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1) Introducció 
 
Vivim en un món educatiu actualment que, tot i tenir la voluntat de canviar, i que s’estigui investigant i 
fent recerca sobre metodologies positives, inclusives, integrals, etc. li està costant molt variar. 
Són molts els articles, tractats, guies, etc. de diferents formes d’ensenyar, educar i aprendre, però a 
l’hora de la veritat són minoria els casos, en el nostre país, on s’estigui intentant canviar a un nou model 
educatiu, tallant d’arrel les mètodes i dogmes d’una educació que està clar que no deixa volar lliures i 
creatius els seus i les seves alumnes. 
Hem de procurar, poc a poc, d’anar portant el nostre ensenyament cap uns objectius i valors d’integració, 
inclusió, cooperació... 
 
Per què educació cooperativa? 
 
La resposta és molt senzilla i clara. No podem seguir amb l’individualisme, la competició constant a nivell 
social i personal. S’ha de defugir i trencar amb l’agrupament de l’alumnat basat en similituds, a separar 
segons les diferències i a fer composicions uniformes. Com bé expliquen Brown, Nietupski i Hamra-
Nietupski “(...) amb l’assumpció i la creença en les propietats presumiblement positives de la lògica de 
l’homogeneïtat dins dels sistemes educatius, els educadors han impedit sistemàticament, encara que 
potser inadvertidament, que molts alumnes discapacitats i no discapacitats adquirissin les habilitats, els 
valors i les actituds necessàries per funcionar en els polifacètics i interpersonalment complexos entorns 
dels adults” (1987, p.23); hem d’educar, doncs, estudiants amb valors actius, participatius, i preparats per 
a la sortida (o entrada) a una societat clarament heterogènia, i els professors (i tota la comunitat 
educativa al darrere) han de ser els més grans col·laboradors en aquest procés.  
 
Ha d’existir interacció constant entre el professorat i l’alumnat, i s’han de donar aquests processos: 
interacció alumne amb alumne, treball individual, treball en equip i interacció professorat amb alumne. 
Cert que el gran desavantatge que suposa, sobretot al principi d’aplicar aquest aprenentatge, pel 
professor és la manca de temps per preparar i la reducció de temari donat en les diferents sessions on 
s’aplica la cooperació, però s’ha de veure com un salt qualitatiu, tot i que descendeixi una mica el 
quantitatiu. A més, s’han de promulgar els valors que es simbolitzen per l’acrònim “PIES” (Positive 
Interdependence, Individual accountability, Equal Participations, Simultaneous Interaction), que més 
endavant, al llarg del treball es defensaran i justificaran. 
 
Per acabar aquest apartat, citarem la definició de Johnson, Johnson i Holubec (1999), l’aprenentatge 
cooperatiu és “(...) l’ús didàctic d’equips reduïts d’alumnes (generalment de composició heterogènia en 
rendiment i capacitat, encara que ocasionalment poden ser més homogenis) utilitzant una estructura de 
l’activitat que asseguri el màxim la participació equitativa (per a què tots els membres de l’equip tinguin 
les mateixes oportunitats de participar) i potenciï al màxim la interacció simultània entre ells, amb la 
finalitat que tots els membres d’un equip aprenguin els continguts proposats, cadascú al màxim de les 
seves possibilitats i aprenguin, a més, a treball en equip. 
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Per què coavaluació? 
 
Si bé utilitzem un mètode d’aprenentatge i ensenyament basat en la cooperació, és a dir, el treball en 
equip, la interacció i la igualtat d’oportunitats, no seria del tot correcte i lògic acabar avaluant tots aquests 
processos i tasques implicades d’una manera tradicional. 
És per això que s’ha d’intentar també ser integrador i tenir la voluntat de consensuar al màxim els criteris 
que tots els involucrats en una sessió o en un projecte poden tenir: tant els alumnes com el professor 
poden ser crítics amb el treball propi o l’aliè, i per això haurien de tenir-hi veu i vot. 
A part d’això, el coavaluar és una eina molt important per tal de que s’assoleixi la competència 
d’aprendre a aprendre, oferint també als estudiants l’oportunitat d’aprendre els uns dels altres, i 
optimitzar la correcció dels treballs. 
 
Aquesta coavaluació, en aquest treball, està presentada i dissenyada com diferents entrades per tal de 
tenir el màxim d’opinions (tot i que es resumeixi a avaluació numèrica) sobre una mateixa tasca, i així 
poder resumir i valorar molt millor la feina realitzada. 
Aquesta activitat d’avaluació fomenta l’esperit crític davant dels altres companys i companyes de classe, 
els deixa entendre i comprendre els aspectes que es tenen en compte per la seva pròpia avaluació, i 
incentiva la motivació per les tasques a realitzar i per millorar-les. 
 
Entrem ara, doncs, en el que serà la definició del problema a resoldre, la solució que s’ha proposat i la 
seva descripció per la possible aplicació. 
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2)  Definició i context del problema 
Descripció del municipi 
 
El centre educatiu en el que es basarà aquest treball de final de màster està situat al municipi de 
Montcada i Reixac, a la comarca del Vallès Occidental. 
Aquesta població es troba just al costat de Barcelona, i compta amb una població de 34.934 habitants 
(dades del 2014), i té una economia basada primordialment en la indústria, comptant amb dos polígons 
industrials de gran envergadura. 
 
Observem ara unes poques dades de IDESCAT: 
 
Pel que fa a la procedència de la població, 22.523 són catalanes, 7.398 procedeixen de la resta 
d’Espanya, i 4.473 provenen d’algun país estranger. 
 
Centrant-nos més específicament en la població que ha de rebre estudis obligatoris secundaris, per tenir 
una mica més d’idea de quina és la oferta i demanda educativa al centre, veiem que la franja d’edat 
d’entre 10 i 19 anys esta ocupada per 3.521 nois i noies. 
 
El municipi compta amb els següents centres educatius que imparteixen secundària:  

- Públics:  
- IES Montserrat Miró i Vila 
- IES La Ferreria 
- IES La Ribera 

- Concertats: 
- La Salle Montcada i Reixac 
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Descripció del centre i del nivell 
 
Un cop conegudes dades generals del municipi, passem a explicar i descriure, a termes generals també, 
el funcionament del centre en el qual s’ha basat aquest treball de final de màster. 
 
Etapes educatives impartides:  

- Educació infantil 
- Educació primària 
- Educació secundària obligatòria 
- Batxillerat (tecnològic, científic, social i humanístic) 

 
Ens fixarem doncs, ara, ja que el treball anirà a dirigit a alumnes de primer curs de l’ESO, en aquesta 
etapa educativa, per després potser analitzar de quina manera es podria intervenir en aquestes sessions, 
i plantejar una resolució des del cooperativisme a l’aula de tecnologia. 
 
Aquest centre compta amb tres línies per cada curs (A, B i C) i a quart curs, se li afegeix una quarta, 
anomenada de “Diversificació Curricular”, que està pensat per alumnes que no poden seguir el mateix 
ritme que la programació curricular habitual del centre, així doncs, reben un programa adaptat a les 
seves possibilitats, mesclat amb temporades d’estada a empreses del municipi, on hi realitzen 
pràctiques. 
 
Pel que fa a alumnat estranger, el centre compta amb alumnes El centre actualment compta amb 
alumnes d’aquestes nacionalitats, a part de la catalana, fruit dels canvis socials i culturals evidents: 
Pakistan, El Salvador, Mèxic, Colòmbia, Ucraïna, Perú, Xile, Moldàvia, Senegal, Xina, Bolívia. Tot i això, 
la proporció d’alumnes estrangers és baixa, comparada amb la seria la mitjana, o simplement amb la 
dels altres instituts del poble. 
 
Els alumnes de 1r d’ESO són, en general, encara molt petits pel que fa a “desenvolupament cognitiu”, és 
a dir, encara estan en una fase de desarrelament dels ensenyaments de primària. Per resumir, podria dir 
que s’ha pogut observar que segueixen tenint unes actituds molt infantils. Tot i així, la majoria de les tres 
classes mostren un gran interès pel que se’ls hi està explicant, ja que els hi ve tot molt de nou, almenys 
amb tecnologies. Ja tenen grups muntats d’amics, però en general tots es coneixen ja molt bé, i solen 
interactuar entre ells bastant, així com amb els altres grups, on també hi tenen moltes amistats i/o 
companys. 
 
En general, tots tenen un nivell d’atenció i de realització de les tasques assignades bastant bo, però hi ha 
petits grups de gent que acostuma a no fer res a classe, no portar el material i, senzillament “escalfar la 
cadira”; aquests són els que normalment reben notes a l’agenda pels pares, tenen reunions amb els 
tutors i han de ser avisats per tots els professors constantment. 
 
A part d’aquests, i amb molta menys mesura, hi ha casos que han de rebre atenció individualitzada, ja 
que estem parlant de dèficits d’atenció notables (en un parell de casos, en diferents grups) i un cas 
diagnosticat d’Asperger. Els dos casos de dèficit d’atenció es tracten individualment, tot i no tenir 
diagnòstic mèdic, ja que és evident que els hi costa més del normal executar tasques senzilles. Amb 
l’únic cas d’Asperger, la feina que se li sol donar és la mateixa, ja que a poc a poc aconsegueix realitzar-
la més o menys correctament; l’única pega o contratemps és que aquest alumne ha de preguntar o ser 
atès moltes més vegades que un alumne “corrent”; tot i així, se’n surt prou bé. 
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Temari de tecnologies (impartit al centre objecte d’estudi) 
 
Curs: 1r d’ESO 
 

1r Trimestre El procés tecnològic/ els teixits 

Processador de textos (la memòria) 

2n Trimestre Les eines del taller de tecnologia 

Construcció d’una caixa-estoig 

3r Trimestre Dibuix Tècnic 

Materials: la fusta 

 
Sessions 
 

El procés tecnològic / els teixits   

Dins del contingut curricular on es parla de procés tecnològic, aquest tema servirà per introduir a 
l’alumnat de primer d’ESO a una primera concepció del que significa procés tecnològic, quins són els 
processos que intervenen en els entorns més majoritaris i comuns del món industrial, tot això valorant 
la importància dels recursos, de fer-ne un ús responsable i de valorar estalvi, reutilització i reciclatge. 
Amb aquest tema més general i de debut en el món de la tecnologia, també s’introduirà 
transversalment durant el primer trimestre el tema dels teixits, introduint les propietats bàsiques dels 
que són d’original vegetal i animal (aprofundint en els següents: cotó, llana, seda i lli), i fent una 
passada més orientativa sobre els d’origen mineral (o sintetitzats a partir de derivats del petroli). 

