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1. Introducció. 

Dins del “Màster en Formació del Professorat d’Educació Secundària”, en l’especialitat de 

Tecnologia, i concretament, dins l’assignatura “Treball Fi de Màster” aquest document 

conforma la memòria d’aquest treball que té com a títol “Unitat Didàctica d’Electrònica Digital a 

4rt ESO introduint la metodologia ABP per afavorir la motivació i la millora dels resultats 

d’aprenentatge atenent a la diversitat”. 

 

La meva  intervenció autònoma dins el “Pràcticum” ha estat impartir una unitat didàctica a un 

dels dos grups de 4rt d’ESO, al que el meu tutor imparteix classes de Tecnologia normalment. 

 

La unitat didàctica a desenvolupar a l’inici d’aquest darrer trimestre és, d’acord amb la 

programació establerta pel departament de Tecnologia en aquest curs, “Electrònica digital”. 

 

En aquest cas faré servir el llibre de text de 4rt de Tecnologia de l’editorial Teide incloses les 

seves activitats, així com les activitats preparades conjuntament amb el professor de 

Tecnologia i cap del departament a l’institut, que és el meu tutor de pràctiques, per treballar 

amb l’ordinador i el software simulador de circuits “Crocodile”. 

 

Una vegada han finalitzat les pràctiques com observador i fent intervenció acompanyada he 

detectat com funciona aquest grup de 4rt d’ESO a l’assignatura de Tecnologia i he trobat 

aspectes i competències que no es treballen amb ells. A més, coneguts els resultats de les 

avaluacions del trimestre anterior, que realment són dolents, ja que suspenen al voltant d’un 

60% dels alumnes, considero interessant  doncs aportar canvis en la metodologia emprada per 

portar a terme aquesta unitat didàctica essent un d’ells l’aplicació de la metodologia ABP, 

tractada i estudiada en l’assignatura “d’Aprenentatge de la Tecnologia” a les classes del màster 

que estic cursant. 

 

En aquest cas canviaré molt la dinàmica i manera de desenvolupar i avaluar les classes 

respecte el que es fa ara. Amb tot això espero millorar els resultats d’aprenentatge de manera 

que l’alumnat sigui més participatiu, treballador i motivat durant les classes i com a 

conseqüència d’això aconseguir que el percentatge d’aprovats també millori. No cal dir que 

l’atenció a la diversitat ha estat present en tot moment adaptant els diferents problemes 

plantejats en el treball ABP de manera adient a la capacitat de l’alumnat i els diferents grups de 

treball. 

Per fomentar la participació, discussió i motivació de l’alumnat s’ha creat un bloc a Internet, 

totalment lligat a la unitat didàctica, i més concretament amb el treball ABP, per donar opcions 

a poder interactuar, consultar o fins i tot, contestar preguntes fora de classe a l’alumnat 

aprofitant la importància i l’ús de les TIC que avui dia és tant present a la nostra societat i 

sobretot entre el jovent. 
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2. Contextualització. 

 

2.1. El municipi. 

L’institut es troba ubicat en una població de la comarca del Baix Llobregat, de uns 65.000 

habitants. 

La zona d’influència del centre fa que l’alumnat que cada any es matricula provingui d’uns 

barris amb les següents característiques principals d’acord amb les dades, de finals de 2009, 

facilitades per l’Ajuntament: 

� Origen de la població 

El 66% ha nascut a Catalunya. L’altre 34% procedeix d’Andalusia (14%), immigració (7%) i 

resta de comunitats de l’estat espanyol (13%). 

És destacable que encara que la població nascuda a Catalunya és del 66%, i ha anat 

creixent als darrers anys, molta és jovent i es parla més el castellà que el català als 

comerços i entre la gent d’aquesta àrea. 

� Activitat econòmica 

� Atur: 

Al voltant del 16% del qual un 18% afecta a les dones i un 14% als homes. Aquestes 

xifres són semblants a la mitjana que es dona a la comarca del Baix Llobregat en el seu 

conjunts. 

� Treballadors assalariats, autònoms i sectors: 

Amb xifres semblants a les de la mitjana de la comarca del Baix Llobregat trobem que 

hi ha un total de 74% de treballadors assalariats i un 24% de treballadors autònoms. 

En ambdós casos i per sectors trobem que el 70% dels treballadors pertanyen al sector 

serveis. El 30% restant es distribueix entre la indústria i la construcció amb una petita 

part que pertany a l’agricultura. 

� Nivell d’instrucció i educació: 

Els nivells d’aquesta àrea es distribueixen d’acord als següents percentatges: 

� 13% sense estudis. D’aquests un 2% no sap ni llegir ni escriure. 

� 44% amb estudis primaris (22% antiga EGB i 22% ESO). 

� 18% amb estudis formació professional (9,5% amb nivell FP1 o CFGM i un 8,5% 

amb nivell FP2 o CFGS). 

� 12% amb estudis finalitzats de BUP, COU i BTX. 

� 6,5% amb estudis universitaris de grau mitjà (diplomatura). 

� 6,5% amb estudis universitaris de grau superior (llicenciats). 
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Resumint podem dir que estem davant d’un alumnat procedent d’un sector de població 

de classe mitjana-baixa afectat per la crisi, amb un nivell d’atur alt i on predominen uns pares 

amb un nivell d’estudis primaris (44%) i secundaris (30%). D’altra banda la majoria de nens 

parla castellà preferentment a casa seva i en general fora del centre mentre que l’ús del català 

queda més restringit a la seva utilització dins el centre educatiu. 

 

2.2.L’institut i el seu entorn. 

 

L’àrea és una de les més privilegiades del poble i molt aprofitada per l’àrea d’Educació 

Física del centre ja que té: 

•  Al costat un gran parc, un ampli espai de natura i esbarjo. Es troba just al darrera del 

centre, junt al pati i les pistes poliesportives. 

•  A curta distància del centre es pot visitar una muntanya amb el mateix nom que rep 

l’ermita que es troba al pic d’aquesta muntanyeta i que data del 1885. Hi ha un camí 

rural per anar caminant des del parc fins aquesta ermita gaudint dels paratges naturals 

de la zona. L’ institut realitza una pujada trimestral a aquesta ermita. 

 

A la població podem trobar un complex esportiu (piscina, gimnàs i pistes poliesportives) i 

lúdic (2 teatres).  Al mateix lloc es pot trobar la biblioteca municipal construïda fa pocs anys i 

que té espais diferenciats per edat i grans àrees per poder treballar amb ordinadors i wifi sense 

cost. Totes les instal·lacions comentades es troben lluny dels voltants del  nostre institut. 

Al voltant de l’ institut predominen els edificis i just a les zones mes properes al centre són 

de recent construcció (10 anys màxim). És una de les zones més noves, amb població jove, 

cap a on ha anat creixent el poble als darrers anys. 

El transport més accessible al centre és l’autobús, que es troba a 5-10 minuts caminant i 

permet una comunicació directa fins a Barcelona ciutat. El tren es troba a 20-25 minuts 

caminant i és l’altra alternativa possible. 

 

2.3.Característiques de l’alumnat de 4rt. d’ESO.  

 L’institut ofereix actualment estudis d’ESO, Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mitjà i 

de Grau Superior i altres ofertes d’ensenyament no reglat (PPAS, PQPI, EOI).  

A continuació es descriu un resum dels grups existents a ESO i BATXILLERAT: 
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Nivell educatiu Grups              Horari  

1r d’ESO 1-A, 1-B, 1-C, 1-D                matí i tarda 

2n d’ESO 2-A, 2-B, 2-C, 2-D, 2-E        matí i tarda 

3r d’ESO 3-A, 3-B, 3-C,3-D, AO          matí i tarda 

4t d’ESO 4-A, 4-B, 4-C,          matí i tarda 

1r de batxillerat Batx 1A i 1B          matí  

2n de batxillerat Batx 2          matí  

 A 4rt d’ESO l’assignatura de Tecnologia és optativa i actualment la cursen dos grups de 

4rt (4rt.OB i 4rt.IT1). El significat de les sigles “OB i “IT1” ve definit perquè el centre fa uns 

grups d’itineraris de dues matèries a l’anomenada franja IT1 i per una altra banda l’alumnat ha 

de triar a la franja OB una matèria més. Ambdós grups estan formats per alumnat dels tres 

grups existents de 4rt.A, 4rt.B i 4rt.C. La meva intervenció es porta a terme en el grup 4rt.OB, 

mentre que al grup 4rt.IT1 és el meu tutor de pràctiques qui imparteix la mateixa unitat. 

 Segons el Decret 143/2007 on s’estableix el currículum d’ESO els continguts de 

Tecnologia per a 4rt curs es divideixen en tres blocs principals: 

•  L’habitatge 

•  Electrònica, pneumàtica i hidràulica. 

•  Control i automatització. 

