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1.  Introducció 
 
La proposta inicial de Treball Final de Màster recull les següents necessitats: 

 
     Aplicar els coneixements i capacitats adquirits durant el Màster. 
 
     Millorar una activitat docent vigent. 
 
     Dissenyar noves activitats d’aula. 
 
     Dissenyar nous materials docents. 
 
És per això que la proposta presentada es va concretar en: 
 
“Disseny i elaboració d’un blog per a la introducció de les dades obtingudes en les pràctiques del 

Cicle formatiu de Grau Mig de laboratori” 
 

 
 

1.1 Antecedents 

 
Aquest treball neix d’una sèrie d’observacions durant l’estada al centre de pràctiques. Durant unes quantes 

sessions s’ha tingut l’oportunitat d’assistir a les classes teòriques i pràctiques d’un grup de cicle formatiu 

de grau mitjà de laboratori. En el centre de realització de les pràctiques, i en contret en el cicle esmentat, es 

practica la Formació professional Dual, es a dir, a mitjans del primer curs acadèmic alguns alumnes 

compaginen els estudis amb l’estada a una empresa on es simula un ambient de treball real. 
 

S’ha percebut una certa falta de coneixements en els alumnes sobre algunes eines imprescindibles en el lloc 

de treball que s’espera que ocupin un cop finalitzat els estudis, en concret, s’ha observat la falta de 

familiarització dels alumnes amb la documentació típica d’un laboratori d’anàlisi i control. 
 

Aquesta  manca  de  coneixements  pot  suposar  certs  problemes  als  alumnes  a l’incorporar-se  a 

l’empresa, dificultant i allargant la seva adaptació inicial a l’ambient de treball i, com s’ha pogut observar en 

alguns casos, pot disminuir la motivació del alumne. 

 

 
1.2 Objectiu del projecte 

 
En base a les premisses exposades en els apartats d’introducció i d’antecedents, s’ha considerat convenient 

centrar el projecte en la recerca d’eines per a facilitar la familiarització de l’alumnat amb la documentació 

típica present en un laboratori d’anàlisi i control. 

 
També es creu convenient que els alumnes adquireixin habilitats per cooperar i col·laborar, altament 

requerides avui dia en el món laboral tan competitiu. 

 
Un cop els alumnes estiguin familiaritzats amb aquesta documentació, es creu que els hi resultarà més fàcil 

l’adaptació a l’empresa i també la possible transició al grau superior d’Anàlisi i control, on sí es contempla la 

realització d’aquests informes de resultats de les pràctiques.
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1.3 Ús dels blogs en educació 

 
Els blogs com a sistema de gestió de continguts en línia, es presenta com una eina adequada per a 

l’ensenyament i l’aprenentatge. Entre d’altres coses, aquests recursos permeten l’alumne concentrar-se en el 

contingut a comunicar, aplicant criteris per a una bona comunicació utilitzant l’ordinador i internet però sense 

la necessitat de dominar aspectes complexes de disseny gràfic ni programació, el que propicia un millor 

aprofitament del temps i gestió eficaç de la informació. 

“Si el coneixement s’adquireix fent, no hi ha cap bretxa entre el que se sap i el que es fa” (Pfeffer, 2005)  

L’Ús del blog demana la posada en marxa de competències per al treball col·laboratiu i la construcció conjunta, 

requeriments altament sol·licitats per les organitzacions del Segle XXI. Com ja se sap, la tecnologia 

informàtica ofereix una nova forma d’aprendre i d’ensenyar però a la vegada demana una sèrie d’actituds i 

destreses específiques, tant dels alumnes com dels docents, que han d’aprendre i experimentar-se. 

 
L’experiència que es descriu en aquest projecte es fonamenta parcialment en el model d’aprenentatge 

col·laboratiu. Alguns educadors sostenen que els alumnes han d’aprendre a resoldre els problemes treballant 

en petits grups i en permanent interacció, “l’aprendre fent”. 

 
L‘inclusió d’aquesta pràctica ,basada en la metodologia del “Learning by doing”, permet als alumnes construir 

i compartir la informació a través dels blogs i a més, en el cas dels alumnes del Cicle Formatiu de  Grau Mitjà 

de  Laboratori, aprendre el  llenguatge formal i  tècnic que  hauran d’emprar en  les empreses als llocs de 

treball on realitzin les pràctiques. 
 

 
 
 
1.3.1    Característiques de tecnologia informàtica dels blogs 

 
Un blog està dissenyat per a que cada article tingui data de publicació, per a que l’escriptor i lectors facin un 

seguiment del publicat i arxivat. Les entrades tenen una configuració inversa, es a dir, la publicació més 

recent es la primera que apareix. 

 
Els elements que el caracteritza son: un gestor de continguts, que ens permet escriure o enganxar continguts 

que ja podem tenir escrit, i la organització temporal d’aquests continguts per dates. 

 
A cada producció escrita anomenada post, un cop publicada, poden agregar-se comentaris el que potencia 

l’article original. 

 
Ferdig  y  Trammel  (2004)  estableixen  les  seves  principals  avantatges:  augmenta  l’interès  dels estudiants 

en l’aprenentatge, els obre canals efectius de participació i ofereixen noves perspectives dintre i fora de 

l’aula. 

