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1. Introducció 
 
 
Aquest Treball Final de Màster (TFM) exposa les bases teòriques de la metodologia didàctica 
TBL (“Team Based Learning” – Aprenentatge Basat en Equips), i planteja una proposta 
concreta d’aplicació d’aquesta metodologia en una unitat didàctica, a títol d’exemple i 
concretament, la de l’habitatge de 4t d’ESO. També s’exposen els motius que justifiquen 
aquesta proposta de canvi en la metodologia actual utilitzada a l’assignatura de tecnologia del 
centre on s’ha realitzat el pràcticum.  
 
Els objectius inicialment  plantejats per desenvolupar aquest TFM varen ser: 

 Estudiar la metodologia TBL, 
 Fer la comparació del TBL amb altres metodologies de base similar, 
 Aplicar la metodologia TBL a una unitat didàctica de l’ESO, 
 Obtenir, si és possible, dades empíriques de l’aplicació feta, 
 Fer l’anàlisi de les dades que s’hagin pogut obtenir, 
 Utilitzar eines objectives d’anàlisi i 
 Extreure conclusions.  

 
Amb aquest canvi es pretén assolir un aprenentatge més significatiu i competencial atès que el 
TBL, a l’igual que d’altres metodologies actives, considera l’alumne com a centre del seu propi 
aprenentatge i  potencia la seva autonomia, responsabilitat i iniciativa personals, tota vegada 
que ajuda a desenvolupar el seu pensament crític i la seva capacitat per participar junt amb els 
companys del seu propi aprenentatge i del dels demés i prendre decisions, tant individuals com 
col·lectives. Això és clau en totes les matèries, però potser més en la de Tecnologia, on la 
presa de decisions davant diferents alternatives en problemes oberts és molt important. 
 
Aquesta metodologia fa més de 30 anys que s’aplica amb èxit a diferents escoles 
d’ensenyament superior, sobretot en el món anglosaxó. És significativa la seva presència a 
diverses Universitats dels EEUU, amb un gran ventall de matèries on s’utilitza 
satisfactòriament; a tall d’exemple es poden esmentar l’Escola de Medecina de la Universitat de 
Rowan, l’Escola de Negocis de la Universitat d’Oklahoma o la facultat de Ciències Socials de la 
Universitat de Texas. 
 
La Universitat de Barcelona (UB) va dur a terme, el setembre del 2013, un taller de formació del 
personal docent per donar a conèixer aquesta metodologia i, en aquests moments, té engegats 
dos projectes d’innovació docent centrats en l’aplicació del TBL: 
 

- Implementació de l’Aprenentatge Basat en Equips (TBL) en les assignatures 
obligatòries de grau de l’àrea de dret mercantil de diversos ensenyaments. 
(responsable: Font Ribas, Antoni. Facultat de Dret) 
 

- Aplicació de les metodologies TBL i aula invertida per a la millora de l’aprenentatge en 
els grups d’intensificació de l’estudi (GIE) de les assignatures de teoria econòmica. 
(responsable: Gómez Puig, Marta. Facultat d’Economia i Empresa, Facultat de Dret) 

 
 
El TFM comença amb una breu explicació de què és el TBL i de quina és la seva seqüència 
característica d’aplicació. També s’exposen quines són les seves fortaleses davant un 
ensenyament més tradicional basat en les exposicions. 
 
Es segueix amb una anàlisi de quines són les diferències bàsiques entre TBL i altres 
metodologies actives que també utilitzen com a base de treball els petits grups. 
 
El pas següent és l’estudi de la unitat didàctica escollida com a exemple d’aplicació i realitzar la 
seva programació utilitzant TBL (objectius formatius, resultats d’aprenentatge que es volen 
assolir, activitats proposades, continguts, temporització, seqüenciació, atenció a la diversitat i 
criteris d’avaluació). Aquesta programació s’ha pogut dur a la pràctica, en la seva major part, 
durant la realització del Pràcticum II. 
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El treball finalitza amb una valoració i anàlisi de resultats de l’aplicació de l’experiència duta a 
terme i uns objectius de futur. Amb això es tanca la roda PDCA de qualitat, per la qual hi ha 
hagut una planificació, una realització pràctica, una valoració de resultats i una revisió de cara a 
una nova posada en pràctica al curs següent. 
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2. L’Aprenentatge Basat en Equips 
 
 

2.1. QUÈ ÉS L’APRENENTATGE BASAT EN EQUIPS? 
 
El promotor del TBL (en anglès Team Based Learning) o ABE (aprenentatge basat en equips) 
és Larry K. Michaelsen, que va començar a aplicar-la a començaments dels anys 80 dins la 
seva activitat docent a la universitat d’Oklahoma. 
 
TBL és una metodologia didàctica que utilitza els petits grups formals i la interacció entre iguals 
com a eines principals per aconseguir un aprenentatge significatiu i competencial (Michaelsen i 
Sweet, 2008). 
 
Aquest aprenentatge serà significatiu si els nous conceptes entren en relació amb les idees 
prèvies de l’alumne (el coneixement previ actua com ancoratge dels nous aprenentatges). 
Aleshores es produeix una acomodació dels nous aprenentatges dins les estructures mentals 
de l’alumne i aquest és capaç d’atribuir un significat al contingut nou (Ausubel, 1968). D’altra 
banda l’alumne ha de ser competent amb els nous coneixements adquirits; és a dir, ha de ser 
capaç d’utilitzar eficaçment aquests aprenentatges en noves situacions, connectant entre sí 
aprenentatges previs i projectant-los sobre allò que està succeint. 
 
Entenem per grup formal d’aprenentatge aquell grup estable en el qual els alumnes treballen 
junts al llarg d’una o més sessions amb la finalitat de compartir allò que coneixen i, 
conjuntament, donar solució a la tasca que tenen encomanada. Els grups formals es 
diferencien dels grups informals i dels grups de base en els següents aspectes (Johnson, 
Johnson i Smith, 1998). Es pot veure de manera resumida a la taula 1. 
 
 
 grup INFORMAL grup FORMAL grup de BASE 

Durada Part d’una sessió de 
classe (l’activitat del grup 
pot durar 10, 20, 30 
minuts,..) 

Des d’una a vàries 
sessions de classe. 
 

Tot el curs. 
A la universitat poden 
durar tota la carrera. 

Objectius - Trencar la monotonia de 
la classe expositiva. 
- Dirigir l’atenció de 
l’estudiant cap al material 
que ha d’aprendre 
(normalment mitjançant 
la realització de 
problemes 
col·lectivament o la 
discussió amb els 
companys de grup) 

- Compartir coneixement 
entre els components del 
grup. 
- Realitzar una tasca 
concreta. 
- Els alumnes han de 
treballar junts per 
aconseguir objectius 
comuns. 
- Cada estudiant té dues 
responsabilitats: 
maximitzar el seu 
aprenentatge i el dels 
seus companys de grup 

- Proporcionar suport i 
ajuda als demés 
components del grup 
per completar les 
tasques acadèmiques. 
- Ajuda mútua per 
desenvolupar-se 
correctament i 
completa des d’un punt 
de vista cognitiu i 
social. 

 
Taula 1: Diferències entre grup informal, grup formal i grup de base 

 
 
L’objectiu principal del TBL és anar més enllà de l’exposició-explicació de continguts i 
assegurar que els estudiants tenen l’oportunitat (i el temps) de practicar i utilitzar els conceptes 
del curs per solucionar els problemes que se’ls proposi (Michaelsen, 2004).  
 
Per tal de promoure un aprenentatge significatiu, el tipus de problemes que hauran de 
solucionar els alumnes, han de ser activitats on ha de quedar palesa l’aplicació pràctica dels 
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continguts conceptuals i permetre que es prengui consciència de la seva importància en la vida 
diària. 
 
Michaelsen assegura que la manera de garantir que els alumnes tenen l’oportunitat de 
practicar, aplicant els continguts del curs, és dedicant la major part d’hores de classe a la 
realització d’activitats en equip, deixant per a realitzar fora de l’horari lectiu les tasques 
individuals. 
 
Així, TBL és una metodologia activa que considera l’alumne, com la major part de les 
metodologies actives, com a protagonista responsable del seu  aprenentatge, tot cercant la 
seva formació integral, és a dir, incidint en la seva competència acadèmica però alhora 
fomentant l’adquisició d’habilitats socials i valors (Fink, 2004). 
 
 
 
 

2.2. SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA AMB METODOLOGIA TBL 
 
Amb TBL, els alumnes comencen cada Unitat Didàctica del curs llegint i estudiant a casa un 
material proporcionat pel professor i relacionat amb el temari oficial. 
 
Quan l’alumne s’ha preparat de manera individual aquest material, es realitza, ja dins l’aula, el 
que s’anomena Procés d’Aprenentatge Inicial (RAP, de l’anglès Readiness Assurance 
Process). El RAP comença amb una prova individual tipus test sobre les idees principals i 
conceptes bàsics del material assignat. La bibliografia consultada anomena aquest test i-RAT 
(individual Readiness Assessment Test).  Típicament es tracta d’un test de resposta múltiple, 
amb un nombre d’ítems variable entre 8 i 18, i quatre o cinc opcions de resposta (Michaelsen, 
2004). 
 
A continuació els alumnes es reuneixen per equips i contesten el mateix test, però ara de 
manera col·lectiva (t-RAT), consensuant la que creuen que és la millor resposta. Aquest test en 
equip es contesta utilitzant targetes IF-AT (veure figura 1) (1) que proporcionen una retroacció 
immediata als alumnes. Es fa amb fulls en els que les respostes estan tapades, i rascant la 
superfície es poden visualitzar; si al primer intent es rasca la casella amb la resposta correcta, 
passem a la pregunta següent. Si, en canvi, s’ha escollit una resposta equivocada, es té una 
segona i fins a una tercera oportunitat de trobar la resposta correcta (evidentment, la puntuació 
del test va baixant per cada intent de més que s’hagi necessitat). En lloc de targetes d’aquest 
tipus, es poden utilitzar també ordinadors en els quals els estudiants seleccionin les opcions i 
automàticament se’ls digui si són respostes correctes o no i se’ls donin les diferents 
oportunitats d’encert; la valoració es pot fer a la mateixa pantalla i al moment. Tant si es fa en 
fulls de paper com si es fa utilitzant el programari que calgui (Moodle ho permet, per exemple) 
durà una tasca de preparació prèvia per part del docent. 
 
En el cas d’aplicació durant el pràcticum es van utilitzar targetes IF-AT autoeditades de 
cartolina, amb plàstic adhesiu transparent i pintura acrílica (veure figura 1). A l’hora de 
respondre el test, els alumnes havien de rascar la pintura seca per tal de posar al descobert la 
casella de resposta i veure si l’havien encertat o no.  No va ser possible realitzar el t-RAT d’una 
manera més automatitzada per incompatibilitat horària amb les aules d’informàtica. 
 
Segons Michaelsen, aquest tipus de targetes d’autocorrecció són una eina molt important per 
al desenvolupament de l’equip per dos motius: 
 
1. Permeten als components de l’equip corregir els conceptes equivocats de manera 
immediata i sense la intervenció del professor. 
 
2. Promouen l’habilitat i motivació dels equips per aprendre a treballar junts. 
 
Segons les observacions de diferents professors que les utilitzen, l’ús d’aquestes targetes 
anima els membres més callats de l’equip a manifestar les seves opinions per tal de veure’s 
reconeguts i validats (Michaelsen i Sweet, 2008). 
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Figura 1. Model de targeta IF-AT autoeditada utilitzada al centre de pràctiques 
 per a respondre la prova inicial en equip.  

 
 
Quan els equips han acabat de contestar el test, tenen l’oportunitat de presentar apel·lacions, 
basades en evidències extretes del material d’estudi, si creuen que poden argumentar de 
forma vàlida una resposta considerada incorrecta. Aquesta fase es realitza amb els llibres (o 
apunts) oberts.  
 
El pas final del RAP és una classe expositiva (molt curta i específica) en què el professor 
aclareix els dubtes que hagin quedat del test i les apel·lacions i tanca el tema per tal que quedi 
tot perfectament aclarit. 
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El temps dedicat al RAP (respondre els tests, individual i en equip, presentar apel·lacions i 
retroacció del professor) varia entre 45 i 75 minuts de classe, en funció del nombre d’ítems del 
test. 
 