 
 

Processador de textos / la memòria (els teixits) 

És important que l’alumnat, des d’un bon principi, sàpiga utilitzar de manera efectiva i dinàmica un 
processador de textos, per presentar treballs o, com és en el nostre cas, una memòria de treball. 
S’aprofitarà aquest tema per explicar el funcionament del Microsoft Word (portades, títols, indexat 
automàtic, normes de format, etc.) i s’introduirà el concepte de memòria de projecte, que hauran d’anar 
realitzant al llarg de l’ESO, conjuntament amb totes les activitats, projectes i tasques que se’ls hi 
demanarà a la majoria d’assignatures (seguint la guia d’estil pròpia del centre). Com hem dit 
anteriorment, aquest primer trimestre tindrà com a visió transversal els teixits, així que l’alumnat haurà 
d’aplicar els coneixements adquirits sobre el processador de textos i la memòria de projecte amb la 
informació que obtingui d’aquest tema dels teixits. 
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Les eines 

Aquest tema es basa en donar una visió molt generalista del que ens podem trobar tant al taller de 
tecnologia del centre, com a d’altres llocs de treball industrials. Així doncs, es mostraran i es donarà 
informació sobre les eines i màquines bàsiques de la tecnologia, les seves característiques, els seus 
usos i les seves normes d’utilització, manteniment i seguretat. 

 
 

Construcció d’una caixa-estoig  

Per tal de poder tenir una part purament pràctica i de taller, aquestes sessions es presenten per tal que 
els i les alumnes facin treball manual i “s’embrutin una mica”. En les setmanes que duri aquesta 
activitat, els alumnes hauran de construir individualment una caixa-estoig amb llistons de fusta. Tot els 
hi ve marcat amb un pack que conté les fustes necessàries per construir la caixa i les instruccions amb 
les diferents peces dibuixades que hauran de tallar; només hauran d’utilitzar una serra d’arc, llimes, 
paper de vidre, cola blanca, i instruments de dibuix. 

 
 

Dibuix Tècnic 

Els i les alumnes han d’aconseguir quan abans millor unes petites nocions, que s’haurien d’anar 
ampliant al llarg dels nivells educatius obligatoris, sobre la representació gràfica i el dibuix tècnic. 
Aquest tema comportarà unes petites tasques sobre les tasques bàsiques a realitzar en el dibuix 
tècnic, per que aprenguin a utilitzar escaire, cartabó i compàs: elaborar una plantilla de treball, 
paral·leles i perpendiculars, circumferències amb compàs, acotacions, introducció al sistema de 
representació dièdric i introducció al sistema axonomètric de representació. 

 
 

Materials: la fusta 

Es comença per explicar aquest material, ja que és el més bàsic i menys complicat de poder introduir. 
S’explicaran diferents tipus de fusta (diferents arbres), les seves propietats generals i específiques, i 
les seves aplicacions, tractaments i manteniment. Més endavant, als altres nivells de secundària, es 
parlarà d’altres materials més complexos com ho són els metalls i els plàstics. 
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Anàlisi de la docència 
 
De l’estada en aquest centre educatiu, realitzant les pràctiques com a docent, i de l’observació de les 
diferents classes impartides pel meu tutor de pràcticum, resumeixo com crec que són el tipus de classe 
que ell imparteix. 
  

-       Inici: a l’entrar a classe, el tutor posa les seves coses a la taula, obre l’ordinador, i quan la classe està 
més o menys tranquil·la i tota asseguda, pregunta si algú ha fallat avui (o si algú s’ha de quedar a dinar, 
en cas que sigui primera hora). Si hi ha alguna nota a l’agenda, o algun problema individual a resoldre 
amb algun alumne, ho fa sense parar l’altra classe, i llavors comença l’explicació de la tasca d’aquella 
sessió. 
  

o   Si es tracta de la presentació amb la que després hauran de fer una activitat (per exemple 
explicació de com es fa una gràfica amb l’Excel), el meu tutor es pren sempre uns 15 
minuts de mitja per posar exemples, ensenyar amb el seu ordinador com es realitza. 
Normalment pel mig va preguntant si s’entén, realitzant preguntes a l’alumnat per veure 
com ho va captant i per veure si presten atenció. Posa molts exemples d’aplicacions 
reals de les tasques a fer en aquell moment, cosa que capta l’atenció dels estudiants 
amb més mesura. Un cop explicada l’activitat i resolts els dubtes genèrics, el professor 
para d’explicar i els alumnes ja són els protagonistes, i es posen a fer l’activitat, podent 
preguntar al professor tots els dubtes que els hi puguin sorgir. 
Amb aquest tipus de classes, normalment he vist un clima molt tranquil, on els alumnes 
parlen, però amb un to baix, i on es tothom està treballant a gust (sempre hi ha el que no 
fa res, però no he vist mai que aquest molesti als demés). 

o   Si es tracta d’una classe més teòrica, el meu tutor intenta sempre també que sigui una 
explicació màxim de 30 minuts, i després proposa una activitat relacionada de recerca 
on-line per tal de que els alumnes puguin consolidar, amb els seus propis mètodes i 
recursos, el temari explicat. En aquest tipus de classes, als alumnes se’ls veu més 
avorrits i, potser, menys atents, tot i que el professor intenta sempre posar (com abans 
he dit) exemples reals, i fer preguntes als alumnes per tal de captar l’atenció. Quan veu 
que l’alumnat està una mica més atent, i al final de la seva explicació, utilitza també el 
recurs d’explicar alguna petita anècdota històrica relacionada amb el tema explicat, o 
algun acudit també relacionat, amb les quals sempre tots els nens i nens acaben de 
centrar-se de nou amb la classe. 
  

-     Final: Un cop acabada la sessió, a vegades es fa un petit recordatori de les tasques a realitzar per les 
properes sessions, així com els exàmens vinents. 
  
Així doncs estem parlant de classes molt dinàmiques, on l’alumne rep poca teoria concentrada, i és ell el 
que després ha d’involucrar-se per tal d’adquirir el coneixement necessari, normalment utilitzant tasques 
pràctiques de recerca. A l’utilitzar material web i més interactiu i visual, l’alumne pot estar més interessat 
en la classe, que no pas si fes servir un llibre digital o de paper, on tot és veu menys clar. Normalment, 
per explicar el contingut teòric, o de com realitzar l’activitat d’aquella sessió, el professor intenta que els 
alumnes tinguin l’ordinador tancat, i un cop hagi acabat la seva explicació els hi fa obrir per que 
comencin, així estan més atents, i no “jugant” mentre ell explica. 
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Pel que fa a la relació del professor amb l’alumnat, crec que durant la majoria de les sessions, i amb això 
vull dir un 95% de les classes a les que he assistit, es desenvolupa dins d’un clima de respecte i 
cordialitat; els alumnes es mantenen en silenci o amb un to agradable la majoria de vegades, i si han de 
fer alguna pel que han de demanar permís, ho fan amb tranquil·litat. 
Tot i així, sempre hi ha casos d’alteració, on sobretot els alumnes de primer s’han pogut excitar més del 
compte, i fer alguna petita tonteria o respondre d’una manera inadequada; en aquest cas, el professor li 
ha fet veure ràpidament que aquell no era el comportament adequat dintre d’una aula, i l’alumne ha 
assentit ràpidament. 
Veient que els únics alumnes que porten “problemes” en aquestes sessions de tecnologia, i que als 
altres nivells que he pogut assistir, de 3r i 4t, hi ha un clima de total tranquil·litat i respecte, fa veure que 
el meu tutor es guanya tant el respecte com l’estima dels seus nens i nenes. 
 
A l’hora d’impartir classe, el professor s’adreça a la totalitat de l’aula, i va adreçant-se de tant en tant a 
algú en concret si veu que no està atent, o que té ganes de participar activament. Per tal de mantenir 
l’atenció, a vegades llença preguntes a l’aire, o formula algun petit problema lògic o “divertit”. 
 
Podem observar, que tot i tractar-se d’unes classes que intenten fugir de la magistralitat i del model 
acadèmic, defugen en gran part amb el model que el centre intenta aplicar, però només ho aconsegueix 
fent petites activitats a les tutories, que és el model cooperatiu. 
 
Els alumnes a l’inici del curs estaven asseguts de manera cooperativa, és a dir, les taules estaven 
col·locades en grup de quatre (dos mirant a dos), on els alumnes podien interactuar, i almenys a les 
classes de tecnologia impartides pel meu tutor així era, però no deixava de ser més que res treball en 
grup i participació, lluny dels cinc punts a acomplir per poder dir que estaven treballant amb cooperació 
(interdependència positiva, responsabilitat individual, interacció cara a cara, desenvolupament de les 
habilitats interpersonals pròpies dels petits grups i processament de grups). A l’avançar el curs, aquesta 
poca pràctica i posada en escena d’algun punt del model cooperatiu es va anar perdent: els alumnes van 
tornar a la disposició típica d’una aula, és a dir, taules de dos en dos i mirant directament a la pissarra i, 
tot i que el professor sempre deixava temps per discutir entre companys i, com he dit, molta part pràctica 
i de desenvolupament propi de tasques, i un temps valuós per interactuar el màxim professor-alumnat, 
els factors que defineixen la cooperació encara es perdien més. La falta de temps en el calendari i 
d’altres imprevistos d’horaris van fer que aquest model s’utilitzés encara menys. 
 
Per l’experiència i observació del centre educatiu i del claustre de professors d’ESO en general, he pogut 
esbrinar que aquest model, com bé he dit abans, només s’aplica a les tutories, realitzant activitats de 
dinamització del grup-classe, i a les classes-tipus (les de currículum) no s’aplica més que el treball en 
grup, la interacció professor-alumne i d’alguna manera el punt de potenciar l’aprendre a aprendre, però 
els altres punts que conformen l’aprenentatge cooperatiu no es compleixen, sempre per falta de temps, 
per falta de motivació o per falta de coneixement del professorat. 
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3) Solució 
 
Definició de la solució 
 
A partir de conèixer el temari impartit durant el curs 2014-15, i aplicant encara el currículum i normativa 
referent al Decret 143/2007 (a l’espera de l’aplicació o derogació del nou Decret), dissenyarem dues 
activitats d’aprenentatge cooperatiu, una per l’aula ordinària i l’altra per l’aula taller (els dos llocs on es 
desenvolupen les classes de tecnologies) per a poder ser aplicar a les sessions de les classes de 
tecnologies de primer d’ESO. La idea és que aquest disseny sigui senzill i pogués ser aplicat amb facilitat 
tant a l’aula taller com a l’aula ordinària, i veient els resultats posteriors, poder seguir amb un projecte 
d’ampliació, és a dir, de dissenyar altres activitats cooperatives a les aules de tecnologia, i impregnar 
d’aquestes metodologies les altres assignatures del nivell i de tota l’etapa educativa. 
 