 
Per altre banda, l’ús dels blogs contribueix a augmentar la cultura tecnològica dels alumnes, com afirma Santos  

Mato  (2005),  “permeten  a  persones,  que  a  priori  no  dominen  la  tecnologia,  fer  un  ús comunicatiu i 

social del mateix”. 

 
Els blogs permeten una ràpida escriptura i posada en línia dels continguts sense que es necessitin masses 

coneixements tecnològics. Entre alguna de les seves avantatges es poden mencionar: 
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 La creació i publicació d’un blog és més senzilla respecta a l’edició de pagines web en 

editors html. 

 

 El diseny de  blogs mitjançant plantilles predefinides facilita el  disseny, el que fa que 

l’escriptor, anomenat blogger, es concentri en els continguts i la comunicació. 

 
 Els blogs tenen associats una sèrie de funciones que aporten un valor afegit al contingut 

produït: comentaris, detecció automàtica de  referències (trackback), cercadors interns, 

enllaços a altres llocs. 
 

 
 
 
1.3.2    Eines per a la creació de blogs 

 
Segons Orihuela (2005), “El disseny de blogs mitjançant plantilles predefinides facilita el disseny gràfic, 

permetent als alumnes centrar-se en els continguts i en el procés de comunicació”. 

 
Existeixen llocs que possibiliten allotjar gratuïtament blogs. Per a aquesta experiència es va escollir “blogger” 

(https://es.blogger.com) com a plataforma de creació del blog, ja que en només tres passos permet publicar 

un blog: 

 
1.   Crear un compte. 

 
2.   Escollir un nom per al blog 

 
3.   Escollir una plantilla o forma visual del blog 

 
I ja s’està en condicions de publicar el primer article. 

 
Crear una entrada o article: apareixerà un editor de text i allà es pot escriure o bé enganxar el que ja es tingui 

editat en el processador de text. També es possible canviar la mida de font, colors e incloure imatges.

https://es.blogger.com)/
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2.  Context i definició del problema 
 
Tal com s’ha esmentat en l’apartat anterior, la definició del problema és: 

 
1.- La necessitat de familiarització dels alumnes amb la documentació típica d’un laboratori d’anàlisi. 

 
Per a solucionar aquest primer problema, s’ha descartat la utilització de eines i metodologies d’ensenyament 

tradicionals i s’ha plantejat la 

 
2.- Necessitat d’introduir metodologies innovadores adaptades al context actual 

 
de l’alumnat, del centre i especialment de la indústria química on hauran de desenvolupar la seva tasca 

professional. 

 
En el CFGM de Laboratori, s’ha vist la possibilitat d’incloure una experiència d’elaboració de blogs i 

d’intercanvi dinàmic d’informació i coneixement online. Més enllà que alguns alumnes tenen blogs personals 

per a ús lúdic i social, s’ha detectat que la majoria desconeix el potencial d’aquesta eina per a la comunicació 

organitzacional. 

 
Respecte a l’aprenentatge col·laboratiu, ens porta com a docents a pensar en la 

 
3.- Necessitat de l’adquisició per part dels alumnes de les habilitats i competències per cooperar i 

col·laborar, 

 
destreses imprescindibles requerides en el mercat laboral del Segle XXI per les organitzacions de tot tipus. 

 
Aquest nou context del problema reclama que els alumnes, futurs professionals en un mon altament 

competitiu, han de ser competents, autònoms i treballar en equip, com així ho reflecteixen les competències 

generals del títol.
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3.  Descripció de la solució proposada 
 
Es proposa crear un blog on els alumnes puguin penjar els resultats de certes pràctiques de laboratori en 

forma d’informe de resultats (tipus de documentació imprescindible en un laboratori d’anàlisi i control). 

 
Aquest blog disposarà també d’un fòrum amb la intenció de que els alumnes comentin i discuteixin sobre els 

resultats obtinguts a les pràctiques, ajudant-os a extreure conclusions de manera conjunta. Els informes 

seran emmagatzemats en un dipòsit virtual i podran ser consultats en anys posteriors i així poder observar 

l’evolució de les dades. 

 
Es proposa també que la participació en el blog sigui obligatòria i sigui avaluada mitjançant eines i criteris 

que es mostren en l’apartat 3.6 (Criteris i activitats d’avaluació). 

 
Es pretén així que els alumnes col·laborin en el correcte ús de la informació i participin activament en 

l’ampliació i millora del blog. 

 
Com a metodologia, entre els diferents models per al aprenentatge col·laboratiu, s’ha seleccionat el model 

d’Arends (1994), integrat per sis etapes: 

 
1.   Facilitar els objectius i el context 

 
2.   Presentar la informació 

 
3.   Organització dels equips 

 
4.   Suport al treball dels equips 

 
5.   Comprovació de resultats 

 
6.   Reconeixement de l’èxit 
 
 
 
 

3.1 Creació del blog 

 
Per a poder facilitar la feina docent i, com a material de suport per al estudiants que hauran de participar en 

l’experiència del blog, s’ha creat un manual d’ús de la plataforma “Blogger” on s’explicarà de manera detallada: 

 

 Com crear un blog a la plataforma de “Blogger”. 

