 

01 Durant la primera sessió, el professor introdueix la unitat didàctica i explica que 
durant aquesta unitat didàctica, el treball serà per AC (aprenentatge - cooperatiu ) 

15’ 

Explica el funcionament de l’aprenentatge – cooperatiu 15’ 

Lliura els documents de suport i materials 10’ 

Elaboració dels grups. (indicats en apartats anteriors) 15’ 

Indica les tasques pel 
proper dia de classe 

Cada alumne ha de lliurar al professor per la propera 
sessió un resum (suport .doc)  amb: 

 Funcions del tipus d’eina (cadascú les que li 
hagin tocat) 

 Tipologies d’aquest grup d’eines (imatges) 

 Elements de seguretat del tipus d’eines 

05’ 

02 Durant aquesta sessió, es reuniran per grups d’experts, i caldrà que amb 
l’ordinador portàtil,cadascú faci l’enviament dels seus esquemes entre ells, amb cc 
al e-mail del professor/a.  

05’ 

El grup d’experts elaborarà un document conjunt 50’ 

El portaveu del grup d’experts, serà el encarregat d’enviar al professor amb cc a 
tots els seus companys el document final 

05’ 

03 En aquesta sessió, el professor ja haurà corregit els documents finals de cada grup 
d’experts 

05’ 

L’activitat individual Cada alumne farà les activitats virtuals del jClic, 
corresponents a la part que hagi treballat. Haurà de fer un 
captura pantalla de les diferents pàgines i enviar-li al 
professor 

55’ 

04 Es reuniran els grups origen. Caldrà que cadascú: 05’ 

 Expliqui la seva part als altres, adoptant els rols que queden descrits en el 
proper apartat. 

45’ 

 Enviï el document resultant del grup d’experts corresponent per e-mail 
amb cc al professor/a 

08’ 

Tasques pel proper 
dia 

Cada alumne caldrà que miri les parts dels companys dels 
seus grups origen 

02’ 

05 Activitat individual Cada alumne farà les activitats virtuals del jClic, 
corresponents a la part dels seus companys. Haurà de fer 
un captura pantalla de les diferents pàgines i enviar-li al 
professor 

60’ 

06 Els grups origen elaboraran un document conjunt amb imatges. (Suport .ppt) de 
màxim 8 diapositives, amb tot el recull del conjunt 

60’ 

07 Elaboració del power-point  55’ 

Caldrà que un membre del grup d’origen, enviï al professor/a el document amb cc a 
la resta de companys 

05’ 

08 Presentació de les exposicions power-point (05’ per grup) 60’ 

El professor indica als alumnes que voluntàriament vulguin la possibilitat de fer les 
activitats de llibre de text, per tal de consolidar els seus coneixements 

10’ 

09 Prova individual 60’ 

10 El professor lliura les qualificacions i resol els dubtes que hi hagin 30’ 

El professor lliura un qüestionari per valorar com ells han vist el plantejament de la 
respectiva unitat didàctica 

30’ 
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responsabilitat individual, habilitats socials en joc, tasca individual, i les competències bàsiques 

que es treballen en aquesta activitat. 

Rols:  A la quarta sessió, durant la posada en comú de cada expert, cada membre del grup 

disposarà d’un rol diferent: el que explica, el que anota, i el que controla el temps, i aquests 

aniran canviant en funció del membre que expliqui. Durant la reunió del grup d’experts i haurà 

un d’ells que farà el paper de portaveu, i aquest el designarà el professor 

Criteri de èxit: Si a l’avaluació individual, la mitjana de la nota és superior a 7 punts, cada 

membre del grup tindrà 0,5 punts més respecte a la nota final, aquest concepte l’anomeno 

punts+ 

Interdependència positiva: Totes les intervencions estan connectades entre elles, i depenen de 

l’èxit final. Com ja he dit a l’apartat anterior, la valoració final del grup farà que la qualificació 

final canviï en funció dels resultats. A més, finalment es tracta de que tots els alumnes 

assoleixin tots els objectius formatius, independentment que sigui la part que s’han preparat o 

no. 