Aquestes activitats, doncs, seran dissenyades pel temes de: 

- “Eines i materials de tecnologia” 
- “Procés tecnològic” 

 
Concretament per les sessions que es dediquen a : 

- “Construcció d’una caixa-estoig de fusta” (Aula taller) 
- “Els teixits” (Aula ordinària) 

 
Tot seguit passarem a detallar com es desenvoluparan i organitzaran aquestes activitats; seran 
dissenyades i aplicades pels tres grups de primer d’ESO (A, B i C) i s’avaluarà la seva implementació i 
èxit a partir de l’ús de la coavaluació, és a dir, també aplicarem els següents inputs: 
 

- Avaluació per part dels estudiants en referència al seu propi treball 
- Aplicant una rúbrica (Estudiants) 

 
Des de ben petits hem d’ensenyar i acostumar als nens i nenes a prendre decisions cada cop 
més importants i, per tant, des d’un bon inici han de prendre una posició de responsabilitat i 
saber ser crítics i autocrítics. Amb aquesta avaluació han de poder aprendre a mirar-se amb la 
màxima objectivitat el treball que han realitzat ells mateixos i el treball que han pogut 
desenvolupar amb la totalitat del grup de treball. Així doncs, aquesta part de l’avaluació permetrà 
ser conscients a nivell intern dels possibles factors a millorar de cara a futures activitats d’aquest 
tipus, però també de cara a prendre rols d’importància tant per un/a mateix/a com davant d’altra 
gent, que podrà ser coneguda, o desconeguda, amics o senzillament companys de treball. 
 

- Avaluació per part dels estudiants en referència a l’activitat proposada 
- Aplicant una rúbrica (Estudiants) 

 
Els i les alumnes han de poder tenir el poder de criticar constructivament allò que realitzen. 
Estem acostumats a veure classes on el professor dóna una activitat a fer, o imparteix un temari 
concret, i els alumnes han d’acatar allò que se’ls imposa, i després no tenen oportunitat d’opinar 
sobre si els ha semblat una activitat interessant, si hi hauria alguna cosa a millorar, si els ha 
semblat dinàmica, participativa, etc. 
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Així doncs, amb aquesta rúbrica que l’alumnat completarà, se’ls hi estarà donant aquest poder 
que, com hem dit, normalment no tenen dins de l’aula (i en aquest centre tampoc ho he pogut 
observar; res més enllà de preguntes “llançades a l’aire”, en certes sessions). Amb l’avaluació 
extreta d’aquesta rúbrica, el professor/dissenyador d’aquestes activitats podrà saber la 
satisfacció dels alumnes referent a aquestes sessions, i podrà fer els retocs que cregui oportuns 
per arribar a acomplir el màxim de les expectatives que s’havia marcat com a objectius. 

 
- Avaluació pròpia dels resultats dels estudiants 

- Aplicant una rúbrica per estudiant (Professor) 
 

Aquesta seria l’avaluació típica i estàndard on el professor posa una nota numèrica als 
estudiants. 
Com es defensa en aquest treball, aquesta avaluació sola i sense tenir en compte les demés, 
només comptaria l’opinió, i normalment subjectiva, d’un professor amb una rúbrica al davant. Les 
altres avaluacions sempre acaben tenint el seu punt subjectiu (és inevitable, tot i tenir totes les 
rúbriques possibles), però la suma de totes aquestes avaluacions proposades, fa que el resultat 
sigui una mitja de subjectivismes, però al ser de totes les persones implicades en l’activitat, 
acaba sonant a una resposta final el més objectiva possible. 
Per tant, aquesta part de l’avaluació, que és imprescindible, acaba transformant-se en una part 
més de la coavaluació d’unes sessions cooperatives. 
  

- Aplicant una rúbrica per grups (Professor) 
  

És evident que tenint unes activitats que es desenvoluparan per grups, s’haurà d’avaluar també 
el treball d’aquest conjunt, que al cap i a la fi acabarà repercutint a l’avaluació individual. Cada 
membre sempre desenvolupa on rol, ja sigui per que així ho ha marcat el propi desenvolupament 
de les activitats cooperatives, o per què el propi alumne té un caràcter que el fa assumir un paper 
o un altre dins del conjunt; però la qüestió és que si el grup vol funcionar, tots han de 
sincronitzar-se i interactuar, sigui quin sigui el seu rol, marcat o natural, i que per tant això es 
veurà reflectit al resultat final d’aquest grup, i serà avaluat. 

 
- Avaluació pròpia de la implementació a l’aula i les sensacions extretes 

- Aplicant una rúbrica (Professor) 
  

El propi professor, que haurà posat en pràctica les activitats a l’aula, haurà d’agafar tots els 
inputs possibles, que li puguin servir per saber si en conclusió, l’aplicació d’aquest tipus 
d’activitats a l’aula de tecnologia ha pogut treure els fruits necessaris i ha sigut suficientment 
productiva i satisfactòria per tal de plantejar-se una ampliació en aquest sentit, i promoure 
aquestes actituds docents al centre. 

 
Tot i fer servir també aquí una rúbrica per poder avaluar un seguit de punts bàsics, i saber si el 
sumatori dóna positiu, el professor haurà de ser prou viu com per també tenir una sensació 
global a l’haver aplicat aquest tipus d’aprenentatge, és a dir, s’haurà de quedar amb una 
percepció tant de grup classe (com creu que s’han sentit els i les alumnes) com pròpia (si s’ha 
sentit còmode amb el seu rol docent, ha tingut bons feed-backs per parts dels estudiants, etc.). 
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- Aplicant una rúbrica (Dissenyador) 
 

Tot i que la voluntat d’aquest treball és poder donar una petita eina introductòria al professorat de 
tecnologia per tal de poder aplicar un tipus de treball i d’aprenentatge molt positiu per la 
comunitat educativa, la seva implementació en un principi seria avaluada pel dissenyador de les 
activitats, que també hauria de complimentar un petita avaluació per tal de, com a observador 
exterior i imparcial, discernir tots els pros i els contres que pugui haver observat durant l’aplicació 
d’aquetes sessions en els diferents grups de primer d’ESO, i posteriorment poder-ho comentar i 
discutir amb el professor que ho ha portat pròpiament a l’aula. 

 
L’objectiu d’aplicació d’aquestes rúbriques és doble. En primer lloc, hauran de ser respostes tant per 
l’alumnat que ha participat d’aquestes sessions com per part del professorat protagonista, i la idea seria 
avaluar la possible extrapolació de la metodologia a tota la matèria de tecnologies de l’ESO, i si seria 
interessant implementar el mètode en alguna altra matèria (segurament més pràctica d’aplicar en 
assignatures de ciències, on hi entra en joc el laboratori, per exemple). Per altra banda, aplicar la 
coavaluació, significa poder donar poder i responsabilitats als estudiants per ser crítics i raonar una 
qualificació, tant per ells mateixos, pels seus companys, per l’activitat que han realitzat i, per tant, 
realitzar una crítica (tant positiva com negativa) al professor i al dissenyador de les sessions. 
 
A part de realitzar la pròpia avaluació del treball, i donar enquestes per saber el grau de satisfacció i 
d’acompliment davant d’aquesta activitat, s’intentarà realitzar petites enquestes al professorat de l’institut 
per conèixer el grau d’implementació del sistema cooperatiu a les seves classes i a l’institut en general, 
saber si estan d’acord amb un aprenentatge d’aquest tipus, i per saber les millores que creuen s’haurien 
de fer, a grans trets, per tal de millorar l’ambient i el rendiment a l’aula. 
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Descripció de la solució proposada 
Activitat 1 (Aula-Taller): Decoració de la Caixa-Estoig 
 
Introducció  
 
Primer de tot plantejarem una activitat a l’aula-taller de tecnologia, seguint el temari que hem exposat del 
curs 2014-15 del centre estudiat. Aquesta activitat serà una senzilla posada en pràctica d’una petita 
activitat cooperativa, com a possible inici d’implementació a l’aula-taller de tasques d’aquest tipus. Per 
fer-se una idea de l’ambient en el qual treballarem, us adjuntem als annexes un seguit de fotografies 
d’aquest taller (així com de una aula-tipus ordinària, on s’imparteixen la majoria de les sessions). 
Hem de tenir present que en aquest institut no es produeix desdoblament a l’hora d’anar al taller de 
tecnologia, o al laboratori de ciències, per decisió de la direcció del centre (tot i que per l’experiència, i 
haver parlat amb els professors encarregats de dur a terme les activitats en aquestes aules 
especialitzades, se sap que ho han demanat en reiterades ocasions). 
 
Així doncs, passem a l’estructuració, organització i explicació d’aquesta activitat al taller de tecnologia, 
que tindrà com a finalitat realitzar la decoració de la caixa-estoig de fusta realitzada durant el segon 
trimestre. 
 
Disseny de l’activitat 
 
Unitat didàctica: Eines i materials (la fusta) en la tecnologia 
Tema: Construcció d’una caixa-estoig 
 
Objectius didàctics: 
 

1) Analitzar i elegir el material necessari per tal de poder resoldre el problema plantejat; en aquest 
cas, decorar la caixa. 

2) Formular individualment, en parelles i en grup, una resposta final en consens. 
3) Justificar i argumentar la solució proposada davant dels altres companys i del grup-classe. 
4) Planificar i distribuir les diferents tasques a realitzar entre els membres del grup de treball. 

 
Objectius cooperatius:  
 

1) Interdependència positiva: en aquesta sessió, els alumnes es necessitaran els uns als altres per 
tal de poder assolir un objectiu final, que serà presentar una caixa finalitzada i decorada als 
demés companys de classe. Un cop tinguin un disseny triat, hauran de cooperar i treball 
conjuntament per assolir de la millor manera la fita. 

 
2) Responsabilitat individual: cada membre del grup tindrà una parcel·la de treball i una 

responsabilitat pactada entre tots els membres del grup. Si aquest membre no acompleix la seva 
petita part, no es podrà assolir l’objectiu final. 