L’objectiu d’aquest Procés d’Aprenentatge Inicial (RAP) és assegurar que tots els alumnes han 
tingut accés als continguts i conceptes bàsics de la Unitat Didàctica. 
 
Una vegada finalitzat el RAP, les altres sessions es dediquen a realitzar activitats  en equip 
d’aplicació dels continguts, començant amb activitats més simples (d’aplicació directa i anàlisi 
dels conceptes) i progressant cap a activitats de més complexitat (que exigeixen la síntesi i 
avaluació dels diferents conceptes). La durada d’aquest període d’activitats d’aplicació és 
variable en funció de la complexitat i amplitud dels continguts tractats (però típicament, entre 1 
i 4 hores de classe presencial). 
 
La Unitat Didàctica sol acabar amb una activitat d’avaluació final que es realitza, quasi sempre, 
de manera individual. A la figura 2 es pot veure resumida aquesta situació i a la figura 3 la 
relació que guarda aquesta seqüència amb la taxonomia de Bloom. 
 
 

Preparació Procés d’Aprenentatge Inicial 
RAP (Readiness Assurance Process) Aplicació 

Abans de 
la classe 45-75 minuts de classe 1-4 hores 

de classe 
1 hora de 

classe 

1 
Estudi 

individual 

2 
Avaluació 
individual 

(test) 

3 
Avaluació 

Equip 
(test) 

4 
Apel·lacio

ns en 
equip 

5 
retro- 
acció 

professor 

6 
Activitats en 

equip 
d’aplicació 

dels 
conceptes 

7 
Activitat 

d’avaluació 
final 

 6-10 hores de classe presencial 
 

Figura 2. Seqüència d’activitats d’aprenentatge amb TBL 
Aquesta seqüència es repeteix per cada Unitat Didàctica (6-10 hores de classe presencial)  

 
 

Estudi dels
conceptes

bàsics

Activitat(s)
individuals

simples

Activitat(s)
d'equip
simples

Activitat(s)
individual

complexes

Activitat(s)
d'equip

complexes

Revisió

Activitat
d'avaluació

final

RAP

A classe - Prioritzar el treball en equip

A casa - Prioritzar el treball individual

- Adquisició de
coneixements
- Comprensió

- Aplicació
- Anàlisi

- Síntesi
- Avaluació

Concret
(Fàcil)

Naturalesa de les activitat segons la taxonomia de Bloom

Abstracte
(Difícil)

  
Figura 3. Seqüència d’activitats d’aprenentatge amb TBL, 

relacionada amb la taxonomia de Bloom 
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2.3. PER QUÈ APRENENTATGE BASAT EN EQUIPS? 

 
Hi ha un únic motiu que justifica l’ús d’aquesta metodologia, i és aconseguir que els alumnes 
aprenguin més i millor. També és cert que és l’objectiu primordial de totes les metodologies 
actives o sigui que, en aquest sentit, es tracta d’una manera més de fer docència activa que se 
suma a la diversificació d’estratègies docents, desitjable en tot ensenyament ja que una única 
metodologia, tampoc desplega al 100% les capacitats dels estudiants entenent que són 
diversos i que tenen diferents maneres d’aprendre. 
 
És al docent a qui correspon assegurar la presència mental dels alumnes dins l’aula. I una 
manera d’assolir aquesta “presència mental” és implicant l’alumne activament en el seu 
aprenentatge. Fugir de la classe expositiva en què “la informació passa dels apunts del 
professor als apunts de  l’estudiant sense haver passat pel cap de l’un ni de l’altre” (Brown, G., 
1980). 
 
És evident que no és el mateix estar assegut en una cadira prenent apunts i escoltant el 
professor que no pas estar en un equip entre iguals, debatent, compartint, generant idees i 
aprenent del que diuen els altres i fent les tasques que s’hagin encarregat, en un temps màxim 
concret. Amb aquesta estratègia també es guanya motivació en l’alumnat i s’incentiva el seu 
pensament crític i creatiu. D’aquesta manera el coneixement es comparteix, i les capacitats no 
només depenen de l’individu sinó de la força que té el grup per generar una capacitat conjunta, 
que depassa el que seria el conjunt de les capacitats individuals. Quan succeeix això, podem 
afirmar que hem arribat a fer equips d’aprenentatge d’alt rendiment (Michaelsen 2004).  
 
L’any 1996 la UNESCO va redactar un informe sobre com havia de ser l’educació del S. XXI 
(Delors i altres, 1996). Aquest informe arribava a la conclusió que l’educació del s. XXI s’havia 
de fonamentar en quatre eixos d’actuació: Aprendre a Conèixer, Aprendre a Fer, Aprendre a 
viure junts i Aprendre a Ser. Així, breument, el TBL incideix en el desenvolupament d’aquests 
quatre eixos de la següent manera (Guix, D. Serra, P., 2008): 
 
 

1. Aprendre a Conèixer. El TBL millora la motivació, l’autoestima i el rendiment dels 
alumnes, i, en conseqüència, millora el seu aprenentatge. Amb aquesta metodologia 
també s’aprèn a aprendre, ja que es treballa de manera significativa l’autoaprenentatge 
i l’aprenentatge entre iguals. 

 
2. Aprendre a Fer. Amb les activitats plantejades amb aquesta metodologia, els alumnes 

aprenen a posar en pràctica els seus coneixements i veuen l’aplicació d’aquests 
coneixements en situacions reals. 

 
3. Aprendre a viure junts. Utilitzant TBL els alumnes aprenen a viure i treballar plegats, 

a interrelacionar-se, a donar i rebre, a escoltar l’altre, a compartir coneixement i a 
organitzar-se per tal de ser efectius. Despleguen habilitats que només són pròpies dels 
petits grups, convertits en equips 

 
4. Aprendre a ser. Amb TBL s’afavoreix el desenvolupament integral de l’alumne ja que 

es treballa de manera conjunta l’adquisició de conceptes, procediments, actituds i 
valors (la responsabilitat personal davant el treball de l’equip, l’empatia amb els 
companys, l’honestedat, entesa com la capacitat de dir què pensem, criticar però sense 
ferir, ...) 
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3. Diferències entre TBL i altres metodologies didàctiques amb petits 
grups (AC i PBL) 

 
En primer lloc cal definir el concepte d’equip que s’ha utilitzat per l’elaboració d’aquest TFM i en 
què es diferencia del concepte de grup. 
 
Moltes vegades es parla indistintament de treball en grup i treball en equip com si fos la 
mateixa cosa, quan en realitat hi ha diferències que no són simplement una qüestió de matís. El 
treball en grup és un concepte molt més ampli i es correspon al marc teòric de l’aprenentatge 
col·laboratiu, entenent l’aprenentatge col·laboratiu com “qualsevol activitat duta a terme per 
dues o més persones que treballen juntes per explorar un tema, produir quelcom o millorar les 
seves habilitats”  (Harasim i d’altres 1998, citat a Domingo, 2014 ). 
 
Però no sempre que ajuntem persones en un grup tindrem un equip. Segons Fink (Michaelsen, 
Bauman-Knight i Fink, 2004) les característiques que defineixen un equip són: 
 

1. Un nivell alt de compromís individual amb el benestar del grup. 
2. Un nivell alt de confiança entre els membres del grup. 

 
I les condicions que calen perquè un grup pugui evolucionar cap equip són (segons els 
mateixos autors): 
 

- Temps suficient de treball interactiu entre tots els membres del grup. 
- Recursos (especialment intel·lectuals). 
- Llibertat per aprendre a gestionar els seus propis assumptes 
- Una tasca engrescadora i desafiant que es converteix en un objectiu comú. 
- Retroalimentació freqüent en l'acompliment del treball individual i comú. Això permet a 

l’equip saber si ho estan fent bé, alhora que motiva per continuar treballant i fer-ho 
millor la propera vegada. 

 
Quan es donen aquestes condicions, és habitual que els grups evolucionin cap a equips i que 
les habilitats i potencial del conjunt siguin superiors a la suma de les habilitats dels seus 
membres individuals. Aquest és l’objectiu a assolir, ja que aleshores, els equips són capaços de 
realitzar un treball conjunt altament efectiu i poden afrontar amb èxit tasques complexes i difícils.  
 
L’alt nivell de confiança entre els membres de l’equip permet que es puguin rebatre opinions i 
desafiar posicions entre ells sense por a ofendre ja que s’assumeix que la comunicació honesta 
(constructiva) és imprescindible pel bon funcionament de l’equip i per assolir l’objectiu comú. 
 
En aquests casos, l’equip també passa a ser promotor de l’esforç individual dels seus membres 
(Michaelsen, Bauman-Knight i Fink, 2004). 
 
 
 

3.1.  APRENENTATGE BASAT EN EQUIPS (TBL) i APRENENTATGE COOPERATIU (AC) 
 
L’Aprenentatge Cooperatiu (AC) és un terme genèric que s’utilitza per referir-se a una sèrie de 
procediments d’ensenyament que parteixen de l’organització de la classe en petits grups 
heterogenis on els alumnes treballen conjuntament, de manera coordinada, per resoldre 
tasques acadèmiques i aprofundir en el seu propi aprenentatge (Rué, 1991). 
 
L’AC es caracteritza per tenir, en major o menor proporció, els elements següents (Johnson, 
Johnson i Smith, 1998): 
 

1. Interdependència positiva: els components del grup es necessiten els uns amb els 
altres per assolir els seus objectius personals. És important assegurar que tots els 
membres del grup comparteixen un mateix objectiu. 
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2. Tasques estructurades: es treballa en petits grups (2-3-4 membres) on cada estudiant 
té una funció o rol. 

3. Exigibilitat individual: cada membre és responsable de contribuir personalment en els 
treballs del grup. 

4. Interacció cara a cara: la tasca del grup està parcel·lada de manera que implica un 
treball individual però alhora també ha de requerir que es comparteixi aquest treball de 
manera interactiva entre els membres del grup. 

5. Habilitats interpersonals i de grup: s’anima als estudiants a compartir coneixement, 
organitzar el treball, prendre decisions, crear confiança, criticar, gestionar conflictes i 
exercir el liderat. 

6. Procés de grup o autoanàlisi: els components del grup estableixen els seus objectius 
i realitzen avaluacions periòdiques de com està funcionant el grup. En aquestes 
sessions d’avaluació identifiquen els punts febles per tal de millorar i els punts forts per 
tal de fer-ne costum i fan propostes de millora. 

 
L’abast de l’AC és molt ampli ja que permet una gran diversitat d’agrupacions i tipus d’activitats; 
es pot realitzar AC amb grups informals poc estructurats i per activitats de curta durada i amb 
grups formals més estructurats i per activitats de major durada, i es poden realitzar activitats 
que duren només 15 minuts, que duren una hora, una setmana,... o programar una unitat 
didàctica o tot un curs amb AC. 
 
Podríem pensar que el TBL és un tipus d’AC, un subgrup dins l’AC o una altra manera de 
veure’l. Però hi ha diferències significatives entre aquestes dues metodologies. 
 
Una diferència important fa referència a l’assignació de rols per a la realització de les tasques. 
L’AC utilitza habitualment l’assignació de rols com a mecanisme per a garantir l’exigibilitat i 
responsabilitats individuals. Generalment el professor assigna aquests rols, que van rotant 
periòdicament entre els membres del grup.  
 
El plantejament és que la rotació de rols permet a tots els membres de l’equip aprendre 
diferents habilitats i  contribuir de manera equitativa en la tasca de l’equip (Johnson, Johnson i 
Smith, 1998). En canvi, amb TBL no s’assignen rols predeterminats als alumnes i, a més, es 
considera contraproduent fer-ho (Fink, 2004). Molts dels professors que utilitzen TBL pensen 
que els grups acaben dedicant massa temps a decidir qui assumeix cada rol, què implica cada 
rol, què necessita la persona que té un determinat rol,... I quan es canvia de rol periòdicament, 
el temps invertit en aquesta tasca es multiplica (tot i que té l’avantatge que tots els components 
poden fer diferents rols i, tot i ser més especialistes i eficaços en el que millor se’ls doni, en 
poden assajar d’altres i, potser, descobrir que també els poden fer.  
 
Va molt be que una persona tímida lideri l’equip per uns dies perquè això el treu de la timidesa i 
també que un líder manaire, hagi d’obeir els designis del company i aprengui a no ser líder sinó 
seguidor per una temporada). Aquests mateixos professors defensen que quan el grup aprèn a 
treballar com un equip, els mateixos alumnes es distribueixen les tasques d’una manera 
efectiva i automàtica. I el que és més important, són els alumnes els qui aprenen a gestionar 
les diferents funcions dins l’equip (Fink 2004). 
 