Exigibilitat/responsabilitat individual: Cada membre del grup, serà responsable de la seva part, i 

haurà de tenir present que finalment farà un examen i que hi haurà una part individual, però de 

tots els tipus d’eines. Per tant, ha de tenir clar, que la preparació de la seva part dependrà i/o 

afectarà a les altres parts.  

Habilitats socials en joc: Cal que els estudiants al treballar disposin les taules i les cadires per 

mirar-se de cara, i per tant, interaccionar entre ells d’una manera còmoda i mitjançant un 

llenguatge entre iguals. Independentment de que el grup sigui l’original o el grup d’experts, 

caldrà que sempre es disposin de la mateixa manera.  

Tasca individual:  Partint del document que el professor lliurarà a cadascú i un cop distribuïts 

els grups, on tots sàpiguen que han de preparar-se, cada alumne s’ha de llegir les eines que li 

ha tocat i fer un esquema, o llistar-les amb un mapa conceptual, o un resum, per tal de tenir-ho 

molt clar, i a la propera sessió posar-ho en comú amb el grup d’experts per a posteriorment 

explicar-ho al grup. També haurà de fer individualment les activitats virtuals del jClic (quaderns 

Virtuals) i la prova individual al final de la unitat didàctica. 

Competències bàsiques que es treballen amb l’activitat:  

A la taula 5, es mostren les competències que es tracten en la unitat de les eines de l’aula de 

tecnologia, i que a continuació de la mateixa explico en quins aspectes es treballen. 
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Taula 5.  Competències bàsiques de la unitat de primer d’ESO.  

Les eines de tecnologia 
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Tractament de la informació i competència digital 

∞ Cercar, captar, seleccionar, registrar i processar la informació, amb l’ús de tècniques i 
d’estratègies diverses segons la font i els suports que s’utilitzin (oral, imprès, audiovisual, 
digital). 

∞ Comunicar la informació i els coneixements adquirits. 
 

Competència matemàtica 

∞ Entendre i resoldre problemes i situacions relacionats amb la vida quotidiana, el 
coneixement científic i el món laboral i social. 

 

Competència d’aprendre a aprendre 

∞ Ser conscient del que es pot fer amb ajuda d’altres persones o recursos. 
∞ Disposar d’un sentiment de competència personal (desenvolupament de les actituds, la 

motivació, la confiança en un mateix i el gust d’aprendre). 
 

Competència d’autonomia i iniciativa personal 

∞ Capacitat d’elegir amb criteri propi, d’imaginar projectes i de portar endavant les accions 
necessàries per a desenvolupar les opcions i els plans personals en el marc de projectes 
individuals o col·lectius. 

∞ Transformar de les idees en accions, és a dir, proposta d’objectius i de planificació i 
realització de projectes individuals o col·lectius. 

 

Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 

∞ Interpretar i apropiació dels coneixements sobre els fets i els processos. 
∞ Adquirir les destreses associades a la planificació i al maneig de solucions tècniques 

seguint criteris d’economia. 
∞ Utilitzar els valors i criteris ètics associats a la ciència i al desenvolupament tecnològic. 
 
 
 
 
3.4.6. Avaluació dels estudiants: L’avaluació consistirà en una nota individual que té un pes 
d’un 40% respecte al total de la nota i una nota per treball en grup cooperatiu que té un pes 
d’un 60% respecte al total de la nota. La notes, tant individual com de treball cooperatiu, tindran 
a veure amb els ítems exposats a les  rúbriques següent, i la nota individual alhora 
condicionarà a que desprès el grup en conjunt pugui obtenir els punts.  
 