 
3) Interacció cara a cara: Els membres del grup estaran treballant d’una manera molt propera, fet 

que facilitarà la comunicació i discussió. 
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4) Desenvolupament de les habilitats interpersonals pròpies dels petits grups: cada membre té unes 
habilitats i maneres de fer les coses molt diferents, segurament, a la resta de l’equip. Per tant, 
serà qüestió de conèixer-les entre tots i saber potenciar-les i distribuir-les correctament. 

 
5) Processament de grups: durant el desenvolupament de l’activitat, la interacció entre els membres 

del grup, així com les primeres fases inicials, on interactuaran tant en parells com amb tot el 
grup-classe, faran que l’efectivitat del treball de l’equip sigui constantment comentada, avaluada i 
millorada. 

 
Competències treballades 
 

- Bàsiques 
- Artística: al tractar-se d’una activitat de disseny lliure, i posteriorment de treball manual, 

l’alumnat haurà de posar en pràctica les seves habilitats artístiques. 
- Aprendre a aprendre: s’ha d’intentar resoldre un problema plantejat, amb un material 

donat, un exemple exposat. Només fa falta que l’alumnat posi en pràctica l’anàlisi d’una 
hipòtesi, que serà desenvolupada, modificada i millorada al llarg de la sessió. 

- Autonomia i iniciativa personal: a l’haver-hi part individual i de grup, l’alumnat haurà de 
posar en pràctica el seu coneixement i la seva voluntat de treball per resoldre el 
problema plantejat. 

 
- Pròpies de la matèria 

- Conviure i habitar el món: que implica “adquirir coneixements dels processos a realitzar, 
destreses tècniques i l’habilitat per manipular objectes em precisió i seguretat. L'anàlisi 
d'objectes i sistemes tècnics des de diferents punts de vista permet conèixer com s'han 
dissenyat i construït els elements que els formen i quina funció desenvolupen dins el 
conjunt, facilitant el seu ús i conservació.” (Decret 143/2007) 

- Social i ciutadana: “integra coneixements, habilitats i actituds per aplicar els 
coneixements propis de la matèria en el marc d’un treball individual i col·lectiu rigorós i 
també per prendre decisions (...)” (Decret 143/2007) 

 
Connexió amb d’altres matèries 
 

- Ciències de la naturalesa: 
- Reutilització i reciclatge dels materials: en aquesta activitat s’utilitzarà al màxim 

material reciclat/ reutilitzat. 
- Ús de les normes de seguretat: a l’estar treballant a l’aula-taller de tecnologia, 

sempre hi ha una sèrie de normes bàsiques de seguretat a seguir, encara que 
només s’estiguin realitzant treballs manuals senzills. 
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Estructuració dels grups 
 
Suposarem que aquesta estructuració s’hauria de mantenir al llarg de tot el desenvolupament d’aquesta 
caixa-estoig, és a dir, des del seu principi fins a aquesta sessió plantejada, que seria la darrera d’aquest 
procés constructiu.  
L’aula taller té taules de treball on hi caben quatre persones amb espai suficient per desenvolupar les 
seves tasques individualment i de manera còmoda. Així doncs, aprofitarem aquesta disposició de taules 
del taller per crear els grups a partir d’això. 
 
Farem grups de quatre membres, creats de manera heterogènia i per elecció del professor, és a dir, es 
dissenyaran grups on es tingui en compte: 
 

- Diversitat de sexe: preferiblement dos nois i dues noies 
 

- Diversitat d’intel·ligències: al ser una activitat que està disposada al segon trimestre, el professor 
ja coneixerà la manera d’actuar, pensar i raonar de cada un dels alumnes i, segons això, els 
podrà repartir per equilibrar els equips de treball. 

 
- Diversitat de nivell: amb nivell ens volem referir a la diferenciació amb alumnes amb facilitat per 

les tasques proposades, és a dir, facilitat en activitats manuals i de taller (on hi intervenen eines i 
l’habilitat per fer-les servir), i alumnes que els hi costa més manipular objectes i eines de taller. 
Com hem dit anteriorment, aquesta activitat serà la darrera de la sessió de la construcció de la 
caixa-estoig, així doncs, el professor haurà distingit aquests dos tipus d’alumnes dins del taller. 

 
- Diversitat d’actituds: s’hauran d’intentar mesclar els alumnes productius i que tenen ganes de 

treballar i aprendre (independentment de les seves aptituds), amb alumnes més dificultosos o 
que els hi costa més atendre i posar-se a realitzar les diferents tasques proposades. 

 
Temporització 
 
Aquesta activitat està dividia, com veureu a continuació, en quatre sessions, però la important i on es 
treballa l’aprenentatge cooperatiu és la realitzada en primer lloc. Les altres són de finalització de 
l’activitat, i només són tasques a realitzar a casa, o que ocupen molt poc espai d’altres sessions; 
aquestes altres sessions serviran també per aplicar la coavaluació entre companys. 
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Sessió 1: Aula-Taller 
 

Temps Tasca Protagonistes 

5’ Explicació de l’activitat: organització dels grups, 
temporització, mostrar exemples de resolució… 

Professor 

5’ Disseny individual: pensar com es pot decorar la caixa 
amb els materials donats, possibles dissenys. 

Alumnes (Individual) 

5’ Disseny per parelles: comentar amb el company del 
costat la solució pensada, aplicar millores i arribar a un 
consens. 

Alumnes (Parella) 

5’ Disseny de grup: comentar amb l’equip la solució 
pensada per parelles, aplicar millores i arribar a un 
consens final de grup. 

Alumnes (Grup) 

5’ Explicació al grup classe: amb menys d’un minut, un 
representant de cada equip haurà d’explicar la solució 
final del seu equip a la resta dels grups 

Grup-classe 

5’ Aplicar els últims retocs i millores a la possible idea de 
disseny de decoració de la caixa 

Alumnes (Grup) 

5’ Repartició de les tasques individuals referents al disseny 
final (dibuixar, retallar, preparar cola, tallar paper de 
diari…) 

Alumnes (Grup) 

20’ Decorar caixa Alumnes (Grup) 

5’ Recollir/ Netejar Taller Grup-classe 

 
Sessió 2: Casa 
 

Temps Tasca Protagonistes 

1h Acabar de decorar la caixa segons el disseny escollit per 
l’equip 

Alumnes (individual o grup) 

 
Sessió 3: Aula-Classe 
  

Temps Tasca Protagonistes 

5’ Repartir aleatòriament la caixa pròpia a un altre alumne 
per a ser avaluada (p.ex.: el número 1 al 30, el 2 al 29, 
el 3 al 28, etc.) 

Grup-classe 
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Sessió 4: Casa 
 

Temps Tasca Protagonistes 

30’ Avaluar la caixa-estoig segons la rúbrica. Entregar 
l’avaluació (graella) a la següent sessió 

Alumnes (individual) 

 
 
Material 
 

Nom Especificacions 

Paper de diari Material reciclat (cada alumne/a haurà de dur un diari) 

Cola blanca Propietat de l’escola 

Aigua Disponible a l’aula-taller (rentamans) 

Cartolines/papers de colors Material reciclat (a poder ser; cada alumne/a haurà de dur alguna 
cartolina/ paper de colors) 

Pinzells Propietat de l’escola 

Tisores Cada alumne/a n’haurà de portar 

Estris de dibuix Cada alumne/a n’haurà de portar 

Caixa-estoig acabada De cada alumne/a, durant les sessions anterior de taller 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
  18 
 

Avaluació 
 
Tal com hem comentat abans, aplicarem diverses rúbriques per tal de produir diversos resultats, 
combinant l’avaluació professor-alumne, alumne-alumne, i alumne-professor, i així donar el màxim 
d’inputs possibles per tenir una mostra clara del que ha significat aquesta activitat, del possibles errors 
que s’han comès, les coses que s’han valorat positivament, i les possibles millores a aplicar en aquesta 
sessió, o en d’altres del mateix estil. 
 
Les següents rúbriques s’utilitzaran de la següent manera: 
- Puntuar cada un dels apartats amb Acceptable (2 punts), Suficient (1 punt) o No acceptat (0 punts). Al 
final, realitzar un sumatori total de les puntuacions obtingudes; sortirà una nota del 0 al 10.  
 
Rúbrica d’avaluació alumne-alumne 
Aquesta rúbrica s’aplicarà quan els companys de classe s’hagin d’avaluar entre ells, és a dir, a la “sessió 
4”, que està indicada a la temporització (apartat anterior), s’explica que els alumnes un cop hagin acabat 
de decorar la seva caixa-estoig a casa, l’hauran de dur a classe i, de manera aleatòria es repartiran entre 
els/les alumnes; així doncs, cada estudiant tindrà una caixa que no és la seva, la qual haurà d’avaluar 
amb la següent rúbrica, que servirà tant per posar en crítica el treball individual d’un estudiant concret, 
com per fer-ho amb el grup de treball cooperatiu que ha escollit el disseny i que ha treballat (o no) com a 
equip. 
 

Alumne/Alumne Acceptat Suficient No Acceptat 

Disseny El disseny de la 
decoració és original, 
innovador i mostra 
creativitat 

El disseny és pràctic, 
soluciona el problema, 
però no mostra massa 
originalitat 

El disseny és molt 
bàsic, sense mostres 
d’innovació, ni ganes 
de voler crear quelcom 
diferent 

Execució La decoració està 
realitzada de manera 
brillant, neta i ben 
presentada 

La decoració està 
realitzada bé, però està 
una mica bruta o mal 
presentada  

La decoració està mal 
presentada, bruta. En 
general, mal realitzada 

Material S’han utilitzat tots els 
materials aportats, 
d’una manera resolutiva 

S’han utilitzat alguns 
dels materials aportats 
per decorar 

Només s’ha utilitzat un 
material dels aportats 
per decorar 

Acabat La presentació final fa 
veure que la decoració 
ha estat finalitzada amb 
èxit 

La presentació final 
deixa veure que s’ha 
quedat algun tros sense 
resoldre 

La presentació es veu 
totalment inacabada. 

Caixa-Estoig La caixa-estoig base 
està ben realitzada i 
ben acabada 

La caixa-estoig base 
està acabada, però 
amb alguns errors de 
construcció 

La caixa-estoig base 
està inacabada, o mal 
construïda en la seva 
totalitat 
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Rúbrica d’avaluació alumne-professor (activitat) 
Aquesta avaluació tractarà de, amb una petita rúbrica ràpida de contestar, esbrinar si l’alumnat ha quedat 
satisfet amb el que s’ha plantejat a l’activitat, a la temporització, i si ha vist que els objectius del treball 
cooperatiu en equip s’han complert. Aquests objectius no se’ls hi poden expressar de manera acadèmica 
tal i com els estudiem dins del màster de formació de professorat, però podem preguntar més aviat sobre 
les sensacions que n’han extret del conjunt de tasques que se’ls hi ha encomanat, i com se’ls ha 
organitzat. 
 