Una altra diferència a tenir en compte és el temps que es dedica a classe en analitzar el 
funcionament dels grups, amb la intenció d’identificar possibles problemes que els puguin 
afectar i buscar solucions.  
 
L’AC considera primordial que es dediqui temps a aquesta tasca, en canvi, amb TBL no es 
considera contraproduent però tampoc es veu necessari. Els docents que utilitzen TBL confien 
més en la qualitat i idoneïtat de les tasques de grup i en una retroacció ràpida i freqüent per 
part del professor per aconseguir millores en el funcionament de l’equip (Fink, 2004). 
 
Referent a la formació dels equips, en AC són sempre d’entre 3 i 5 persones escollides a l’atzar 
per tasques de curta durada (grups informals) i buscant habilitats complementàries per a les 
tasques de llarga durada (grups formals). En TBL els equips són d’entre 5 i 7 persones i 
sempre els forma el professor, amb la intenció que quedin equips heterogenis i intel·lectualment 
equilibrats entre ells. 
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Es pot realitzar AC amb grups informals, en canvi, no és possible realitzar TBL amb aquest 
tipus de grups. Tal i com s’ha apuntat prèviament,  perquè el TBL sigui efectiu cal que dins 
l’equip hi hagi  un nivell alt de compromís individual amb el benestar del grup i un nivell alt de 
confiança entre els seus components; això només s’aconsegueix donant als grups temps 
suficient per treballar plegats, i aquest fet és incompatible amb la pròpia naturalesa dels grups 
informals. 
 
 

3.2. APRENENTATGE BASAT EN EQUIPS (TBL) 
 i APRENENTATGE BASAT EN PROBLEMES/PROJECTES (ABP) 

 
 
La metodologia ABP es basa en petits grups formals que treballen, de manera cooperativa, per 
solucionar un problema o construir un objecte real o virtual (Kolmos, 2004). 
 
Els alumnes treballen, autònomament, en base a la guia del projecte/problema, prèviament 
lliurada pel professor. En aquesta guia es troben els requeriments que es demanen a l’objecte 
o les qüestions a resoldre en el problema, així com orientacions i recursos didàctics que poden 
ajudar en la resolució de la tasca. L’aprenentatge dels alumnes es produeix a mesura que 
avancen en la solució del problema o la construcció de l’objecte.  
 
El professor no imparteix la matèria sinó que es presenta com assessor i guia en aquest 
procés d’aprenentatge proporcionant recolzament quan és necessari i vetllant perquè 
s’assoleixin els objectius formatius. En l’ABP es va assolint el resultat mitjançant el lliurament 
periòdic de prototips del producte final i seguint una acurada planificació de les tasques i 
revisió permanent del compliment dels criteris de qualitat en cadascuna de les fases. 
 
El TBL presenta semblances amb l’ABP en tres aspectes molt importants: 
 

1. En ambdós casos es tracta d’estratègies docents que requereixen la reestructuració 
total del curs. En el cas de l’aprenentatge cooperatiu (vist en el punt anterior) no és 
necessària la reestructuració de tot el curs, ja que es pot aplicar amb activitats molt 
concretes, dirigides i pautades que es poden intercalar o combinar, amb relativa 
facilitat, amb metodologies didàctiques més clàssiques. 

 
2. Les dues metodologies utilitzen els petits grups formals i dediquen la major part del 

temps de classe a realitzar tasques en equip. 
 
3. En les dues metodologies es plantegen “reptes” als grups. Les tasques encomanades 

obliguen als alumnes a prendre decisions que impliquen el coneixement de 
l’assignatura. 

 
D’altra banda, la diferència principal entre aquestes dues metodologies la podem trobar en 
l’objectiu que persegueixen les activitats d’aprenentatge. Amb TBL, el disseny de les activitats 
es fa amb la intenció que l’alumne aprengui com aplicar la informació i continguts que ha 
estudiat prèviament.  
 
En canvi, els problemes (o projectes) plantejats amb ABP pretenen que l’alumne aprengui com 
aprendre nous continguts. És a dir, amb ABP es plantegen problemes complexos que només 
es poden resoldre adquirint i aplicant conceptes i coneixements que l’alumne encara no ha 
estudiat. Un dels objectius principal amb metodologia ABP és que l’alumne aprengui a 
identificar què ha d’aprendre per poder solucionar aquell problema. I, evidentment, un cop 
identificades aquestes necessitats d’aprenentatge busqui com adquirir-les.   
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4. Disseny de l’experiència. Aplicació de TBL a un cas concret 

de la matèria de Tecnologia: la unitat didàctica de l’habitatge de 4rt d’ESO. 
 
 

4.1. PRINCIPIS BÀSICS PER IMPLANTAR APRENENTATGE BASAT EN EQUIPS (TBL) 
 

Michaelsen estableix 4 principis bàsics que cal tenir presents per assegurar l’èxit d’un curs amb 
metodologia TBL: 
 

1.  Formació efectiva dels equips de treball. 
2.  Els estudiants han de respondre del seu treball individual i del seu treball dins l’equip. 
3. Les tasques que s’han de fer en equip  han de promoure tant l’aprenentatge de 

l’alumne com el desenvolupament de l’equip; és a dir, han de promoure la cohesió del 
grup fomentant la interacció, discussió i comunicació entre tots els seus components.   

4. Els estudiants han de rebre retroacció (feedback) ràpida i constant del treball que 
estan realitzant. 

 
Aquests principis són els mateixos tan si es tracta de la programació d’un curs com si es tracta 
de la programació d’una sola unitat didàctica, que és el cas que s’ha fet servir com a aplicació 
en aquest TFM. 
 
Anem a analitzar amb una mica més de detall aquests quatre punts que han d’assegurar l’èxit 
de l’experiència: 
 
1. Formació dels equips de treball. 
 
Perquè la formació dels equips sigui efectiva, ha de considerar principalment dues variables: 
 

1. Evitar posar en un mateix equip alumnes amb vincles personals forts entre ells o que 
tinguin trets identitaris significatius i minoritaris, ja que això podria generar la formació 
de subgrups que impedirien el correcte desenvolupament de l’equip amb tota la seva 
capacitat.  

 
Per exemple, no podem posar en un mateix equip parelles sentimentals, familiars, 
millors amics,... ni tampoc  dos alumnes pertanyents a una mateixa minoria ètnica o 
cultural. En aquest sentit, doncs, s’ha de prioritzar l’heterogeneïtat. 

 
2. S’ha d’assegurar, en la mesura del possible, que tots els equips tinguin el mateix 

potencial i els mateixos recursos intel·lectuals per poder realitzar les diferents activitats 
amb èxit. Les habilitats, capacitats i mancances dels alumnes s’han de repartir 
equitativament entre els diferents equips.  
 
En aquest aspecte, no és possible limitar-se a distribuir els alumnes del grup classe 
segons el seu rendiment acadèmic, sinó que cal fer una anàlisi més acurada del seu 
perfil per tal de formar grups intel·lectualment equilibrats. És a dir, cal procurar que a 
cada equip hi hagi un alumne “analític”, un alumne “calculista”, un alumne “manetes”, 
un alumne “dissenyador o creatiu”,... La majoria de vegades això serà impossible, però 
aquest seria l’objectiu ideal al qual tendir. 

 
Resumint, es tracta de crear grups tan heterogenis i diversos com sigui possible, equilibrats en 
quan a habilitats i destreses, i evitar tenir equips descompensats.. 
 
El professor sempre ha de controlar i dirigir la formació dels equip, ja que els alumnes no 
disposen de tota la informació necessària per fer-ho correctament i tindrien tendència natural a 
fer formacions poc eficaces. 



Aplicació de la metodologia d’Aprenentatge Basat en Equips (Team Based Learning -TBL) 
a la unitat didàctica de l’habitatge de l’assignatura de Tecnologia de 4t d’ESO 

13 

Si un professor ha de formar equips amb alumnes que desconeix, normalment cal que passi 
una fitxa entre els estudiants on pregunta per les seves habilitats, formació i experiència prèvia 
en la matèria del curs. 
 
És important mantenir els mateixos equips durant tot el curs, ja que només amb hores de treball 
conjunt, els components d’un grup agafen la suficient confiança entre ells i la cohesió 
necessària per transformar-se en un equip d’aprenentatge efectiu. 
 
Una altra qüestió a considerar és la mida dels equips. Michaelsen recomana treballar amb 
equips d’entre 5-7 persones ja que considera que amb aquest nombre s’aconsegueix un bon 
equilibri entre els recursos intel·lectuals, la riquesa d’idees i la discussió generada amb un 
nombre elevat de components, i la facilitat (possibilitat) de gestió de l’equip i agilitat en la 
presa de decisions. Això és contrari a la visió de l’aprenentatge cooperatiu i de l’aprenentatge 
basat en problemes/projectes on grups superiors a 5 persones faciliten la divisió en subgrups 
inferiors. 
 
En el cas de la UD impartida durant el pràcticum, es va realitzar la formació dels equips 
després d’haver assistit a unes quantes hores d’observació en aquell grup-classe (per la qual 
cosa ja es coneixia una mica els alumnes) i amb la col·laboració del tutor del pràcticum (que 
coneixia perfectament les seves habilitats i mancances). 
 
Es van fer dos grups de 4 persones i dos grups de 5 persones que es van mantenir estables 
durant tot el desenvolupament de la UD. En principi, els grups de 4 alumnes són una mica 
petits segons la bibliografia consultada, però va semblar una bona opció, ja que l’alternativa era 
treballar amb 3 equips de 6 components cada un i, sobretot degut a la joventut dels alumnes i 
que no tenien l’hàbit de treballar en equip, va preocupar que no fossin prou àgils ni hàbils en la 
presa de decisions. Per altra banda, obtenir prou heterogeneïtat en els 3 grups, semblava 
complicat. 
 
 
2. Responsabilitat dels estudiants 
 
En l’ensenyament tradicional, l’alumne només ha de retre comptes del seu treball davant el 
professor i això s’acaba traduint en una avaluació del treball individual de l’alumne. 
 
En canvi, quan l’objectiu és aconseguir equips d’aprenentatge efectius, cal implantar 
mecanismes que assegurin l’avaluació (i el reconeixement) dels comportaments i actituds que 
afavoreixen el desenvolupament de l’equip com a tal. Incorporar-ho en el procés d’avaluació és 
una de les maneres d’assegurar que els alumnes hi donin importància (Michaelsen, 2004). 
 
Amb TBL els alumnes són responsables del seu treball individual (com a preparació 
indispensable pel treball en equip), de la qualitat i quantitat del seu treball dins l’equip i de la 
seva interacció amb els companys per tal d’assolir els objectius de l’equip. Per tant, és 
necessari incorporar aquests tres factors en el procés d’avaluació (Michaelsen, 2004). 
 
Un dels aspectes singulars del TBL és que incorpora la dinàmica de grup com a part 
diferenciada de l’avaluació dels alumnes. És a dir, la valoració que fan els companys de cada 
component de l’equip, acaba sent una part de l’avaluació, habitualment entre el 15 i el 10% de 
la nota final (Fink 2004, Michaelsen 2004). 
(En el punt 4.3 d’aquesta memòria  s’explica amb detall com es va considerar l’avaluació 
d’aquests tres factors en la proposta d’aplicació al centre de pràctiques)  
 
És fonamental que els alumnes realitzin la preparació individual prèvia a les classes perquè si 
no és així, no poden contribuir de manera eficaç a les tasques de l’equip. A més, si hi ha 
alumnes que no vénen a classe ben preparats, això genera un sentiment de frustració en els 
altres membres de l’equip, que senten que han de carregar amb aquests alumnes 
irresponsables i mal preparats.  
 
