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PRÒLEG 

 
Aquesta memòria del Treball Final de Máster està desenvolupada dins el Màster en Formació 
del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i 
Ensenyament d’Idiomes, l’especialitat de Formació Professional. Aquesta memòria s’ha fet amb 
una gran quantitat d’informació, amb una certa quantitat d’imponderables, amb dubtes i amb 
resurreccions d’energia, amb exaltacions, amb desenganys, amb reserves de memòria 
involuntària, amb moltes hores davant d’una pantalla, d’uns llibres, amb moltes voltes sobre 
una mateixa idea,... amb tota una alquímia docent.  
 
Si bé la meva vocació per la docència va ser sobtada, tot i tenir uns avis al país basc que van 
se mestres de poble, poble, des de les hores no hi hagut res que m’hagi fet canviar el plaer de 
generar aprenentatges. Imagino que la sort m’ha acompanyat, ja que la meva experiència com 
a docent ha estat quasi sempre molt gratificant. És impressionant veure l’evolució de les 
persones en vers a l’aprenentatge d’una llengua, per exemple. No cal afegir la diferència 
espectacular que hi ha entre l’ensenyament de l’espanyol com a llengua estrangera a nens o a 
adults a l’hora dels resultats i molt més entre l’ensenyament realitzat a la nostra ciutat comtal 
Barcelona o a la ciutat dels bens a Nova Zelanda. 
 
Després d’haver estat durant molts anys “demanant” als públics objectius, establerts per 
departaments de màrqueting, és a dir, venent publicitat directa o indirectament, vaig tenir la 
necessitat de “donar”. La meva llicenciatura en ciències de la comunicació, la branca de 
Publicitat m’ha portat pels mons de les agències de publicitat durant molts anys, fins que el 
moment de canvi va venir marcat per un cansament no justificat. Una imperiosa necessitat de 
renovació professional on substituir el concepte generador de necessitats pel concepte 
generador d’aprenentatges.  Per a mi l’ensenyament és donar part de mi, és compartir els 
coneixements que jo tinc amb les persones que estan interessades en aprendre’ls. És 
transmetre amb alegria uns coneixements. És fer interessant, important i divertit un currículum. 
Les males actituds dels alumnes, els conflictes, els problemes que la docència genera, doncs 
com a la vida mateixa, anar solucionant-los en la mesura que la meva experiència com a 
docent i com a persona vagi creixent. 
 
Però amb l’avantatge que em suposa haver treballar 10 anys en publicitat actualment disposo 
de la possibilitat de demanar a algunes empreses la seva col·laboració amb el centre per a 
contribuir en un millor aprenentatge dels alumnes. Parlem de conferències, visites a agències o 
qualsevol activitat que aporti motivació i realisme als ensenyaments plantejats en l’especialitat 
que em correspon per formació i, en definitiva, a les metodologies de treball plantejades en 
aquesta memòria. 

No vull tancar aquest pròleg sense agrair a l’UPC, i a tots els seus professors, la possibilitat de 
cursar aquest Màster i adquirir els coneixements bàsics i necessaris per continuar una nova 
professió amb la il·lusió de seguir formant-me per millorar el present i el futur. Aquesta memòria 
m’ha ajudat a veure realment l’enorme tasca que hi ha darrera i davant d’ una classe. El 
seguiment d’unes metodologies senzilles però a la vegada força motivadores, activa al nostre 
alumnat, a vegades adormit, i els pronostica uns aprenentatges més arrelats que milloraran el 
posicionament de rendiment escolar al nostre país. 
  
Desitjo que la present memòria aporti als lectors eines o idees aplicables als seus 
ensenyaments que facilitin la tasca diària de l’educació de la nostra societat.  

 
A tots i a totes, moltes gràcies. 
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1. INTRODUCCIÓ 

Un dels principals indicadors dels nivells de desenvolupament i de l'estat del benestar d'un país 
és la qualitat del sistema educatiu. Proveir d'una escolaritat universal és actualment un punt 
bàsic, però que a més, aquesta escolaritat tingui la capacitat d'estimular el desenvolupament 
integral dels nens i dels joves és potser un dels punts pendents al nostre país. Vivim en un món 
globalitzat, molt competitiu, força canviant que demana professionals disposats a formar-se 
contínuament i a ser capaços d'innovar, adaptar-se a les noves innovacions i a més, a ser 
flexibles per manejar-se còmodament en un entorn molt diferent del que hi havia fa poques 
dècades. Els imperatius de la producció flexible requereixen treballadors amb capacitat per alts 
nivells d’autonomia i participació de grup, vinculats cada cop més a un entrenament d’habilitats 
fonamentals. 

Les dades ens demostren que Espanya no està a l'alçada a nivell educatiu, tenim un fracàs 
escolar per sobre de la mitjana europea, veure Informe PISA 2009

1
 i tot i que hi ha un gran 

nombre de persones que, preocupades pels motius d'aquest fracàs, elaboren informes i 
analitzen la situació, no s’acaba de trobar la solució perfecta. 

Aquest és el motiu que m’ha portat a realitzar aquesta memòria; l’actual fracàs escolar i la seva 
vinculació amb les metodologies utilitzades actualment a les aules. En el treball recollirem una 
metodologia d'ensenyament i aprenentatge (E/A en endavant)  basada en la motivació de 
l'alumne i del professor amb el constant reconeixement de la tasca realitzada que provoca 
l'esforç individual. No és nova, és simplement una metodologia força utilitzada en els 
aprenentatges d'idiomes i que considero que és quasi totalment aplicable i adaptable a 
qualsevol assignatura. Estic parlant de l’Aprenentatge basat en l’enfocament per tasques junt 
amb el desenvolupament de les quatre destreses que veurem més endavant. 

Inicialment, als apartats 2.1, 2.2 i 2.3,es desenvoluparà el concepte de fracàs escolar i les 
seves possibles causes. Posteriorment, a l’apartat 2.4 veurem les diferents metodologies d’E/A 
hagudes al llarg de la història  fins arribar a les metodologies actuals i així podrem situar-nos on 
ens trobem actualment (apartat 2.5) i quines metodologies s’estan fent servir a les aules avui 
en dia, sota el meu punt de vista i la meva recent experiència. Aquest serà el punt de partida,  
la definició del problema. Dins del punt de la solució del problema, he dividit en un primer 
apartat 3.1. on parlarem de la motivació de l’alumnat,  els posteriors apartats, el 3.2 i el 3.3 els 
aprofitaré per desenvolupar dues metodologies d’E/A que les considero vàlides a l’hora de 
trobar una solució al problema. I ja per finalitzar aquest punt, a l’apartat 3.4 desenvoluparé la 
metodologia d’E/A d’una llengua estrangera, Aprenentatge basat en l’enfocament per 
tasques  amb el seu corresponent exemple d’una classe d’espanyol com a llengua estrangera 
fent servir aquesta metodologia. El resultat de la memòria, el punt 4, ens aportarà un exemple 
d’aplicació de la metodologia d’E/A d’una llengua estrangera a una assignatura en particular 
dels ensenyaments de FP en els que estic enfocant la meva formació. Es tancarà el treball amb 
les conclusions al respecte. 