 

 Personalitzar el blog segons el disseny desitjat. 

 

 Com crear les entrades que contindran el material desitjat. 

 

 Com incloure material multimèdia al blog. 

 
 

El manual comptarà amb totes les explicacions necessàries per crear i gestionar el blog i es facilitarà als 

alumnes per a que puguin col·laborar en la gestió d’aquest. El manual es troba disponible a l’apartat d’annexes 

(Annexa VII.I).  
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3.2 Estructura i continguts del blog 
 

Per a l’estructura del blog s’ha proposat un disseny molt senzill i intuïtiu tant per als alumnes com per als 

docents responsables de la gestió, facilitant així la introducció de les entrades i documentació, i permetent una 

fàcil navegació per a la gent externa al cicle que accedeixi al blog (familiars, estudiants d’altres cicles, personal 

del centre,...etc). 

El blog està format per tres blocs principals: 

 La pàgina d’inici. 

 

 La pàgina d’informes de l’any en curs. 

 

 La pàgina del dipòsit d’informes. 

 

 
3.2.1    Pàgina inicial 
 
En la pàgina de presentació es mostren les últimes entrades realitzades al blog. Les entrades estan ordenades 
de manera cronològica i estan formades per un títol orientatiu que indica el contingut de la pràctica i un petit 
resum del contingut d’aquesta. A continuació, a la Il·lustració 3.1, es pot observar el resultat de la pàgina 
principal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A la part dreta de la pàgina inicial s’ha inclòs diferents enllaços i eines per facilitar la navegació a través del 

blog Hi ha un enllaç a la pàgina web de l’institut, un cercador de paraules clau i un enllaç a la fitxa del personal 

docent responsable del blog. També s’ha col·locat en aquesta part l’enllaç als diferents apartats del blog. A 

continuació, en la Ilustració 3.2, es mostra el resultat de la barra d’eines del blog. 

 

 

 

 

Il·lustració 3.1 Pàgina inicial del blog. 
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Com es pot observar a la Il·lustració 3.2, a la barra d’eines trobem l’arxiu d’entrades, organitzat 

cronològicament, on es troben les diferents pràctiques introduïdes al llarg del curs. 

 
 

3.2.2    Arxiu d’informes 
 

Es pot accedir a l’arxiu d’informes de dues maneres diferents. La primera es clicant al títol de la pràctica de la 

pàgina principal, on es troben les entrades més recents. La segona manera es accedint a través de l’arxiu 

d’entrades, a la dreta de la pàgina principal, o es troben les entrades ordenades cronològicament. Coneixent 

la data a la que es va realitzar la pràctica que es desitja consultar, es pot accedir a l’arxiu d’aquest mes i trobar 

la pràctica a inquirir. 

Un cop s’ha entrat a l’arxiu d’una pràctica, trobem una explicació detallada de la mateixa. A la part inferior de 

la pàgina trobem una eina per a poder fer comentaris, i es aquí on els alumnes han de debatre sobre pràctica, 

comentar els aspectes més importants dels resultats, i realitzar conclusions de manera conjunta. També 

s’inclou una eina per a que els alumnes puguin carregar arxius al blog, aquí es on els alumnes han de penjar 

l’informe de resultats sobre les diferents pràctiques realitzades, aquest informes formen part de les activitats 

avaluables pel personal docent, tal i com s’explica a l’apartat 3.6 (Criteris i activitats d’avaluació). 

A continuació es mostra el resultat d’una de les entrades realitzades en aquest blog (Il·lustració 3.3 i Il·lustració 

3.4). 

 

  

Il·lustració 3.2 Barra d’eines del blog. 
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Il·lustració 3.3 Exemple de l’entrada d’una pràctica al blog (part superior). 

Il·lustració 3.4 Exemple de l’entrada d’una pràctica al blog (part central). 



Màster en Formació del Professorat d'Ensenyament 

Secundari Obligatori, Formació Professional i Ensenyament 

Disseny i elaboració d’un blog per a la introducció de les dades obtingudes 

en les pràctiques del Cicle formatiu de Grau Mig de laboratori 

 

Pàgina 11 de 24 
 

 
 
 

v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.3 Model d’Arends 

 

Com s’ha comentat en apartats anteriors s’ha escollit el model d’Arends (1994) com a metodologia 

d’aprenentatge col·laboratiu. Aquest model està descrit des de la perspectiva del docent i consta de sis fases 

fonamentals.  

A continuació es mostra una taula amb les actuacions a realitzar a cada fase del model: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 3.5 Exemple de l’entrada d’una pràctica al blog (part inferior). 
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Taula 3.1 Fases del model d’Arends aplicades al projecte. 

 Fases Descripció 

1 Facilitar els objectius i el 

context 

S’han de definir els objectius i el context de treball.  

2 Presentar la informació S’Ha de presentar la informació per escrit i de forma verbal. 
Durant les classes teòriques s’ha de brindar als alumnes els 
criteris, regles, requeriments i restriccions a tenir en compte 
alhora de treballar i pel tractament de continguts on-line i sota el 
format de blog.  

S’ha d’explicar els conceptes, estructura i funcions comunicatives 
dels blogs. S’ha de pujar el material a l’espai virtual del curs. 