Els continguts a avaluar seran els que constin a les rúbriques que es mostren a continuació, en 
les taules 6 i 7. També es mostren els barems de qualificació en les respectives taules 8 i 9. I 
finalment a la taula 10, incorporo un exemple de qualificació d’un alumne amb la utilització de 
les respectives rúbriques. 
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Rúbrica d’avaluació de la unitat didàctica 
 
En aquest apartat es pot veure a la taula 6, els ítems que composen la rúbrica d’avaluació per 
la tasca individual que desenvolupi l’alumne, així com a la taula 7, hi ha els ítems que formen la 
rúbrica d’avaluació del treball cooperatiu.  
 
A la rúbrica d’avaluació pel treball individual de l’alumne, es dona especial importància a la 
prova individual, ja que té un pes del 50% respecte el conjunt del treball de l’alumne, i la resta 
és una valoració de les tasques desenvolupades pel mateix durant les sessions prèvies a la 
prova o control d’avaluació. 
 
A la rúbrica d’avaluació del treball cooperatiu, el pes principal el té el treball en conjunt pels 
grups origen, on es reflexa la feina que han realitzat en conjunt, i per tant, si han treballat 
cooperativament. 
 
També es valora la tasca a nivell cooperatiu amb els grups d’experts, on la simbiosi de les 
diferents aportacions i la síntesi són fonamentals. 

Rúbrica d’avaluació _TREBALL INDIVIDUAL 

 Assolit Poc Assolit Gens Assolit 

Sessió 1 – Resum inicial (10%) 

Funcionalitat del tipus 
d’eina  

L’explicació és 
comprensible i correcta 

L’explicació és correcta 
però costa de 
comprendre 

L’explicació no és correcte 
i no es compren 

Tractament de imatges 
corresponent  a la 
tipologia d’eines que es 
tracta 

Incorpora la majoria 
d’imatges i es 
corresponen amb el 
tipus d’eina 

Incorpora imatges, però 
li manquen algunes, i es 
corresponen amb el 
tipus d’eina 

Les imatges que incorpora 
no són correctes o no 
incorpora cap imatge 

Incorporació d’elements 
de seguretat per l’ús del 
grup d’eines 

Consten els elements 
de seguretat 
necessaris 

Consten alguns 
elements de seguretat 

Els elements de seguretat 
no són correctes o no 
incorpora cap 

Claredat, ordre i faltes 
ortogràfiques 

El document respecta 
l’ordre, la claredat i no 
té faltes d’ortografia 

El document en alguns 
punts conté faltes 
d’ortografia 

El document té moltes 
faltes d’ortografia 

Lliurament del resum en 
termini 

Lliura en termini  No lliura en termini 

Sessió 2-Document conjunt. Grup d’experts (10%) 

Enviament del document 
als companys 

Lliura als seus 
companys la seva part 
amb cc al professor 

Lliura als seus 
companys la seva part, 
sense cc al professor, o 
envia al professor i no 
envia als companys 

No lliura als seus 
companys la seva part, ni 
al professor 

Col·laboració del 
document conjunt 

Participa amb el grup La seva participació és 
mínima 

No té gens de participació 
amb el grup i mostra 
entrebancs.  

Sessió 3-Activitats jClic (10%) 

Realització de les 
activitats i lliurament en 
termini 

Fa les activitats i les 
lliura en termini 

Fa les activitats però no 
les lliura en termini 

No lliura les activitats 

Assoliment de 
coneixements  

Les activitats presenten 
més d’un 70% 
d’encerts 

Les activitats presenten 
entre un 30-70% 
d’encerts 

Les activitats presenten 
menys d’un 30% d’encerts 

Sessió 4-Grups origen (10%) 

Enviament del document 
als companys 

Lliura als seus 
companys la seva part 
amb cc al professor 

Lliura als seus 
companys la seva part, 
sense cc al professor, o 
envia al professor i no 
envia als companys 

No lliura als seus 
companys la seva part, ni 
al professor 
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Taula 6.  Rúbrica d’avaluació de la unitat didàctica per la tasca individual de l’alumne 

 

Rúbrica d’avaluació _TREBALL COOPERATIU 

 Assolit Poc Assolit Gens Assolit 

Sessió 2-Posada en comú. Grup d’experts (25%) 

Correspondència de 
documents 

El document presenta una 
relació entre els documents 
prèviament lliurats 
individualment 

El document coincideix en 
alguns punts, però en 
d’altres no. 