La programació establerta pel departament de Tecnologia per a 4rt d’ESO és la següent:  

Núm. Unitats didàctiques Temporització 

Bloc 1. L’habitatge 

1 Disseny assistit per ordinador 9 hores 

2 Disseny d’habitatges 6 hores 

3 La construcció d’habitatges 6 hores 

4 Les instal·lacions en els habitatges 12 hores 

Bloc 2. Electrònica, pneumàtica i hidràulica 

5 Control elèctric i electrònic 12 hores 

Annex 5 Electrònica digital 9 hores 

6 Instal·lacions pneumàtiques i hidràuliques 12 hores 

Bloc 3. Control i automatització 
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7 Control per ordinador 12 hores 

8 Màquines automàtiques i robots 9 hores 

9 Disseny, construcció i programació de robots 
didàctics   

15 hores 

Taula 1. 

La unitat didàctica d’Electrònica digital inicialment establerta en 9 hores és la que he 

impartit en la meva intervenció autònoma. Cal comentar que, a dalt, a la taula 1 podem 

observar que el número assignat a la unitat didàctica d’electrònica digital és “Annex 5”, el motiu 

és perquè l’editorial Teide, que és la del llibre de Tecnologia amb el que es treballa a 4rt d’ESO, 

no havia inclòs el contingut d’aquesta unitat imprès al llibre i si el va proporcionar en la 

informació del CD que s’inclou amb el llibre. Llavors es tracta d’un annex que caldrà imprimir 

per tot l’alumnat al començament de la unitat didàctica. 

 El grup de classe ha estat format per 22 alumnes. D’aquest total hi ha 5 que venen del 

curs 4rt-A, un total de 8 alumnes procedents del 4rt-B i un total de 9 alumnes procedents del 

grup 4rt-C. Cal destacar que l’alumnat procedent de 4rt-A (5 alumnes) provenen d’un grup 

adaptat en 4rt que treballa a un ritme diferent al que treballen els grups B i C, bàsicament la 

diferència és el ritme d’aprenentatge, l’alumnat de 4rt-A té dificultats d’aprenentatge o molt baix 

nivell acadèmic. En atenció a la diversitat cal tenir aquesta circumstància present dins el treball 

ABP per facilitar l’aprenentatge d’aquest col·lectiu. En general es tracta d’un grup sense 

alumnes disruptius i sense necessitats educatives especials. 

 Els principals problemes que s’han detectat en aquest grup es poden resumir en falta 

de motivació de l’alumnat, falta d’hàbits d’estudi i de fer deures i baix rendiment acadèmic. 

 

2.4. Solució proposada per impartir la unitat didàc tica. 

 Aquesta unitat didàctica s’impartirà treballen els continguts de la mateixa de la següent 

manera: 

- Explicació de continguts mitjançant l’ús de classes magistrals. Es fan servir com 

recursos didàctics la pissarra convencional i també un projector i un portàtil. 

- Realització d’activitats i deures fent participar a l’alumnat. 

- Realització de pràctiques individuals fent ús de l’ordinador i un programa de simulació. 

Al mateix temps jo faig servir el portàtil, el projector i el programa de simulació per 

explicar i interactuar amb el grup. 

Paral·lelament es van treballant els diferents problemes plantejats als diferents grups 

fent ús de la metodologia ABP de la següent manera: 
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- Entrega d’activitat grupal al final de classe deixant 10 minuts per discutir i posar en 

comú la realització de l’activitat entre els membres del grup. 

- Les activitats ABP de grup es treballen per part de l’alumnat fora de classe excepte 

dues d’elles que s’han de realitzar a classe mitjançant l’ús de l’ordinador i el programa 

de simulació i l’altra sortint a la pissarra i explicant-la a la resta de companys. 

- Recollida d’activitat, correcció i entrega de resultats a la següent sessió. 

Totes les activitats plantejades van lligades a que els continguts necessaris per poder 

resoldre-les s’hagin explicat prèviament. Així anem avançant poc a poc cap a la resolució final  

del treball ABP a mesura que avancem en la introducció de nous continguts. Més endavant 

podem veure amb detall l’evolució d’aquest treball ABP en el  punt 4.1.2 d’aquesta memòria. 

 

3. Què és la metodologia ABP. 

 

3.1. Introducció. 

L’ABP (aprenentatge basat en problemes) és una metodologia basada en 

l’aprenentatge, la investigació i reflexió que segueixen els alumnes per arribar a una solució 

davant d’un problema plantejat pel professor. 

Generalment, el professor explica una part de la matèria i proposa a l’alumnat una 

activitat d’aplicació d’aquests coneixements. Però, l’ABP es planteja com un mitjà amb el qual 

els estudiants adquireixen aquests coneixements i els apliquen per a solucionar un problema 

real o fictici, sense que el professor faci servir classes magistrals o una altra metodologia per 

transmetre aquest temari. 

En aquesta metodologia els protagonistes de l’aprenentatge són els propis alumnes 

que han d’assumir que són els responsables i la part activa dins del procés. 

Inicialment la metodologia ABP és més utilitzada amb estudiants universitaris, que 

estan més preparats per assumir responsabilitat i autonomia d’aprenentatge però modificant 

d’una manera adequada la seva aplicació es pot fer servir en els darrers cursos d’ESO i 

Batxillerat. És aquesta la principal raó que motiva la realització d’aquest treball fi de màster, per 

tal de demostrar que aquesta metodologia també pot ser aplicada en aquest nivell educatiu. 

Per acabar, dir que l’ABP ajuda a l’alumnat a desenvolupar i a treballar diverses 

competències, com són: 

- Resolució de problemes. 

- Presa de decisions. 

- Treball en equip. 
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- Habilitats de comunicació (argumentació i presentació de la informació). 

- Desenvolupament d’actituds i valors. 

L’ABP afavoreix el desenvolupament d’activitats pel que fa referència a la cerca i 

manipulació  d’informació així com al desenvolupament d’habilitats d’investigació, ja que 

l’alumnat en el procés d’aprenentatge haurà de, partint d’un enunciat, esbrinar i comprendre 

que passa i arribar a una solució adient. 

 

3.2. Fonament i característiques. 

L’ABP implica un aprenentatge actiu, cooperatiu, centrat en l’alumnat que està associat 

amb un aprenentatge independent molt motivat. Les seves característiques principals són: 

- Respon a una metodologia centrada en l’alumnat i el seu aprenentatge. Mitjançant 

el treball autònom i en equip els estudiants han d’aconseguir els objectius 

plantejats en el temps previst. 

- L’alumnat treballa en petits grups (entre 5 i 8 recomanable), afavorint això la gestió 

eficaç dels possibles conflictes que puguin sortir dins del grup i que tots siguin 

responsables en la consecució dels objectius establerts. L’alumnat, generalment, 

adquireix un compromís real i fort amb el seu aprenentatge i el dels seus 

companys. 

- Aquesta metodologia afavoreix la possibilitat d’interrelacionar diferents matèries 

(transversalitat). És a dir, per a solucionar un problema cal que l’alumnat faci servir 

coneixements d’altres assignatures ja adquirits anteriorment. 

- L’ABP es pot fer servir com una estratègia més dins del procés d’ensenyament i 

aprenentatge, encara que també és possible la seva aplicació dins una assignatura 

durant tot un curs acadèmic. 

Aspectes fonamentals a tenir presents: 

•  Els coneixements de l’alumnat han de ser suficients per poder construir els nous 

aprenentatges que es proposin a cada problema plantejat. 

•  El context i l’entorn han d’afavorir el treball autònom i en equip que l’alumnat portarà a 

terme. Cal afavorir la comunicació amb el docent, accés a fonts d’informació, espais 

suficients i recursos didàctics adients. 

En la planificació de les sessions ABP és necessari: 

•  Seleccionar els objectius, emmarcats dins les competències, definint que volem que 

l’alumnat aconsegueixi amb l’activitat. 

•  Escollir la situació del problema de manera que: 

o Sigui rellevant per la pràctica professional dels alumnes. 
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o Ser complex però no impossible perquè suposi un repte per l’alumnat. 

o Ser suficientment ampli per a no desmotivar l’alumnat. 

•  Orientar les regles de l’activitat i el treball en equip. Si cal el professor pot proposar el 

repartiment de rols o tasques dins dels grups per evitar tensions, descoordinació i 

malestar entre els membres. 

•  Establir un temps de realització dels problemes especificant la durada a l’alumnat 

perquè puguin organitzar-se. També es poden determinar els moments en que 

l’alumnat estarà a l’aula treballant o bé quan haurà de treballar fora de classe. 

•  Organitzar sessions o mecanismes que permeti a l’alumnat (de forma individual o en 

grup) poder consultar dubtes, intercanviar idees i exposar dificultats. 

Rols del professor i de l’alumnat: 

Professor Alumnat 

1.-Dona el paper protagonista a l’alumnat en 

la construcció del seu aprenentatge. 

2.-Ha de ser conscient dels resultats que van 

aconseguint els alumnes. 

3.-Es un guia, un tutor, ha de facilitar 

l’aprenentatge donant suport a l’alumnat quan 

el necessiten. 

4.-El paper principal es oferir a l’alumnat 

diverses oportunitats d’aprenentatge. 

5.-Ajudar l’alumnat a raonar orientant les 

seves reflexions i formulant qüestions 

importants. 

6.-Realitzar sessions de tutoria o de consulta 

a l’alumnat. 

1.-Assumir la seva responsabilitat davant 

l’aprenentatge. 