La seqüència didàctica proposada amb TBL soluciona aquest problema amb el Procés 
d’Aprenentatge Inicial (RAP), que assegura la preparació bàsica inicial requerida a tots els 
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estudiants (i qui no realitza aquesta preparació bàsica inicial, rep la penalització individual 
corresponent). (Michaelsen, 2004) 
 
Per altra banda, aquesta preparació prèvia és quelcom a què cal acostumar-se i una primera 
vegada acostuma a resultar sempre difícil, al no tenir-ne l’hàbit ni haver pres completa 
responsabilitat cada individu. En aquest sentit, un dels mecanismes per facilitar la realització 
d’aquesta preparació prèvia i ajudar en l’adquisició de la competència d’aprendre a aprendre 
(sobretot tenint en compte que es tracta d’estudiants d’ESO) seria l’ús de guies d’estudi com la 
que s’adjunta a l’Annex d’aquest TFM, si més no, durant els primers mesos d’aplicació 
d’aquesta metodologia.  
 
 
3. Les tasques d’equip han de promoure l’aprenentatge dels alumnes però també el 

desenvolupament del grup com a equip. 
 
Aquest és un dels punts crítics i més importants a l’hora d’implantar correctament una activitat 
docent amb TBL ja que moltes vegades, els problemes que es deriven del treball en equip són 
deguts a un disseny incorrecte o mal enfocat de les tasques que s’encarreguen a l’equip. 
 
La qüestió fonamental a l’hora de dissenyar tasques d’equip realment efectives, és assegurar 
que siguin activitats que generin interacció entre els membres de l’equip. Normalment això 
s’aconsegueix plantejant activitats, de més o menys complexitat, on els alumnes han de 
prendre decisions aplicant els continguts del curs. Es tracta de prendre decisions complexes 
però que es poden  formalitzar de manera simple (Michaelsen, 2004). 
 
El tipus de tasques contraproduents a l’hora de promoure el desenvolupament de l’equip són 
aquelles en què és fàcil subdividir el treball en parts i en què cada alumne acaba realitzant una 
part per, després, simplement, ajuntar-les. 
 
 
4. Proporcionar retroacció ràpida i constant de les activitats que realitzen els alumnes 

 
La retroacció del professor cap als alumnes juga un paper molt important per dos motius.  
 

1.- perquè és un element molt valuós a l’hora de promoure la retenció i aprenentatge dels 
continguts i 

2.-  perquè afavoreix el desenvolupament de l’equip com a tal. 
 
L’efecte de la retroacció és més gran si es produeix de manera immediata, freqüent, i 
proporciona als alumnes elements que els permetin discriminar entre una bona o mala tria, 
entre estratègies efectives o inefectives, entre factors importants o negligibles.... 
 
El RAT (Readiness Assessment Tests) és un bon exemple de com la retroacció ràpida (a 
temps) és un dels factors claus per assegurar l’aprenentatge dels alumnes i el 
desenvolupament de l’equip.  
 
Durant la realització del test en grup es produeix una comunicació cara a cara de tots els 
membres de l’equip i l’intercanvi de coneixements i punts de vista diversos, amb l’objectiu comú 
d’aconseguir la millor puntuació per l’equip; aquesta interacció i esforç comú és realment efectiu 
quan els alumnes poden tenir una retroacció immediata de les seves decisions i verificar 
d’aquesta manera que estan anant pel bon camí. 
 
En el cas de les activitats d’aplicació posteriors al RAT, proporcionar una retroacció ràpida i 
freqüent continua sent igual d’important i necessari per assegurar un bon aprenentatge dels 
alumnes i garantir l’èxit de les activitats del grup.  
 
L’avaluació i retroacció ràpida, formen part del procés d’aprenentatge (s’han d’entendre com a 
oportunitat d’aprenentatge). 
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4.2. PROGRAMACIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA 
 
Entenem per programació d’una Unitat Didàctica la planificació detallada de les intencions 
educatives relatives a aquella Unitat Didàctica, i les estratègies i recursos necessaris per 
aconseguir-les. Es tracta de definir què,  com, de quina manera, quins resultats s’esperen,  com 
es valorarà i  quan. 
 
La programació d’una Unitat Didàctica es considera tercer nivell de concreció (és el que 
correspon definir al professor) i ha de tenir en compte el primer nivell de concreció del 
currículum de l’Ensenyament Secundari Obligatori (que correspon al govern i queda definit al 
Decret 143/2007) http://www.xtec.cat/web/curriculum/eso/normativa  i el segon nivell de 
concreció (que correspon definir al centre educatiu i es troba, normalment, en el seu Projecte 
Educatiu de Centre). 
 
 
Segons el Decret 143/2007  http://www.xtec.cat/web/curriculum/eso/normativa  
 
CONTINGUTS  referents a l’habitatge 
 

- Anàlisi dels elements que condicionen el disseny d’un habitatge: situació, 
característiques bàsiques, necessitats dels usuaris, estètica.  

- Caracterització del protocol d’accés a un habitatge: tràmits per a la seva compra o 
lloguer, condicions d’habitabilitat, accés als serveis.  

- Anàlisi dels components que configuren les instal·lacions d’un habitatge, utilitzant la 
simbologia corresponent i reconeixent la normativa de seguretat. Identificació del cost 
dels serveis bàsics.  

- Reconeixement de les tècniques bàsiques i dels materials de manteniment i reparació 
d’un habitatge. Aplicació de tècniques de manteniment i reparació en situacions 
concretes. Valoració dels avantatges de la utilització de nous materials als habitatges. 
Mesures de seguretat a l’habitatge.  

- Valoració d’estratègies d’estalvi energètic i d’aigua als habitatges: arquitectura 
bioclimàtica i domòtica. 

 
CRITERIS D’AVALUACIÓ referents a l’habitatge 
 

- Comprendre el procés d’accés i les característiques bàsiques dels habitatges. 
Reconeixement i valoració de l’evolució tecnològica als habitatges.  

- Descriure i identificar els elements de les diferents instal·lacions domèstiques per 
comprendre’n el funcionament, el cost de la utilització, així com les mesures de 
seguretat que cal preveure.  

- Fer activitats de manteniment i reparacions bàsiques a partir d’un exemple real.  
- Proposar estratègies d’estalvi d’energia i aigua a les llars així com d’automatització 

aplicada a casos reals o simulats. 

 
Aquests continguts i criteris d’avaluació han motivat els següents Objectius Formatius (OF) que 
hauran de ser validats amb els seus corresponents Resultats d’Aprenentatge (veure Taula 2 de 
Programació de la unitat didàctica i la seva Seqüència Formativa). 
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Taula 2: Programació de la unitat didàctica i la seva Seqüència Formativa. 
 
 
UNITAT DIDÀCTICA: L’HABITATGE 
MATÈRIA  TÍTOL (i justificació)  

MATÈRIA: TECNOLOGIES L’HABITATGE   Aquesta unitat té com a eix principal la realització d’activitats d’aprenentatge 
que reflecteixin situacions relacionades amb les instal·lacions de l’habitatge i que es poden 
produir habitualment en la vida quotidiana dels alumnes. Amb aquestes activitats, els alumnes 
aplicaran els continguts de la unitat didàctica. 

GRUP CLASSE DURADA PERÍODE PROFESSOR  

4rt ESO 8 hores + examen final 3er trimestre Marta Lucas  

OBJECTIUS FORMATIUS RESULTATS D’APRENENTATGE 
(Què ha de fer l’alumne per demostrar que ha assolit 
l’objectiu) 

ACTIVITATS COMPETÈNCIES 
TREBALLADES 

OF1. Anomenar, explicar i analitzar les característiques 
bàsiques dels habitatges: orientació, emplaçament, superfície 
construïda, superfície útil, alçada lliure (mínims legals), 
estructura, instal·lacions (connexió als serveis), altura, 
despeses de manteniment, estètica. 

R1 Diferenciar entre superfície útil i superfície 
construïda 
R2 Anomenar les instal·lacions (serveis) obligatoris 
que ha de tenir un habitatge 
R3 Comparar les característiques bàsiques de tres 
habitatges concrets (presentats mitjançant esquema 
gràfic o fotografia). 

OF2. Explicar què és la cèdula d’habitabilitat R4 Explicar què és la cèdula d’habitabilitat 

A1 C1, C7 

R5 Presentats 12 materials/objectes de les diferents 
instal·lacions estudiades, l’alumne serà capaç 
d’anomenar-los i dir a quina instal·lació pertanyen. 

A4, A9 
(individuals – a 
casa) 

C1, C7 OF3. Identificar i anomenar els elements principals de les 
instal·lacions elèctrica, d’aigua i sanejament, de gas, de 
calefacció i de comunicacions d’un habitatge.  Al natural (o en 
fotografia) i amb simbologia normalitzada. R6 Identificar a quin tipus d’instal·lació pertanyen 4 

plànols realitzats amb simbologia normalitzada i  
anomenar l’element que representa cada símbol. 

A2 (ïndividual – 
a casa) 

C2, C7 
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OF4. Descriure el funcionament general de la instal·lació 
elèctrica d’un habitatge. 

R7  Identificar el punt d’accés de l’energia elèctrica 
dins un habitatge (Escomesa - Comptador - QGPC), i 
explicar la funció principal de cada component del 
quadre elèctric (ICPM, IGA, ID, PIA). Determinar quina 
pot ser la potència màxima contractada d’un habitatge 
a la vista del seu ICPM. Reconèixer els tres tipus de 
cablejat (fase, neutre i terra) i distingir la funció de cada 
un. Identificar la presa de terra com un element de 
seguretat de la instal·lació elèctrica i explicar el seu 
funcionament. 

A3 (RAP 
electricitat) 
A4 
(individual – a 
casa) 
A5 Equip 
A6 Equip 

C1, C7 

OF5. Valorar la correcció de connexions d’una instal·lació 
elèctrica simple. 

R8 Analitzar una instal·lació elèctrica simple (amb punt 
de llum, interruptor i endoll) a través del seu esquema 
topogràfic multifilar i argumentar la seva 
correcció/incorrecció. Passar de l’esquema topogràfic 
multifilar a l’esquema funcional. 

A7 Equip C1, C2, C7 

OF6. Realitzar un “allargo” . Objectiu procedimental R9 Realitzar un “allargo” domèstic connectant 
correctament una base d’endoll “schuko”, un cable de 
tres conductors (fase + neutre + terra) i un endoll 
“schuko”.  

P1 Equip C7 

OF7. Analitzar el funcionament general de la instal·lació 
d’aigua sanitària i de sanejament, i dissenyar una petita 
instal·lació d’aquest tipus. 

R10 Donada la planta d’un habitatge, dibuixar el traçat 
de la instal·lació d’aigua sanitària, amb els seus 
diferents aparells (comptador, clau de pas general, 
canonades, claus de pas, escalfador d’aigua, aixetes i 
hidromescladors) utilitzant la simbologia adequada. 
El mateix per la instal·lació de sanejament (desguàs 
d’aparell amb sifó individual, caixa sifònica, baixant 
d’aigües fecals). 

OF8. Analitzar el funcionament general de la instal·lació de 
gas i les seves normes bàsiques de seguretat, i dissenyar 
una petita instal.lació d’aquest tipus. 

R11 Donada la planta d’un habitatge, dibuixar el traçat 
de la instal·lació de gas amb els seus diferents aparells 
(comptador, clau de pas general, clau de pas de cada 
aparell, cuina i caldera) així com els elements de 
seguretat necessaris (reixetes de ventilació) utilitzant la 
simbologia adequada. 

A8 (RAP aigua-
sanejament-
gas-calefacció- 
comunicacions) 
A10 Equip 

C1, C2, C5, C7, 
C8 
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OF9. Analitzar el funcionament general de la instal·lació de 
calefacció, i dissenyar una petita instal·lació d’aquest tipus 
(amb sistema de radiadors d’aigua calenta). 

R12 Donada la planta d’un habitatge, dibuixar el traçat 
de la  instal·lació de calefacció (amb caldera, claus de 
pas i radiadors d’aigua calenta) utilitzant la simbologia 
adequada. 

OF10. Valorar la importància de l’aïllament tèrmic de 
l’habitatge i dels hàbits de conservació energètica a la llar 

R13 Proposar 5 mesures i/o hàbits per reduir la 
despesa energètica en calefacció d’un habitatge 
(sense minvar el confort dels usuaris). 

OF11. Analitzar el funcionament general de la instal·lació de 
comunicacions, i dissenyar una petita instal·lació d’aquest 
tipus. 

R14 Donada la planta d’un habitatge, dibuixar el traçat 
de la  instal·lació de comunicacions (PAU Punt d’Accés 
d’usuari, connexió TV, línia telefònica i accés a 
internet, amb els corresponents punts de connexió) 
utilitzant la simbologia adequada. 