El document no està 
treballat 
conjuntament, i per 
tant, denota que no 
han fet treball 
cooperatiu 

Síntesi El document està treballat per 
extreure les parts més 
importants 

El document està treballat, 
però  en alguns punts és 
repetitiu 

El document és molt 
extens i en molts 
punts és molt 
repetitiu 

Claredat, ordre i faltes 
ortogràfiques.  

El document respecta l’ordre, 
la claredat i no té faltes 
d’ortografia 

El document en alguns 
punts conté faltes 
d’ortografia 

El document té 
moltes faltes 
d’ortografia 

Lliurament en termini Lliura en termini  No lliura en termini 

Sessió 6 a 7-Document conjunt. Grups origen (50%) 

Correspondència de 
documents 

El document presenta una 
relació entre els documents 
prèviament lliurats 
individualment 

El document coincideix en 
alguns punts, però en 
d’altres no. 

El document no està 
treballat 
conjuntament, i per 
tant, denota que no 
han fet treball 
cooperatiu 

Síntesi El document està treballat per 
extreure les parts més 
importants 

El document està treballat, 
però  en alguns punts és 
repetitiu 

El document és molt 
extens i en molts 
punts és molt 
repetitiu 

Claredat, ordre i faltes 
ortogràfiques.  

El document respecta l’ordre, 
la claredat i no té faltes 
d’ortografia 

El document en alguns 
punts conté faltes 
d’ortografia 

El document té 
moltes faltes 
d’ortografia 

Lliurament en termini Lliura en termini  No lliura en termini 

Sessió 8-Presentació. Grups origen (25%) 

Diapositives. Format i 
comprensió 

Respecten el nombre de 
diapositives, el format és 
correcte i es compren bé. 

No respecten el nombre de 
diapositives, el format és 
correcte i la comprensió és 
difícil en alguns punts  

No respecten el 
nombre de 
diapositives, i la 
comprensió és molt 
difícil 

Col·laboració del 
document conjunt 

Participa amb el grup La seva participació és 
mínima 

No té gens de participació 
amb el grup i mostra 
entrebancs.  

Sessió 5-Activitats jClic (10%) 

Realització de les 
activitats i lliurament en 
termini 

Fa les activitats i les 
lliura en termini 

Fa les activitats però no 
les lliura en termini 

No lliura les activitats 

Assoliment de 
coneixements  

Les activitats presenten 
més d’un 70% 
d’encerts 

Les activitats presenten 
entre un 30-70% 
d’encerts 

Les activitats presenten 
menys d’un 30% d’encerts 

Sessió 9-Prova individual (50%) 

Resultat La prova presenta més 
d’un 70% d’encerts 

La prova presenta entre 
un 30-70% d’encerts 

La prova presenta menys 
d’un 30% d’encerts 
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Participació del grup Hi ha una equitat en 
l’exposició, i tots presenten una 
part 

Un destaca més que els 
altres.  

Només exposa un 
participant del grup. 

Temps Respecten el temps estipulat Superen en part el temps, 
o fan una exposició curta 

No respecten en 
absolut el temps 
estipulat 

Taula 7.  Rúbrica d’avaluació de la unitat didàctica per la tasca de treball cooperatiu  

 
Barems d’avaluació de la unitat didàctica 
 
Fruit de les rúbriques d’avaluació tractades a l’apartat anterior, aquestes taules 8 i 9 , tenen 
l’objecte de valorar numèricament el valor de cada ítem, pel grau d’assoliment dels mateixos, 
tant pel treball individual (taula 8), com pel treball cooperatiu (taula 9). 