Els motius que m’han portat a realitzar aquest projecte han estat el descobriment de les actuals 
metodologies d’E/A utilitzades als centres de Formació Professional on he realitzat les meves 
pràctiques. La manca de motivació per part de l’alumnat és palpant i comprenc que als 
estudiants els porti al desinterès i a l’abandonament. Evidentment, no faig referència a totes les 
classes, ni a tots els professors, però sí he sentit aquesta desmotivació com a observadora dels 
meus futurs col·legues de professió. I com a tal, m’ha creat una inquietud: què puc fer jo per 
millorar les meves futures classes? Com a professora d’una llengua estrangera, que ja fa més 
de 8 anys que imparteixo, sempre he considerat dues coses com les més importants per què 
un professor gaudeixi la sessió; tenir una bona classe ben preparada amb una metodologia 
coherent i tenir “cartes a la màniga” per provocar una motivació en determinats moments. I el 
que és més important, si jo gaudeixo, ells gaudeixen i els alumnes construeixen el seu propi 
coneixement amb diversió però sense descontrol. 

                                                             
1
 http://www.pisa.oecd.org/document/61/0,3746,en_32252351_32235731_46567613_1_1_1_1,00.html#Country_notes  

 

http://www.pisa.oecd.org/document/61/0,3746,en_32252351_32235731_46567613_1_1_1_1,00.html#Country_notes
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Però reconec que trobar la solució ideal a un dels principals problemes d’educació en aquest 
país, davant de tants catedràtics, economistes, professors, educadors, etc que estan treballant-
hi a temps complert, és massa agosarat per part meva. Però, si al llarg d’aquesta memòria 
aconsegueixo aportar un granet de sorra, per molt petit que sigui, per a la millora de les actuals 
metodologies d’E/A especialment amb la línia d’incrementar el nivell de motivació dels alumnes, 
i en un futur, aconseguir una reducció, per mínima que sigui, en el fracàs escolar, haurà valgut 
la pena tot el treball i el seu esforç. 
 

2. DEFINICIÓ I CONTEXT DEL PROBLEMA 
 

2.1. Fracàs escolar  
 

No fa més de 50 anys on en aquest país ningú no es sorprenia quan milers d’estudiants 
deixaven l’escola per incorporar-se al món agrari i industrial els joves i al domèstic les joves. Hi 
havia una educació primària per a tots i una secundària i superior a la que només arribaven uns 
quants privilegiats.  La Llei General d’Educació (LOE) del 1970 disposava una escolarització 
obligatòria fins els 14 anys en contra dels 12 anys com es feia anteriorment. Posteriors 
reformes educatives modifiquen l’escenari educatiu espanyol, però no va ser fins la Llei Orgànic 
General del Sistema Educatiu (LOGSE) al 1990 on es realitza una profunda reforma que amplia 
l’escolaritat obligatòria i gratuïta fins els 16 anys. Una creixent pressió política vinguda d’Europa 
estenia al conjunt de la població l’accés a l’escolaritat amb el convenciment que el capital humà 
d’un país és igualment important o més per al seu desenvolupament i la competitivitat que el 
capital físic i econòmic. Convenciment que perdura en l’actualitat i segueix sent motiu de 
preocupació com podem veure, entre molts altres, en el recent article del Professor de la 
Facultat de Economia IQS, Universitat Ramón Llull, Ricardo Úbeda Está demostrado, y es 
lógico, que a mayor cantidad y calidad de capital humano existe mayor productividad y 
competitividad

2
 

Però aquesta generalització de l’ensenyament secundari s’ha revelat com una tasca complexa i 
que les dificultats no només són per les classe baixes, les quals abans no hi podien accedir i no 
preocupava, sinó també, en bona mesura i cada cop més, en les classes mitjanes. Així és com 
el fracàs escolar ha passat a ser un problema acceptat per tothom i motiu de preocupació 
social. 

Actualment la consellera d’Ensenyament Elena Rigau ha encarregat a diferents col·lectius la 
redacció d’informes amb l’objectiu de diagnosticar amb precisió les causes de les xifres del 
fracàs escolar català (un 31,2% dels nostres joves de entre 18 i 24 anys no disposa del títol 
d’ESO, quan la mitja europea és del 14,4%). Aquests informes, redactats per la junta de 
directors de secundària, disposa de dos nivells; un de caràcter social i un altre de caràcter 
acadèmic i organitzatiu on els directors proposen solucions als molts problemes detectats. Amb 
gran sentit comú, els directors proposen, per exemple, simplificar i reduir el currículum de les 
etapes obligatòries per potenciar els aprenentatges bàsics. Sembla ser que al voltant del 30% 
dels alumnes no aconsegueix aprendre a llegir i a escriure correctament al final del cicle de 
primària. La simplificació de les assignatures pretén assegurar un sòlid aprenentatge de la 
lectura, l’escriptura, el càlcul i el raonament matemàtic en les primeres etapes escolars. Els 
directors també realitzen en el seu informe una anàlisi del marc social que influeix en els 
comportaments i en els valors dels alumnes: determina els seus hàbits, condiciona la seva 
actitud davant l’estudi. Intueixen  també que els problemes actuals podrien disminuir gràcies a 
la crisi econòmica, ja que aquesta podria contribuir a revaloritzar l’aprenentatge acadèmic.

3
 

Personalment opino que és un bon principi per a l’educació del país potenciar els 
aprenentatges bàsics. Saber llegir i escriure correctament és la base per a qualsevol estudi 
posterior, així com el càlcul i el raonament matemàtic. I, si em permeten les autoritats, no 
igualar a la baixa, si no, tot el contrari; assegurar-se’n que mai ningú no es queda darrera, que 
tothom vagi com el millor nen. Però de totes maneres amb les darreres retallades plantejades 

                                                             
2
La educación, todo un tesoro. Ricardo Úbeda. El Periódico 29 de marzo de 2011 

3
 La Vanguardia Editorial 11 d’abril. “Sostienen los directores de secundaria” 
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darrerament pel govern, entre elles la sisena hora a Primària, serà més difícil consolidar la base 
necessària per tirar endavant. Haurem d’esperar per veure què passa. 
 

2.2. Definició del terme fracàs escolar 
 

Però tornem al context del problema, ja que parlem de fracàs escolar, anem a intentar definir 
aquest concepte. Els autors i autores especialitzats en el tema del fracàs escolar coincideixen 
en qualificar el concepte de fracàs escolar d’imprecís i ambigu. D’entrada, se’n discuteix el 
contingut semàntic respecte del seu antònim –“l’èxit escolar”- a causa de la negativitat implícita 
(Marchesi, 2004), però també per ser un significat construït culturalment i social que determina 
la percepció d’aquest fenomen en termes d’exclusió social, i en el qual intervenen més agents 
que l’escolar

4
. El terme fracàs escolar porta a debat sempre. Per a uns consisteix en no acabar 

l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) i per a uns altres no acabar l’educació secundària 
post obligatòria. I més s’inclou totes les maneres de suspens, repetició o retard. És possible 
que un estudiant que repeteix curs acabi cursant una carrera universitària, i el que avui està 
sumant al percentatge de fracàs escolar no acabi sent-ho. ¿Estem parlant de fracàs escolar 
quan els alumnes suspenen les assignatures pel seu desinterès a un estudi concret?. 
Personalment considero que l'estudi és un procés que cada persona fa a un ritme personal i 
independent dels demés. Cada alumne te una sèrie de capacitats i limitacions, i per tant, uns 
mateixos continguts escolars no seran mai assumits d'igual manera per tots els alumnes.  
 