2.-Treballar en grup gestionant els possibles 

conflictes que apareguin. 

3.-Tenir una actitud receptiva cap a 

l’intercanvi de idees amb els companys. 

4.-Compartir informació i aprendre de la resta 

de companys. 

5.-Ser autònom en l’aprenentatge i saber 

demanar ajuda i orientació quan es necessiti. 

 

Taula 2. 

 Amb l’ABP es modifiquen la metodologia d’ensenyament-aprenentatge i la forma 

d’avaluar els aprenentatges. L’alumnat ideal ja no és aquell que en una prova o examen té un 

excel·lent perquè ha estudiat de memòria la lliçó. L’alumnat ideal ara és aquell que ha adquirit, 

mitjançant l’aprenentatge autònom i cooperatiu, els coneixements necessaris i que ha 

desenvolupat i entrenat les competències previstes. 

3.3. Justificació de la seva aplicació dins la unit at didàctica . 

La unitat didàctica tractada té lloc a principi del tercer trimestre en 4rt d’ESO i d’acord 

amb la programació del departament es tracta el tema d’Electrònica digital. 

Una vegada analitzada la dinàmica de treball i metodologies utilitzades amb el grup per 

part del professor de Tecnologia, durant les meves intervencions com observador o mitjançant 
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intervenció acompanyada, resumeixo a continuació els trets significatius que han motivat la 

decisió d’aplicar aquesta metodologia a la meva intervenció autònoma: 

•  El professor de Tecnologia que treballa amb 4rt d’ESO ha fet servir en les 

seves intervencions una única metodologia basada en l’execució de classes 

magistrals. El funcionament de les classes sempre ha sigut el mateix. El 

professor explica tot sense intervenció de l’alumnat i resol els exercicis a la 

pissarra sense fer intervenir l’alumnat. En aquest cas la intervenció i 

participació de l’alumnat no existeix i la metodologia és molt repetitiva. 

•  L’alumnat té un únic control al final de la unitat didàctica on s’avalua el grau de 

coneixement de tot el que s’ha desenvolupat a la mateixa. S’ho juga tot a una 

única nota i no sabem res de com ha evolucionat al llarg de tota la unitat 

didàctica. Ben és cert que, per tenir aprovada la unitat didàctica, cal haver 

presentat de forma correcta el dossier complet dels apunts i les activitats 

plantejades al llarg de tota la unitat resoltes. 

•  L’alumnat no fa els deures i els hi costa molt treballar i estudiar a casa. En 

general molts no porten els deures fets i no mostren gaire interès per 

l’assignatura. 

•  El treball a classe és sempre individual i no es fan treballs en grups. Fins i tot 

treballen de forma individual amb l’ordinador i el programa de simulació les 

activitats pràctiques. 

•  Les notes tretes pels alumnes en els controls d’anteriors unitats didàctiques són 

baixes i només aproven un 40% del total de classe. 

A més de la voluntat i necessitat de canviar la dinàmica i la metodologia, intentant 

motivar i generar un canvi d’actitud de l’alumnat, aquesta part de l’assignatura és 

totalment nova per ells i els seus continguts en algun cas poden resultar molt estranys. 

En aquest cas l’electrònica digital permet plantejar molts problemes reals de la vida 

quotidiana que poden servir per arribar a entendre millor els continguts de la mateixa. 

Totes aquestes raons han sigut motiu suficient per modificar el sistema d’avaluació 

de la unitat, ampliant l’avaluació de més competències de les que es podien avaluar 

fins ara (aportades pel treball ABP que es desenvolupa en grup) i donant un pes 

ponderat a diferents aspectes a avaluar de l’alumnat durant la unitat. Per extreure una 

nota final tot dependrà més del treball fet durant tot el desenvolupament de la unitat que 

no només d’una prova final individual com es feia fins ara: 

- Examen final de la unitat individual (45%). 

- Treball ABP en grup (30%).  

- Realització de deures (15%). 

- Actitud, participació i aportacions (10%). 

 



Unitat Didàctica d’Electrònica Digital a 4rt ESO introduint la 

metodologia ABP per afavorir la motivació i la millora dels 

resultats d’aprenentatge atenent a la diversitat.                   Pàgina | - 11 - 

3.4. Resultats esperats. 

Els canvis aplicats en la unitat didàctica tenen una variant molt important en el treball 

ABP a desenvolupar en grup, que modifica totalment la manera de treballar tant de l’alumnat 

com del professor respecte de la metodologia que s’anava portant fins ara. És per això que els 

resultats que esperem una vegada acabada la unitat didàctica són: 

•  Motivar l’alumnat a ser més protagonista del seu aprenentatge. Demanar la seva 

participació en la resolució de problemes, activitats i exercicis per fer més atractiva per 

ell la unitat didàctica. 

•  Aprendre a treballar en grup. Ser capaç de distribuir la feina a desenvolupar, compartir 

informació, ser responsable del seu treball i respectar els seus companys. Adquirir 

compromís amb els seus companys.  

•  Millorar en tractament de la informació i aprendre a aprendre. L’alumnat ha de ser 

capaç de cercar informació i seleccionar aquella que doni resposta a les seves 

necessitats. Ser capaç de raonar individualment i en grup el plantejament d’un 

problema i trobar les possibles solucions. 

•  Fer ús de les TIC per accedir a continguts d’ajuda i suport a l’estudi de la unitat 

didàctica que es tracta. Interactuar amb el professor i amb la resta de companys per 

consultar i trobar resposta a les dubtes que hi hagin. Resoldre exercicis pràctics fent 

servir simuladors i aplicacions informàtiques concretes. 

•  Autonomia i iniciativa personal. Ser capaç de dedicar temps a l’estudi i resoldre les 

activitats que es demanin durant les diferents sessions de la unitat didàctica.  

•  Treballar la competència comunicativa i lingüística i millorar les habilitats socials donant 

la possibilitat de fer intervencions a classe, fent consultes, aportant idees o sortint a la 

pissarra a resoldre exercicis que més tard s’han d’explicar als companys. 

•  A més de tot el que s’ha explicat a dalt amb la nova metodologia i el nou sistema 

d’avaluació esperem una millora de resultats en el nombre d’aprovats respecte els 

resultats de exàmens anteriors. 

 

4. El treball ABP dins la unitat didàctica “Electrò nica Digital”. 

Como ja s’ha comentat, l’objectiu d’aquest treball és el disseny i aplicació de la 

metodologia de Aprenentatge Basat en Problemes (ABP) a la unitat didàctica d’Electrònica 

Digital que forma part de la assignatura optativa de 4rt d’ESO de Tecnologia.  

Es presenta en primer lloc la programació de la unitat didàctica “Electrònica Digital” 

(afegint la programació del treball ABP) que he impartit, per a continuació, passar a 

descriure amb detall el treball ABP. 

4.1.Programació de la unitat didàctica.  
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GRUP CLASSE DURADA PERÍODE CURS ESCOLAR PROFESSOR/A 
4t ESO 10 h + 1h examen + 1h 

d’avaluació de resultats. 
3r trimestre 2010-2011 

 
Javier Barón Baena 

MATÈRIA TÍTOL  UD 
Tecnologia Electrònica Digital.  
OBJECTIUS D'APRENENTATGE COMPETÈNCIES BÀSIQUES CRITERIS D'AVALUACIÓ 
Conèixer el sistema de numeració binari. Competència matemàtica. 1 Identificar el sistema de numeració binari i els seus usos. 
Saber canviar del sistema de numeració binari al 
decimal i l'inrevés. 

Tractament de la informació. 
Competència matemàtica. 

2 Realitzar càlculs de canvis de base numèrica. 
3 Conèixer el codi BCD. Realitzar càlculs de canvis bàsics 

de decimal a BCD o bé de BCD a decimal. 
Saber fer operacions aritmètiques senzilles amb 
números binaris. 

Competència matemàtica. 4 Realitzar operacions aritmètiques senzilles amb números 
binaris. 

Conèixer les funcions bàsiques de l´àlgebra de 
Boole i les portes lògiques bàsiques (OR, AND, 
NOT, NAND, NOR). 

Competència comunicativa lingüística. 
Competència artística. 
Competència matemàtica. 
Tractament de la informació. 
 

5 Interpretació de la representació elèctrica i electrònica de 
les portes lògiques bàsiques: MIL/ASA i CEI/DIN 

6 Conèixer la representació elèctrica de les portes lògiques 
bàsiques (AND, OR, NOT, NAND i NOR). 

7 Conèixer les taules de la veritat de les portes lògiques 
bàsiques. 

Conèixer components físics bàsics dins 
l´electrònica digital (displays, circuits integrats) i 
equivalències entre nivells lògics i tensions 
elèctriques. 

Tractament de la informació. 
Competència d'aprendre a aprendre. 
Competència d'autonomia i iniciativa personal. 
Competència en el coneixement i interacció amb el món 
físic. 
Competència comunicativa lingüística. 

8 Conèixer el component display i el seu funcionament. 
9 Conèixer el component circuit integrat com l´element 

que inclou les portes lògiques bàsiques per fer 
muntatges. 