 

Taula 8.  Barems  d’avaluació de la unitat didàctica per la tasca individual de l’alumne   

 

Barems d’avaluació _TREBALL COOPERATIU 

 Assolit Poc Assolit Gens Assolit 

Sessió 2-Posada en comú. Grup d’experts (25%) 

Correspondència de documents 0.8 0.4 0.2 

Síntesi 0.8 0.4 0.2 

Claredat, ordre i faltes ortogràfiques.  0.8 0.4 0.2 

Lliurament en termini 0.1 0.1 0 

Sessió 6 a 7-Document conjunt. Grups origen (50%) 

Barems d’avaluació _TREBALL INDIVIDUAL 

 Assolit Poc Assolit Gens Assolit 

Sessió 1 – Resum inicial (10%) 

Funcionalitat del tipus d’eina  0.2 0.1 0.05 

Tractament de imatges corresponent  a la 
tipologia d’eines que es tracta 

0.2 0.1 0.05 

Incorporació d’elements de seguretat per 
l’ús del grup d’eines 

0.2 0.1 0.05 

Claredat, ordre i faltes ortogràfiques 0.2 0.1 0 

Lliurament del resum en termini 0.2 0.1 0 

Sessió 2-Document conjunt. Grup d’experts (10%) 

Enviament del document als companys 0.5 0.25 0 

Col·laboració del document conjunt 0.5 0.25 0 

Sessió 3-Activitats jClic (10%) 

Realització de les activitats i lliurament en 
termini 

0.5 0.25 0 

Assoliment de coneixements  0.5 0.25 0 

Sessió 4-Grups origen (10%) 

Enviament del document als companys 0.5 0.25 0 

Col·laboració del document conjunt 0.5 0.25 0 

Sessió 5-Activitats jClic (10%) 

Realització de les activitats i lliurament en 
termini 

0.5 0.25 0 

Assoliment de coneixements  0.5 0.25 0 

Sessió 9-Prova individual (50%) 

Resultat 5 2.5 1.25 
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Correspondència de documents 1.4 0.7 0.3 

Síntesi 1.4 0.7 0.3 

Claredat, ordre i faltes ortogràfiques.  1.4 0.7 0.3 

Lliurament en termini 0.8 0.8 0 

Sessió 8-Presentació. Grups origen (25%) 

Diapositives. Format i comprensió 0.9 0.45 0.2 

Participació del grup 0.9 0.45 0.2 

Temps 0.7 0.35 0 

Taula 9.  Barems  d’avaluació de la unitat didàctica per la tasca de treball cooperatiu  

 

A continuació mostro un exemple, de la valoració segons la rúbrica d’un alumne qualsevol: 

Exemple qualificació alumne Alumne:__________________ Grup:____________________ 

TREBALL INDIVIDUAL (40%) 6.75 

 Assolit Poc Assolit Gens Assolit 

Sessió 1 – Resum inicial (10%) 

Funcionalitat del tipus d’eina  0.2   

Tractament de imatges corresponent  a la 
tipologia d’eines que es tracta 

0.2   

Incorporació d’elements de seguretat per 
l’ús del grup d’eines 

  0.05 

Claredat, ordre i faltes ortogràfiques  0.1  

Lliurament del resum en termini 0.2   

Sessió 2-Document conjunt. Grup d’experts (10%) 

Enviament del document als companys 0.5   

Col·laboració del document conjunt 0.5   

Sessió 3-Activitats jClic (10%) 

Realització de les activitats i lliurament en 
termini 

 0.25  

Assoliment de coneixements   0.25  

Sessió 4-Grups origen (10%) 

Enviament del document als companys 0.5   

Col·laboració del document conjunt 0.5   

Sessió 5-Activitats jClic (10%) 