S’Ha de presentar la eina de creació del blog.  

3 Organització dels equips S’han d’organitzar el equips de treball. Es recomanable que els 

alumnes s’organitzin en parelles, com a molt en grups de tres, per 

intentar simular els grups de treball en un laboratori d’una 

empresa. 

 

4 Suport al treball dels 

equips 

S’han de facilitar orientacions i suggeriments tant a les classes 
teòriques com al laboratori. S’ha de realitzar un seguiment dels 
grups per evitar els desviaments de les tasques.  

La activitat consistirà en 3 tasques:  

- Realització de la pràctica de laboratori.  

- Realització de l’informe de resultats.  

 

- Pujar l’informe al blog i realitzar, al menys, un comentari 

crític sobre el resultat del altres grups. 

5 Verificació dels resultats S’han d’avaluar els processos i els resultats obtinguts per cada 
grup tant en l’informe de resultats com en l’intercanvi. Les pautes 
d’avaluació del treball s’han d’establir per escrit (tipus de 
qualificació, criteria a avaluar). 
  

6 Reconeixement de l’èxit  Es pujaran els informes de resultats de tots els grups al blog i tots 

els alumnes tindran accés als documents de la resta, podent ser 

crítics entre ells. 

El millor informe de cada pràctica serà el que es presenti al resum 

de cada pràctica al blog.   

 

 

S’han fixat dos objectius prioritaris en la realització d’aquestes activitats. El primer, i potser el més important, 

es que el alumnes es familiaritzin amb la documentació imprescindible d’un laboratori d’anàlisi, es per això que 

se’ls demana als alumnes que realitzin un informe de resultats basat en un informe real extret d’un laboratori 

d’una empresa, en aquest cas farmacèutica. El segon objectiu serà que els alumnes, mitjançant l’aprenentatge 

col·laboratiu, adquireixin unes capacitats crítiques en front a les dades contingudes durant la realització crítica, 

es per això que se’ls exigeix als alumnes la participació en el fòrum de cada pràctica, donant la seva opinió 

sobre els resultats i procediments dels altres grups. 
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S’Ha de procurar que els alumnes treballin en un context de treball real, incrementant així les seves habilitats 

en perspectiva a la seva entrada a pràctiques en una empresa real, on hauran de treballar de manera continua 

amb la documentació abans citada. 

La organització dels equips es realitzarà de la mateixa manera que normalment s’agrupa als estudiants en les 

pràctiques de laboratori dels cicles de la família de la química, es a dir, en parelles o en grups de tres persones 

en cas de que la classe estigui formada per un número imparell d’alumnes. Han de ser grups petits de treball, 

ja que es el que normalment es trobaran als laboratoris d’anàlisi a les empreses.  

Com a reconeixement a l’èxit dels alumnes en la realització de l’activitat, es premiarà als alumnes que realitzin 

el millor informe de resultats de cada pràctica, amb la inclusió d’aquest en la pàgina inicial del blog. Es pretén 

així que els alumnes millorin el seu rendiment i la seva motivació en front a la possibilitat de que el seu treball 

sigui exposat a la primera plana d’una pàgina que podran consultar familiars, amics, altres professors o 

personal del centre. 

 
3.4 Confecció dels materials que ens permetran aplicar la metodologia 

 

Com l’objectiu principal d’aquest treball es facilitar als alumnes la familiarització amb documentació típica d’un 

laboratori d’anàlisi i control, i més en concret sobre els informes de resultats, s’ha elaborat un exemple d’informe 

de resultats d’una possible pràctica a realitzar en el cicle. S’Ha escollit una pràctica que sigui atractiva per a 

realitzar pels alumnes i atractiva per a ser mostrada al blog, la pràctica escollida per a mostrar com exemple 

es una pràctica de saponificació. 

L’Exemple exposat aquí està basat en un informe de resultats extret d’un laboratori d’anàlisi i control d’una 

empresa farmacèutica (Laboratoririos Almirall), encara que s’ha realitzat algunes modificacions per adaptar 

aquest document a les necessitats d’aprenentatge dels alumnes d’aquest cicle.  

A continuació es descriuen les parts essencials que ha de contenir l’informe de resultats realitzats pels alumnes: 

1- Objectiu: En aquest apartat els alumnes ha d’exposar quina finalitat te la pràctica. En el cas del 

exemple escollit, la pràctica sobre la saponificació, l’objectiu de l pràctica es “Exercitar tècniques de 

laboratori de síntesi orgànica: formació de sabó mitjançant la reacció d’una base forta (hidròxid de 

sodi) amb una grassa animal o oli vegetal”.   

 

2- Introducció: Aquest apartat ha de contenir tota la teoria relacionada amb la pràctica. Els alumnes 

seran els encarregats de buscar i seleccionar la informació relacionada amb la pràctica. La teoria ha 

de contenir informació històrica de la pràctica, teoria de les reaccions que es produeixen durant la 

pràctica y la teoria relacionada amb les anàlisis a realitzar. 

 
3- Procediment experimental: Aquest es, juntament amb el següent, els únics apartats que es facilita 

als alumnes. Aquest apartat conté el material necessari per a poder realitzar la pràctica i també tots 

els passos a seguir.  