10 Conèixer  l´equivalència entre els nivells lògics “1” i 
“0”i els nivells de tensió 5V i 0V. 

Omplir una taula de la veritat en relació a un 
enunciat concret, obtenint les funcions lògiques i 
els circuits digitals corresponents. 

Competència comunicativa lingüística. 
Tractament de la informació. 
Competència d'aprendre a aprendre. 
Competència d'autonomia i iniciativa personal. 
Competència en el coneixement i interacció amb el món 
físic. 
Competència artística. 

11 Obtenir taules de veritat a partir d´un enunciat. 
12 Obtenir funcions lògiques a partir de la taula de la 

veritat. “Minterms” i “Maxterms”. 
13 Obtenir circuits lògics (digitals) a partir de funcions 

lògiques. 
14 Obtenir la taula de la veritat a partir d´una funció lògica 

o bé a partir d´un circuit lògic. 
Aprendre a simplificar una funció lògica pel 
mètode de Karnaugh. 

Tractament de la informació. 
Competència d'autonomia i iniciativa personal. 
Competència artística. 

15 Simplificar una funció lògica mitjançant el mètode de 
Karnaugh. 

Implementació de circuits amb portes  NAND. Tractament de la informació. 
Competència d'aprendre a aprendre. 
Competència d'autonomia i iniciativa personal. 

16 Conèixer la primera i segona lleis de Morgan. 

17 Realitzar circuits amb només portes NAND. 
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Utilitzar simuladors de circuits electrònics. Tractament de la informació i competència digital. 
Competència d'aprendre a aprendre. 
Competència d'autonomia i iniciativa personal. 
Competència artística. 
Competència en el coneixement i interacció amb el món 
físic. 

18 Simular circuits electrònics digitals amb el software 
“Crocodile”. 
 
 

CONTINGUTS 
� El sistema de numeració binari. 
� Canvis de base numèrica: decimal a binari i de binari a decimal. Codi BCD. 
� L'àlgebra de Boole, funcions lògiques i portes bàsiques. 
� Obtenció de taules de la veritat i de funcions lògiques que realitzen una operació determinada. 
� Obtenció de circuits lògics. 
� Simplificació d'una funció lògica pel mètode de Karnaugh. 
� Optimització de circuits lògics. 
� Els simuladors informàtics. 
� Simulació de circuits digitals. 
� Circuits integrats utilitzats en electrònica digital. 
� Altres components de l´electrònica digital com el display de 7 segments i els descodificadors. 
 
 
Pràctica reflexiva. Comentaris.  
 
La programació definida en aquest document és la qu e realment s’ha desenvolupat amb l’alumnat, però re specte la inicialment plantejada han hagut 
canvis que comentaré a continuació: 
 
-Pel que fa referència a la durada, inicialment es van establir 9h + 1h d’examen + 1h d’avaluació de r esultats. Finalment es va allargar 1 dia més per 
poder assolir els objectius mínims requerits i dedi car més temps a repassar conceptes i dubtes abans d e l’examen de l’assignatura. 
 
-S’han suprimit els següents continguts: 
� Simplificació d'una funció lògica pel mètode de Karnaugh. 
� Optimització de circuits lògics. 
 
-Els objectius d’aprenentatge marcats en vermell no  han estat desenvolupats una vegada assolits els re quisits mínims de la unitat didàctica. Per tal de 
no allargar més la durada de la unitat que podia af ectar al correcte desenvolupament d’unitats didàcti ques posteriors, simplement s’han explicat les 
raons a l’alumnat el darrer dia de classe donant la  possibilitat de descarregar i tenir tota aquesta i nformació com a referència futura per a tothom. 
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4.1.2.Introducció a l’alumnat. Enunciat general. 

 

A la primera sessió de classe després de presentar la unitat didàctica i definir a 

l’alumnat els continguts, objectius i criteris d’avaluació es fa la presentació de l’activitat ABP a 

desenvolupar en el transcurs de la unitat didàctica. 

Es  tracta d’una activitat que inclou tot el que explicarem al llarg de tota la unitat 

didàctica, amb la qual cosa, a mida que avancem contingut de la unitat podem anar avançant 

també en el treball ABP.   

L’alumnat encara no sap res d’Electrònica Digital i la intenció no és que entenguin el 

primer dia tot el que demana l’enunciat general. De fet al mateix temps s’explica que aniran 

treballant diferents problemes a mesura que avancen en la unitat didàctica, per tal d’acabar 

resolem aquesta activitat entre tots els grups. De fet, es remarca la circumstància de que cal 

que tots els grups acabin la seva part per tal de poder finalitzar l’activitat. L’objectiu es unir totes 

les parts per poder donar solució al plantejament inicial ABP del qual es mostra l’enunciat a 

continuació: 

4rt. ESO                                         TECNOLOGIA                    Presentació activitat de grup 

              

 
Ens han encarregat el disseny d’un descodificador BCD a 7 segments amb portes lògiques: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Especificacions adicionals: 
 
1.- La representació gràfica dels nombres al display de 7 segments s’ha d’implementar d’acord 
amb la definició de les figures de sota: 
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2.- El codi BCD d’entrada variarà només entre 0000 i 1001. La resta de valors d’entrada a partir 
de 1010 no existeixen i la sortida per tant serà indiferent. 
 
 
3.- Tractar d’optimitzar i economitzar el cost del circuit fent servir el menor nombre de portes 
lògiques possibles. 

 

 

A la taula del punt següent 4.1.3. es presenta la programació del treball ABP. 
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METODOLOGIA, SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA I TEMPORALITZACIÓ 
 
DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS MATERIALS 

RECURSOS 
ORG. 
SOCIAL 

TEMPS ATENCIÓ A LA 
DIVERSITAT 

  

SESSIO INICIAL  
1 
 
 
 
 
 
 

 
-Presentació treball ABP. “Presentació activitat 
de grup”. Plantejament del problema i creació 
de grups de treball. 
 
Com son 22 alumes i necessito formar 7 grups 
per realitzar l’activitat defineixo una graella 
amb 6 grups de 3 alumnes i un de 4 alumnes. 
Deixo que els alumnes defineixen els grups per 
afinitat. Un vegada he recollit la graella que 
ells han omplert em trobo que han format un 
grup més de 4 i un queda només amb 2 
alumnes. Decideixo passar el darrer alumne 
apuntat al grup de 4 al grup on només hi ha 2 
alumnes i ho comunico als grups afectats. No 
hi ha problema i és acceptat sense cap 
problema. 
 

 
-Canó i ordinador. 
-Omplir full dels grups. 

 
Grups 
petits 

 
10’ 

 

 
Homogeneitat dels grups. 

 
Encara que alguns grups són 
tots del grup 4rt.A que són 
alumnes del curs adaptat 

pren nota per tenir present 
això en el moment 

d’entregar les activitats a 
treballar. 

 
 

SESSIONS DE 
DESENVOLUPAMENT 

 
2 

 
- Presentació activitat grupal (I). “Recerca 
d’informació i anàlisi del problema”. 
 
 
 
 
 

 
-Recerca d’informació.  
 
Als apunts del llibre i 
annexos poden trobar 
resposta a gran part del 
contingut de les 
preguntes plantejades. 
Es deixa una part perquè 
ells cerquin informació. 
 

 
Grups 
petits 

 
5’ + 

Treball  
a casa 

Es deixa 
temps per 
discutir i 
coordinar 
el treball 

dels grups. 
 

 
Activitat comú a tots els 
grups. El grau de dificultat 
no és gran per la qual cosa 
no considero necessari posar 
preguntes de diferent nivell 
als grups. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
3 

 
-Recollida activitat grupal (I). 
 
 
 
 

 
-Dossier en paper. 
 
 
 
 

 
Grups 
petits 
 
 
 

 
Durant la 

classe 
 
 
 

 
Preguntes de control a cada 
membre de grup 
individualment durant la 
sessió. 
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-Presentació activitat grupal (II). “Definició de 
la Taula de la veritat”. 
 
 
 
 
 

-Exercici: Taula de la 
veritat del segment 
assignat. 
 

Grups 
petits 

5’+ Treball 
a casa. 

Assignació de  treball als 
grups segons grau de 
dificultat i nivell del grup. 
Aquesta activitat condiciona 
la dificultat de les activitats 
III y IV, per la qual cosa és 
molt important atendre la 
diversitat en aquest moment. 
 

 
4 

 
-Retorn activitat grupal (I) corregida. Consultes 
i aclaracions. 
 
-Recollida activitat grupal (II). 
 
 
 
 
 
 

 
-Dossier en paper. 
 
 
-Correcció a la pissarra 
de l’activitat (II). 
 
 
 
 

 
Grups 
petits 
 
Grups 
petits 
 
 
 

 
10’ 

 
 

25’ 
 
 
 

 
 
 
 
Correcció amb un membre 
del grup. Explicació de cada 
grup a la resta de  companys 

 
 
 
 
   

 
5 

 
Sense activitat grupal. 
 

    
 
 
 

 
 
 
 

 
6 

 
-Presentació activitat grupal (III). “Funció de 
sortida i circuit lògic”. 
 
