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Moderador
Notas de la presentación
En  l’actual curs (2011/2012) hem dissenyat  i hem implementat a mode de “pla pilot” en assignatures de química de Batxillerat i de primer curs universitari, una activitat per potenciar la creativitat. 
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GENCAD  INTRODUCCIÓ 

• APRENENTATGE SIGNIFICATIU: Nivells segons taxonomia Bloom 
 (recordar, comprendre, aplicar, analitzar, avaluar, crear)  

Moderador
Notas de la presentación
En el context de l’assignatura de química, es pretén propiciar un aprenentatge més significatiu. En aquest sentit, proposem activitats que impliquen la PARTICIPACIÓ MOLT ACTIVA de l’estudiant amb l’objectiu de que en un ambient favorable senti MOTIVACIÓ per aprendre i desenvolupi la CAPACITAT CREATIVA, fonamental per qualsevol futur àmbit professional i alhora transcendental pels enginyers.ha de permetre potenciar i estudiar elements que contribueixin a generar  la “Creativitat”. Aquest aspecte és l’element que ens hem plantejat potenciar el professorat actiu del grup GENCAD (Grup d’ENginy i Creativitat a l’Aula Docent). “LA SOLUCIÓ CREATIVA DE PROBLEMES” és una tècnica específica utilitzada per a l'educació i el desenvolupament de la creativitat.Si bé els elements susceptibles de potenciar la creativitat són nombrosos, inicialment ens plantejarem aplicar i seguir-ne dos o tres com a màxim: motivació, iniciativa i innovació.Creativitat i aprenentatge no sempre van junts; si bé la creativitat requereix de “capacitat de fragmentar les experiències i permetre la formació de noves combinacions espontànies”, l'aprenentatge requereix de “capacitat de combinar o connectar elements que han estat en contacte entre si en la nostra experiència”. Les dues capacitats d'aprendre i fragmentar l'experiència són necessàries per a l'adequada solució de problemes però el nostre sistema d'educació ha posat l’èmfasi en l’aprenentatge i s'ha descuidat la segona. De manera que trobar un problema, és a dir, descobrir, formular, plantejar-ho "representa un acte creatiu perfectament distingible, i d'igual o major valor que el trobar una solució" [5].
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• Motivació 
• iniciativa  
• innovació 

facultat de trobar noves combinacions i respostes 
originals partint d'informacions ja conegudes” 
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• Solució creativa de problemes 
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•QUÈ FEM A L’AULA DE QUÍMICA?  
disseny d’experiments ...  

laboratori de química 



METODOLOGIA 
ACTIVITAT per tal de promoure l’aprenentatge i la creativitat en el 

laboratori de química 
 
 
 
 
Adaptat a QUÍMICA:  
1 grup de primer d’enginyeria (EPSEM-UPC) 
1 grup de primer de batxillerat (INS Ferran Casablancas, Sabadell) 
 
Curs 2011-2012  pilot 
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Notas de la presentación
potenciar unes condicions d'aprenentatge que permetin desenvolupar l'experimentació, la creativitat, el repte i, conseqüentment, el desenvolupament de l'individu. Treballs clàssics [9]: proposen que l’ajut pedagògic "ha de conjugar dos grans característiques (i) prendre com a punt de partida els significats i els sentits dels que en relació aquests continguts disposin els alumnes, i (ii) ha de provocar desafiaments i reptes que facin qüestionar aquests significats i sentits que forcin la seva modificació per part de l'alumne, i assegurin que aquesta modificació es produeix en la direcció desitjada, és a dir, que acosta la comprensió i l'actuació de l'alumne a les intencions educatives ". 



METODOLOGIA 

 Continguts específics  
1. què és un àcid ?. pH àcid 
2. què és una base?. pH basic 
3. Reaccions dels àcids amb les bases. pHs ? 
4. Perquè serveix un indicador de pHs ?.  
5. Obtenir i caracteritzar un producte que no existia prèviament 

Competències genèriques 
1. Llegir informació rellevant 

2. Tots els membres del grup aprenen fent l’activitat : Treball d’EQUIP 

3. Tots els membres del grup tenen capacitat d’explicar/redactar 
l’informe de l’activitat. 

QUÈ VOLEM QUE APRENGUIN ? 
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1r BTX n = 25 
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On es fa 
l’activitat 

Proporciona 
bibliografia 

Proposa metodologia 
experimental 

Tria i porta producte 
natural 

grup Fora d’hores 
lectives 

Supervisió 
alumnat 

Obtenció indicador grup Laboratori   
  
  

1 h. 
Supervisió 

alumnat 
Tria material comú de 

laboratori i estudia 
funcionament de 

l’indicador obtingut 

grup Laboratori 

  Investiga caràcter 
àcid/bàsic/neutre 

substàncies comunes 

Individual/grup Fora hores 
lectives 

Corregeix i 
avalua 

Informe INDIVIDUAL Fora hores 
lectives 

Indicador obtingut  a partir de cireres/nabius 
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1r curs universitat: QUÍMICA 

Què fa la 
professora 

Què fa l’alumnat Treball en 
grup/individual 

On es fa 
l’activitat 

Proporciona 
bibliografia 

Proposa metodologia experimental 
Tria i porta producte natural 

grup Fora d’hores 
lectives 

Supervisió 
alumnat 

Obtenció indicador grup 
  

Laboratori 
  

2 h.  

Supervisió 
alumnat 

Tria material comú de laboratori i estudia 
funcionament de l’indicador obtingut 

Supervisió 
alumnat 

Valoració àcid-base, de concentracions 
conegudes, amb una indicador apropiat. 

Supervisió 
alumnat 

S’utilitza l’indicador d’origen natural 
que el grup havia obtingut prèviament, 

en una valoració àcid base 

Supervisió 
alumnat 

Investiga caràcter àcid/bàsic/neutre 
substàncies comunes 

Corregeix i 
avalua 

Informe grup Fora hores 
lectives 

(n = 15; d’un grup composat per 65) dels graus d’enginyeria 
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Resultats i Conclusions 
• Informes que denoten major aprenentatge 

• han manifestat l’entusiasme per poder enllaçar els 
coneixements teòrics amb els reals ...1r curs universitat 

• els ha sorprès agradablement veure que es podien fer 
pràctiques i aprendre amb productes quotidians ...a BXT 
 
 
 

 
• Els prepara pel seu futur professional (AQU, 2011), 

fomentant... la creativitat..., les competències genèriques..., el 
treball en equip..., la presa de decisions o solucionar problemes 
entre altres.  

• Amb activitats d’aquest tipus l’estudiantat, es veu abocat a 
trobar diferents solucions d’un problema: construeix 
coneixements,  pren decisions, treballa en equip, .... 
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