 
4- Eliminació de residus i neteja del material: En aquest apartat es donarà la informació necessària 

als alumnes per gestionar els residus produïts durant la realització de la pràctica. També es donaran 

les pautes per a la neteja del material utilitzat. 

 
5- Càlculs i resultats: Aquí els estudiants hauran d’incloure tots els càlculs previs a la realització de la 

pràctica, a més de tots els resultats de les anàlisis realitzades i tots els possibles càlculs intermedis 

que s’hagin de realitzar durant la realització dels experiments. 
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6- Conclusions: Aquest es l’apartat més important de l’informe. Aquí els alumnes hauran de comentar 

els resultats obtinguts i extreure les seves pròpies conclusions sobre la realització de les pràctiques. 

Aquestes conclusions han de ser les que després discuteixin en el fòrum del blog. 

Es poden consultar l’informe de resultats de Laboratoris Almirall i l’informe d’exemple a l’apartat d’annexes 

(Annexa VII.II i VII.III)  

 

3.5 Organització de les activitats i grups de treball 

 
Per tal de facilitar l’adaptació dels alumnes a l’estada en l’empresa que hauran d’experimentar posteriorment 

(s’ha de recordar que el centre a on es desenvoluparà aquest treball i, en concret al cicle formatiu exposat aquí, 

es pràctica la FP Dual, es a dir que els alumnes passaran la meitat del curs treballant a un laboratori d’anàlisi i 

control), per tant s’ha decidit que els alumnes treballin de la manera més semblant a com treballaran en el 

laboratori on realitzin les pràctiques. 

Es comú que un professional de laboratori realitzi el seu treball en solitari o, com a molt, rebi l’ajuda d’un altre 

persona, es per això que s’ha decidit que els alumnes realitzin totes les activitats explicades en aquest treball 

en parelles.  

Les parelles s’organitzen a principis de curs i en principi seran inamovibles fins acabar el curs. Totes les 

activitats es realitzaran per grups excepte les reflexions al blog, que es faran de manera individual. 

 
3.6 Criteris i activitats d’avaluació 

 

Per tal de poder avaluar el grau d'assoliment dels coneixements dels alumnes s'han dissenyat unes activitats 

d'avaluació en consonància amb les seves capacitats. 

La definició d'aquestes activitats es pot trobar al punt 4.1 d'aquest treball. 
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4.  Resultats 
 
A continuació es mostra de manera detallada un exemple de com es pot implementar aquest treball un Nucli 

Formatiu (NF).  Per a aquest treball s’ha escollit un NF en concret, però es podria realitzar amb un de qualsevol 

mòdul que tingui pràctiques. 

4.1 Programació de les activitats d’un Nucli Formatiu (NF) 
 

4.1.1 Resultats d'Aprenentatge, Criteris d'Avaluació i Continguts 
 

Les activitats es plantegen per a un Cicle de Grau Mitja de Operacions de Laboratori. 

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en el document anomenat 

(mp_QU20_operacions_de_laboratori_v170415) fixa els continguts, criteris d’avaluació i resultats 

d’aprenentatge, dels que s’ha fet el següent extracte aplicat a separacions mecàniques, que és el Nucli 

Formatiu que es desenvolupa en el present Treball Final de Màster: 

M-2 Mostreig i operacions unitàries de laboratori. 

UF2 Operacions mecàniques. 

Resultat d’Aprenentatge  

Realitza operacions de separació mecànica sobre les mostres, aplicant els procediments establerts. 

Criteris d’avaluació 

1.1 Aplica els fonaments de les operacions mecàniques de tractament de mostres.  

1.2 Identifica els equips necessaris per a les operacions mecàniques.  

1.3 Selecciona els mitjans i reactius necessaris per al procediment. 

1.4 Realitza l’operació seguint el procediment establert. 

1.5 Treballa evitant contaminacions o alteracions de la mostra. 

1.6 Neteja els equips i realitza el manteniment previst. 

1.7 Disposa els equips de protecció individual necessaris i comprova les condicions de seguretat.  

1.8 Realitza el treball, complint les normes de qualitat, ambientals i de prevenció de riscos.  

1.9 Valora l’ordre i netedat en la realització dels procediments. 

 
Continguts 

1. Realització d’operacions de separació mecànica:  

1.1 Tamisat. Fonament i aplicacions. Anàlisi granulomètrica. 

1.2 Filtració. Fonament i aplicacions. 

1.3 Decantació. Fonament i aplicacions. 

1.4 Centrifugació. Fonament i aplicacions. 

1.5 Sedimentació. Fonament i aplicacions. 

1.6 Compliment de les normes de qualitat, de prevenció de riscos i de protecció ambiental. 

 

En funció de les hores assignades a la programació disposem de 25 hores per dur a terme aquest NF. Les 

repartirem entre 10 hores a l'aula i 15 hores al taller. 
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Taula 4.1 Repartició de les hores disponibles assignades al NF 

NF2- Separacions mecàniques 

Activitats d’Ensenyament i 
Aprenentatge 

RA Continguts 
Avaluació 

CA Pes d’Avaluació 

Act E/A 1- Treball a classe 10h 1 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 
1.8 
1.9 

40% 

Act E/A 2- Treball al laboratori 15h 1 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 
1.8 
1.9 

60% 

 
 

4.1.2 Metodologia 
 

A l'aula 

A principi de curs s’explicarà als alumnes com omplir un informe de resultats i seguidament es configuraran els 

grups de treball. També se’ls ha d’ensenyar a gestionar el blog en una ràpida explicació, ja que tindran el 

manual al l’espai virtual dels estudiants .  