La versió més restrictiva de fracàs escolar és quan l’alumne no aconsegueix els objectius 
mínims plantejats per la institució. A Espanya un alumne que no aconsegueix acabar l’ESO surt 
de l’escola amb un certificat per haver-la cursat, però sense el títol de graduat que acredita 
haver-la superat. I la versió més àmplia d'abandonament o fracàs escolar seria el cas de tots 
els alumnes de entre 18 i 24 anys que no han completat cap educació secundaria post 
obligatòria, reglada i ordinària, és a dir, el batxillerat o els cicles formatius de grau mitjà. En 
general, es considerar abandonament el cas de qualsevol alumne que, per no haver aconseguit 
els títols post obligatoris, deixa d’estar matriculat en els ensenyaments ordinaris del nivell 
CINE

5
 1, 2 o 3A i 3B, el que a Espanya voldria dir que deixa o no arriba a estar-ho a l’ESO, el 

batxillerat o els cicles formatius de grau mitjà. L’exclusió dels ensenyaments CINE 3C
6
 porta 

problemàtiques i per això a Espanya es recorre al concepte “Abandonament Educatiu 
“Temprano” (AET), definit com abandonament de l’educació-formació, una alternativa al AEP 
(Abandonament Escolar Prematur) educatiu en comptes d’escolar, cosa que ens permetria no 
incloure en les xifres de fracàs escolar als que van a qualsevol tipus de formació. Val la pena 
assenyalar que al final de l’educació obligatòria, abunden las situacions tècnicament 
classificades com absentisme, ja que l’alumne continua matriculat, però que en termes 
substantius hauria de qualificar-se d’abandonament, si es que no va a classe o no apareix per 
les aules. 
 
Així dons, cóm podem considerar fracàs escolar de igual manera els alumnes que surten del 
sistema educatiu quan encara està dins de l’edat d’escolarització obligatòria (abans dels 16 
anys), amb els alumnes que han superat l’ESO però que son menors d’edat (16 o 17 anys), 
amb els alumnes que ja són mes grans d’edat (amb 18 anys o més)? 
 
Curiosament ens preocupem massa sobre un terme o un altre, però tot depèn de la manera en 
que la societat contempla el sistema educatiu. Resulta notable que el terme  fracàs sigui d’us 
comú a Europa, on el problema de l’abandonament i molt més l’abandonament referit a un 
objectiu post obligatori, s’ha convertit en un tema d’atenció en els darrers anys, mentre que els 
Estats Units quasi no es parla de fracàs i sí d’abandonament (dropout) (Figura 1). Podem 
suggerir la hipòtesi de que correspon preocupar-se per l’abandonament a una societat poc 

                                                             
4
Informe sobre el risc de Fracàs Escolar a Catalunya. Generalitat de Catalunya.Consell de Treball, Econòmic i Social de 

Catalunya. Jorge Calero Josep Maria Rañé. Barcelona 2010 
 
5
Classificació Internacional Normalitzada de l’Educació (en anglès ISCED, International Standard Classification) of 

Education), elaborada per la UNESCO i acceptada amb caràcter general per a les comparatives internacionals.  
Clasificación Internacional. Als nostres nivells, la preprimaria es 0, Primària és 1, secundària és 2 i segon cicle de 
secundària o secundària post obligatòria 3. 
6
 3C son els programes que donen accés als de nivel 5 (superior o terciaria) sino al mercat de treball, a altres programes de 

nivel 3 i a programes de nivel 4 (post secundària no superior o no terciaria). 
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classista, oberta amb un sistema educatiu que permet a tots continuar llarg temps mitjançant 
una pluralitat de vies i oportunitats, com succeeix  a la hightschool nord-americana, en la que 
s’espera que tots els alumnes estiguin fins els 18 anys encara que amb continguts i programes 
diferents. En canvi a Europa les societats es preocupen més pel fracàs, societats que encara 
tenen sistemes escolars segregats, en el que els alumnes es divideixen en branques clarament 
diferents davant el terme de l’obligatorietat

7
. 

 

Figura 1. Lisa Benson. The Washington Post 
 
La imprecisió d’aquest terme porta a aquesta memòria a optar per la concepció més àmplia ( o 
pot ser més restrictiva) del concepte fracàs escolar: quan l’alumne no aconsegueix els objectius 
mínims plantejats per la institució. Així doncs cada cop que una persona no aconsegueix els 
objectius escolars que la societat considera com a mínims convenients i exigibles, ens trobem 
davant un fracàs de la persona, de la societat, de la institució encarregada i de la família.  
 
Caldria, primer de tot, revisar aquests objectius mínims plantejats per la institució i veure si són 
reals i assolibles. Parlàvem abans de reduir i simplificar el currículum (punt 2.1), és un pas 
endavant o endarrere? Ajudem als nostres estudiants amb aquestes mesures? Deixarem 
aquestes preguntes sense respondre ja que encara “ha de ploure molt” per poder veure els 
resultats. 
 
 

2.3. Causes del fracàs escolar 
 
Ens centrarem ara en les causes que poden avocar els alumnes al fracàs escolar. Hi ha quatre 
grans grups de causes; unes vinculades a la societat en general, altres a la família, altres a 
l’escola o institució educativa i altres a les que podem dir la pròpia persona. 
 
1. Causes socials 

1.1. Pèrdua de valor cap els estudis, no es percep la relació entre estudiar y treballar. 
1.2. Satisfacció immediata, no es valora l’esforç ni la satisfacció que genera l’estudi 
1.3. Ser immigrant, mal escolaritzat prèviament, que parla un altre idioma. 

2. Causes familiars 
2.1. La classe social de la família, la professió, el nivell d’estudis, la situació laboral 
2.2. Relació amb pares fills, poca convivència amb els fills 
2.3. Expectatives de utilitat d’estudi i cultura. No hi ha sanció si es fracassa a l’escola. 
2.4. Famílies des estructurades i problemàtiques. 
2.5. Relació de la família amb el centre educatiu (primeres etapes) 

3. Causes institucionals 
3.1. Currículum comú obligatori, imposat i rígid que impedeix diversificar. Massa teòric i poc 

flexible. No hi ha alternativa per als que el rebutgen. 
3.2. Baix nivell educatiu en primària. 
3.3. Partició en l’educació. De primària a secundària, canvi de professor, d’escolar, etc. 
3.4. Metodologies aplicades. No hi ha renovació en la manera d’ensenyar, els professors 

estan poc formats pedagògicament i no saben com treballar la desmotivació de 

                                                             
7
Fracaso y abandono escolar en España. Colección de estudios sociales nº 29 Mariano Fernández Enguita, Luis Mena 

Martínez, Jaime Riviere Gómez Fundación ”la Caixa”, 2010 
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l’alumnat, atendre a la diversitat i ni tenen eines per solucionar tots els problemes 
relacionats amb el comportament a l’aula. 