 
 

 
-Exercici: Funció lógica 
i circuit lògic del 
segment assignat. 
 

 
Grups 
petits 
 

 
5’ + 

Treball a 
casa. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
7 

 
Sense activitat grupal. 
 
 
 

    
 
 
 

 
 

 
8 

 
-Recollida activitat grupal (III). 
 
 

 
-Dossier en paper. 
 
 

 
Grups 
petits 
 

 
5’ 
 

 

 
Interacció amb un membre 
del grup. 
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SESSIÓ DE SÍNTESI 
 
 

 
9 

 
-Retorn activitat grupal corregida (III). 
Consultes i aclaracions. 
 
 
 
-Presentació activitat grupal (IV). “Prova al 
simulador del circuit dissenyat”. Treball amb el 
simulador de circuits  “Crocodrile” 
Als grups que tenien l’activitat III incorrecta 
els hi entrego l’activitat III solucionada perquè 
puguin fer l’activitat IV d’aquesta sessió. 
 
-Presentació activitat grupal (V). 
“Simplificació funció de sortida i optimització 
del disseny”. 
 
 
 
Avaluació sessió 9: 
-Es suprimeix l’activitat grupal (V) al no 
explicar l’optimització de circuits pel mètode 
de Karnaugh prèviament i suprimir aquests 
continguts finalment de la unitat didàctica. 
 

 
-Dossier en paper. 
 
 
 
 
-Provar funcionament 
dels circuits de l’activitat 
III fent servir l’ordinador 
i  el simulador de 
circuits. Treballen per 
grups. 
 
-Exercici: Simplificar 
funció i redibuix del  
circuit lògic optimitzat. 
 

 
Grups 
petits 
 
 
 
 
Grups 
petits 
 
 
 
 
 
 
Grups 
petits 
 

 
10’ 

 
 
 
 

40’ 
 
 
 
 
 
 

5’ + 
Treball a 

casa. 
 

 
Preguntes de control a cada 
membre de grup 
individualment durant la 
sessió. 
 
Els grups graven en un llapis 
de memòria del professor 
l’activitat final per poder ser 
corregida. 
 
 
 
Activitat  d’ampliació 

 
 
 
 
 

 
10 

 
Sense activitat grupal. 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 

 
 

 
11 

 
Sense activitat grupal. 
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12 
 
 
 
 
 

 
Entrega de nota de l’activitat grupal  (IV).  
 
Es presenta a l’alumnat l’activitat ABP 
finalitzada. Fusió de tots el treballs de cada 
grup en un únic circuit. 
 
 
 

 
Canó i ordinador. 
 
Canó i ordinador. 
 
 

 
Tot el grup 
 
Tot el grup 
 
 
 

 
5’ 
 

10’ 
 
 
 

  

 
NOTA IMPORTANT:   Tot el marcat en color groc representa que  a la sessió s’ha fet tot el que s’havia programat inicialment  



Unitat Didàctica d’Electrònica Digital a 4rt ESO introduint la 

metodologia ABP per afavorir la motivació i la millora dels 

resultats d’aprenentatge atenent a la diversitat.                   Pàgina | - 20 - 

4.2. Descripció del treball ABP proposat. 

 

 A continuació explicaré amb detall el contingut complet del treball ABP 

desenvolupat en la unitat didàctica així com: 

•  La formació de grups i control i resolució de possibles conflictes. 

•  El control i avaluació del treball individual de cada alumne dins del seu grup. 

•  L’atenció a la diversitat. 

 

4.2.1.Formació de grups de treball. 

 

Com ja s’ha comentat a la primera sessió de classe després de presentar la unitat 

didàctica i definir a l’alumnat els continguts, objectius i criteris d’avaluació es fa la presentació 

de l’activitat ABP a desenvolupar en el transcurs de la unitat didàctica i també a la primera 

sessió de classe establim els grups de treball ABP. El treball ABP es divideix intencionadament 

en set parts, ja que es pretén que al finalitzar tots els problemes a resoldre i unint totes les set 

parts finals resoltes (1 circuit per grup)  es defineixi el circuit final que fa la funció de 

descodificador. És a dir, la feina que fa cada grup per arribar a resoldre el seu circuit és 

necessària per poder acabar el treball ABP amb èxit. Per això es comenta de manera general 

al grup perquè siguin responsables tant a nivell individual com de grup de la seva participació. 

Com són 22 alumnes es prepara un plantilla en paper per afegir els noms de 6 grups de 

3 alumnes i 1 grup de 4 alumnes. La plantilla es pot veure a continuació: 

4rt. ESO                                          TECNOLOGIA                   Plantilla de grups 

 UD:   Electrònica digital                            

Definició de grups:  
 
 

Alumne (Nom i cognoms)  Grup  
  

1  
 

 
 

Alumne (Nom i cognoms)  Grup  
  

2  
 

 
 

Alumne (Nom i cognoms)  Grup  
  

3  
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Alumne (Nom i cognoms)  Grup  
  

4  
 

 
 

Alumne (Nom i cognoms)  Grup  
  

5  
 

 
 

Alumne (Nom i cognoms)  Grup  
  

6  
 

 
 

Alumne (Nom i cognoms)  Grup  
  

 

7  
 
 

 

Aquesta plantilla es distribueix als alumnes perquè l’omplin ells, és a dir, els grups són 

decisió seva. En principi això, per exemple, pot provocar que alumnes del grup 4rt.A., que són 

els procedents del grup adaptat es trobin tots en un mateix grup, o bé, que l’alumnat més 

brillant o amb pitjors resultats acadèmics es trobin tots en el mateix grup. Aquesta 

circumstància no es un problema per a mi, ja que les set activitats de grup  a resoldre són de 

diferent dificultat i això en permetrà decidir com faig el repartiment de les mateixes en funció 

dels grups que s’han format. Així doncs, assegurem  el tractament a la diversitat aplicant 

aquest recurs. 

Cal comentar que en un dels grups formats hi havien tres noies, dos d’elles amb bones 

qualificacions en exàmens anteriors i una amb els darrers exàmens suspesos. Després de fer 

la primera activitat les dues noies amb millors qualificacions em vam esperar al final de classe 

per comentar-me que no estaven tenint ajuda de l’altra noia i que només estaven treballant 

elles soles. En aquest cas jo els hi vaig demanar que l’ajudessin i expliquessin el que no 

entengués i que no es preocupessin, ja que el treball de cada membre del grup l’aniria 

controlant durant el transcurs de la unitat didàctica. Les vaig animar a continuar treballant així i 

posteriorment vaig recordar a tot el grup classe els criteris d’avaluació explicats a la primera 

sessió: que faria controls periòdics per detectar si els diferents membres del grup estaven 
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treballant o no en el seu grup i que la valoració es veuria reflectida en el 15% de la nota 

individual que avaluen la actitud, participació i aportació durant les classes desenvolupades en 

la unitat didàctica. 

 

4.2.2.Activitats grupals plantejades.  

El treball a desenvolupar s’ha dividit en quatre activitats grupals més una d’ampliació 

amb els títols següents: 

•  Recerca d’informació i anàlisi del problema. 

•  Definició de la Taula de la veritat. 

•  Funció de sortida i circuit lògic. 

•  Prova al simulador del circuit dissenyat. 

•  Simplificació funció de sortida i optimització del disseny. 

Aquestes activitats les han de treballar els diferents grups fora de l’horari de classe i 

l’han de entregar feta en la sessió que s’haurà anunciat en el moment de la presentació de 

l’activitat. Cal dir que després de presentar cadascuna de les activitats, es deixen 10 minuts 

abans d’acabar la classe perquè els grups es puguin reunir per a discutir i organitzar el treball a 

fer.  

 

4.2.2.1.Activitat 1. 

 

La primera activitat de grup és la mateixa per tots el grups de treball ABP. Es tracta de 

fer una recerca d’informació i respondre a una sèrie de qüestions que permetin entendre que 

demana l’enunciat general del problema rebut a la primera sessió de classe. 

És important tenir present que aquest treball ABP que es planteja va molt guiat pel 

professor. En un nivell universitari potser aquest primer exercici no caldria ni demanar-lo 

perquè l’alumnat segurament el faria sense que el professor ho demanés, però com que estem 

tractant aquest treball ABP a 4rt. d’ESO i sabem que els alumnes no estan acostumats a 

prendre iniciativa i tenir certa autonomia facilito d’alguna manera aquesta tasca. 

A continuació es descriu el contingut d’aquesta primera activitat. 

4rt. ESO                                         TECNOLOGIA                    Activitat de grup: 1 

                “Recerca d’informació i anàlisi del problema”                                  Grup:             

 
 

1.- Què és el codi BCD?  
 
2.- Què és i com funciona un display de 7 segments? 
 
3.- Què és un descodificador? Què fa un descodificador BCD a 7 segments? 
 
4.- Realitzar l’activitat 2 de la pàgina 3 dels apunts fotocopiats de electrònica digital del llibre. 
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La presentació d’aquesta activitat es fa a la segona sessió de la dotze que componen la  

unitat didàctica  i es recull al principi de la tercera sessió. En aquesta tercera sessió, els 

alumnes treballen individualment activitats de classe amb l’ordinador i el simulador de circuits, 

per la qual cosa puc aprofitar durant la sessió per entrevistar a l’alumnat individualment  i fer-li 

qüestions senzilles per comprovar si ha treballat amb el seu grup la resolució de l’activitat 

grupal. 