Realització de les activitats i lliurament en 
termini 

0.5   

Assoliment de coneixements  0.5   

Sessió 9-Prova individual (50%) 

Resultat  2.5  

TREBALL COOPERATIU (60%) 7 

Sessió 2-Posada en comú. Grup d’experts (25%) 

Correspondència de documents  0.4  

Síntesi  0.4  

Claredat, ordre i faltes ortogràfiques.  0.8   

Lliurament en termini 0.1   

Sessió 6 a 7-Document conjunt. Grups origen (50%) 

Correspondència de documents  0.7  

Síntesi 1.4   
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Taula 10.  Exemple d’avaluació d’un alumne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claredat, ordre i faltes ortogràfiques.  1.4   

Lliurament en termini 0.8   

Sessió 8-Presentació. Grups origen (25%) 

Diapositives. Format i comprensió  0.45  

Participació del grup   0.2 

Temps  0.35  

NOTA FINAL 

Treball individual 6.75 (40%) 2.7 

Treball cooperatiu 7 (60%) 4.2 

Punts+ -   

TOTAL 6.9 
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4 RESULTATS 

 
Per tal de conèixer si la proposta de la solució dona resultats i quins són, plantejo dues taules 
de valoració, que ens servirà de base per valorar i extreure el resultat de l’activitat.  

 

La taula 11, ens mostra la valoració d’un professor que tindrà la funció d’observador i que 
s’encarregarà d’omplir aquest qüestionari durant l’aplicació de la metodologia.  

És a dir, durant l’aplicació de la metodologia hi hauran dos professors: un professor que és el 
que s’encarrega de la classe i l’altre professor de suport, que s’encarregarà de fer observació. 
En els resultats finals, es podrà veure si els alumnes han assolit els coneixements i els 
objectius que es pretenen. 

 
Per la valoració caldrà omplir els següents indicadors que es mostren a la taula 11: 

 

 Notable Bé Malament 

 El professor introdueix correctament el tema i 
l’explicació de la metodologia de l’A/C 

   

Els alumnes durant la sessió cooperen entre ells    
Cada alumne porta preparada la seva part    
Com responen alumnes amb dificultats davant 
d’aquesta activitat 

   

Parlen dels punts clau durant la reunió de grups    
El document que han d’elaborar és correcte    

Quin tant per cent d’aprovats hi ha?    

<20% de la classe    

entre 20% i 50%    

entre 50% i 80 %    

>80%    

Quin tant per cent de suspesos hi ha?    

<20% de la classe    

entre 20% i 50%    

entre 50% i 80 %     

>80%    

Quina equivalència tenen els resultats obtinguts amb les 
altres línies? 

   

Mitjana de nota entre 6-10    

Mitjana de nota entre 4-6    

Mitjana de nota inferior a 4    

La temporització coincideix amb la programada    
Els resultats del qüestionari de qualitat dels alumnes és 
positiu 

   

 
Taula 11.  Indicadors per l’avaluació de la metodologia 

 
Si hi ha més de 8 marcadors a la columna de notable, considerarem que la valoració és 
positiva 
Si hi ha entre 4-8 marcadors a la columna de notable, considerarem que la valoració és 
acceptable 
Si hi ha menys de 4 marcadors a la columna de notable, considerarem que la valoració no és 
acceptable 
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També es pot veure a la taula 12, el qüestionari que els alumnes hauran d’omplir per valorar la 
qualitat de l’activitat. 

Aquest formulari, ens servirà per conèixer el punt de vista de l’alumnat , donat que és una part 
implicada en l’aplicació del procés i per tant, trobo molt important saber la opinió dels alumnes 
respecte el plantejament de la unitat didàctica, i crec que serà determinant en el procés 
d’aprenentatge. 