OF 12. Valorar la domòtica com a eina per millorar la qualitat 
de vida i l’estalvi energètic. 

R15 Proposar 5 possibles automatitzacions a la llar i 
justificar com contribuirien en la nostra comoditat i en 
l’estalvi  energètic de casa nostra. 

OF13. Explicar i analitzar els principis bàsics de l’arquitectura 
bioclimàtica (emplaçament, orientació, ús correcte dels 
materials, color, ús d’energies renovables, ús de materials 
propers). 

R16 A partir de les imatges d’un habitatge, distingir 5 
elements que responguin als principis bàsics de 
l’arquitectura bioclimàtica i explicar la seva funció en 
aquest cas concret. 

OF13. Valorar l’arquitectura bioclimàtica i l’ús de nous 
materials com una eina d’estalvi energètic.  

R17 Proposar 10 estratègies d’estalvi d’energia i aigua 
a les llars que tinguin com a base els principis de 
l’arquitectura bioclimàtica i l’ús de nous materials a la 
construcció. 

A11 C1, C7 

OF14. Interpretar correctament una factura de consum 
domèstic d’electricitat i identificar els paràmetres que afecten 
el cost final del servei. 

R19 Donada una factura de consum elèctric, identificar 
el terme de potència, el consum elèctric, lloguer 
d’equips, els impostos i el cost final de la factura.  
Calcular el cost diari en electricitat que representa 
aquesta factura. Consum màxim d’energia elèctrica 
que podria fer aquella família en aquell periode? 

OF15. Interpretar correctament una factura de consum 
domèstic d’aigua potable i identificar els paràmetres que 
afecten el cost final del servei. 

R20 Calcular el cost de la factura d’aigua d’una família 
sabent el consum que ha realitzat durant aquell 
període. Calcular el cost mensual del servei i la 
repercussió per persona i dia de l’aigua consumida. 
Distingir entre 1er bloc, 2on bloc i 3er bloc i avaluar 

A12 C4, C7 
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com repercuteix en el preu de la factura. 
OF 16. Identificar situacions de riscs relacionades amb les 
diferents instal·lacions d’un habitatge. 

R21 Identificar els riscos principals vinculats a les 
diferents instal·lacions així com els elements que 
serveixen per protegir-nos d’aquests riscos. 

Aquest objectiu 
es traballarà de 
manera 
transversal 
durant la 
realització de 
les diferents 
activitats de la 
UD 

C6, C7 

OF17 Promoure la responsabilitat individual i davant els 
companys d’equip 

R22 Presentar les tasques encomanades, 
correctament realitzades, el dia que toca. 
R23 Portar el material necessari per fer les activitats 
d’aula 
R24 Realitzar les tasques individuals i grupals amb el 
mateix índex de qualitat. 

Aquest objectiu 
es treballarà 
durant la 
realització de 
totes les 
activitats de la 
UD 

C6 

METODOLOGIA   
Pel desenvolupament d’aquesta UD s’utilitza principalment TBL. 
L’ús de la metodologia del TBL implica un treball intens i específic de les competències bàsiques comunicativa 
lingüística (oral) (C1), tractament de la informació (C3), d’aprendre a aprendre (C5), d’autonomia i iniciativa personal 
(C6) i social i ciutadana (C8). 

C1, C3, C5, 
C6, C8 

 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT   
Es tracta d’un grup classe bastant homogeni pel que fa referència a nivells i capacitats. 
És un grup reduït (18 alumnes), la qual cosa facilita l’aplicació de les mesures d’atenció a la diversitat. 
Es prendran les mesures següents: 

- Promoure la col·laboració entre els alumnes amb més iniciativa i els que no en tenen tanta (intrínsec al TBL). 
- Promoure l’aprenentatge entre iguals. D’aquesta manera s’assoleix un aprenentatge més significatiu, tan per 

l’alumne que “ensenya” (no hi ha millor manera de fixar un aprenentatge que explicant-lo a un altre), com per 
l’alumne que “aprèn” (els dos companys comparteixen una Zona de Desenvolupament Proper similar, de 
manera que la comunicació entre ells dos pot ser més efectiva que no pas entre el docent i l’alumne) (Vygotsky, 
1978), 

- Atenció personalitzada als alumnes amb més dificultats d’aprenentatge (però sense sortir del seu equip de 
treball). 
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 COMPETÈNCIES BÀSIQUES: 
 

- C1 Competència. comunicativa lingüística i audiovisual 
- C2 Competència. artística i cultural 
- C3 Competència. en tractament de la informació i competència digital 
- C4 Competència. matemàtica 
- C5 Competència. d’aprendre a aprendre 
- C6 Competència. d’autonomia i iniciativa personal 
- C7 Competència. en el coneixement i interacció amb el món físic 
- C8 Competència. social i ciutadana 

 
 
 
SEQÜÈNCIA FORMATIVA  Totes les sessions de treball són de 60 minuts. 
 

ACTIVITATS D’APRENENTATGE 

ACTIVITAT REALITZACIÓ FASE 
SF 

SES-
SIÓ 

APRE AVAL AVAL 
ACT 
/HABI 

ACTIVITAT GG GP I 

OBSERVACIONS 
Recursos 

RESULTATS 
D’APRE-
NENTATGE 

Inici 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - Explicació objectius d’aprenentatge i resultats d’aprenentatge 
esperats. (8 min) 
- Explicació metodologia TBL. Comunicació dels equips de 
treball. 4 grups de 4-5 persones. (10 min) 
- Deixar MOLT clar que és IMPRESCINDIBLE que portin la feina 
feta pel proper dia (lectura i estudi del material). 
- Explicació: Característiques Bàsiques dels habitatges (12 min) 
- Presentació general sobre les instal·lacions d’un habitatge. Com 
eren abans –com són ara. Valorar la comoditat que aporten a la 
nostra vida quotidiana. Definició d’instal·lacions. Diversitat del 
nivell d’instal·lacions/comfort a diferents llocs del planeta. (10 

x 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Presentació TBL 
(ordinador i 
projector) 
pdf “com vivíem 
abans – com vivim 
ara” (ordinador i 
projector) 
Fotocòpies apunts 
complementaris i 
activitats 1 i 2 (1 per 

 
R1, R2, 
R3, R4, 
R6 



Aplicació de la metodologia d’Aprenentatge Basat en Equips (Team Based Learning -TBL) 
a la unitat didàctica de l’habitatge de l’assignatura de Tecnologia de 4t d’ESO 

21 

 
x 
x 
 

 
x 
x 

min) 
- Activitat 1: característiques bàsiques dels habitatges (15 min) 
- Activitat 2: identificació de simbologia bàsica. (a casa) 
- Repartir apunts complementaris instal·lació electricitat que han 
d’estudiar, junt amb les pàgines 170-171 del llibre, pel proper dia. 
 

 

x 
 
 

 
 
x 

cada alumne) 

2  
x 
 
 
 
x 

 
x 
 
 
 
x 

 - Recollir Activitat 2 
- Activitat 3: RAP electricitat: 

             iRAT (10 min) 
             tRAT (10 min) amb targetes IF-AT 
             Apel·lacions sobre el test i aclarir conceptes (8 min) 

- Activitat 5 (30 min)  
- Repartir i explicar Activitat 4 (individual, deures a casa) (2 min) 

 
 
 
 
x 
 
 

 
 
 
x 
x 
x 

 
 
x 
 
 
 
x 

Fotocòpies iRAT 
(una per cada 
alumne + 1 per grup) 
Targetes IF-AT (una 
per grup) 
Fotocòpies activitats 
4 -5 (una per 
alumne) 

R5, R6, R7 

3  
 
 
x 

 
 
 
x 

 - Recollir Activitat 4 
- Retornar i-RAT electricitat i Activitat 5 corregit. Retroacció i 
aclariment  dels punts més equivocats (10 min) 
- Activitat 6  (30 min) 

 
x 

 
 
x 

 Fotocòpies activitat 
6 (una per cada 
alumne) 

 

4 x x  
x 

- Activitat 7 (46 min) 
- AMC: Aspecte Menys Clar (5 min) 
- Recordar als alumnes que pel proper dia han de portar estudiat 
del llibre: pàg 169 (sifó)+ pàg 172-179 (aigua, sanejament, gas, 
calefacció i comunicacions). 

 x  Fotocòpies activitat 
7 (una per cada 
alumne) 

 

Desen-
volupa-
ment 

5 x x  - Activitat 8: RAP instal·lacions d’aigua, sanejament, gas, 
calefacció i comunicacions 

- iRAT (10 min) 

- tRAT (10 min) amb targetes IF-AT 

- Apel·lacions sobre el test i aclarir conceptes (15 min) 

- Buidat AMC del dia anterior. Resoldre dubtes. (10 min) 
- Repartir Activitat 9 i explicar-la (per fer a casa) 5 min 
- Repartir Activitat 10 i explicar-la. MOLT IMPORTANT: el 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
x 
x 

 
 
 
 
 
x 
 
x 
 
 
 
 

 
 
 

x 
 
 
 
 

Llibre de text 
Fotocòpies Activitat 
8 (una per cada 
alumne + 1 per grup) 
Targetes IF-AT (una 
per grup) 
Fotocòpies Activitat 
9 i 10 (una per cada 
alumne) 
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pròxim dia cal portar el material necessari per fer l’activitat a 
classe (llapis, goma, regle, punta fina de colors blau, vermell, 
negre, verd). També han de portar l’Activitat 2 com a material de 
suport (5 min) 

6  
x 

 
x 

 Recollir Activitat 9 
Activitat 10 (55 min) 
A casa (individual): Lectura pàg 184-185: Arquitectura 
Bioclimàtica. Text A pàg 192 (Domòtica) i Text C (Estalvi 
energètic a la llar) pàg 193. Activitats A i C pàg 193 

  

x 

 llapis, goma, regle, 
punta fina de colors 
blau, vermell, negre, 
verd 
Llibre de Text i 
Activitat 2 (material 
de suport per 
l’Activitat 10) 

 

7 x x  - Visualització vídeo Què Qui Com: “La casa sostenible”  (25 min) 
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/La-casa-
ecologica/video/226059944/ 
- Activitat 11: arquitectura bioclimàtica (30 min) 
(Activitats 7 i 8 pàg 185 llibre de text) 

x  
 
 
x 

 Ordinador amb 
connexió internet i 
projector. 
Fotocòpies activitat 
11 (una per cada 
alumne). 
Llibre de text. 

 

8 x x  - Les factures d’electricitat i aigua (exposició oral docent) (20 min) 
 
- Activitat 12: aplicació interpretació factures electricitat i aigua 
(35 min) (Activitats 3 i 4 pàg 181; 6 pàg. 183  llibre de text) 

x 
 

 
 
 

 
 
x 

Ordinador i 
projector. Factures 
actuals 
digitalitzades. 
Fotocòpies activitats 
(una per cada 
alumne) 

 

9  x  Examen de la UD (compartit amb una altra UD; pensar les 
preguntes perquè es puguin fer en 25 minuts) 

  x Fotocòpies examen  Final 

10   x Retroacció examen (10 min) i enquesta avaluació (“satisfacció 
alumnes”) (10 min) 

x   fotocòpies enquesta 
alumnes 
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4.3. AVALUACIÓ 
 

Un dels aspectes clau per assegurar el bon funcionament d’un curs (o part d’un curs) que utilitzi 
els petits grups formals com a organització social principal de l’aula, és deixar molt clar, i per 
escrit, als alumnes, des d’un bon començament, com se’ls avaluarà. D’aquesta manera s’eviten 
malentesos posteriors i, si la manera d’avaluar és correcta, s’aconsegueix eliminar les 
reticències que molts alumnes tenen davant aquestes metodologies didàctiques.  
 
Tot i que la major part d’alumnes reconeixen que el treball en grup pot ser engrescador i 
estimulant, i que és una manera d’aconseguir fites importants, inabastables de manera 
individual, molts d’ells (aproximadament la meitat dels alumnes enquestats) reconeixen tenir mal 
record de les seves experiències de treball en grup.  
 
El motiu principal que donen aquests alumnes és: “Vaig haver de fer quasi tot el treball i després 
tot el grup va tenir la mateixa nota” (sensació d’injustícia). O bé: “A Alguns estudiants del meu 
grup no els importava massa la nota, sempre i quan fos aprovat, i per tant, no van dedicar 
massa temps al projecte; però jo no en tenia prou amb un aprovat” (sensació d’impotència). 
(Fink, 2004). 
 