L’entrega d’aquesta activitat es fa a la sessió 2 i es recull al principi de la sessió 3. En 

aquesta sessió 3 els alumnes estan treballant individualment activitats de classe amb 

l’ordinador i el simulador de circuits, per la qual cosa puc aprofitar durant la sessió per anar 

trucant a l’alumnat individualment i fer qüestions senzilles per comprovar si han treballat amb el 

seu grup les preguntes o no.  

Tant els apunts del llibre com tota la documentació que s’ha fet servir per desenvolupar 

aquesta i la resta d’activitats es poden trobar als annexos d’aquest TFM. 

 

4.2.2.2.Activitat 2. 

 

L’activitat 2 s’entrega a cada grup al final de la sessió 3. L’han de portat treballada a la 

sessió 4 perquè es resoldrà a la pissarra mostrant i explicant el resultat als companys. 

Surt a la pissarra un membre del grup escollit pel professor, encara que els companys 

de grup des del seu lloc poden intervenir i dir la seva si el consideren necessari. 

Aquesta activitat 2 és l’activitat clau, ja que cada grup haurà de resoldre un circuit lògic 

diferent i les activitats següents 3 i 4 es treballen en funció d’aquesta, per la qual cosa el grau 

de dificultat anirà molt relacionat. 

Per les raons donades anteriorment és ara quan, una vegada analitzada la plantilla de 

grups, decideixo com distribuir les set activitats diferents entre tots els grups. És el moment 

d’atendre la diversitat.  Entrego les diferents activitats amb una relació grau de dificultat/nivell 

de grup de la forma més adient possible. 

A continuació es descriu el contingut complet d’aquesta activitat: 

4rt. ESO                                         TECNOLOGIA                    Activitat de grup 2 

                “Definició de la Taula de la veritat”                                  Grup:             

 

- Definiu la taula de la veritat corresponent a la sortida assignada al vostre grup per activar o no 

un dels segments del display?  

 

Recordatori: 

 

- Teniu 4 entrades possibles (A,B,C,D): Tots els nombres binaris compresos entre el 0000 (0 

decimal) i el 1001 (9 decimal). Codi BCD. El display ha de representar aquests nombres binaris 

en decimal activant els segments necessaris (seguint la representació de dígits que trobareu a 

sota). 
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- Teniu 1 sortida:   Anirà connectada al segment assignat a cada grup (un “1” lògic a la sortida 

encendrà el segment. Un “0” lògic a la sortida deixarà el segment apagat). 

 

 

 

Grup 1 � Segment “a”    Grup 5 � Segment “d” 

 

Grup 2 � Segment “e”    Grup 6 � Segment “b” 

 

Grup 3 � Segment “c”    Grup 7 � Segment “g” 

 

Grup 4 � Segment “f” 

 

4.2.2.3.Activitat 3. 

 

A la sessió 6 faig entrega de l’activitat 3 ABP i es recull acabada per cada grup a la 

sessió 8, per ser corregida. 

La resolució es fa fora de classe i els continguts explicats a classe i algun exercici del 

llibre fet i corregit ha d’ajudar a tots els grups a resoldre l’activitat. 

A continuació es pot llegir el contingut d’aquesta activitat: 

4rt. ESO                                         TECNOLOGIA                    Activitat de grup 3 

                “Funció de sortida i circuit lògic”                                  Grup:             

1.- A partir de la taula de veritat definida en l’activitat 2 de grup heu de: 

 

A) Extreure i definir la funció lògica més reduïda possible com a suma de productes 

(minterm) o producte de sumes (maxterm).   
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B) Dibuixar el circuit lògic amb les portes lògiques adients que verifiqui aquesta funció de 

sortida. 

 
 

4.2.2.4.Activitat 4. 

Aquesta activitat es treballa amb l’ordinador i el simulador de circuits de forma grupal. 

S’ha de verificar al simulador que el circuit lògic calculat a l’activitat de grup 3 funciona 

correctament. 

Al principi de la sessió 9 s’entreguen als diferents grups l’activitat 3 corregida per iniciar 

l’activitat 4 amb l’ordinador. En el cas que el circuit calculat per algun grup estigués malament 

els hi proporciono amb l’activitat 3 corregida la solució correcta de la seva activitat perquè 

puguin realitzar l’activitat 4. 

Al finalitzar la sessió cada grup ha de gravar en el llapis de memòria del professor el 

fitxer treballat per ser avaluat. 

Comentar que durant la sessió vaig trucant a l’alumnat individualment per fer alguna 

qüestió de l’activitat 3 i controlar així si ha treballat amb el seu grup aquesta activitat o no. 

 

4rt. ESO                                         TECNOLOGIA                    Activitat de grup 4 

                “Prova al simulador del circuit dissenyat”                                  Grup:             

 
1.- Fent servir l’ordinador i el software de simulació “Crocodile” dibuixar i provar el circuit 

dissenyat a l’activitat de grup 3. Anoteu les conclusions a sota i graveu el fitxer a l’ordinador i al 

llapis de memòria del professor. 

 

Conclusions: 

 

Notes: 

Apliqueu les entrades A,B,C i D d’acord amb el sistema emprat en anteriors activitats  fetes 

amb el simulador Crocodile. 

Connectar la sortida del vostre circuit al segment del display que us ha sigut assignat a cada 

grup.  

Si, per exemple, heu d’activar el segment “a”, caldrà connectar la sortida del vostre circuit al 

display de la següent forma: 
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Heu de afegir 4 components perquè el display a set segments sigui operatiu: 

 

1.- El component display de set segments el trobare u a la llibreria del “Crocodile”: 

Parts library – Electronics – Analogue – Light Outputs – Seven segment display. 

 

2.- El component resistència de 100 ohms el trobare u a la llibreria del “Crocodile”: 

Parts library – Electronics – Analogue – Passive Components – Resistor 

 

3.- El component “0V” el trobareu a la llibreria de l “Crocodile”: 

Parts library – Electronics – Analogue – Power Supplies – Zero volt rail 

 

4.- El component “IC2a (4050)” el trobareu a la lli breria del “Crocodile”: 

Parts library – Electronics – Digital 4000 Series – Buffers & Drivers – Non-inverting buffer 

 

4.2.2.5.Activitat d’ampliació. 

 

Aquesta activitat d’ampliació ha estat dissenyada inicialment en atenció a la diversitat, 

però finalment els continguts necessaris per la seva realització no han estat explicats i s’ha 

resolt no incloure-la ni avaluar-la. 

De fet acabant l’activitat 4 resolem el treball ABP. El que permet aquesta activitat 5 

d’ampliació és optimitzar el circuit i reduir el cost del mateix fent servir menys elements, per la 

qual cosa no és indispensable per arribar al objectiu que demanava el plantejament inicial del  

treball ABP. 

4rt. ESO                                         TECNOLOGIA                    Activitat de grup 5 – “d’Ampliació” 

                        “Simplificació funció de sortida i optimització del disseny”              Grup:             

 

1.- A partir de la taula de la veritat definida en l’activitat 2 de grup heu de: 

 

A) Extreure i definir la funció lògica més reduïda possible aplicant el mètode de 

“Karnaugh”.   

 

B) Dibuixeu el circuit lògic amb portes lògiques que verifica aquesta funció de sortida. 
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4.2.3.Creació d’un bloc a internet d’intercanvi d’i nformació i consultes. 

 

Tres dels quatre problemes plantejats en l’activitat ABP han de ser  treballats fora de 

classe, per la qual cosa he ofert als diferents grups, en la primera sessió,  la possibilitat de fer 

servir un bloc a Internet per poder fer consultes al professor, permetre l’intercanvi d’informació 

entre els diferents grups i el professor i accedir a documentació o recursos relacionats amb els 

continguts de la unitat didàctica. Això també ens permetrà potenciar l’ús de les TIC i treballar la 

competència digital. 

Per a la creació del bloc s’ha utilitzat la pàgina web http://blogspot.es que permet  de 

manera gratuïta crear un bloc personal on es pot compartir informació a Internet i ser 

accessible per qualsevol usuari. 

L’adreça del bloc que s’ha creat és: http://bcd-7segments.blogspot.com 

A més s’ha ofert a l’alumnat una adreça de correu electrònic 

(bcd.7segments@gmail.com) per fer consultes sobre l’activitat ABP o facilitar l’entrega dels 

exercicis resolts via fitxer informàtic. 

A continuació (Fig.1) es pot visualitzar la pantalla inicial que s’observa una vegada 

accedim per primera vegada al bloc: 

 

Fig.1 - Pantalla inicial del bloc. 