3.5. Poca responsabilitat de les institucions respecte al tema de l’absentisme, per exemple, 
no es prenen moltes mesures amb els partes d’absentisme escolar que presenta el 
professor. 

3.6. La imatge del centre, que depenent de la seva reputació provoca concentració 
d’alumnes amb característiques determinades o bones o dolentes. 

4. Causes individuals 
4.1. Intel·lectuals, desajustament entre l’edat cronològica i intel·lectual, tant a nivell de 

deficiència mental com a nivell d’alumnes superdotats. 
4.2. Mancança d’una base sòlida en l’etapa anterior. 
4.3. Insuficiències en l’àrea verbal, comprensió i l’àrea d’execució manual. 
4.4. Diferències entre el propi coneixement i el del resta de la classe, genera avorriment i 

desmotivació. 
4.5. Desmotivació sense cap problema intel·lectual. L’alumne no es sent motivat per 

aprendre 
4.6. Problemes orgànics, una malaltia crònica, problemes d’insomni, un accident puntual, 

etc. 
4.7. Necessitats econòmiques (en etapes superiors) 
4.8. Trastorns mentals. Conductes disruptives. 

 
En funció de qui llegeixi aquestes causes, segurament afegiria algunes més o en trauria 
algunes altres. Per algunes famílies els motius principals del fracàs escolar dels seus fills seran 
els professors que no “ho fan be” per a d’altres serà el seu propi fill que és una “bala perduda”, 
pels alumnes seran els professors els culpables i el sistema en general, pels professors seran 
les famílies, etc. Crec que entre tots s’hauria de trobar la manera d’anar solucionant una per 
una en la mesura del possible de cadascú. 
Personalment opino que totes les causes detallades anteriorment contribueixen al fracàs 
escolar i són igualment importants i, per a mi,  atractives a desenvolupar i realitzar un estudi 
més detallat, però per motius de límits d’extensió de la memòria i d’altres, ens centrarem en les 
que respecte únicament a les metodologies aplicades pels professors a les aules i a la 
motivació de l’alumne, que és el que em preocupa més actualment. 
 
D’acord amb algunes recerques, com la de González (2005), les escoles difereixen en qualitat 
no pas per les diferències en la despesa de cada centre o el nombre d’alumnes per classe, sinó 
per les habilitats del professorat. Per aquest motiu, la vocació docent, la formació inicial i 
permanent, i les condicions de treball del professorat han de rebre una atenció especial 
(Blanca, 2008). En els darrers anys, a més, ha augmentat la perplexitat, desorientació i 
pessimisme del professorat de secundària davant del rebuig a l’aprenentatge escolar de part de 
l’alumnat i la crítica generalitzada a la professió. És el peix que es mossega la cua, si tenim un 
alumnat desmotivat, desmotiva al professor, aquest aplica metodologies sense esforç i encara 
desmotiva més a l’alumne, que el porta directament a un desinterès per la matèria i al 
conseqüent fracàs escolar (Figura 2). 
 
 
 
 
 

 

 

 
Figura 2. Motivació i fracàs escolar 

 
Els professors han de canviar davant d’aquest rebuig, on els alumnes ens estan dient que 
aprenen d’una altra manera i que no tots aprenen al mateix ritme, però les institucions els han 
de recolzar, donar l’autonomia per desenvolupar les capacitats i les habilitats necessàries per 
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poder atendre correctament amb aquesta diversitat actual. Per motivar, per generar un desig 
pel saber, per aconseguir un bon clima a l’aula, per proporcionar una atenció individualitzada i 
gestionar la classe amb ritmes diferents, necessitarem recolzament i temps. Al mateix temps, 
els actuals professors i els venidors necessitaran una formació continua o permanent i inicial de 
qualitat.  

2.4. Metodologies aplicades.  
 

Aquesta és una de les causes institucionals que poden abocar als alumnes al fracàs escolar, i 
en aquesta memòria li dedicarem una especial atenció ja que posteriorment intentarem 
reflexionar sobre el que hem fet, el que estem fent i el que personalment opino que podríem fer. 
 
2.4.1. Passeig per la història 

Quines són les metodologies d’E/A que s’apliquen actualment a les aules? Quan varem 
començar a parlar de metodologies? I els processos d’aprenentatge? L’home va iniciar els seus 
processos d’aprenentatge de manera espontània i natural amb el propòsit d’adaptar-se al medi. 
L’home primitiu va haver d’estudiar les plantes i els animals que els hi donaven de menjar i els 
protegien del fred. Va haver d’aprendre a orientar-se per trobar aigua, per tornar a casa. 
L’aprenentatge era necessari però involuntari. Al passar els anys sorgeix l’aprenentatge 
intencional; l’home s’organitza i es comencen a definir assignatures, agrupar-les i combinar-les. 
Les escoles romanes d’Hispània, públiques a càrrec de l’erari municipal de la civitas, iniciaven 
l’educació dels nens cap als 7 anys d’edat. El programa consistia en l’aprenentatge de la 
lectura mitjançant frases i sentències apotegmes, amb sentit formatiu, i de l’escriptura en fustes 
(tabulae). L’ensenyament gramatical tenia dos objectius: l’estudi teòric de la llengua i el 
coneixement dels clàssics. L’estudi de la gramàtica, aritmètica, geometria, astronomia, música, 
filosofia, retòrica. De la tradició Hispano-Romana, varem passar a la tradició hispano-visigòtica, 
després la hispano-musulmana, fins arribar a la hispano-cristiana-medieval des de la invasió 
àrab (segle VIII) dins el segle XI, la cultura escrita i l’ensenyament en els regnats cristians van 
tenir lloc en monestirs; en els seus escriptoris i biblioteques. 
 
Abans de l’existència de la impremta (S.XV) i de la difusió massiva dels llibres, quan només 
uns pocs accedien a la cultura, el professor (a la universitat o com a tutor de família) era 
pràcticament el únic proveïdor  d’informació que tenien els estudiants (junt amb les biblioteques 
universitàries i monacals) i la classe magistral era la tècnica d’ensenyament més comú. 
L’ensenyament estava centrat en el professor i l’aprenentatge buscava la memorització del 
saber que transmetia el professor de manera sistemàtica, estructurada i didàctica. Eren temps 
del racionalisme de Descartes (1596-1685), pare de la filosofia moderna,

8
 que accentuava el 

paper de la raó en l’adquisició del coneixement, en contrast amb l’empirisme (John Locke 
(1632-1704) que emfatitza el paper de l’experiència lligada a la percepció sensorial en la 
formació del coneixement. És a França cap a l’any 1751-1765 on es publica la primera 
Enciclopèdia, de Denis Diderot i Jeans Le Rond D’Alembert, que pretenia recollir el pensament 
il·lustrat per educar a la societat, ja que una societat culta pensa per sí mateixa.  