 
Qüestionari de Qualitat de l’alumnat 

Valora de l’1 al 5, sent l’1 el més desfavorable i el 5 el més favorable, els següents ítems: 

ítems 1 2 3 4 5 

T’ha agradat el plantejament de 
l’activitat? 

     

L’explicació del professor i la seva 
intervenció ha estat suficient? 

     

Els continguts i material aportat, t’ha 
resultat útil? 

     

Has vist que els companys dels 
grups origen, i grup experts 
cooperin? 

     

Respecte a la metodologia de 
classe tradicional, has notat algun 
canvi en positiu? 

     

Les activitats virtuals, les has trobat 
adequades? 

     

Creus que t’ha servit per assolir els 
coneixements de la unitat?  

     

Què és el que més t’ha agradat  

 

 

 

Observacions  

 

 

 

 

 

 

 
Taula 12.  Qüestionari de qualitat a omplir pels alumnes. 
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5 CONCLUSIONS 

 
Donat que aquest projecte es centra principalment en l’ impacte que ha tingut les NTIC amb 
l’aprenentatge, la solució del problema que plantejo consisteix en l’estudi d’aquesta proposta 
d’aprenentatge – cooperatiu amb la basant aplicada a les NTIC. 

 

Estic completament segura, amb tota la recerca realitzada, i coincideixo en que molts dels 
autors que he llegit pensen que estem en una revolució, on els primers implicats som els 
docents. 

 

D’altra banda, no puc obviar que la realitat ens mostra un escenari, on sembla que per més 
teories que es presentin en l’ àmbit de les noves tecnologies i l’aprenentatge amb la 
incorporació d’aquests elements, els centres no ho han integrat, tal i com he comentat en el 
punt 2.3, en els gràfics de les figures 6 i 7 que ens mostren una evidència numèrica. Així com a 
la taula 2, del punt 2.4 d’aquest projecte, s’indiquen els aspectes positius i negatius, fruit de la 
observació personal realitzada en el centre.  

 

Els resultats ens mostren el punt en el que estem, alguns centres han incorporat les NTIC, i 
s’han adaptat al canvi, que ha suposat una reestructuració de les instal·lacions, una formació 
del professorat, i una integració dels recursos adients per tal d’implantar-ho. D’altres centres, 
ha procurat implantar-ho, però per motius diferents no ha funcionat bé, i uns altres centres, 
normalment més tradicionals, no ho han ni intentat.  

 

És evident que els recursos i la situació econòmica no són un ajut pel desenvolupament i la 
integració de les NTIC, però no ho son tot, ja que el principal de tot, és voler implantar-ho i tenir 
clar que és un bon camí per l’ensenyament-aprenentatge d’una generació que viu en un entorn 
diferent al nostre, i un cop assolit aquests dos conceptes, la resta surt. Per què “voler és 
poder”. 

 

He de confessar que el meu estil, és més aviat tradicional, ja que penso que ens eduquen per 
ensenyar, tal com ho hem rebut, però aquesta recerca m’ajuda a donar-me compte de que la 
posició acomodada del professor ja no ha d’existir, que el canvi és bo i que ens hi hem 
d’adaptar, i que aquest canvi està en constant evolució. D’igual manera que diu la dita “fent i 
desfent, aprèn l’aprenent”, penso que no és dolent plantejar propostes d’innovació a les escoles 
tradicionals, (tot i que et converteixi en un element mal vist per tothom) i que no ens hem 
d’espantar si aquesta proposta no s’acaba aplicant, per què penso que és fonamentalment això 
el que cal que li transmetem als nostres alumnes, que hem de millorar, hem d’evolucionar, i 
l’única manera com ho podem saber i experimentar és arriscant-nos.  

 

Una última reflexió per acabar: com podem ensenyar o transmetre, alguna cosa que nosaltres 
no fem? Per ells nosaltres som referències, i crec que es comença predicant per l’exemple i 
això implica adaptar-nos al canvi. 
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