És important utilitzar un sistema d’avaluació que els alumnes considerin just i que reconegui de 
manera equitativa tan el treball i rendiment del grup, com l’esforç i treball individual, per tal 
d’eliminar la desafecció inicial que molts alumnes tenen davant el treball en equip (Michaelsen, 
2004). 
 
En el cas de la unitat didàctica desenvolupada en aquest TFM, l’avaluació es va planificar de la 
manera mostrada a les Taules 3 i 4, amb una forta incidència en la tasca individual (cal 
considerar que s’estava al pràcticum i s’intervenia en l’assignatura del professor titular, el qual 
va tenir un fort impromptu en aquesta decisió): 
 
 

iRAT (tests individuals) 10% 
Activitats Individuals 5% Avaluació individual 
Examen de la unitat didàctica 45% 

60% 

tRAT (tests d’equip) 10% 
Avaluació del treball en equip 

Activitats d’equip 30% 
40% 

TOTAL  100% 100% 
 

Taula 3: Avaluació general de la Unitat Didàctica 
 

Activitat 2 1,25% 
Activitat 3  i-RAT 5% 
Activitat 4 1,25% 
Activitat 8 i-RAT 5% 
Activitat 9 1,25% 
Activitat 12 1,25% 

Avaluació individual 

Examen final 45% 

60% 

Activitat 1 3% 
Activitat 3 t-RAT 5% 
Activitat 5 3% 
Activitat 6 5% 
Activitat 7 8% 
Activitat 8 t-RAT 5% 
Activitat 10 8% 

Avaluació del treball en equip 

Activitat 11 3% 

40% 

TOTAL  100% 100% 
 

Taula 4: Avaluació detallada de la Unitat Didàctica 
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Com s’ha exposat prèviament, es va consensuar i pactar amb el professor titular de 
l’assignatura (i tutor del pràcticum) el pes específic que havia de tenir cada activitat dins el 
global de la unitat didàctica. 
 
També es va acordar amb el professor titular que, tot i ser un dels punts característics del TBL, 
no s’aplicaria la dinàmica de grup com a mecanisme d’avaluació dels alumnes ja que això podia 
generar conflictes entre ells i ser motiu de malestar dins el grup classe. 
 
En aquest sentit també es va tenir molt en compte l’opinió del tutor del TFM (professional docent 
amb molts anys d’experiència treballant amb petits grups formals). Segons el tutor del TFM 
(Domingo, J), és un fet constatat i àmpliament verificat per la pràctica, que l’ús de la dinàmica de 
grups com a part quantificada de l’avaluació no és una eina efectiva a la nostra societat. No 
dóna bon resultat perquè no encaixa amb la nostra manera de ser; als alumnes no els agrada 
parlar obertament dels seus conflictes amb els companys d’equip i, a més, tenen un 
corporativisme molt pronunciat que fa que els components d’un grup tendeixin sempre a cobrir-
se mútuament davant el professor. 
 
Sí que és efectiu, en canvi, l’establiment per part de cada equip de les seves normes de 
funcionament intern. Les normes de funcionament intern és un document acordat i signat per 
tots els components de l’equip on es defineixen les seves expectatives (és bàsic pel bon 
funcionament de l’equip que tots els membres tinguin el mateix objectiu), i els compromisos que 
adquireixen davant l’equip (assistir i ser puntuals a les reunions, portar les tasques 
encomanades el dia que toca, etc...). És un document molt eficaç per a l’autogestió dels equips 
(Oakley i altres, 2004). A vegades també contempla les situacions en què es podrà fer fora de 
l’equip a algun dels seus components. 
 
En el cas del pràcticum no es van establir normes de funcionament intern dels equips per 
problemes de temporització, però és un dels canvis que introduiria en cas de tornar a utilitzar 
aquesta metodologia (o qualsevol altra metodologia basada en l’ús de grups formals). 
 
 
Avaluació de Competències Bàsiques 
 
Amb la realització de les diferents activitats programades per la UD s’han treballat totes les 
Competències Bàsiques (CB) tal i com es mostra a la Taula 2 Programació de la unitat didàctica 
i la seva Seqüència Formativa. No obstant, s’ha realitzat només l’avaluació específica d’algunes 
d’aquestes CB. Concretament s’han avaluat: 
 

- C2 Competència artística i cultural: s’avalua aquesta competència en l’Activitat A10. 
- C5 Competència d’aprendre a aprendre: s’avalua aquesta competència en base a les 

qualificacions obtingudes en els i-RAT (proves test que havien de preparar els alumnes 
de manera autònoma a partir d’un material subministrat pel docent i que no s’havia 
treballat prèviament a classe). Es considera que un alumne ha millorat aquesta 
competència si també ha millorat la seva nota en els successius i-RAT. 

- C6 Competència d’autonomia i iniciativa personal: s’avalua aquesta competència 
comprovant que l’alumne porta a cada sessió de classe el material i estris necessaris 
per fer les activitats previstes (aquests materials i estris eren informats en la sessió de 
classe anterior). 

- C7 Competència en el coneixement i interacció amb el món físic: s’avalua aquesta CB 
en totes les activitats d’aprenentatge de la unitat didàctica. 

- C8 Competència social i ciutadana: s’avalua aquesta CB en relació a l’actitud i 
comportament dels alumnes durant la realització de les tasques d’equip, a partir de 
pautes d’observació dins l’aula. 
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5. Resultats. Anàlisi de dades. 
 

 
5.1. VALIDACIÓ DELS TESTS DE RESPOSTA MÚLTIPLE UTILITZATS EN ELS RAP 

(READINESS ASSURANCE PROCESS) –ACTIVITAT 03 i ACTIVITAT 08-. 
 
S’ha realitzat una anàlisi de les respostes obtingudes en els i-RAT (Activitat 03 i Activitat 08) per 
tal de valorar la bondat dels seus ítems i la fiabilitat i confiabilitat global d’aquestes proves test. 
Es poden consultar les taules amb els valors de partida utilitzats, i els índex obtinguts, a l’Annex 
del TFM. 
 
Resumint breument les dades obtingudes es pot dir que a cada test hi ha ítems amb índex de 
dificultat ID variable: des d’ítems molt fàcils fins a ítems molt difícils. En general, la gran majoria 
d’ítems tenen un índex de discriminació D bo (D>0,39), però un índex de fiabilitat F baix 
(F<0,36), la qual cosa vol dir que l’ítem discrimina bé però és poc fiable. Per tant, de cara a 
properes edicions d’aquesta programació, caldria revisar els ítems de les proves tipus test. 
 
D’altra banda, a l’hora de valorar la consistència interna de la prova (fiabilitat global del test com 
instrument de mesura) s’han utilitzat dos mecanismes: 
 

1- Alfa de Cronbach del test 
2- Índex de fiabilitat global per seccions paral·leles (Pearson) 

 
Els valors obtinguts es mostren a continuació a la taula 5: 
 

 α de Cronbach Coeficient R de Pearson 

Test Activitat 03 0,61 < 0,70 per tant indica 
fiabilitat global baixa 0,98 Proper a 1 per tant indica 

fiabilitat global alta 

Test Activitat 08 0,41 < 0,70 per tant indica 
fiabilitat global baixa 0,89 Proper a 1 per tant indica 

fiabilitat global alta 
 

Taula 5: Fiabilitat global dels test i-RAT 
 
L’alfa de Cronbach dóna uns valors baixos pels dos tests, però la correlació entre seccions 
paral·leles de Pearson dóna uns valors més que raonables, la qual cos ens permet afirmar que 
els tests són millorables però es poden considerar fiables ja que són dues maneres de valoració 
en els quals, si al menys un dels dos dóna correcte, és suficient. 
 
 
 
 

5.2. VALORACIÓ DELS RESULTATS DE LES ACTIVITATS D’AVALUACIÓ I 
APRENENTATGE  

 
Un inconvenient que va aparèixer en l’aplicació de la proposta va ser que la temporització 
prevista inicialment va resultar ser massa optimista i, en realitat, no es van poder dur a terme 
totes les activitats previstes (per temes de programació general del curs no era possible allargar 
aquesta unitat didàctica amb més sessions de les previstes inicialment); per tant, el pes de cada 
activitat en l’avaluació global de la UD es va haver de modificar lleugerament (no es va poder 
aplicar la taula núm 4 tal i com estava prevista en origen).  
 
Tot i això es va mantenir el percentatge de 60% d’avaluació individual i 40% d’avaluació del 
treball de l’equip. 
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 A continuació s’adjunta la taula 6, amb les activitats realitzades, la ponderació corresponent, i 
les qualificacions obtingudes pels alumnes: 
 
 

  Alumne A1 A2 A3 
iRAT 

A3 
tRAT A4 A5 A6 A7 A8 

iRAT 
A8 

tRAT A9 A10 examen 
final 

nota 
final 
UD 

    3% 1% 6% 5% 1% 3% 6% 9% 6% 5% 1% 9% 45% 100% 
1A 10 6 3,75 8,44 0 10 8,5 9 5 8,4 6 5 8,9 7,9 

1B 10 4 5 8,44 0 10 8,5 9 5 8,4 4 5 2,2 4,9 

1C 10 5 1,25 8,44 0 10 8,5 9 6,25 8,4 6,5 5 6,9 6,9 

1D 10 7 6,25 8,44 8 10 8,5 9 5 8,4 8 5 8,9 8,1 EQ
U

IP
 1

 

1E 10 9 7,5 8,44 9 10 8,5 9 6,25 8,4 10 5 10,0 8,8 

                               
2A 9 0 7,5 10 0 8,5 5 9 NP 9,4 6,5 6 6,2 6,8 

2B 9 7 3,75 10 7 8,5 5 9 6,25 9,4 8 6 9,6 8,3 

2C 9 7 6,25 10 8 8,5 5 9 8,75 9,4 9 6 10,0 8,8 

2D 9 8 7,5 10 9 8,5 5 9 NP 9,4 8,5 6 10,0 8,8 EQ
U

IP
 2

 

2E 9 0 5 10 0 8,5 5 9 5 9,4 4 6 2,2 4,8 

                                
3A 8 6 2,5 8,75 0 9,25 6 8 3,75 8,75 8 6 10,0 8,0 

3B 8 7 5 8,75 9 9,25 6 8 5 8,75 8 6 9,6 8,2 

3C 8 5 6,25 8,75 0 9,25 6 8 5 8,75 7 6 9,1 7,9 

EQ
U

IP
 3

 

3D 8 10 7,5 8,75 10 9,25 6 8 8,75 8,75 10 6 9,8 8,7 

                                
4A 8 7 3,75 5,31 0 10 9 7,5 5 6,6 7,5 6 8,89 7,56 

4B 8 6 2,5 5,31 7,5 10 9 7,5 2,5 6,6 7,5 6 9,33 7,60 

4C 8 6,5 3,75 5,31 0 10 9 7,5 5 6,6 6 6 7,11 6,74 

EQ
U

IP
 4

 

4D 8 0 5 5,31 0 10 9 7,5 3,75 6,6 5 6 4,67 5,57 
 

Taula 6: Avaluació detallada de la Unitat Didàctica (Realitzada) 
 
Una de les primeres qüestions que podem constatar a la vista dels resultats obtinguts és que, tal 
i com s’afirma a la bibliografia consultada, el resultat del test respost en equip (tRAT)  sempre és 
substancialment millor que el resultat del test respost per qualsevol dels membres de l’equip a 
nivell individual.  
 
És important fer incís d’aquest fet davant els alumnes per tal que ho visualitzin i prenguin 
consciència de que quan “sumen” les seves capacitats el resultat sempre és molt millor que el 
que obtindria qualsevol dels components de l’equip de manera individual. 
 
Un altre aspecte a considerar és que les notes obtingudes en les activitats realitzades en equip 
són, en general, molt bones (entre notable i excel·lent). Només trobem l’excepció de l’activitat 
A10 on cap grup va passar del 6. Una possible explicació a aquest fet, és que totes les altres 
activitat d’equip es van realitzar íntegrament en horari de classe; les tasques es van començar i 
acabar a l’escola, en una sessió de classe.  
 