Al principi del Nucli Formatiu s’explicarà als alumnes les pràctiques que hauran de realitzar. Abans de començar 

cada pràctica, s’impartiran classes magistrals sobre la part teòrica i seguidament es facilitarà als alumnes un 

guió de la pràctica a realitzar.  

Tota la documentació es facilitarà als alumnes mitjançant la plataforma Moodle, que està disponible a tots els 

centres, aprofitant així un recurs del que ja es disposa, sense que suposi un cost afegit i centralitzant tota la 

informació en un únic espai, cosa que facilitarà el desenvolupament del mòdul al llarg del curs. 

Així mateix, per assegurar-nos que han assolit els Continguts i els Resultats d'Aprenentatge establerts, es 

considera adient acabar l'etapa de formació amb una prova escrita. 

Tot seguit es passarà al laboratori, de manera que puguin portar a la pràctica els coneixements adquirits. 

Al laboratori 

Es definiran les zones de treball de cada grup. El professor supervisarà el treball dels grups al taller mentre els 

alumnes fan les pràctiques proposades amb l'ajuda del llibre i la informació que han trobat. En tot moment 

haurà de tenir cura que tots els treballs es realitzin amb seguretat. 

El docent dirigirà l'aprenentatge perquè siguin els propis alumnes els que es resolguin entre ells els dubtes. 

que puguin sorgir i es seguirà el procés següent per a resoldre'ls: 
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• En primer lloc es procurarà que el grup arribi a la solució raonant. 

• En segon lloc, en cas de no haver arribat a una resposta s'intentarà que els altres grups hi arribin. 

• I per acabar, si no s'ha arribar a la solució, el professor és qui la dóna. 

Un cop acabada la pràctica, els alumnes hauran de realitzar l’informe de resultats, ja sigui als ordinadors del 

laboratori, si acaben ràpid les pràctiques, o a casa.  

En acabar totes les sessions de laboratori, el professor farà un repàs de tot el que han fet els alumnes i 

remarcant els temes més importants amb l'objectiu de fer una reflexió sobre el procés d'aprenentatge personal 

i del grup. 

En relació a les mesures de prevenció de riscos laborals  

Ja que en d'altres UF s'ha impartit la teoria sobre la prevenció de riscos laborals al taller pel que fa referència 

a aquest mòdul, abans de començar el Nucli Formatiu es farà simplement una explicació recordatòria de les 

mesures de seguretat per a les activitats proposades. 

Es farà molt d'èmfasi en que els alumnes que no disposin dels Equips de Protecció Personal no podran entrar 

al laboratori i posar-se a treballar, a no ser que el centre en tingui a disposició dels alumnes que per diverses 

circumstàncies no hagin pogut dur-los aquell dia. 

Abans de la primera sessió al laboratori, es passarà un qüestionari als alumnes amb diferents preguntes sobre 

la conveniència i el grau d'utilització dels diferents EPI's. De manera rotativa, un alumne s'encarregarà d'avaluar 

el grau d'utilització dels diferents EPI's per part dels seus companys. El professor utilitzarà una graella en la 

que es valori el grau d'utilització dels diferents EPI's per part dels alumnes al llarg de cada sessió, així com la 

realització del treball amb seguretat i el compliment de les normatives de prevenció de riscos i gestió de residus. 

4.1.3 Proposta d’intencions temporitzada 
 

 
Taula 4.2 Proposta d’intencions temporitzada sobre el treball a classe. 

UF2: Operacions mecàniques 

NF2: Separacions mecàniques (25h) 

Activitats d’Ensenyament i 
aprenentatge RA Continguts 

Avaluació 

CA Instruments d’avaluació 

Treball a classe 10h 

1 
1.1, 1.2, 1.3, 
1.4, 1.5, 1.6, 
1.7, 1.8, 1.9 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 

 

 Prova escrita (Pe1) 

D
e
s
c
ri
p

c
ió

 

 Explicació sobre la 
teoria de destil·lació 
(2h) 

 Explicació sobre la 
teoria de filtració (2) 

 Explicació sobre la 
centrifugació (2h) 

 Explicació sobre el 
tamisatge (2h) 

 Normes de seguretat i 
medi ambient (2h) 
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Taula 4.3 Proposta d’intencions temporitzada sobre el treball a classe. 

UF2: Operacions mecàniques 

NF2: Separacions mecàniques (25h) 

Activitats d’Ensenyament i 
aprenentatge 

RA Continguts 
Avaluació 

CA Instruments d’avaluació 

Treball al laboratori 15h 

1 
1.1 1.2 1.3 
1.4 1.5 1.6 

1.7 1.8 i 1.9 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 

i 
1.7 

 Informes de practiques 
sobre separacions 
mecàniques (Ptsm1 a Ptpm 
4) 

 

 Correcció de la llibreta de 
laboratori 

 

 Blog. 