Poc a poc els llibres van estar més a la mà de la societat ja que es van crear moltes noves 
biblioteques, la cultura es va anar estenent entre les diverses capes socials i els llibres tenien 
presència en les escoles. El llibre de text complementava les explicacions magistrals del 
professor i a vegades suggeria exercicis a realitzar per reforçar els aprenentatges. El 
professor era un instructor i l’ensenyament estava centrat en els continguts que l’alumne 
havia de memoritzar i aplicar per a contestar preguntes i realitzar exercicis que l’ajudarien a 
assimilar els continguts. 
 
A principis del segle XX i amb la progressiva “democratització del saber”, iniciada al segle 
anterior (ensenyament bàsic per a tots, fàcil accés i adquisició de materials impresos) sorgeix la 
idea de “l’escola activa” (Dewey, Freinet, Montessori...). Es considera que l’alumne no ha 
d’estar passiu rebent i memoritzant la informació que els proporciona el professor i el llibre de 

                                                             
8
«cogito ergo sum», Penso, així que existeixo. René Descartes 1596-1685 
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text; l’ensenyament ha de proporcionar entorns d’aprenentatge rics en recursos educatius, és a 
dir, la informació ben estructurada, activitats adequades i significatives, on els estudiants 
poguessin desenvolupar projectes i activitats que els permetessin descobrir el coneixement, 
aplicar-ho en situacions pràctiques i desenvolupar totes les seves capacitats (experimentació, 
descobriment, creativitat, iniciativa...). L’ensenyament es centra en l’activitat de l’alumne 
que molt sovint ha d’ampliar i reestructurar els seus coneixements per poder fer front a les 
problemàtiques que se’ls presenten. Es busca que l’alumne participi, s’impliqui, adquireixi 
responsabilitats (Marquès Graells 2001). 
 
Les teories de l’aprenentatge del segle passat són les que ens van portar a aquest 
ensenyament centrat en l’activitat de l’alumne i és per aquest motiu que considero necessari fer 
esment d’elles (Gemma García, 2011): 

 El condicionament clàssic. Pavlov (1849-1936) va observar que la resposta o reflex 
incondicionat també es podia observar davant d’un esdeveniment, un estímul, diferent del 
que la provoca de manera innata. Les conductes venen determinades per estímuls i que la 
majoria d’estímuls en el seu origen eren innats. Si tires un raig de llum als ulls d’una 
persona, tancarà els ulls. (E)= raig de llum (R)= tancar els ulls. El tancar els ulls seria una 
resposta que considerem innata (RI),i el raig de llum l'estímul innat que la provoca (EI). 
Ara bé, com aprèn la persona? Com canvia això? Imaginem que al mateix temps que tirem 
el raig de llum (EI), donem una palmellada (Estímul Neutre), doncs al repetir això diverses 
vegades, arribarà un moment que només de donar la palmellada la persona tancarà els 
ulls. Aleshores la palmellada passarà a ser l'estímul condicionat (EC), perquè un estímul 
que en principi és neutre i no té perquè provocar el tancament dels ulls ho provoca, 
substitueix o fa la mateixa funció que l'estímul innat. Com que es considera que un estímul 
condicionat provoca una resposta condicionada, esdevé que el tancar els ulls passa a ser 
una resposta condicionada o (RC). Pavlov va demostrar que és possible crear un 
comportament sense que aquest respongui a una necessitat biològica. Un alumne que 
quan arriba la setmana d’exàmens comença a tenir vòmits i mal de cap pot ser un bon 
exemple del condicionament clàssic de Pavlov. 

 El condicionament instrumental Thorndike (1874-1949) El condicionament instrumental fa 
referència a l’aprenentatge de les relacions que hi ha entre les accions i les conseqüències 
que tenen. L’aprenentatge comença per un procés de respostes caòtiques, aparentment 
sense objectiu. La resposta correcta s’aconsegueix per casualitat. Amb l’experiència es 
van  eliminant les respostes inútils. Cada cop que, casualment, es produeix l’acció o 
resposta correcta queda reforçada.  

 

 Condicionament operant. Skinner (1904-1990) Qualsevol conducta reforçada, qui treu 
bones notes, sempre ho vol. Importància  del reforçament, positiu o negatiu, per a 
l’aprenentatge de noves respostes instrumentals, entenent per reforçament qualsevol 
conseqüència d’un comportament capaç de fer augmentar o disminuir la probabilitat que 
torni a tenir lloc. La llei de la pràctica diu que les connexions entre els estímuls i les 
respostes exitoses s’enforteixen o debiliten segons la pràctica o l’exercici. Com més 
freqüentment s’estableixi la connexió entre l’estímul i la resposta, més probable serà que la 
resposta es torni a repetir. A més a més, la pràctica fa augmentar la velocitat d’execució i 
disminueix la probabilitat que es produeixin errors. 

 
Es poden distingir diferents tipus d’aprenentatge segons el condicionament operant: 

 Aprenentatge per evitació: la nova conducta impedeix l’aplicació d’un estímul 
aversiu. 

 Aprenentatge supersticiós: és l’aprenentatge on alguna conseqüència casualment 
reforçant o aversiva augmenta o disminueix la freqüència d’aparició d’alguna 
conducta. 

 Aprenentatge per càstig: s’augmenta la freqüència d’aparició de conductes que no 
han rebut estímuls aversius o desagradables. 

 Oblit: Totes les conductes que deixen de rebre reforç tendeixen a disminuir la 
freqüència d’aparició i a desaparèixer.  
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 Aprenentatge per observació. Bandaura les coses s’aprenen per observació no per 
associació. Gran part del comportament humà s’aprèn observant models. D’aquest tipus 
d’aprenentatge també se’n diu modelatge. Per exemple, en l’aprenentatge del llenguatge, 
les vocalitzacions emeses pel nen s’apropen cada cop més a les de l’adult per un procés 
de modelatge. Des de l’enfocament de la psicologia cognitiu social, Bandura proposa un 
marc explicatiu, molt allunyat del dels primers teòrics conductistes, en què incorpora 
conceptes de la psicologia cognitiva per explicar l’aprenentatge per mitjà de l’observació. 
L’aprenentatge és “una activitat del processament de la informació en què la informació 
sobre l’estructura del comportament i sobre els esdeveniments de l’entorn es transforma 
en representacions simbòliques que li serveixen de guia per al comportament” .  

 

 Corrent psicogenètic. Piaget 1896-1980 Es el enllaç amb el constructivisme. Per a Piaget 
la intel·ligència és un procés biològic que es produeix a través de l’assimilació i 
l’acomodació amb la finalitat d’adaptar-se al medi. El mecanisme que promou 
l’aprenentatge s’activa quan el subjecte pren consciència de la inconsistència dels seus 
coneixements, és a dir quan es genera un conflicte cognitiu (desequilibri) que fa 
necessària la seva resolució per a tornar a l’estat d’equilibri. Defineix la intel·ligència com 
el mecanisme fonamental a traves del qual el subjecte s’adapta al medi. Aquest procés 
d’adaptació al medi s’aconsegueix mitjançant un estat d’equilibri entre dos mecanismes: 
l’assimilació i l’acomodació. Amb l’assimilació el subjecte interpreta la informació del medi i 
la integra en els seus esquemes (ja existents).Amb l’acomodació, el subjecte modifica, 
canvia els seus esquemes o estructures mentals, en funció de la nova informació que ha 
obtingut del medi Per avançar d’un estadi a un altre hi ha d’haver un conflicte cognitiu. 