Alumne-Activitat Acceptat Suficient No Acceptat 

Explicació professor L’explicació del 
professor sobre les 
tasques a realitzar i el 
disseny de l’activitat ha 
sigut prou clara i 
entenedora 

L’explicació del 
professor ha sigut prou 
clara, però m’han 
quedat alguns dubtes 
irresolts 

L’explicació del 
professor ha sigut poc 
clara. M’han quedat 
molts dubtes a l’hora de 
començar les tasques 

Temporització Els temps que se’ns ha 
estipulat per fer cada 
feina han estat molt ben 
marcats i han sigut 
suficients 

Els temps han sigut, en 
ocasions, insuficients 
i/o mal gestionats i/o 
dissenyats 

Els temps per les 
tasques han estat mal 
gestionats i/o 
dissenyats. Eren 
insuficients. 

Material El material que hem fet 
servir ha sigut l’adequat 
per a l’activitat 
plantejada 

Ha faltat algun altre 
tipus de material, més 
variat, per tal de fer 
l’activitat 

El material utilitzat no 
era l’adequat per 
resoldre aquest tipus de 
problemes 

Organització L’organització de la 
sessió ha sigut 
perfectament mesurada 
i aplicada 

L’organització de 
l’activitat a vegades 
s’ha vist fallar en alguns 
aspectes 

L’organització de 
l’activitat ha sigut nul·la. 
Ha fallat en molts 
aspectes. 

Treball en equip He pogut gaudir i 
aprendre el què és el 
treball en equip i la 
cooperació 

He pogut treballar en 
equip, però a vegades 
he hagut de tirar de la 
meu talent individual 
per tirar endavant el 
grup 

Crec que no s’ha 
treballat gens en equip, 
ni s’han pogut practicar 
els valors del treball 
cooperatiu 
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Rúbrica professor-alumne 
Seguint una rúbrica molt estandarditzada, amb qüestions a avaluar el més objectives possibles, aquesta 
avaluació s’aproparà al tipus quantificació d’una tasca realitzada per un estudiant. Cert que els nous 
mètodes d’ensenyament intenten defugir d’aquest tipus de notes numèriques expedides d’un professor a 
un alumne, però com hem defensat anteriorment, aquesta “nota” va acompanyada de moltes altres, que 
faran que aquesta sigui només un percentatge de l’opinió de tots el grup-classe, des del professor fins a 
tots i cada un dels estudiant de l’aula. 
 

Professor-Alumne Acceptat Suficient No Acceptat 

Disseny El disseny de la 
decoració és original, 
innovador i mostra 
creativitat 

El disseny és pràctic, 
soluciona el problema, 
però no mostra massa 
originalitat 

El disseny és molt 
bàsic, sense mostres 
d’innovació, ni ganes 
de voler crear quelcom 
diferent 

Execució La decoració està 
realitzada de manera 
brillant, neta i ben 
presentada 

La decoració està 
realitzada bé, però està 
una mica bruta o mal 
presentada  

La decoració està mal 
presentada, bruta. En 
general, mal realitzada 

Material S’han utilitzat tots els 
materials aportats, 
d’una manera resolutiva 

S’han utilitzat alguns 
dels materials aportats 
per decorar 

Només s’ha utilitzat un 
material dels aportats 
per decorar 

Acabat La presentació final fa 
veure que la decoració 
ha estat finalitzada amb 
èxit 

La presentació final 
deixa veure que s’ha 
quedat algun tros sense 
resoldre 

La presentació es veu 
totalment inacabada. 

Caixa-Estoig La caixa-estoig base 
està ben realitzada i 
ben acabada 

La caixa-estoig base 
està acabada, però 
amb alguns errors de 
construcció 

La caixa-estoig base 
està inacabada, o mal 
construïda en la seva 
totalitat 
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Rúbrica professor-grup 
És evident que si el treball cooperatiu es desenvolupa en grups, aquest haurà de ser avaluat, i que més 
que posar una nota numèrica (que seguint la rúbrica hi apareixerà), aquesta observació servirà per 
determinar si la formació de grups heterogenis, seguint les estipulacions marcades anteriorment, ha 
funcionat en aquesta ocasió. Cada grup classe és molt diferent, i sabem que formar un aprenentatge 
cooperatiu decent i que compleixi objectius i doni resultats positius no és una cosa d’una setmana, i molt 
menys d’una sola activitat puntual, però aquesta avaluació permetrà tenir una petita resposta de si els 
grups han funcionat, si s’han entès treballant i si han pogut resoldre el problema amb solvència. 
 

Professor-Grup Acceptat Suficient No Acceptat 

Interdependència 
positiva 

Els membres del grup 
han cooperat i 
interactuat per assolir 
l’objectiu final 

Els membres del grup 
han compartit i 
cooperat, però en 
ocasions prevalia la 
individualitat 

Els membres no han 
cooperat ni interactuat, 
i han assolit (o no) 
l’objectiu final a base 
d’individualisme 

Responsabilitat 
individual 

Cada membre del grup 
tenia una tasca 
assignada per realitzar 

No estava del tot clar 
quines tasques 
s’havien de realitzar ni 
com estaven 
repartides 

Els membres del grup 
han treballat sense 
repartir tasques. Tots 
ho han fet tot, sense 
parlar-ho. 

Interacció cara a cara Els membres del grup 
han sigut capaços de 
discutir i buscar 
millores, aplicant el 
diàleg i l’argumentació 

S’han buscat 
solucions i millores, 
però en ocasions els 
diàlegs eren 
desorganitzats i 
caòtics 

Ningú del grup ha 
interactuat per buscar 
solucions, o bé la 
interacció s’ha basat 
en discutir o cridar. 

Habilitats interpersonals El grup ha sabut 
potenciar les habilitat 
personals de cada 
membre 

Cadascú tenia una 
feina assignada, però 
no tothom treballava 
sobre allò que 
dominava 

Tothom ha treballat 
segons ha convingut, 
sense esbrinar què se 
li donava bé a qui 

Processament de grup El grup s’ha sabut 
autogestionar assolint 
un màxim rendiment 
constant 

El grup ha treballat 
d’una manera 
correcta, però sense 
autoavaluar-se 
constantment  

El grup no s’ha 
autogestionat, i no ha 
sabut afrontar cap dels 
problemes i tasques 
plantejades. 
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Rúbrica Professor-activitat 
Ja que estem implementant d’alguna manera una nova metodologia a l’aula i a les classes de tecnologia, 
hem de saber si el professor s’ha trobat a gust portant al taller aquesta sessió. Haurà de contestar si la 
temporització li ha semblat adequada, si s’ha trobat còmode treballant entre els grups d’alumnes, si ha 
vist complerts els objectius d’aquesta activitat, etc. 
 

Professor-Activitat Acceptat Suficient No Acceptat 

Temporització Els temps dissenyats 
han sigut els adequats 
per que els estudiants 
resolguessin el 
problema final 

Els temps han sigut en 
ocasions massa 
apurats, i no han estat 
totalment ben marcats 

Els temps han estat mal 
dissenyats. Totes les 
tasques s’han quedat 
molt apurades per la 
seva resolució 

Resposta estudiants Els estudiants han ofert 
interès per les tasques 
proposades, i han 
donat molt feed-back 

Els estudiants han 
acceptat les tasques a 
realitzar, sense mostrar 
gaire més interès que 
per acabar l’activitat 

Els estudiants no han 
mostrat gens d’interès 
per l’activitat 
proposada. No han 
ofert ni un sol feed-back 

Control del grup El grup s’han mantingut 
completament tranquil, i 
ha treballat d’una 
manera controlada i 
distesa 

El grup s’han mantingut 
tranquil, però en 
ocasions s’ha 
descontrolat. 

El grup s’ha mantingut 
sempre descontrolat i 
alterat. 

Cooperatiu S’han complert els 5 
punts de l’AC a la 
perfecció 

No s’han complert del 
tot tots els 5 punts de 
l’AC 

Aquesta activitat s’ha 
quedat molt lluny de 
complir els 5 punts de 
l’AC 

Comoditat M’he trobat còmode i 
tranquil explicant 
l’activitat i interactuant 
com a “actor secundari” 
en aquestes sessions 

He estat tranquil, però 
no m’he sentit del tot 
còmode no podent 
impartir amb aquesta 
metodologia 

M’he sentit del tot 
incòmode i intranquil 
amb aquest tipus 
d’activitat i de mètodes 
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Rúbrica Dissenyador-activitat 
Partint de la mateixa idea anterior, el dissenyador de l’activitat, que en un principi hauria de ser el mateix 
professor de la matèria, serà el qui també avaluï la implementació d’aquestes tasques a l’aula de 
tecnologia, per tal de plasmar els errors, detalls i millores que hi troba, així com la visió que ha tingut del 
professor que ha controlat aquesta sessió (si s’ha sentit còmode amb l’organització, temporització, etc.) 
 

Professor-Activitat Acceptat Suficient No Acceptat 

Temporització Els temps dissenyats 
han sigut els adequats 
per que els estudiants 
resolguessin el 
problema final 

Els temps han sigut en 
ocasions massa 
apurats, i no han estat 
totalment ben marcats 

Els temps han estat mal 
dissenyats. Totes les 
tasques s’han quedat 
molt apurades per la 
seva resolució 

Resposta estudiants Els estudiants han ofert 
interès per les tasques 
proposades, i han 
donat molt feed-back 

Els estudiants han 
acceptat les tasques a 
realitzar, sense mostrar 
gaire més interès que 
per acabar l’activitat 

Els estudiants no han 
mostrat gens d’interès 
per l’activitat 
proposada. No han 
ofert ni un sol feed-back 

Control del grup El grup s’han mantingut 
completament tranquil, i 
ha treballat d’una 
manera controlada i 
distesa 

El grup s’han mantingut 
tranquil, però en 
ocasions s’ha 
descontrolat. 

El grup s’ha mantingut 
sempre descontrolat i 
alterat. 