D
es

cr
ip

ci
ó

 

 Pràctica de destil·lat (3h) 

 Pràctica de filtració (3h) 

 Pràctica de tamisatge 
(3h) 

 Pràctica de centrifugació 
(3h) 

 Realització d’informe de 
resultats (1,5h) 

 Tutoria sobre informes i 
blog (1,5h) 

 

4.1.4 Instruments d’avaluació 

Els instruments d’avaluació estan formats per les pràctiques de separacions mecàniques (Ptsm), la prova 

escrita (Pe1), la correcció de la llibreta de laboratori i la participació en el blog: 

 Informe de resultats sobre la pràctica de destil·lació (Ptsm 1). 

 Informe de resultats sobre la pràctica de filtració (Ptsm 2). 

 Informe de resultats sobre la pràctica de Tamisatge (Ptsm 3). 

 Informe de resultats sobre la pràctica de  centrifugació (Ptsm 1). 

 Prova escrita sobre separacions mecàniques (Pe1): prova sobre la teoria de destil·lació, tamisatge, 
centrifugació i filtració. 

 Correcció de la llibreta de laboratori. 

 Participació en el blog. 
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4.2 Avaluació i qualificació 

Per a superar el NF, l’alumne haurà de superar de forma independent la part teòrica o la part pràctica amb una 

nota igual o superior a 5 sobre 10. 

La nota final de la UF s’obtindrà de manera ponderada entre la part pràctica (pes del 60%) i la part teòrica (pes 

del 40%). S’Aplicarà les següents formules amb els coeficients corresponents: 

𝑄𝑁𝐹 = 0,3 · 𝑇𝑒𝑜𝑟𝑖𝑎 + 0,7 · 𝑃𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑐𝑎 

𝑇𝑒𝑜𝑟𝑖𝑎 = 1 · 𝑁𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑙′𝑒𝑥𝑎𝑚𝑒𝑛 

𝑃𝑟à𝑐𝑡𝑖𝑐𝑎 = 0,4 · Mitjana informe de resultats + 0,05 · Llibreta de laboratori + 0′1 · Nota de blog + 0,05 · Actitud 

El següent quadre mostra com s’obté la qualificació de cada RA, en funció dels instruments d’avaluació: 

 

Taula 4.4 Instruments d’avaluació I el seu pes especific 

Qualificació dels 
Resultats 

d’Aprenentatge 

Instruments d’avaluació (%) 

Informes de resultats 
Correcció de 
la llibreta de 

laboratori 
Blog Actitud 

Prova 
escrita 

Ptpm 
1  

Ptpm 
2 

Ptpm 
3 

Ptpm 
4  

 
Participació 
en el blog.  

Bona actitud a 
classe i al 
laboratori 

Pe1 

RA1 10% 10% 10% 10% 5% 10% 5% 40% 

 
4.3 Espais, equipaments i recursos del Nucli Formatiu. 

Els alumnes disposaran d’una aula virtual on trobaran tot el material didàctic que fa referència a aquesta UF i 

a la resta. 

Els alumnes disposaran d’una aula virtual per tal de poder realitzar les activitats següents: 

 Consultes al professor de forma telemàtica. 

 

 Qüestionaris i tasques. 

 

 Presentació de treballs  

 

 Descàrrega de materials didàctic en PDF. Quaderns de teoria i Quaderns de activitats. 

Els equipaments i instruments requerits en les sessions pràctiques seran els que formen el laboratori de FP de 

Química. 

Els espais utilitzats pel NF estan definits d’acord amb la programació del departament de FP de Química de 

l’IES Mollet per a impartir el CFGM d’operacions de laboratori: Laboratori de FP de Química, aula annexa al 

Laboratori de FP de Química i aula polivalent. 
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Taula 4.5 Espais necessaris. 

Aula Descripció Capacitat Equipament Utilització 

Laboratori Laboratori de FP de 

Química 

25  Material de 

laboratori 

 Realització de les pràctiques de 

laboratori 

Aula 

annexa 

Aula annexa al 

Laboratori de FP de 

Química 

25  Pissarra 

 Projector i PC 

professor 

 PCs alumnes 

 Explicacions del professor 

 Treball individual 

 Activitats teòriques i elaboració 

d’exercicis, qüestionaris,..etc 

AP Aula polivalent 35  Pissarra 

 Projector i PC 

professor 

 Explicacions del professor 

 Treball individual 

 Activitats teòriques i elaboració 

d’exercicis, qüestionaris,..etc 

 

 

4.4 Futures actuacions 

Resultaria molt interesant poder comprovar si la implementació d’aquest treball donarà bons resultats en 

l’adaptació dels alumnes al lloc de treball de realització de les pràctiques, es per això que es proposen unes 

quantes actuacions a realitzar en el futur: 

 Realitzar una enquesta de satisfacció als tècnics de laboratori encarregats del alumnes en 
pràctiques. Seria interesant comprovar si, els mateixos tècnics que van rebre alumnes que no han 
realitzat les activitats aquí proposades, han notat una milloria en l’adaptació dels alumnes. 
 