 

 Desenvolupament dels processos psicològics superiors. Vigotsky 1886-1934 mestre del 
pensament i del llenguatge. L’aprenentatge per a Vigotsky és un procés intrínsecament 
social tant pel que fa als continguts com pel que fa a la forma en la que es genera. Els 
continguts que aprenem són sabers acumulats per la humanitat, és a dir, que els 
coneixements (conceptes, normes, hàbits, procediments...) que s’aprenen, en certa 
manera ja existeixen abans que l’aprenent iniciï el seu procés de construcció personal. Al 
mateix temps el subjecte pot accedir, interpretar i atribuir significat a aquests 
coneixements, gràcies a la interacció permanent amb altres persones en diversos àmbits.  
La noció de ZDP (zona de desenvolupament proper) reflecteix el caràcter bidireccional de 
les relacions entre desenvolupament i aprenentatge. Diferència que hi ha entre el nivell 
que la persona és capaç de fer amb l’ajuda de l’altre (zona de desenvolupament potencial) 
i el nivell de les feines que pot fer tota sola (nivell de desenvolupament real). La única 
marera de pensar es amb el llenguatge, només pensem amb paraules. 

 
 Aprenentatge verbal significatiu. Ausubel 1918-2008 EEUU. Considera la construcció com 

un procés de recepció i interiorització d’informació exterior que l’individu fa gràcies a la 
seva representació individual a través d’estructures de significats personals anomenades 
models mentals que existeixen en la seva estructura cognitiva prèvia (entesa com el 
conjunt de conceptes i d’idees així com de la seva organització que un individu té en un 
determinat camp de coneixement) . Ausubel distingeix diferents tipus d’aprenentatge: 

 Aprenentatge significatiu: un aprenentatge és significatiu quan  estableix vincles 
substantius i no arbitraris entre els nous coneixements i els coneixements previs.  

 Aprenentatge mecànic o per repetició: la nova informació s’emmagatzema 
arbitràriament, sense interactuar amb els coneixements preexistents.. 

 Aprenentatge per descobriment:es reordena el material adaptant-lo a la seva estructura 
cognitiva prèvia fins descobrir les relacions entre els nous continguts.  

 Aprenentatge per recepció: el contingut o motiu d’aprenentatge es presenta  en la seva 
forma final, en forma acabada.  

 

 L’aprenentatge per descobriment.  Jerome Brunner i la metàfora de la bastida.  1915. 
Bruner creia que el plantejament d’un problema havia de suposar un repte, un desafiament 
per als alumnes, incitant així la seva resolució i propiciant a la transferència de 
l’aprenentatge. En el cas contrari l’aprenentatge no motivarà suficientment els alumnes i 
aquests faran un aprenentatge memorístic no significatiu. A partir del símbol de la bastida, 
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ressalta la tasca mediadora del docent i la importància de planificar i mesurar els ajuts 
externs en la programació del procés d'E/A. Segons Bruner les intervencions tutorials de 
l’adult han de tenir una relació inversa amb el nivell de competència en la tasca del nen 

(menys nivell  més ajuda) per la qual cosa han de ser retirades a mesura que augmenta 
la competència de l’aprenent. Promou l’aprenentatge com a procés de construcció de 
noves idees basades en el coneixement anterior. Els estudiants són motivats a descobrir 
els fets i relacions per ells mateixos i construir contínuament a partir del que ja saben. Un 
punt principal del seu marc teòric és que l’aprenentatge constitueix un procés actiu en el 
que els estudiants construeixen noves idees o conceptes sobre la base d’un coneixement 
previ. 
 
Veiem que des del condicionament clàssic de Pavlov, passant pel condicionament 
instrumental de Thorndike fins al condicionament operant d’Skinner són teories 
d’aprenentatge vàlides i aplicables actualment a les nostres aules, però no com 
aprenentatges únics. L’alumne que no es troba bé quan hi ha un examen, l’experiència 
elimina les respostes inútils i el reforçament positiu per l’aprenentatge. Comprendre als 
alumnes, donar lis l’oportunitat d’experimentar i reforçar-los positivament. 

El canvi que va donar Bandaura amb l’aprenentatge per observació, no per associació, 
obre camí a nous conceptes com el corrent psicogenètic de Piaget, que deia que per 
avançar d’un estadi a un altre ha d’haver un conflicte cognitiu. L’experiència escolar ha de 
promoure el conflicte cognitiu en l'aprenent mitjançant diferents activitats com ara 
preguntes que reptin el seu coneixement, situacions que el facin dubtar, etc. Vigotsky 
defensava que la única manera de pensar és amb el llenguatge, la importància del 
llenguatge. Tots són bons i els seguim fent servir als nostres centres. 

A mitjans del segle passat es debatien entre l’aprenentatge verbal significatiu 
d’Ausubel, (que vinculava nous aprenentatges amb els que ja tenim com a conseqüència 
de la presentació per part dels docents de continguts i materials, l’aprenentatge receptiu, 
la classe magistral) amb l’aprenentatge per descobriment de Brunner, (als estudiants 
els motiva descobrir per ells mateixos els fets i construir a partir del que ja saben, la base 
del constructivisme que dedico un apartat que detallo a continuació.)  Moltes vegades tinc 
la sensació que encara estem en ple debat. S’ha treballat i s’han descobert nous 
aprenentatges, però, per què seguim aplicant a les nostres aules aprenentatges 
considerats obsolets? Vull recordar que l’aprenentatge centrat en el professor ve de molt 
lluny, parlem del S.XV, quan encara els llibres no estaven a l’abast de tothom. Però no em 
vull quedar aquí, m’agradaria anar més lluny i veure com els nostres filòsofs moderns 
arriben a desenvolupar aprenentatges on l’activitat de l’ensenyament es centra en 
l’alumne. 

2.4.2. Constructivisme i aprenentatge significatiu 

A partir de tot el que hem vist anteriorment arribem al constructivisme. El constructivisme es va 
anar formant amb els darrers pensadors esmentats al punt anterior i considera que el veritable 
coneixement de les coses és l'estructura mental individual generada de la interacció amb el 
mitjà. El professores una persona que posa facilitats, que provoca situacions riques en 
possibilitats d'aprenentatge, no qui transmet coneixement. El constructivisme es basa en el 
principi que l'apreciació de la realitat és completament diferent per a dos individus diferents, 
encara que les condicions d'aprenentatge siguin semblants, a causa del fet que no és possible 
crear condicions perfectament iguals en la ment de dos subjectes diferents. 