En canvi l’Activitat 10 es va començar en horari de classe però, per qüestions sobrevingudes i 
imprevistes, no es va poder finalitzar dins aquella sessió. Els alumnes es van endur l’activitat 
per portar-la acabada el proper dia de classe (al cap d’una setmana).  
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El plantejament de l’activitat permetia que els alumnes es subdividissin part de la feina i això és 
el que va passar. Van realitzar cadascú la seva part pel seu compte i no es van adonar que era 
necessària una coordinació entre tots els components de l’equip perquè el treball final fos 
coherent en el seu conjunt. 
 
A la figura 4 es pot veure quina ha estat la qualificació mitja dels equips. 
 

 
 

Figura 4: Nota mitja final obtinguda pels quatre equips. 
 
La nota mitja de totes les notes dels alumnes és 7,5, la qual es pot assimilar a l’èxit derivat de 
les sessions, això és, la quantitat, sobre 10. Aquest 75% d’èxit mitjà planteja dues visions, per 
una banda que ja ha anat bé i que s’ha assolit un aprenentatge de tres quartes parts de la 
totalitat i per altra, que hi ha un 25% a millorar, no tant els estudiants (possiblement podrien 
haver-ho fet millor si tinguessin l’hàbit de treballar en TBL) sinó també del professor, que podria 
determinar si: 
 

 La qualitat del material d’estudi ha estat suficient 
 La quantitat del material d’estudi ha estat suficient 
 El temps donat per cada activitat ha estat correcte 
 Les proves RAP han estat ben dissenyades 
 L’avaluació era prou consistent 
 Altres 

 
Vist amb perspectiva, un altre dels aspecte a millorar de cara a futures edicions seria la 
desproporció existent en el pes que tenen algunes activitats dins l’avaluació global de la unitat 
didàctica. El fet que hi hagi activitats amb només un 1% de pes dins l’avaluació global fa que els 
alumnes no se les prenguin massa seriosament.  
 
Com es pot veure a la taula 6 molts dels alumnes van prescindir totalment de l’Activitat 4, 
conscients de que el fet de no realitzar-la no els afectaria de manera substancial en la nota 
global final.  
 
Una manera de corregir aquest fenomen seria repartint de manera més equitativa l’avaluació de 
la unitat didàctica entre el total d’activitats programades.  
 
Una altra manera seria condicionant l’aprovat de la UD al fet d’haver realitzat i entregat totes les 
activitats (individuals i d’equip) i haver assolit en cada una nota mínima prefixada pel professor  
 
Finalment, també es valora la desviació estàndard que es dóna al sí de cada grup a efectes de 
veure si els resultats obtinguts per cadascun dels seus components, varia molt; si tots han tingut 
la mateixa oportunitat, temps, material d’estudi i tasca, tots haurien d’obtenir qualificacions 
similars. A la figura 5 es pot veure aquesta desviació. 
 



Aplicació de la metodologia d’Aprenentatge Basat en Equips (Team Based Learning -TBL) 
a la unitat didàctica de l’habitatge de l’assignatura de Tecnologia de 4t d’ESO 

28 

 
 

Figura 5: Desviació al sí de cada equip. 
 
La desviació més gran que es podria donar és de 5,5 aproximadament (en el cas que dos 
components del mateix equip haguessin obtingut deu punts i els altres dos, zero punts). Es pot 
veure que la desviació ha estat força baixa i que a l’equip 3, ha estat especialment petita. 
 
Es pot reforçar, en termes absoluts, l’anàlisi de desviacions calculant, com es pot veure a la 
figura 6, la diferència entre la qualificació màxima obtinguda per un estudiant d’un equip i la 
mínima obtinguda per un altra estudiant del mateix equip. 
 

 
 

Figura 6: Nota màxima menys nota mínima al sí de cada equip. 
 
Als equips 1 i 2 hi ha hagut fins a 4 punts de diferència entre la nota més alta i la més baixa, a 
l’equip 4, 2 punts i a l’equip 3, no arriba a 1 punt. 
 
Així, derivat d’aquesta anàlisi, es pot valorar que les qualificacions han estat satisfactòries atès 
que (com es pot veure a la figura 7) el 89% dels estudiants ha aprovat i el 11% restant ha 
quedat en una situació molt propera a l’aprovat. 
 
A la mateixa figura 7 es pot fer la valoració que una corba de distribució normal, gaussiana 
(representada en color vermell), donaria en el cas que es donés una distribució aleatòria de 
notes, la qual se centraria sobre la qualificació de 5. En aquesta situació, es pot veure que la 
distribució que es dóna de qualificacions obtingudes pels estudiants, s’allunya molt de la 
distribució gaussiana, la qual cosa indica que no hi ha hagut un repartiment de qualificacions 
que pugui assimilar-se a un repartiment aleatori. 
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Figura 7: Nombre d’estudiants que han obtingut la seva qualificació dins d’un determinat rang. 

 
 
 
 

5.2. VALIDACIÓ DE L’ENQUESTA DE SATISFACCIÓ DELS ALUMNES 
 
L’últim dia de classe es va passar una enquesta als alumnes per copsar el seu grau de 
satisfacció amb aquesta metodologia didàctica  i la seva opinió sobre com havien viscut el 
treball en equip. 
 
Els alumnes van contestar l’enquesta el dia 14 de maig de 2015. En el moment de contestar 
l’enquesta els alumnes ja coneixien la qualificació que havien obtingut d’aquesta unitat didàctica. 
 
S’ha treballat amb una mostra de 18 alumnes (tots els que van assistir a les classes) i han 
respost l’enquesta 15 alumnes, el què significa una representativitat prou alta del 83,8%. 
 
L’enquesta pretén mesurar la satisfacció dels alumnes amb l’aplicació de la metodologia TBL a 
les classes de Tecnologia, concretament durant el desenvolupament de la unitat didàctica de 
l’habitatge de 4t ESO.  
 
Les respostes de l’enquesta són de tipus qualitatiu segons una escala Likert, amb valors 
compresos entre 1 i 4 (1=Gens d’acord, 2=Poc d’acord, 3=Força d’acord i 4=Molt d’acord). 
 
Amb la anàlisi feta de l’enquesta s’ha obtingut una alfa de Cronbach α=0,82, la qual cosa ens 
indica que l’eina de mesura (l’enquesta) té una fiabilitat global elevada (es pot veure aquest 
anàlisi a l’Annex). 
 
L’enquesta que van contestar els alumnes és la següent, amb les preguntes i la quantitat de 
respostes associades a cada opció: 
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L'objectiu d'aquesta enquesta és recollir informació que pot ser de gran ajuda per millorar la qualitat de 
l’activitat docent. 
Si us plau, indica el teu grau d'acord (des de Gens d’acord fins a Molt d’acord) per a cadascuna de les 
afirmacions següents. No dediquis gaire temps a decidir cadascuna de les respostes; la teva primera 
reacció probablement és la millor. 
 
Moltes gràcies per la teva col·laboració. 
 

PREGUNTES Gens Poc Bastant Molt 

1. Parlar i debatre amb els companys, sobre el tema que estem treballant 
a classe, m’ajuda a aclarir dubtes i a aprendre. 2 1 11 1 

2. Realitzar els treballs col·lectius dins l’horari escolar facilita l’organització 
de l’equip. 1 1 7 6 

3. Quan faig treballs col·lectius, no vull decebre els meus companys 
d’equip. 0 0 12 3 

4. M’he sentit còmode amb el meu equip de treball. 2 4 4 5 

5. Hi ha hagut bona comunicació entre els membres de l’equip per prendre 
decisions i realitzar les activitats entre tots. 2 1 7 5 

6. Penso que les activitats plantejades tenien relació amb coneixements de 
tipus pràctic. 1 4 7 3 

7. He vingut a classe havent fet les tasques encomanades. 0 3 8 4 

8. Penso que tots els membres de l’equip ens hem esforçat per fer un 
treball de qualitat. 1 5 6 3 

9. Penso que dins l’equip ens hem organitzat bé. 1 3 8 3 

10. Costa trobar un dia, hora i lloc que vagi bé a tothom per fer treballs en 
grup fora de l’horari escolar. 2 2 4 7 

11. Treballar d’aquesta manera m’ha requerit més esforç i hores de 
dedicació que les classes tradicionals. 4 6 5 0 

12. Estic satisfet/a de la meva contribució al treball del meu equip. 0 1 9 5 

13. Les activitats realitzades m’han obligat a analitzar idees, experiències 
o situacions. 1 2 11 1 

14. Aquesta manera de treballar m’ha obligat a prendre la iniciativa en el 
meu aprenentatge; m’he hagut d’espavilar. 3 7 4 1 

15. Penso que saber treballar en equip és important per la vida 
professional (el món laboral). 0 1 7 7 

16. M’ha agradat aquesta metodologia de treball (Aprenentatge Basat en 
Equips). 2 1 10 2 

 
Les preguntes fan referència a 4 àmbits principals: 
 

- Organització (2, 9, 10) 
- Motivació (3, 7, 8) 
- Aprenentatge (1, 6, 11, 13, 14, 15) 
- Satisfacció amb la metodologia i l’equip (4, 5, 12, 16) 

 
Les preguntes 2 i 10 s’utilitzen com a pregunta control per determinar la fiabilitat de l’enquesta. 
No s’ha descartat cap enquesta per incoherència entre les respostes a la pregunta control, per 
la qual cosa es pot considerar una fiabilitat elevada en la qualitat de les respostes. 
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A continuació s’adjunta la taula 7 on es poden veure els resultats de l’enquesta: 
 

 Gens  Poc  Força  Molt 
  
1. Parlar i debatre amb els companys, sobre el 
tema que estem treballant a classe, m’ajuda a 
aclarir dubtes i a aprendre. 

13% 7% 73% 7% 

  

2. Realitzar els treballs col·lectius dins l’horari 
escolar facilita l’organització de l’equip. 

7% 7% 47% 40% 

  

3. Quan faig treballs col·lectius, no vull decebre 
els meus companys d’equip. 

80% 20% 

  

4. M’he sentit còmode amb el meu equip de 
treball. 

13% 27% 27% 33% 

  

5. Hi ha hagut bona comunicació entre els 
membres de l’equip per prendre decisions i 
realitzar les activitats entre tots. 

13% 7% 47% 33% 

  

6. Penso que les activitats plantejades tenien 
relació amb coneixements de tipus pràctic. 

7% 27% 47% 20% 

  

7. He vingut a classe havent fet les tasques 
encomanades. 

20% 53% 27% 

  

8. Penso que tots els membres de l’equip ens 
hem esforçat per fer un treball de qualitat. 

7% 33% 40% 20% 

  

9. Penso que dins l’equip ens hem organitzat 
bé. 

7% 20% 53% 20% 

  

10. Costa trobar un dia, hora i lloc que vagi bé 
a tothom per fer treballs en grup fora de l’horari 
escolar. 

13% 13% 27% 47% 

  

11. Treballar d’aquesta manera m’ha requerit 
més esforç i hores de dedicació que les 
classes tradicionals. 

27% 40% 33% 

  

12. Estic satisfet/a de la meva contribució al 
treball del meu equip. 

7% 60% 33% 

  

13. Les activitats realitzades m’han obligat a 
analitzar idees, experiències o situacions. 

7% 13% 73% 7% 

  

14. Aquesta manera de treballar m’ha obligat a 
prendre la iniciativa en el meu aprenentatge; 
m’he hagut d’espavilar. 

20% 47% 27% 7% 

  

15. Penso que saber treballar en equip és 
important per la vida professional (el món 
laboral). 

7% 47% 47% 

  

16. M’ha agradat aquesta metodologia de 
treball (Aprenentatge Basat en Equips). 

13% 7% 67% 13% 

 

Taula 7: Resultats de l’enquesta de satisfacció dels alumnes sobre l’aplicació del TBL a la UD 
de l’habitatge de 4t d’ESO 
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Anàlisi i valoració dels resultats 
 
A partir de l’anàlisi dels resultats mostrats a la taula 7 s’extreuen les següents valoracions: 
 

- Referent a l’organització (ítems 2, 9 i 10) 
 
Un 87% del grup classe valora de manera positiva (força o molt) el fet de poder realitzar els 
treballs en equip dins l’horari de classe, i un 74% pensa que costa (força o molt) trobar un dia i 
lloc que vagi bé de quedar a tothom.  
 
En aquest sentit, la seqüència didàctica de les activitats individual i d’equip amb TBL 
representen un aspecte positiu per a l’organització dels alumnes, ja que totes les activitats 
d’equip es realitzen dins l’horari escolar. 
 