 Realitzar una enquesta de satisfacció als alumnes on se’ls pregunti si aquestes activitats li han 
resultat motivadores i si creuen que s’han implementat els seus coneixements sobre el 
funcionament, en àmbit de documentació, d’un laboratori. 

 

 Realitzar una enquesta de satisfacció als docents on se’ls pregunti si els estudiants de l’any 
d’implementació d’aquestes activitats han millorat en els resultats de l’estada a l’empresa respecte 
a altres anys. 
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5.  Conclusions 
 

Al llarg dels segles s'ha entès l'educació com un procés en el que hi participaven dos elements principals: un 

professor, que feia les seves explicacions en un context de classe magistral i uns alumnes que, simplement, 

l'escoltaven amb l'esperança d'assimilar així els conceptes que el professor els exposava, essent aquesta 

l'única manera que es coneixia com a mitjà de transmissió del coneixement. 

Ara bé, en un moment en què la nostra societat està experimentant uns canvis constants a nivell tecnològic i 

en la forma d'actuar de les persones, es fa cada cop més necessari buscar l'excel·lència en els diferents àmbits 

de la vida, també en l'educació. 

Així doncs, en els últims anys, hem pogut veure com apareixien desenes d'articles i teories que ens parlen de 

la millor manera d'educar els nostres alumnes, de les diferents maneres que té el cervell humà d'adquirir 

coneixements nous i de les diferents capacitats i processos dels individus per assimilar-los, resultant tot plegat 

en una idea majoritària sobre la necessitat de canviar la metodologia adoptada fins el moment de les classes 

magistrals i buscar-ne de noves, més en línia amb el que avui en dia sabem de l'aprenentatge i que no es 

coneixia fa uns segles. 

La realització del Màster de Formació del Professorat i d'aquest Treball de Final de Màster m'han permès 

reflexionar sobre com aprenem i, sobretot, com ensenyem com a docents, i a aprofundir en aquestes teories 

que ja fa temps que ens anuncien que hi ha una altra manera de fer les coses. 

Adonar-me que un dels grans problemes d'aquestes metodologies que impedia que les veiéssim més 

habitualment a les aules era la gran quantitat d'hores que calia invertir-hi no va ser difícil, i si ho sumem amb 

que sempre he tingut facilitat pel domini de les eines informàtiques i per la optimització dels recursos, arribar a 

la idea de generar una aplicació que fes més àgil tot el procés va ser, simplement, natural. 

Veiem, doncs, que les noves tecnologies ens poden ajudar a aplicar allò que fa anys que s'intuïa (la necessitat 

d'un canvi en la manera com eduquem i com aprenem) i a fer un ensenyament més personalitzat que permeti 

que els nostres alumnes facin un màxim aprofitament dels estudis que estan cursant. 

És per això que he volgut fer èmfasi en que la realització i lliurament de les activitats es fes, també, de manera 

telemàtica, per acostar-nos a aquesta nova realitat en la que la tecnologia cada cop guanya més pes a les 

nostres vides i ens permet aprofitar els avantatges (que també en té) de viure en un món global, proporcionant 

la possibilitat d'establir noves relacions i d'aprendre d'una manera més autodidacta: El professor ja no és 

aquella font de coneixement absolut que havia estat, no té sentit que ho sigui quan a un click puc tenir imatges 

i informacions de primera mà de professionals que dediquen cadascun dels seus dies a fer allò que m'he 

disposat a aprendre, sinó que ha de ser un mitjà, un guia, per ajudar-nos a arribar a aquest treball autodidacta, 

a saber-lo portar a terme i a sentir-nos còmodes duent-lo a terme. 

Tanmateix no he volgut passar per alt la importància del treball en equip, en el que s'han basat les activitats 

proposades, per ser la base de la pervivència i l'evolució de les nostres societats i per el perill que té actualment 

de perdre la importància que es mereix en una societat cada cop més individualista i elitista, en part, val la pena 

dir-ho, per la mala gestió o el mal ús que s'ha fet d'alguns avenços tecnològics. 

El treball en grup et permet conèixer-te a tu mateix i als altres, aprendre dels altres i amb els altres, coordinar 

esforços per arribar més lluny i arribar a un nivell de perfeccionament més elevat, entre d'altres, i si la utilitzem 

correctament, la tecnologia ens permet teixir unes xarxes i uns grups més eficients sense la necessitat de 

trobar-se presencialment. Per això al treball es parla de la utilització dels fòrums i els documents col·laboratius 

que ens ajudaran a transmetre aquesta visió a l'aula, i això també és un canvi en positiu en la manera com 

aprenem. 
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En resum, la realització d'aquest Treball de Final de Màster, m'ha permès aplicar els coneixements i capacitats 

adquirits durant el curs, millorar una activitat docent vigent, dissenyar noves activitats d’aula i dissenyar nous 

materials docents, complint els objectius del mateix, a més de consolidar la meva filosofia docent, aspectes 

claus en aquesta nova etapa com a formador en la que de ben segur aplicaré els coneixements adquirits per 

tal de garantir als alumnes una educació el més adaptada possible a les seves capacitats per tal que en facin 

el màxim aprofitament. 
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