A dalt de tot podem observar el títol de l’activitat ABP “Descodificador BCD a 7 

segments” i a continuació l’àrea on es visualitzen diferents adreces web. Aquestes adreces són 

accessos a webs d’informacions interessants per consolidar coneixements i fer exercicis 

relacionats amb els continguts de la unitat didàctica. 
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A la següent figura (Fig.2) es podem visualitzar altres característiques del bloc. A 

l’esquerra  les dades personals del creador del bloc, el arxiu del bloc amb l’històric de totes les 

entrades realitzades per a consultar per setmanes i, finalment, a la dreta es veu un detall 

d’algunes entrades fetes per part meva amb continguts concrets de la unitat didàctica i l’enllaç 

a la informació, que potser un fitxer, un accés a un vídeo informatiu o bé una web. 

 

Fig.2 – Pantalla d’entrades i arxiu del bloc. 

Una de les utilitats del bloc es compartir informació o resoldre dubtes sobre alguna de 

les entrades obertes pel professor. 

A la següent figura (Fig.3) podem visualitzar un exemple de les consultes i comentaris 

fets per un parell d’alumnes i la resposta posterior del professor. 
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Fig.3 – Exemple de comentaris introduïts al bloc. 

Per últim, al final del bloc (Fig.4), podem trobar una enquesta opcional cap els usuaris 

que fan servir el bloc. És una manera interessant d’oferir la possibilitat de tenir una avaluació 

del contingut i la utilitat que ha ofert als usuaris i analitzar posteriorment els resultats. 

 

Fig.4 – Pantalla de l’àrea de valoració del bloc. 
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5. Avaluació de resultats.  

 

5.1.Resultats acadèmics de la unitat didàctica. 

 

El 45% de la nota final individual la determina l’examen individual sobre els continguts de la 

unitat didàctica. Aquest examen ha sigut tipus test de 15 preguntes (totes les preguntes amb 4 

opcions de possible resposta i només una és correcta). 10 preguntes amb un valor  de 0,5 

punts per pregunta correcta  i 5 preguntes amb un valor de 1 punt per pregunta correcta. Per 

pregunta no contestada 0 punts. Per resposta incorrecta es treuen 0,166 punts i 0,333 punts 

respectivament. Els resultats es mostren a la Fig.5. 

 

Fig.5 – Resultats examen individual tipus test de la UD. En percentatge d’alumnes/as 

 

Fig.6 - Resultats treball ABP grupal de la UD. En percentatge d’alumnes/as. 

Les notes obtingudes per l’alumnat al treball ABP es mostren a la figura anterior (Fig.6). 

El pes de la nota del treball ABP en el total de la unitat didàctica és del 30%. Es pot observar 

que en general han aprovat un gran percentatge d’alumnes. S’ha treballat bé i els exercicis de 

grup s’han entregat d’acord amb els dies establerts normalment. De fet la nota de grup ha sigut 

la mateixa per a tots els membres del grup sense diferenciar en aquesta nota l’alumne/a que ha 
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treballat més o menys dins del grup. Aquest aspecte individual s’ha aplicat en la nota d’actitud, 

participació i aportacions que es pot veure a la Fig.7: 

 

Fig.7 – Resultats d’actitud, participació i aportacions. En percentatge d’alumnes/as 

Es pot observar la la Fig.7 que el nombre de aprovats en aquest apartat ha sigut molt 

baix degut a dues raons bàsiques. Una ha sigut l’actitud i participació en el treball de grup. Els 

controls individuals en les activitat de grup ha reflectit que molts alumnes no havien treballat 

gaire en les activitats de grup. També ha penalitzat molt la falta de participació i aportacions al 

bloc creat i destinat per al treball ABP. El pes d’aquesta nota en el total de la unitat didàctica és 

del 10%. 

 

Fig.8 – Resultats de revisió i correcció de deures individuals. En percentatge d’alumnes/as. 

Per últim s’han afegit els resultats obtinguts en el control de la realització dels deures 

individuals. A la Fig.8 es pot observar que els resultats no són dolents. Aquest punt s’ha 

introduit en la nota final de l’alumnat amb un pes del 15% perquè realment era uns dels greus 

problemes detectats, en aquest grup, al període d’observació i intervenció acompanyada. 

En els següents punts analitzaré el resultat de la nota final de la unitat didàctica 

d’Electrònica Digital però comparant resultats amb els d’altres unitats didàctiques ja avaluades 



Unitat Didàctica d’Electrònica Digital a 4rt ESO introduint la 

metodologia ABP per afavorir la motivació i la millora dels 

resultats d’aprenentatge atenent a la diversitat.                   Pàgina | - 32 - 

anteriorment en l’alumnat del meu grup i amb els resultats trets pels companys de l’altre grup 

que ha treballat els mateixos contiguts d’Electrònica Digital però amb un altre professor. 

 

5.1.1. Comparativa amb els resultats de l’altre grup de 4r t d’ESO. 

 

 

Fig.9 – Resultats alumnat del meu grup 4rt.OB que han fet el treball ABP. En percentatge 

d’alumnes/as. 

 
Fig.10 – Resultats alumnat grup 4rt.IT1 (d’altre professor). No han fet el treball ABP. En 

percentatge ’alumnes/as. 

 

A la figura Fig.9 tenim els resultats finals de la unitat didàctica en el meu grup. Per 

comparar he afegit els resultats obtinguts per l’altre grup de 4rt d’ESO a la Fig.10. 

L’avaluació que s’ha fet al meu grup és coneguda del punt anterior. En canvi a l’laltre 

grup les consideracions són les següents: 

•  Han treballat amb el professor de Tecnologia que fa 4rt d’ESO normalment. 

•  Els continguts donats han sigut els mateixos que jo he donat al meu grup. Fins i 

tot els continguts suprimits també s’han suprimit en aquest grup. 

•  No han fet el treball ABP. 
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•  La nota final de la unitat didàctica és el resultat de l’examen tipus test, que ha 

sigut el mateix examen que he posat jo a l’alumnat del meu grup. 

Analitzant els resultats observo el següent: 

� El resultat de l’examen tipus test del meu grup ha estat pitjor (figura 5 pel meu 

grup i figura 10 per l’altre grup), amb un 12% menys d’aprovats, encara que el 

percentatge d’estudiants amb qualificació superior a 4 (qualificacions entre 4 y 

10) ha estat molt similar (59% en front del 62%). S’ha de tenir en consideració 

que, actualment, l’alumnat que té una nota final a la unitat didàctica inferior a 4 

punts ha de fer una recuperació i no pot fer mitjana amb la resta de notes tretes 

a les altres unitats didàctiques tractades al mateix trimestre. 

� Aquests resultats a l’examen han estat comparativament molt millor que els 

obtinguts pel meu grup a l’examen de la unitat didàctica “Electrònica analògica” 

que es va fer a continuació de la meva unitat i que ni vaig impartir ni va utilitzar 

el treball ABP (els resultats es presenten a la figura 11). 

� La nota de grup del treball ABP si que ha permès pujar la nota a molts alumnes 

que a l’examen tipus test havien tingut pitjors resultats. Aquesta és la raó per la 

qual el percentatge d’alumnes amb qualificació inferior a 4 (i que tenen que fer 

un examen de recuperació d’aquesta unitat) a la qualificació final de la unitat 

sigui molt inferior al percentatge d’alumnes amb qualificació inferior a 4 a 

l’examen. S’ha de tenir present que amb el treball ABP es tenen en compte a 

l’hora d’avaluar aspectes que han treballat els alumnes (per exemple, la 

utilització de simuladors) que no es poden avaluar amb un examen tipus test.  

� Un aspecte positiu del treball ABP és que no ha generat problemes al grup i 

han acceptat de bon grau la nova metodologia. 

 
Fig.11 – Resultats UD “Electrònica Analògica” als grup IT1 i al meu grup OB. En 

percentatges d’alumnes/as. 
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5.2.Resultats de l’enquesta elaborada per a l’alumn at. 

 

A continuació es descriu el qüestionari complet i els seus resultats. Ha estat omplert per 

l’alumnat al final de la darrera sessió de classe amb ells: 

 
Taula 3 
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Després de llegir els resultats de l’enquesta anterior puc fer els següents comentaris a 

destacar: 

•  El professor ha sigut ben valorat en el sentit d’haver escoltat i ajudat a resoldre les 

consultes que l’alumnat ha presentat.  

•  L’alumnat ha considerat molt adients els recursos i mitjans de suport que s’han fet 

servir al desenvolupar la unitat didàctica. 

•  El sistema d’avaluació emprat té els mateixos percentatges d’alumnat al que li agrada 

que d’alumnat al que no li agrada. Al menys observem que ha plantejat dubtes a 

l’alumnat. 

•  L’alumnat ha considerat que els problemes de grup plantejats en el treball ABP han 

sigut senzills de fer. 

•  Com ha passat amb el sistema d’avaluació, l’alumnat es divideix pel que fa a si el 

treball ABP ha ajudat o no a entendre els contiguts explicats durant la unitat didàctica. 

Potser aquesta pregunta no ha estat ben plantejada inicialment. 

•  El bloc creat a Internet no ha semblat adient i no s’ha fet servir gaire per la majoria de 

de l’alumnat. Això és un punt important a analitzar. 
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6.Propostes de millora. 