Cooperatiu S’han complert els 5 
punts de l’AC a la 
perfecció 

No s’han complert del 
tot tots els 5 punts de 
l’AC 

Aquesta activitat s’ha 
quedat molt lluny de 
complir els 5 punts de 
l’AC 

Comoditat El professor s’ha trobat 
còmode i tranquil 
explicant l’activitat i 
interactuant com a 
“actor secundari” en 
aquestes sessions 

Ha estat tranquil, però 
no s’ha sentit del tot 
còmode no podent 
impartir amb aquesta 
metodologia 

S’ha sentit del tot 
incòmode i intranquil 
amb aquest tipus 
d’activitat i de mètodes 
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Atenció a la diversitat 
 
Tota activitat programada, i més si és una tasca totalment pràctica, ha de tenir incorporada una resolució 
per tal de donar veu a l’atenció a la diversitat. 
Tot i que amb la formació de grups heterogenis, on es veuen mesclats tota la tipologia d’alumnat entre 
ells i elles, de la manera més productiva, tant pels estudiants més avançats, com pels alumnes amb més 
dificultats, s’han de plantejar alternatives per que aquesta diferència quedi solucionada de la millor 
manera possible. 
 
En el cas d’aquesta activitat “decoració de la caixa-estoig”, al ser una activitat molt oberta a la creació i 
imaginació de cada un dels estudiants, aquí hi pot entrar l’atenció a la diversitat molt fàcilment. 
Els alumnes amb dificultat es podran veure ajudats per la resta del grup; si no tenen idees, si els hi costa 
dibuixar o els hi costa realitzar qualsevol altra de les tasques encomanades, la resta d’estudiants pot 
donar un cop de mà a aquesta gent. Recordem que si tots acaben podent realitzar la seva tasca 
individual, acabaran resolent el problema plantejat en la seva totalitat. 
De la mateixa manera, doncs, els alumnes amb més facilitat amb aquests processos, com hem dit, 
podran ajudar als alumnes amb més problemes, i així veuran incrementat en un petit grau la seva feina, 
com si fos una activitat complementària dins d’una classe ordinària.  
Així doncs, queda solucionada l’atenció a la diversitat en aquesta aula-taller. 
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Activitat 2 (Aula Ordinària): Els teixits 
 
Introducció 
 
Ara, doncs, plantejarem una segona activitat a l’aula ordinària de tecnologia, seguint el temari que hem 
exposat del curs 2014-15 del centre estudiat. Aquesta activitat, al contrari que l’Activitat 1, que es 
realitzava a les sessions finals de la construcció de la caixa-estoig, es durà a terme a la primera sessió 
del temari impartit sobre el procés tecnològic, i en concret, sobre els teixits de procedència natural. 
 
En  aquesta activitat es farà una introducció, mitjançant una activitat senzilla cooperativa, a la varietat 
existent dels teixits naturals i, tot i que posteriorment no es treballaran, els alumnes es podran fixar en 
que la majoria de peces de vestir compten amb grans percentatges de teixits sintètics (derivats del 
petroli). 
 
La finalitat d’aquesta activitat serà que els alumnes analitzin un objecte o peça de roba que escullin cada 
un d’ells, mirant la seva etiqueta (composició de teixits), ho anotin i ho acabin compartint amb l’equip de 
treball. Més endavant hauran de realitzar una recerca de les característiques bàsiques de quatre teixits 
naturals: cotó, llana, seda i lli; i ho hauran de saber exposar davant de la classe. 
 
Disseny de l’activitat 
 
Unitat didàctica: El procés tecnològic 
Tema: Els teixits naturals 
 
Objectius didàctics: 
 

1) Enumerar i reconèixer els diferents teixits que composen diferents productes tèxtils, analitzant les 
seves etiquetes. 

2) Comparar els productes tèxtils propis amb els dels companys, i diferenciar-los. 
3) Reconèixer les característiques bàsiques dels teixits naturals, i saber-los identificar. 
4) Escriure una petita síntesi de les característiques bàsiques de cada un dels teixits naturals 

escollits: cotó, llana, seda i lli. 
 

Objectius cooperatius: 
 

1) Interdependència positiva: en aquesta sessió, el alumnes hauran de col·laborar els uns amb els 
altres per tal d’assolir l’objectiu final, tant en la primera fase de la sessió, on hauran d’obtenir i 
anotar una sèrie de resultats, com en la segona, on la suma dels efectius farà realitat la resolució 
del problema plantejat. 
 

2) Responsabilitat individual: cada membre del grup, tant en la primera fase (marcada pel 
professor) com en la segona (marcada per les decisions de grup), tindrà una responsabilitat 
assignada, i l’acompliment de cada una de les tasques individuals farà la suma de la tasca 
complerta. 
 

3) Interacció cara a cara: per tal d’oferir millores, crítiques i discutir positivament, els integrants del 
grup hauran de parlar i dialogar constantment. 
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4) Desenvolupament de les habilitats interpersonals pròpies dels petits grups: Tots els membres 
treballen, pensen i interactuen diferent. Serà responsabilitat tant del professor com dels membres 
de l’equip saber potenciar les habilitats fortes de cada un dels estudiants, com saber reforçar i 
ajudar en les dificultats de cada estudiant. 
 

5) Processament de grups: l’organització del grup de quatre membres, així com el treball en 
parelles, haurà de comptar amb interacció constant, per tal d’autoavaluar-se i constantment, per 
millorar i assolir la fita. 

 
Competències treballades 
 

- Bàsiques 
o Tractament de la informació i competència digital: l’alumne haurà de ser capaç de trobar 

informació veraç i correcta sobre els diferents teixits demanats. 
o Aprendre a aprendre: gràcies al treball en equip, els alumnes es podran autogestionar 

l’aprenentatge. Al tenir cada un dels membres una busca encomanada, aquests hauran 
de ser capaços d’ensenyar als demés. 
 

- Pròpies de la matèria 
o Coneixement i interacció amb el món físic: “identificar problemes rellevats, realitzar 

observacions i manipulacions, formular-se preguntes i obtenir respostes aplicant el 
coneixement teòric i empíric disponible (...)”. (Decret 143/2007) 
 

o Social i ciutadana: “integra coneixements, habilitats i actituds per aplicar els 
coneixements propis de la matèria en el marc d’un treball individual i col·lectiu rigorós i 
també per prendre decisions (...)”. (Decret 143/2007) 

 
Connexió amb d’altres matèries 
 

- Llengua 
o Producció de textos escrits per comunicar i compartir projectes 
o Presentació de documentació i treballs 

- TIC 
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Estructuració dels grups 
 
Al ser la primera activitat d’una unitat didàctica, i que en la programació d’aquest curs 2014-15 en aquest 
centre és de les primeres sessions impartides, podrem ser més flexibles a l’hora de crear el grup. De 
totes maneres, si la cosa funciona, es podria mantenir la doctrina de crear d’aquesta manera els grups 
de cooperatiu, i intentar treballar-hi sempre. 
Farem grups de quatre membres, que estaran asseguts dos a dos, mirant-se les seves taules; es crearan 
de manera heterogènia i per elecció del professor, és a dir, es dissenyaran grups on es tingui en compte 
(com a l’activitat 1): 
 

- Diversitat de sexe: preferiblement dos nois i dues noies 
 

- Diversitat d’intel·ligències: al ser una activitat que està disposada al primer trimestre, el professor 
potser encara no coneixerà les actituds i aptituds de cada estudiant, però haurà d’intentar 
mesclar-los el màxim entre ells. 

 
- Diversitat de nivell: s’hauran de mesclar alumnes amb diferents habilitats i intentar fer equips de 

treball el màxim de compensats. Tot i això, l’activitat proposada és d’un nivell senzill, i les 
tasques a realitzar no són d’una especialització excessiva, així que no ens haurem de trencar 
massa el cap per disposar cada alumne a un grup. 

 
- Diversitat d’actituds: s’hauran d’intentar mesclar els alumnes productius i que tenen ganes de 

treballar i aprendre (independentment de les seves aptituds), amb alumnes més dificultosos o 
que els hi costa més atendre i posar-se a realitzar les diferents tasques proposades. 
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Temporització 
 
Aquesta activitat, que serà la primera del temari dels teixits, estarà orientada a fer en una sessió, per tal 
de que les següents ja serveixin per entrar pròpiament en matèria; aquesta doncs, serà un petit tast del 
que es veurà a les següents classes. 
Aquesta sessió, a l’hora d’avaluar-se, serà més senzilla, ja que no hi haurà un treball acabat i ni massa 
avaluable, així que la coavaluació serà més fàcil i ràpida. Tot seguit expliquem tots aquests punts 
comentats. 
 
Sessió 1: Aula ordinària 
 

Temps Tasca Protagonistes 

5’ Explicació de l’activitat: organització dels grups, 
temporització, tasques a realitzar... 

Professor 

5’ Mirar composició peça de roba escollida: mirar etiqueta 
d’una peça de roba (jaqueta, samarreta, pantalons, 
etc.)/ objecte (estoig, motxilla, etc.) i anotar-ho al 
processador de textos 

Alumnes (Individual) 

5’ Comparar resultat amb la parella del costat, i anotar el 
resultat al processador de textos 

Alumnes (Parella) 

5’ Comparar resultat amb l’equip, i anotar els resultats al 
processador de textos 

Alumnes (Grup) 

10’ Posada en comú de tots els resultats. Un representat 
escollit de cada grup exposarà els resultats a tota la 
classe 

Grup-classe 

10’ Busca d’informació sobre els teixits naturals: cotó, llana, 
seda i lli. Cada membre del grup serà l’encarregat d’un 
dels teixits 

Alumnes (Grup) 

10’ Posada en comú entre els membres de l’equip de tota la 
informació. Cada membre explicarà a la resta del grup la 
informació bàsica del teixit que ha buscat 

Alumnes (Grup) 

10’ El professor preguntarà a qualsevol estudiant les 
característiques bàsiques de qualsevol teixit, per veure 
si els alumnes han col·laborat i han trobat solució a tot 

Grup-classe 
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Sessió 2: Casa 
 

Temps Tasca Protagonistes 

15’ Omplir la graella de coavaluació individual/grup Alumnes (Individual) 
 
Material 
 

Nom Especificacions 

Ordinador portàtil En aquest centre els alumnes hi treballen com a regla general (pla TAC 
1x1) 

Objecte tèxtil Propietat de cada alumne (escollir-ne un o dos) 
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Avaluació 
 
Com hem dit abans, aquesta serà una activitat on la coavaluació en varis aspectes, com a l’activitat 1, 
però serà en diferents àmbits en els que s’avaluarà, ja que estem parlant d’una activitat més senzilla, i 
d’iniciació a un temari concret que, com s’ha comentat, servirà per donar peu, i un petit tastet, al que 
seran les sessions específiques de matèria. 
 