Model constructivista de l’aprenentatge 
 El procés d’E-A com a procés de construcció i d’interacció. Veure mapa conceptual Annex 6 
 El protagonista de l’aprenentatge ha de ser l’alumne que aporta coneixements previs, 

disponibilitat o motivació i maduresa segons el seu estadi de desenvolupament. 
 El professor/a és un intermediari, un mediador que facilita la construcció de coneixement. 
 El llenguatge és el instrument mediador per excel·lència, capaç d’activar i regular el 

comportament. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Aprenentatge
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Principis: 

 Partir del nivell de desenvolupament de l’alumne: moment evolutiu i idees prèvies. 
 Potenciar l’aprendre a aprendre: dotar l’alumne de mètodes (habilitats, estratègies 

cognitives) per planificar i regular la pròpia activitat d’aprenentatge. 
 Garantir la construcció d’aprenentatges significatius: modificar els esquemes de 

coneixement. 
 

L’aprenentatge significatiu suposa atribuir significat a allò que he d’aprendre a partir del que 
ja conec; es garanteix, així, l’aprenentatge funcional i la memòria comprensiva. No exclou la 
participació de la memòria: no de manera mecànica si es relaciona amb un coneixement previ. 
És un sistema més lent que el memorístic però s’assegura la retenció del nou coneixement. 
 
Principis: 

 Cal la motivació de l’alumne per aprendre. 
 Cal que el material que es proposa no sigui arbitrari, els elements han de constituir una 

xarxa de relacions. 
 Definir prèviament els conceptes inclusors que ha de posseir l’alumne i esbrinar si els 

posseeix (avaluació inicial). 

Davant d’aquests principis, per què no s’aplica el constructivisme a les nostres aules si 
demostra que assegura la retenció del nou coneixement? Per què és més lent? Per què el 
professor no sap com aplicar-ho, per que és més feina per part del professor? Per què els 
alumnes no estan prou motivats? Se’m plantegen molts interrogants que no acabo de trobar la 
seva resposta, però seguirem “caminant” i veurem com encara s’ha anat més lluny. Veurem 
metodologies més recents que s’ajusten, encara més, als nostres temps. 

 
2.5. Metodologies més recents 

 
A finals del segle XX i principis del segle XXI els grans avanços tecnològics i el triomf de la 
globalització econòmica i cultural configura una nova societat que l’anomenen la “societat de la 
informació”. Amb l’accés quasi generalitzat dels ciutadans a Internet i als mitjans de 
comunicació, proveïdors de tota mena d’informació, es va obrint pas a un nou currículum bàsic 
per als ciutadans i un nou paradigma de l’ensenyament obert. 
 
2.5.1. El Conectivisme 

 
El Conectivisme és una teoria que s’ajusta molt bé a la realitat actual. Està basada en les 
limitacions del conductivisme, cognitivisme i constructivisme, per tal d’explicar l’efecte que la 
tecnologia ha tingut sobre la societat actual en la que vivim. L’aprenentatge és la capacitat de 
connectar conjunts d’informació per tal de crear coneixement. Com veiem a la Figura 3 el 
Conectivisme s’alimenta de la web 2.0 amb els objectius clars de saber on trobar la informació 
rellevant a la xarxa. L’aprenentatge és un procés de connectar diferents fonts d’informació i  la 
intenció de les activitats és actualitzar els coneixements dels estudiants mitjançant dispositius 
“no humans”. Sembla una teoria d’aprenentatge adaptada a l’avanç tecnològic actual, on els 
nostres joves tenen accés directe i coneixement absolut del seu ús. Generalment, la majoria 
dels estudiants disposa d’ordinadors a les seves llars, i si no és el cas, l’accés gratuït a les 
biblioteques escolars i públiques garanteix el seu contacte. Sembla que és el futur, però no, és 
el present. Els professors es troben davant una generació adaptada a les noves tecnologies, 
que les reclamen, que els agrada fer-ne ús, però que sembla que hi ha una mancança d’auto 
organització per part de l’estudiant i, en molts casos mancança per part del professor, de 
coneixement de les mateixes noves tecnologies.  
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Figura 3, Conectivisme. Realitzat per C. Longobuco, N. Malo, S. Mañas i A. Martínez, estudiants Màster 2010-2011 

Sota el meu punt de vista, els ordinadors a l’aula no els estem fent servir “correctament”, no sé 
per on podríem redirigir-ho, ni com em podríem treure el màxim profit, és un tema que espero 
algun col·lega meu aprofundeixi o que en un futur no molt llunya es trobi una millor solució a 
l’actual. Però la mancança d’auto organització, el desconeixement de les noves tecnologies per 
part d’alguns dels professors i el ús incorrecte dels ordinadors a les aules em fan descartar 
aquesta metodologia, tot i ser una metodologia d’aprenentatge recent i amb molt de sentit, com 
a metodologia immediata i senzilla que ajudi a reduir el fracàs escolar al nostre país a curt 
termini. 

2.5.2. Aprenentatge basat en problemes (ABP) 

Al 1986 el professor del Department of Medical Education en la Universidad de Southern Illinois 
Howard Barrows defineix L’aprenentatge Basat en Problemes com a un “mètode 
d’aprenentatge basat en el principi de fer servir problemes com a punt de partida per a 
l’adquisició  i integració de nous coneixements”. L'aprenentatge basat en problemes és una 
teoria d'ensenyament que inverteix l'organització tradicional dels processos d'aprenentatge. 
Habitualment, en primer lloc i de forma molt diversa, s'exposen els objectius; tot seguit, a través 
d'un conjunt heterogeni d'activitats, es presenta la informació pertinent, es treballa el marc 
conceptual. Posteriorment, però no sempre, es promou l'aplicació del coneixement adquirit en 
el marc de la resolució d'un problema. En canvi, en l'aprenentatge basat en problemes, primer 
es presenta el problema, i a partir de la delimitació d'allò que ja es coneix i d'allò que no se sap, 
s'estableixen els objectius, s'identifiquen les necessitats d'aprenentatge que són bàsiques, es 
dissenya i se segueix un pla d'actuació, perquè al llarg del procés en què es produeix 
l'aprenentatge, es resolgui simultàniament el problema.  

Aquest aprenentatge intenta reproduir els passos que es segueixen en processos 
d’aprenentatge informal, els que realitzem quan aprenem al marge de l’escola. D’aquesta 
manera l’alumne desenvolupa un conjunt d’habilitats que poden ser d'especial importància en 
l’auto formació que li serà necessària al llarg de la vida. 

Tot i que no és la seva finalitat principal, l'aprenentatge basat en problemes s'ha utilitzat per 
trobar una alternativa a situacions d'ensenyament caracteritzades per la desmotivació, o per la 
necessitat de memoritzar informació a la que l'alumnat no concedeix cap rellevància. També 
s'ha usat aquesta estratègia per combatre la passivitat de nois i noies en el procés 
d'ensenyament/aprenentatge. S'ha arribat a adduir que l'alumnat identifica l'educació 
convencional com quelcom obligatori, on es tracten temes poc interessants i que no tenen res a 
veure amb el seu món real. Per aquesta raó, l'aprenentatge basat en problemes, que intenta 
partir de situacions amb rellevància personal (importància per a l'alumnat) o social (importància 
per al grup social al qual pertany), exigeix als alumnes implicació en totes les fases del procés. 
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1. Llegir i analitzar el problema  
 

2. Realitzar una pluja d’idees  
 

3. Fer una llista amb tot allò que es coneix  
 

4. Fer una llista amb tot allò que no es coneix 
 

5. Fer una llista amb tot el que es necessita fer per resoldre el problema 
 

6. Definir el problema  
 

7. Obtenir informació 
 

8. Presentar resultats  

 

Així es proporcionen moments de reflexió individual i col·lectiva, s'obliga l'alumnat a prendre 
decisions relacionades amb les necessitats del seu aprenentatge i a participar en l'organització 
i execució d'un procés de recerca convenientment modulat.  