 

Analitzats els resultats del punt anterior es proposen una sèrie de propostes de millora 

per a futures intervencions i aplicacions de la metodologia ABP: 

•  Enquesta prèvia de coneixements: 

Malgrat tenir clar que l’alumnat no havia fet mai electrònica digital i que no calia fer 

aquesta enquesta, no tots els grups arriben amb el mateix nivell de coneixements, per la 

qual cosa esdevé interessant preparar-ne una i introduir-la inicialment a l’alumnat. Això ens 

ajudarà a conèixer i confirmar el punt de partida del nostre alumnat en tots els aspectes 

que es vagin a treballar dins la unitat didàctica. 

•  Sistema d’avaluació: 

L’alumnat ha conegut des del primer dia el sistema d’avaluació però la resposta sobre 

aquest tema a l’enquesta rebuda de l’alumnat ha reflectit dubtes sobre el mateix en una 

part important de l’alumnat. Caldria definir a l’alumnat més concreció en què  i com 

avaluem exactament conceptes com l’actitud, participació i aportacions així com la 

realització de deures. En el cas concret de l’actitud, participació i aportacions només ha 

aprovat el 9% de l’alumnat (veure Fig.7) i en part ha estat per desconeixement dels 

aspectes concrets que s’han avaluat en aquest apartat. 

•  Nous mitjans didàctics o de suport: 

La creació del bloc a Internet en aquesta unitat didàctica, per donar recolzament a 

l’alumnat, sobretot en el treball ABP, no ha estat tan útil com era de preveure. Les 

connexions al bloc per a realitzar consultes han sigut mínimes i d’acord amb els resultats 

de l’enquesta la visualització i utilització del que havia allà penjat no ha arribat als objectius 

que es pretenien inicialment. En properes intervencions aquest tipus de recurs s’hauria de 

substituir, per exemple, fem  treballar als grups a classe en alguna sessió que serveixi per 

aclarir consultes o donar instruccions per a la correcta evolució del treball ABP. Altre opció 

és obligar a l’alumnat a treballar amb el bloc forçant a fer alguna intervenció sobre un tema 

proposat i que sigui motiu d’avaluació. 

•  Avaluació del treball ABP: 

La nota final del treball ABP ha estat la mateixa per tots els membres del grup. En 

general s’ha detectat que en alguns grups hi havia gent que portava tot el pes del grup i 

d’altres que participaven menys. Malgrat que això ha estat contemplat en la nota individual 

d’actitud  i participació caldria tutoritzar i controlar més el treball dels diferents membres 

dels grups i aplicar, si cal, notes individuals i més ajustades a la realitat als diferents 

membres d’un mateix grup.  

•  Millora dels resultats d’aprenentatge: 

El treball ABP ha aportat una novetat en la forma de treballar a l’alumnat que, en 

general, ha estat ben acceptada. A més els resultats acadèmics d’aquest treball han sigut 

suficientment bons. De fet els grups han treballat bé i han complert les dates establertes en 

les entregues de les activitats demanades. La nota final amb el nou sistema d’avaluació ha 
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ajudat a millorar raonablement els resultats acadèmics i l’alumnat ha hagut de treballar de 

manera constant durant tota la unitat didàctica per aconseguir-ho. Abans s’ho jugaven tot 

en un únic examen al final de la unitat sense haver controlat i valorat el treball desenvolupat 

per l’alumnat en el transcurs de la unitat didàctica.  

Cal comentar que en aquest grup el treball ABP ha sigut molt guiat per part del 

professor al considerar que la seva aplicació es feia a l’ESO. Potser en properes ocasions 

seria interessant  deixar a l’alumnat més autonomia per resoldre problemes més oberts on 

calgui una major aportació dels grups a la resolució dels problemes que siguin plantejats. 

Potser aquest ha sigut el motiu de que en la enquesta passada a l’alumnat aquests hagin 

contestat que han trobat senzilles les activitats ABP plantejades. 

•  Ús de l’aula de Tecnologia: 

En aquesta unitat didàctica i en el treball ABP s’ha fet ús de simuladors de circuits fent 

ús de l’ordinador. No s’han pogut fer pràctiques reals amb components reals a l’aula de 

Tecnologia per dues raons essencials, la primera, el nombre reduït d’hores que el 

departament ha definit en el seu programa per aquesta unitat didàctica i,  la segona, perquè 

l’alumnat no acostuma a fer pràctiques a l’aula de Tecnologia i calia perdre un temps 

addicional explicant l’ús de la placa “protoboard” utilitzada per al muntatge de components 

electrònics. En futures intervencions caldria preveure aquest aspecte i resoldre aquest punt 

portant a l’alumnat a l’aula de Tecnologia en alguna de les sessions pràctiques. 
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7.Conclusions i valoració personal. 

 

Una vegada finalitzada l’experiència docent al centre i, més concretament amb aquesta 

unitat didàctica, haig de comentar una sèrie de conclusions i valoracions al respecte que 

descriuré a continuació: 

•  La meva impressió durant les classes és que m’he sentit còmode treballant els 

continguts de cada sessió. En general l’hora de classe s’ha passat molt ràpid i mai he 

sentit la necessitat de que arribés el final de la classe. 

•  El fet de portar la temporalització treballada i preparada m’ha ajudat molt. He pogut 

aplicar la pràctica reflexiva després de cada sessió per intentar corregir o millorar 

aspectes a les properes sessions. 

•  Estic content amb el grup amb el que he treballat. De fet no han creat gairebé mai cap 

problema important a classe i han entès bé l’objectiu del treball ABP plantejat, han 

creat els grups de treball sense dificultats i a més han treballat en grup durant tota la 

unitat sense trobar conflictes interns greus entre ells. Només algun petit problema en 

algun grup que sempre s’ha pogut solucionat parlant amb ells. 

Si he trobat que es sentien molt més còmodes quan tu portaves tot el pes de la classe i 

ells es limitaven a escoltar i/o copiar. De totes formes he intentat sempre evitar això 

encara que arribaven moments en que no hi havia més remei que fer-ho. 

•  M’ha sobtat molt que no hagin fer servir l’eina del bloc. Haig de dir que quan la vaig 

crear estava molt il·lusionat amb ella, però a mesura que passaven els dies i veia que 

l’alumnat no participava em sentia bastant decebut. No he acabat d’entendre bé perquè 

sent els fills de l’era d’Internet, les TIC i les xarxes socials, com no podien donar vida al 

funcionament del meu bloc en el seu benefici. Potser el problema ha sigut la forma 

d’introduir-lo i d’explicar la seva funcionalitat, en la que mai l’he imposat com d’accés 

obligatori. 

•  Al començament m’ha costat prendre el domini del grup en alguns moments. Quan 

explicava, molt sovint, grupets de dos tres alumnes xerraven en veu baixa molestant a 

la resta. Havia d’avisar vàries ocasions demanant silenci. Poc a poc, a mesura que 

passaven els dies tot això s’anava normalitzant.  

•  Respecte al treball ABP desenvolupat crec que el tornaria a repetir aplicant les 

correccions o millores que calguin. M’ha agradat fer-ho i també com l’alumnat ha 

participat. Crec que és una metodologia molt adient per anar introduint-la al darrer curs 

de  l’ESO i sobretot al Batxillerat. De fet és una metodologia més emprada a estudis 

unitersitaris, on l’alumnat ja té més autonomía i capacitat d’análisi, i l’objectiu és fer a  

l’alumnat més protagonista del seu aprenentatge, i crec que a  4rt d’ESO o a Batxillerat 

és un bon moment perquè l’alumne vagi prenent consciència d’això. També s’ha de 

tenir present, respecte el treball ABP, que com qualsevol altre metodologia activa 

d’aprenentatge, requereix un entrenament tant per part del professor com per part de 

l’alumnat. 
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8.Agraïments. 

 

En primer lloc haig de donar les gràcies a tot el personal de l’institut on he desenvolupat 

el contingut d’aquest treball fi de màster per l’atenció donada. Des del conserge fins la directora 

i coordinadora del centre. Destaco en particular el meu tutor de pràctiques, que en tot moment 

m’ha donat molt suport i total llibertat en la realització de la meva tasca dins el centre. 

Haig de fer menció especial als meus alumnes de 4rt d’ESO, amb els que he passat 

més temps. La veritat és que ha sigut poc temps amb ells, però intens i crec que bastant 

aprofitat. Em queda un bon record de tothom. 

La veritat és que l’arribada al centre no hauria sigut la mateixa sense passar primer per 

les primeres classes del màster. Hem de dir que els meus professors m’han fet treballar molt, 

però sense dubte que moltes de les coses apresses m’han permès entendre molt millor tot el 

que envolta al món de l’ensenyament a secundària i batxillerat. 

Per últim un record especial també pel meu tutor de Pràcticum i Treball Fi de Màster, al 

qui agraeixo les impressions que vam compartir el dia que vam tenir la primera reunió a 

l’institut,  junt amb el meu tutor de centre, i tot el seguiment i recomanacions fetes per ajudar-

me en l’elaboració correcta d’aquest Treball Fi de Màster.  

El darrers agraïments van destinats a la meva família als que haig de donar les gràcies 

i demanar perdó alhora pel temps que aquest treball ha impedit que el pogués dedicar i 

aprofitar amb ells.   
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