Aquestes avaluacions serviran per donar el màxim d’informació sobre les possibles millores i els punts 
forts d’aquest tipus d’activitat, i així posar en crítica el disseny i l’organització d’aquesta sessió, i la seva 
posada en pràctica. També serviran, però, per avaluar el treball en equip i cooperatiu de tots els nens i 
nenes que hi prenen joc. 
 
Les següents rúbriques s’utilitzaran de la següent manera: 
- Puntuar cada un dels apartats amb Acceptable (2 punts), Suficient (1 punt) o No acceptat (0 punts). Al 
final, realitzar un sumatori total de les puntuacions obtingudes; sortirà una nota del 0 al 10.  
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Rúbrica d’avaluació alumne-grup 
En aquesta activitat plantegem una forma de coavaluar diferent a l’activitat anterior. Si bé en l’activitat 1 
havíem pres la decisió de que els alumnes utilitzessin la rúbrica per puntuar als mateixos alumnes (amb 
els treballs físics de les caixes-estoig finalitzades), i a l’activitat en sí, ara plantegem que els alumnes 
prenguin la determinació de ser auto-crítics, però amb el seu propi grup de treball. 
Així doncs, tot i que també hauran de criticar i buscar millores a l’activitat (serà la següent rúbrica 
presentada), ara hauran de reflexionar i saber els punts que han sigut forts i les debilitats del seu equip. 
 

Alumne/Grup Acceptat Suficient No Acceptat 

Repartició tasques Ens hem repartit les 
tasques equitativament, 
i tenint en compte les 
habilitats de cada 
membre 

Les tasques s’han 
repartit, però no del tot 
igualitàriament. S’ha fet 
una mica a l’atzar 

No hem tingut en 
compte les habilitats de 
cadascú per repartir 
tasques. No hem 
assignat una tasca a 
cada membre 

Responsabilitat 
individual 

Cada membre de 
l’equip ha funcionat 
individualment, i ha 
realitzat la seva tasca 

Els membres de l’equip 
tenien una tasca 
assignada, però no han 
treballat correctament. 
Se‘ls hi ha hagut de 
cridar l’atenció per part 
d’altres membres 

La majoria dels 
membres de l’equip no 
ha realitzat la seva 
assignació individual 

Interacció Els membres de l’equip 
hem discutit 
positivament i em 
dialogat al llarg de 
l’activitat 

Hem interactuat en 
certs moments, però a 
vegades prevalia la 
individualitat 

Hem sigut totalment 
individualistes i no hem 
interactuat en cap 
moment de la sessió 

Organització En general, ens hem 
organitzat el temps i les 
tasques a la perfecció 

Ens hem organitzat el 
temps i les tasques 
més o menys bé 

No hem tingut cap 
mena d’organització, ni 
de temps ni de tasques 

Resolució Conjuntament, hem 
arribat a la resolució de 
totes les tasques 
proposades 

Hem arribat a resoldre 
parcialment les tasques 
proposades 

No hem resolt cap les 
tasques proposades 
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Rúbrica d’avaluació alumne-activitat 
Com dèiem, en aquesta activitat també serà molt important tenir els noranta inputs, aproximadament, de 
les sensacions i la comoditat que han tingut aquests alumnes efectuant les diverses tasques que se’ls hi 
ha encomanat en aquesta sessió. Es tractarà, doncs, com en l’anterior activitat 1, d’esbrinar els punts 
forts tant de disseny com de la posada en escena del propi professor i intentar buscar les possibles 
millores i potencialitats d’aquest tipus de tasques i actuacions. 
 

Alumne-Activitat Acceptat Suficient No Acceptat 

Explicació professor L’explicació del 
professor sobre les 
tasques a realitzar i el 
disseny de l’activitat ha 
sigut prou clara i 
entenedora 

L’explicació del 
professor ha sigut prou 
clara, però m’han 
quedat alguns dubtes 
irresolts 

L’explicació del 
professor ha sigut poc 
clara. M’han quedat 
molts dubtes a l’hora de 
començar les tasques 

Temporització Els temps que se’ns ha 
estipulat per fer cada 
feina han estat molt ben 
marcats i han sigut 
suficients 

Els temps han sigut, en 
ocasions, insuficients 
i/o mal gestionats i/o 
dissenyats 

Els temps per les 
tasques han estat mal 
gestionats i/o 
dissenyats. Eren 
insuficients. 

Objectius Crec que aquesta 
primera sessió ha tingut 
uns objectius clars que 
s’han complert. He 
après el que crec que 
havia d’aprendre 

Crec que aquesta 
sessió tenia uns 
objectius una mica 
dispersos, i que no he 
acabat d’aprendre tot el 
que crec que ens volien 
ensenyar 

Els objectius d’aquesta 
sessió no estaven gens 
clars, i no he pogut 
aprendre res del que 
crec que ens volien 
ensenyar. 

Organització L’organització de la 
sessió ha sigut 
perfectament mesurada 
i aplicada 

L’organització de 
l’activitat a vegades 
s’ha vist fallar en alguns 
aspectes 

L’organització de 
l’activitat ha sigut nul·la. 
Ha fallat en molts 
aspectes. 

Treball en equip He pogut gaudir i 
aprendre el què és el 
treball en equip i la 
cooperació 

He pogut treballar en 
equip, però a vegades 
he hagut de tirar de la 
meu talent individual 
per tirar endavant el 
grup 

Crec que no s’ha 
treballat gens en equip, 
ni s’han pogut practicar 
els valors del treball 
cooperatiu 
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Rúbrica professor-grup 
Al parlar d’una activitat potser més senzilla i més ràpida de posar en pràctica, comparada amb l’activitat 1 
(que potser és una mica més caòtica, al ser taller i al tenir treballs manuals de per mig), el professor 
s’haurà de fixar directament amb el resultat grupal, que lògicament reflectirà cada un dels treballs 
individuals dins de cada equip (recordem que si cada un dels membres individualment no realitza la seva 
tasca encomanada, o no queda clara la repartició de feines i la seva organització, la solució final no 
arribarà a bon port). Si la fase final de la sessió serà una sèrie de preguntes per part del professor 
relacionades amb les recerques que s’han hagut de dur a terme amb una sèrie de temps per part de 
cada un dels membres de l’equip, serà fàcil determinar qui ha fet què, i quin ha sigut el resultat de cada 
equip. 
 

Professor-Grup Acceptat Suficient No Acceptat 

Interdependència 
positiva 

Els membres del grup 
han cooperat i 
interactuat per assolir 
l’objectiu final 

Els membres del grup 
han compartit i 
cooperat, però en 
ocasions prevalia la 
individualitat 

Els membres no han 
cooperat ni interactuat, 
i han assolit (o no) 
l’objectiu final a base 
d’individualisme 

Responsabilitat 
individual 

Cada membre del grup 
tenia una tasca 
assignada per realitzar 

No estava del tot clar 
quines tasques 
s’havien de realitzar ni 
com estaven 
repartides 

Els membres del grup 
han treballat sense 
repartir tasques. Tots 
ho han fet tot, sense 
parlar-ho. 

Interacció cara a cara Els membres del grup 
han sigut capaços de 
discutir i buscar 
millores, aplicant el 
diàleg i l’argumentació 

S’han buscat 
solucions i millores, 
però en ocasions els 
diàlegs eren 
desorganitzats i 
caòtics 

Ningú del grup ha 
interactuat per buscar 
solucions, o bé la 
interacció s’ha basat 
en discutir o cridar. 

Habilitats interpersonals El grup ha sabut 
potenciar les habilitat 
personals de cada 
membre 

Cadascú tenia una 
feina assignada, però 
no tothom treballava 
sobre allò que 
dominava 

Tothom ha treballat 
segons ha convingut, 
sense esbrinar què se 
li donava bé a qui 

Processament de grup El grup s’ha sabut 
autogestionar assolint 
un màxim rendiment 
constant 

El grup ha treballat 
d’una manera 
correcta, però sense 
autoavaluar-se 
constantment  

El grup no s’ha 
autogestionat, i no ha 
sabut afrontar cap dels 
problemes i tasques 
plantejades. 
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Rúbrica professor-activitat 
Tal i com hem argumentat anteriorment, amb l’activitat 1, estem buscant una nova metodologia per 
implementar poc a poc l’aprenentatge cooperatiu a l’aula de tecnologia, més enllà de petites pràctiques 
grupals a les sessions de tutoria. Per tant, hem de saber si el docent que ha portat a la pràctica aquesta 
petita experiència, s’ha sentit a gust i la seva opinió és favorable després de provar-ho amb els 
estudiants dels diferents grups de primer d’ESO, avaluant si creu que els objectius s’han vist complerts o 
no. 
 

Professor-Activitat Acceptat Suficient No Acceptat 

Temporització Els temps dissenyats 
han sigut els adequats 
per que els estudiants 
resolguessin el 
problema final 

Els temps han sigut en 
ocasions massa 
apurats, i no han estat 
totalment ben marcats 

Els temps han estat mal 
dissenyats. Totes les 
tasques s’han quedat 
molt apurades per la 
seva resolució 

Resposta estudiants Els estudiants han ofert 
interès per les tasques 
proposades, i han 
donat molt feed-back 

Els estudiants han 
acceptat les tasques a 
realitzar, sense mostrar 
gaire més interès que 
per acabar l’activitat 

Els estudiants no han 
mostrat gens d’interès 
per l’activitat 
proposada. No han 
ofert ni un sol feed-back 

Control del grup El grup s’han mantingut 
completament tranquil, i 
ha treballat d’una 
manera controlada i 
distesa 

El grup s’han mantingut 
tranquil, però en 
ocasions s’ha 
descontrolat. 

El grup s’ha mantingut 
sempre descontrolat i 
alterat. 

Cooperatiu S’han complert els 5 
punts de l’AC a la 
perfecció 

No s’han complert del 
tot tots els 5 punts de 
l’AC 

Aquesta activitat s’ha 
quedat molt lluny de 
complir els 5 punts de 
l’AC 

Comoditat M’he trobat còmode i 
tranquil explicant 
l’activitat i interactuant 
com a “actor secundari” 
en aquestes sessions 

He estat tranquil, però 
no m’he sentit del tot 
còmode no podent 
impartir amb aquesta 
metodologia 

M’he sentit del tot 
incòmode i intranquil 
amb aquest tipus 
d’activitat i de mètodes 
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Rúbrica Dissenyador-activitat 
El dissenyador d’aquesta o d’altres activitats haurà d’estar present a l’hora de la seva implementació 
pràctica a l’aula, i haurà d’observar, de manera objectiva, imparcial i externa, l’evolució de la sessió als 
diferents grups i valorar tant l’actuació del professor, l’actitud dels nens i l’organització i dinàmica general 
de l’activitat durant tota l’experiència. Totes les respostes que agrupi el dissenyador (i el professor), com 
dèiem, serviran per determinar si aquestes pràctiques s’han de millorar, en quina mesura, i poder 
extrapolar, o no, a més activitats i dissenys de sessions aplicant aquest mètode. 
 