- Referent a la Motivació (ítems 3, 7, 8) 
 
El 100% de la classe afirma que no vol decebre els seus companys quan fa un treball en equip 
(ítem 3). Ara bé, quan comparem aquesta afirmació amb la resposta de l’ítem 7 es pot observar 
com les bones intencions inicials a vegades no es corresponen amb la realitat final, ja que un 
20% dels alumnes admet haver vingut a classe amb les tasques encomanades poc fetes.  
 
És possible que aquestes tasques encomanades siguin treballs individuals, però aleshores 
caldria fer un treball de conscienciació dels alumnes en el sentit que la manca de preparació a 
nivell individual afecta negativament al rendiment del seu equip. 
 
Observant l’ítem 8 veiem que més de la meitat de la classe (60%) pensa que tots els 
components del seu equip s’han esforçat per fer un treball de qualitat. És una bona dada, 
sobretot tenint en compte les reticències inicials per treballar en grup que tenien molts alumnes.  
 
Seria desitjable que en properes ocasions que s’apliqués el TBL, es comprovés si el grau 
d’acord amb aquest ítem augmenta ja que això significaria un augment de la maduresa i 
responsabilitat dels alumnes, així com un millor treball dels equips. 
 

- Referent a l’Aprenentatge (ítems 1, 6, 11, 13, 14, 15) 
 
Un 73% dels alumnes considera que parlar i debatre amb els companys, sobre el tema que 
s’està treballant a classe, els ajuda força a aclarir dubtes i a aprendre. Si afegim a aquest 
col·lectiu els alumnes que consideren que parlar i debatre amb els companys els ajuda molt, 
ens acabem situant al 80%, un percentatge prou alt.  
 
Podem afirmar, per tant, que una àmplia majoria d’alumnes pensen que la interacció i 
comunicació entre iguals afavoreix el seu aprenentatge. 
 
També hi ha un percentatge d’alumnes prou elevat (67%) que consideren que les activitats 
plantejades tenien força o molta relació amb coneixements de tipus pràctic. Per tal de millorar la 
valoració dels alumnes en aquest aspecte, de cara al curs vinent i per a aquesta UD, seria 
interessant introduir activitats que aprofitessin els propis espais de l’escola per mostrar 
l’aplicació pràctica dels conceptes treballats.  
 
Per exemple, mirar on i de quina manera es produeix l’escomesa elèctrica de l’edifici, mirar si 
l’edifici de l’escola té un centre de transformació elèctrica, mirar com són els quadres elèctrics 
de l’escola, quins elements de protecció contenen i si són gaire diferents dels de casa seva,... 
com és la instal·lació de comunicacions del centre escolar (a través de wiffi, PLC, cable 
telefònic?). I el sistema de calefacció de l’escola? Quina font d’energia utilitza? L’escola utilitza 
energies renovables en les seves instal·lacions?... 
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Un 80% dels alumnes opina que les activitats realitzades els han obligat a analitzar idees , 
experiències o situacions. Això ens indica que un percentatge prou alt d’alumnes considera que 
han hagut de mobilitzar activitats cognitives de nivell intermig (segons taxonomia de Bloom). 
 
Pel que fa a la dedicació d’hores fora de l’horari escolar, un 67% dels alumnes pensen que 
aquesta metodologia de treball no els ha suposat més esforç i hores de dedicació que les 
classes tradicionals. Això és un aspecte positiu, ja que l’objectiu era ser més eficients en 
l’aprenentatge, no pas que els alumnes haguessin de dedicar-hi més hores. 
 
Ara bé, la qüestió en què mostren més acord els alumnes és amb l’afirmació “saber treballar en 
equip és important per la vida professional” (47% molt d’acord i 47% força d’acord). Cada 
vegada més l’activitat laboral es desenvolupa en equip i els alumnes, tot i la seva joventut, són 
conscients d’aquest fet.  
 
Per tant, és important facilitar-los des de l’escola les eines i l’oportunitat d’exercitar les habilitats 
cognitives i socials que els permetran ser competents en el treball en equip. En aquest sentit, 
l’ús del TBL és un entrenament perfecte de les habilitats necessàries per treballar en equip.  
 
 

- Referent a la satisfacció amb la metodologia i l’equip (ítems 4, 5, 12, 16) 
 
Un 60% dels alumnes enquestats declara haver-se sentit còmode amb el seu equip de treball 
(27% força còmode i 33% molt còmode). Pot haver intervingut favorablement en aquesta 
valoració el fet que l’alumnat de l’escola és força homogeni, per tant, els equips de treball, en el 
fons, també ho eren, tot i l’esforç esmerçat a l’inici de la unitat didàctica per aconseguir equips 
heterogenis. 
 
Encara és més positiva la resposta a si hi ha hagut bona comunicació entre els components de 
l’equip per prendre decisions i realitzar les activitats conjuntament; en aquest cas el col·lectiu 
d’alumnes que responen afirmativament arriba al 80% (47% força d’acord amb l’afirmació i 33% 
molt d’acord amb l’afirmació). 
 
Pel que fa a la contribució de cada alumne al treball del seu equip, només un 7% es mostra poc 
satisfet amb la seva contribució; un 47% es mostra força satisfet i un altre 47% es mostra molt 
satisfet amb la seva aportació. Aquesta valoració positiva implica que, en general, els equips 
s’han organitzat bé i que la gran majoria d’alumnes es veuen reconeguts i valorats per la seva 
aportació personal al treball de l’equip. 
 
I ja per finalitzar, un 80% dels alumnes responen afirmativament a la pregunta de si els ha 
agradat aquesta metodologia de treball (TBL). A un 67% els ha agradat força i a un 13% els ha 
agradat molt.  
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6. Conclusions 
 
La realització d’aquest treball ha estat una oportunitat per aprendre sobre aquesta metodologia 
didàctica, no només a nivell teòric sinó també a nivell pràctic ja que ha estat possible dur-la a 
terme, experimentalment, al centre on he fet el pràcticum. 
 
He tingut dubtes, al llarg de tot el procés de disseny i aplicació de l’experiència, de si és una 
metodologia realment adequada per alumnes d’aquesta edat ja que potser els falta maduresa 
per tal de comprendre que cal tenir consciència de que cal saber estudiar material per ells 
mateixos, de manera autònoma. D’altra banda, és evident que algun dia hauran de començar a 
adquirir aquesta habilitat que els ha de ser, a la llarga, molt útil; en aquest sentit, l’ús d’aquesta 
metodologia, recolzada per l’ús d’unes guies d’estudi, seria una bona manera de fer-ho.  
 
Els resultats de l’enquesta de satisfacció dels alumnes són, en general, positius, però és 
significatiu que tots els comentaris “lliures” feien referència a la seva insatisfacció sobre haver 
d’estudiar material que no s’ha explicat prèviament a classe. Val a dir que en la seva dinàmica 
diària, les classes són completament expositives i basades en metodologies d’ensenyament 
tradicionals, per la qual cosa no és estrany, tampoc, que els hagi sobtat haver d’aprendre coses 
pel seu compte quan el seu hàbit és que el material se’ls expliqui expositivament. 
 
Considero el 4t d’ESO com a curs límit d’aplicació d’aquesta metodologia i penso que no és 
massa adequada per cursos inferiors atès que, al menys per l’experiència que he adquirit, haver 
d’aprendre materials d’una certa complexitat pot conduir al desànim si no es fa de manera molt 
pautada. 
 
Un altre aspecte positiu d’aquesta metodologia és que permet introduir el valor de 
l’autoaprenentatge i el “life-long learning” (aprenentatge durant tota la vida), cada vegada més 
necessari en el món en què vivim i que, si els estudiants segueixen estudis al batxillerat i 
posteriorment a la universitat, aquesta habilitat els ha de ser del tot imprescindible. 
 
Penso que, de cara a tenir resultats més concrets que permetin valorar l’abans i el després, 
s’hauria de provar aquesta metodologia durant un període més llarg (com a mínim d’un 
trimestre) per donar temps suficient als grups a poder evolucionar cap a veritables equips 
d’aprenentatge.  
 
Per altra banda val a considerar, també, que era un grup-classe relativament petit, amb menys 
de vint estudiants, la qual cosa no ha permès desenvolupar aquestes sessions amb més grups; 
en total, només es van poder fer 4 equips. Això ha suposat poder disposar d’informació per 
elaborar la part corresponent d’aquest TFM però, amb més equips, aquesta informació hauria 
pogut ser més voluminosa i per tant poder tenir unes conclusions derivades de l’anàlisi, una 
mica més substanciades. Amb tot, ha estat possible fer l’anàlisi. 
 
La prova pilot que el professor titular de l’assignatura em va permetre desenvolupar amb els 
seus estudiants, va durar vuit sessions de classe més una sessió per a l’examen final; tenia a 
favor que tots els alumnes es coneixien entre ells des de feia anys i ningú va haver de superar 
aquells primers moments de timidesa, incomoditat, o tensió que es poden donar quan es 
comença a treballar amb algú desconegut. En aquest sentit hi va haver una situació de partida 
favorable, pel que fa a la tasca de cohesió i presa de confiança entre els membres de l’equip. 
 
Personalment, crec que el treball que he desenvolupat ha complert amb els objectius inicialment 
proposats:  
 

 S’ha estudiat la metodologia TBL, 
 S’ha fet la comparació del TBL amb altres metodologies de base similar, 
 S’ha aplicat la metodologia TBL a una unitat didàctica de l’ESO, 
 S’han obtingut dades empíriques de l’aplicació feta, 
 S’han pogut analitzar les dades, 
 S’han utilitzat eines objectives d’anàlisi i 
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 Se n’han tret conclusions.  
 
Des d’aquest punt de vista, valoro molt positivament el fet d’haver pogut dur a la pràctica 
aquesta proposta d’aplicació en el centre de pràctiques ja que això m’ha permès: 
 

a. Dur a terme totes les actuacions de treball amb TBL amb estudiants reals, 
b. Poder-ne extreure dades objectives que em permetin fer una valoració amb eines també 

objectives de quins havien estat els resultats, 
c. Detectar les millores necessàries a introduir de cara a una propera vegada que es 

desenvolupessin aquestes sessions amb aquesta metodologia, i  
d. Provar-me a mi mateixa davant un curs amb estudiants reals. 

 
Considero doncs que l’haver-ho pogut realitzar tot, des del disseny a la anàlisi i valoració ha 
estat del tot positiu. 
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Notes addicionals 
 

1. La manera més efectiva en TBL de proporcionar retroacció formativa en forma de 
respostes del tipus afirmatiu i/o correctiu als alumnes durant la realització del test inicial 
en equip, és utilitzant targetes IF-AT© (Michaelsen, 2004). Es tracta d’unes targetes 
ideades per respondre proves test de resposta múltiple. Cada targeta té caselles 
organitzades en files (numerades) i columnes (designades per una lletra).  
 
Cal rascar la casella que s’ha triat com opció correcta (per exemple 1c); si ens apareix 
una estrella o creueta, vol dir que s’ha encertat la resposta correcta; si surt casella buida, 
vol dir que no és la resposta correcta i cal fer un altra intent. Cada intent més, resta 
puntuació. 
 

 
Font: http://www.teambasedlearning.org/tbl101 

 
 

La utilització d’aquest tipus de targetes produeix un impacte positiu i gens negligible en 
el desenvolupament de l’equip d’aprenentatge, ja que promou la discussió i debat entre 
els seus membres d’una manera natural, lúdica i divertida. Tenint en compte que els 
tests en equip es produeixen de manera regular al llarg d’un curs organitzat amb 
metodologia TBL, tota la bibliografia consultada considera molt recomanable utilitzar 
aquesta eina tan efectiva. 
 
Les targetes IF-AT van ser creades, ja fa anys, per Mike Epstein, professor de la 
Universitat de New Jersey. En un principi, Epstein les va inventar com a mecanisme 
d’autocorrecció que augmentava l’aprenentatge dels seus alumnes quan realitzaven 
tests individuals. 
 
Estan comercialitzades i es poden adquirir per internet a www.epsteineducation.com 
En el cas de la prova pilot al centre de pràctiques exposada en aquest TFM, com que en 
necessitava molt pocs exemplars, vaig optar per fer-les jo mateixa amb un sistema una 
mica casolà (tapant les caselles amb pintura acrílica). Val a dir que van generar força 
expectació entre els alumnes i els va motivar de manera extraordinària per a la 
realització dels tests en equip. 
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