Professor-Activitat Acceptat Suficient No Acceptat 

Temporització Els temps dissenyats 
han sigut els adequats 
per que els estudiants 
resolguessin el 
problema final 

Els temps han sigut en 
ocasions massa 
apurats, i no han estat 
totalment ben marcats 

Els temps han estat mal 
dissenyats. Totes les 
tasques s’han quedat 
molt apurades per la 
seva resolució 

Resposta estudiants Els estudiants han ofert 
interès per les tasques 
proposades, i han 
donat molt feed-back 

Els estudiants han 
acceptat les tasques a 
realitzar, sense mostrar 
gaire més interès que 
per acabar l’activitat 

Els estudiants no han 
mostrat gens d’interès 
per l’activitat 
proposada. No han 
ofert ni un sol feed-back 

Control del grup El grup s’han mantingut 
completament tranquil, i 
ha treballat d’una 
manera controlada i 
distesa 

El grup s’han mantingut 
tranquil, però en 
ocasions s’ha 
descontrolat. 

El grup s’ha mantingut 
sempre descontrolat i 
alterat. 

Cooperatiu S’han complert els 5 
punts de l’AC a la 
perfecció 

No s’han complert del 
tot tots els 5 punts de 
l’AC 

Aquesta activitat s’ha 
quedat molt lluny de 
complir els 5 punts de 
l’AC 

Comoditat El professor s’ha trobat 
còmode i tranquil 
explicant l’activitat i 
interactuant com a 
“actor secundari” en 
aquestes sessions 

Ha estat tranquil, però 
no s’ha sentit del tot 
còmode no podent 
impartir amb aquesta 
metodologia 

S’ha sentit del tot 
incòmode i intranquil 
amb aquest tipus 
d’activitat i de mètodes 
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Atenció a la diversitat 
 
En aquesta sessió estem duent a terme una petita i senzilla introducció a un temari que serà explicat 
més endavant. Estem davant doncs, d’una classe fàcil, molt controlada, tranquil·la i, sobretot, amena. 
 
Les tasques a realitzar són bàsicament de recerca, tant en productes tangibles (com ho seran les peces 
de roba o accessoris que escullin els alumnes) com a la xarxa (Internet). 
Aquí la formació de grups heterogenis hi juga el paper fonamental per tal de donar veu a la diversificació 
de l’aula. Els alumnes amb dificultats es podran veure fàcilment i ràpida ajudats pels companys que 
tenen més facilitat per dur a terme i entendre aquests processos, i així doncs, els alumnes més 
avantatjats veuran augmentada positivament les seves funcions. 
 
La funció del professor serà vital per fer que es compleixin aquestes dues funcions, pels dos tipus 
d’alumnat (a grans trets) que ens podem trobar; el docent haurà de vetllar per assignar la diversificació 
de tasques a qui cregui convenient, i anar controlant el seu desenvolupament al llarg de l’hora de la 
sessió. 
 
Estem parlant d’una activitat d’aula ordinària, llavors és més fàcil que el professor pugui controlar tot el 
grup classe al llarg de les diferents tasques que s’han d’anar realitzant.  
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Enquesta pel professorat de l’institut  
 
Per una banda tindrem tots els resultats que obtindrem de les diferents rúbriques relacionades amb les 
dues activitats proposades per les classes de tecnologies de primer d’ESO, i per l’altra aquesta 
enquesta, que ens servirà per saber el grau d’implementació de l’educació i l’aprenentatge cooperatiu a 
les diverses matèries i nivells d’ESO de tot el centre, i el grau de voluntat o d’implicació per tal d’aplicar 
aquest tipus de metodologia a les aules, per part de tot el professorat. 
Com hem dit  anteriorment, aquestes metodologies se sap que només s’apliquen en algunes petites 
activitats a les hores de tutoria els diferents grups, però que a l’hora de donar les classes curriculars 
pròpiament, aquest tipus d’aprenentatge s’oblida. 
Amb aqueta enquesta ens quedaria més clar en quin grau d’aplicació ens trobem i en quin grau 
d’aplicació es volen trobar els diferents docents. Aquesta enquesta serà de tipus anònim, i permetrà, a 
part de contestar les preguntes marcades, afegir comentaris i opinions finals. Les preguntes seran les 
següents: 
 

Enquesta sobre l’aplicació de l’aprenentatge cooperatiu al centre Data: 

QÜESTIÓ (marca amb una “X” la resposta que escullis) Molt 
d’acord Neutre En 

desacord 

Sé el que és l’aprenentatge cooperatiu i els seus objectius    

Aplico a les meves classes tasques i sessions on es treballa 
cooperativament    

Trobo que la metodologia cooperativa ensenya i aplica uns valors molt 
positius tant per l’alumnat com per la docència 
 

   

Les classes on s’aplica aquest mètode són més dinàmiques, 
participatives i interactives 
 

   

Em trobo (o em trobaria) còmode essent un membre més de classe, i 
no el protagonista 
 

   

El centre vetlla per la implementació d’aquests mètodes i la seva 
aplicació regular 
 

   

M’han format correctament en aquest tipus de sessions i les podria 
dissenyar i aplicar fàcilment 
 

   

Crec que el centre hauria de potenciar més aquests aspectes 
educatius 

 
   

Els professors del claustre, en general, voten a favor d’aquests 
mètodes 
 

   

Altres opinions/comentaris: 

 



    
  38 
 

4) Resultats i Conclusions 
 
Resultats 
 
Donat que aquestes activitats, rúbriques i enquestes no han pogut ser portades a la pràctica, ni ser 
aplicades al centre on s’ha pretès implementar aquesta metodologia, no podem presentar resultats 
numèrics, ni quantitatius/qualitatius. 
 
La idea d’aquestes avaluacions seria presentar a mode resum (amb gràfics i taules) els resultats de 
satisfacció (tant de resultats acadèmics com d’implementació per part de la docència), i analitzar en quin 
grau seria possible ampliar aquests mètodes, és a dir, seguir apostant per la seva aplicació, o si pel 
contrari, els resultats de les dues bandes haurien sigut negatius i, per tant, s’hauria hagut de plantejar el 
seu futur, és a dir, no posant aquest tipus d’activitats a les aules, o si més no, buscant totes les possibles 
millores i modificacions pertinents per tal de poder dur a terme aquestes activitats, sempre i quan hi 
hagués una majoria de professorat i personal de direcció disposat a tirar-ho endavant. 
   
Conclusions 
 
Com a conclusions, doncs, sabent que aquest ha sigut un treball teòric, i que per qüestions de 
programació del centre i d’organització pròpia amb el tutor (era la primera vegada que el centre rebia un 
professor en pràctiques) no s’han pogut dur a terme ni les activitats proposades, ni les enquestes 
dissenyades, crec que puc dir que aquesta metodologia és més que molt interessant, crec que és molt 
important dur-la a terme, per tots els valors que representa i que aplica, pel grau d’interacció i de 
participació que es produeix a l’aula, i per què pot potenciar totes les diverses habilitats presents a un 
grup d’estudiants. 
 
Trobo que si poc a poc, amb activitats senzilles, fàcils de programar i organitzar com les dues que hem 
presentat en aquest treball, es va aplicant aquest tipus d’aprenentatge, es pot arribar a crear una cohesió 
de grup, i un acompliment dels objectius que planteja aquesta educació, que al llarg dels anys, i amb 
grups avesats a treballar d’aquesta manera, ja sortirà tot automàticament. 
 
L’aplicació d’aquesta metodologia ja ho diuen, que és farragosa, costa treball i temps al docent que no hi 
està acostumat, però com he dit, al llarg del temps, i si els alumnes estan acostumats d’aquesta manera, 
serà una cosa normal i corrent a tots els nivells i una manera transversal de fer les coses al centre. 
 
Així doncs, i per acabar, dir que gràcies als coneixements que he pogut anar adquirint al llarg del màster 
de formació de professorat, i gràcies també a la visió pràctica que he pogut adquirir durant el període de 
pràctiques, on he pogut viure en primera persona la vida en un centre docent de secundària, crec que he 
pogut dissenyar unes activitats i unes avaluacions ben adreçades per ser aplicades en el context que he 
descrit i marcat, i que la seva implementació pot ser una pràctica molt positiva i productiva, de cara a 
millorar la docència en general, tant de la matèria de tecnologies, com d’altres matèries diferents. 
  
 
 
 
 
 
 



    
  39 
 

5) Bibliografia/ Webgrafia 
 
NARANJO, M., PEDRAGOSA, O., RIERA, G., SEGUÉS, T., SOLDEVILA, J., JUAN, M., OLIVERAS, A., 
OLMOS, G., TORNÉ, A., RODRIGO, C., PUJOL, R. (2011). El Programa CA/AC (Cooperar per 
Aprendre/Aprendre a Cooperar) per ensenyar a aprendre en equip. Grup de Recerca en Atenció a la 
Diversitat: Universitat de Vic. 
 
 
ALMANJO, MARIA PILAR. (2014) “Metodologies i estratègies didàctiques (aprenentatge cooperatiu)”. 
Aprenentatge i ensenyament de la tecnologia a secundària II. Màster universitari de Formació de 
Professorat especialitat en tecnologia. Universitat Politècnica de Catalunya.  
 
 
JOHNSON, D. W., JOHNSON, R. T. i HOLUBEC, E. J. (1999): El aprendizaje cooperativo en el aula. 
Buenos Aires: Paidós. 
 
 
BROWN, L., NIETUPSKI, J. i HAMRE-NIEUPSKI, S. (1987): “Criteris de funcionalitat última”, a J.L. 
Ortega i J.L. Matson (Comp.): Recerca actual en integració escolar. Documents d’Educació Especial, 
Barcelona: Departament d’Ensenyament. núm. 7, pàg. 21-34. 
 
 
ONRUBIA, J., MIRAS, M.. (2001). “Aprenentatge i diversitat intel·lectual dels nois i de les noies” a 
Perspectiva i diversitat. Barcelona: Rosa Sensat. núm. 1, pàg. 1-14. 
 

 
DECRET 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació 
secundaria obligatòria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