Així doncs, l'aprenentatge basat en problemes persegueix que els coneixements s'adquireixin o 
s'aprenguin al llarg del procés de resolució del problema i que prenguin sentit en el context de 
l'activitat que es realitza. El professor ha d’afavorir que les tasques es realitzin treballant en 
grup, de fet, un dels principis generals d'aquesta estratègia és que l'alumnat treballi amb 
autonomia i col·laboració, sigui capaç de generar i compartir idees, de discutir i analitzar la 
seva viabilitat, d'ajudar-se a l'hora de fer els passos necessaris per localitzar recursos i 
proposar respostes al problema plantejat Una alternativa és el treball cooperatiu, del que 
tractarem en l'apartat següent.  

L'aprenentatge es dóna en relació directa al problema i no d'una forma aïllada o parcial sense 
associar-se a un context real. Normalment, el problema es presenta a partir d'un escenari real o 
comprensible, on es mostra una situació a partir d'una lectura, podria fer-se a partir d'una 
explicació o fer servir qualsevol altre document audiovisual. 

A l’any 2004 les catedràtiques Patricia Morales i Victoria Landa estableixen que el 
desenvolupament del procés de l’aprenentatge Basat en Problemes (en endavant ABP) 
succeeix en vuit fases (veure figura 4). Amb la lectura i l’anàlisi de l’escenari o problema es 
busca que els alumnes entenguin l’enunciat i que és el que se’ls demana. És molt important 
que tots els membres de l’equip comprengui el problema. És aquí on el professor ha d’estar 
atent a les discussions dels grups i si algun tema requereix atenció especial, donar suport. Els 
següents passos fins a la definició del problema (passos 2, 3, 4 i 5) suposen que els alumnes 
prenguin consciència de la situació davant la que es troben. Que formulin hipòtesi del per què 
pot passar el problema, les possibles causes, idees per resoldre’l, etc. El pas 3 implica que 
l’equip vagi a aquells coneixements dels que ja disposa, als detalls del problema que coneixen i 
que podran fer servir per a la seva posterior resolució. La següent fase (pas 4) ajuda als 
estudiants a ser conscients d’allò que no saben i que necessitaran per a resoldre el problema. 
Poden formular preguntes que orientin la solució de la situació. Un cop s’ha posat en comú tot 
això, és el moment que els alumnes ordenin totes les accions que com equip han de portar a 
terme per a resoldre el problema plantejat. Han de planejar com realitzaran la investigació (pas 
5) per a posterior poder definir adequadament el problema que van a resoldre i el que es centra 
la seva investigació (pas 6). El pas 7 es centra en un període de treball i estudi individual de 
forma que cada membre de l’equip porti a terme la tasca assignada. Obtenir la informació 
necessària, estudiar-la i comprendre-la, demanar ajut, etc. El darrer pas, el pas 8, els alumnes 
tornen a l’equip i posen en comú tot el que han trobat per solucionar el problema i presenten els 
resultats. El procés torna a començar amb el plantejament d’un altre problema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Passos de l’Aprenentatge Basat en Problemes de Morales i Landa 2004 
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Altres estudiosos internacionals (Exey y Dennick (2007)) i nacionals (de Miguel 2005)) aporten 
més informació sobre l’ABP. Hi ha molta informació, molt be estructurada i explicada per 
ampliar aquesta “nova” teoria d’E/A, però no és aquest l’objectiu d’aquesta memòria. Esmeno 
l’ABP per que forma part de les noves metodologies d’E/A existents, però com veureu a 
continuació em veig obligada a descartar-la per no aportar solució immediata directe al 
problema del fracàs escolar plantejat. 

2.5.2.1. Pros i contres de l’ABP 

Aquesta tècnica respon a la idea de convertir a l’alumne en el constructor del coneixement, 
atorgant-li un protagonisme que va descuidar quasi per complert el model tradicional 
d’ensenyament, per norma general, tan sensible a l’aprenentatge memorístic. L’alumne passa a 
ser el rector del seu propi aprenentatge, un aprenentatge que ha de ser significatiu per aprofitar 
les potencialitats que brinda la interacció entre el que es sap davant ma amb el que es pretén 
saber al final de l’activitat. Semblaria que aquesta tècnica és mes adequada per assignatures 
com matemàtiques o física, on la resolució de problemes ha estat sempre un dels principals 
objectius, però no és així. A qualsevol assignatura que hi hagi una pregunta a respondre, i les 
hi ha a qualsevol assignatura, es pot generar un problema per a resoldre. No hi ha límits per a 
la imaginació. 

Pros: 

 Alumne constructor del coneixement.  
 Aprenentatge significatiu 
 Aprendre a aprendre. Autonomia i autoregulació de l’aprenentatge 
 Alumne més motivat 
 Aplicable amb més o menys dificultat a qualsevol assignatura. 
 Les habilitats que desenvolupa son perdurables 

No hem d’oblidar, però que cada persona, ja sigui professor, alumne o directiu, és un mon, cóm 
assegurem que un instrument didàctic serveixi per a tots per igual, tenint en compte que el que 
serveix per a uns no serveix per a altres?, sempre ens trobarem davant aquesta pregunta en 
qualsevol tècnica d’aprenentatge a no ser que sigui una atenció individualitzada, i per aquesta 
raó no tindrem en compte aquest possible contra.  

Contres: 

 Té un llenguatge propi 
 Necessita d’una prèvia capacitació per a la seva correcta aplicació, per part dels 

professors i per part dels alumnes. 
 Voluntat explícita de canviar el pes de l’ensenyament. 
 Recolzament per part de la institució 
 Doble feina pel professor amb un mateix sou 
 Requereix un canvi estructura curricular dels pla d’estudi. La matèria s’estudia en 

profunditat i el ritme és molt mes lent i es cobreix menys material. 
 La participació de l’alumne és imprescindible per què el mètode funcioni, i no tots els 

alumnes mostren la mateixa serietat o interès per aprendre i la participació no és 
homogènia. 

No tots els professors tenen la capacitat de portar a terme la tècnica de l’ABP fent servir el 
mateix llenguatge, ni tots entenen el mateix per aquesta tècnica i la seva utilitat. Una cosa és 
fer la reflexió que neix de la conveniència de treballar més o aquell pas, de dissenyar d’una 
manera o altre els assessories que el professor ha de dispensar als alumnes, i una altra molt 
diferent es la confusió terminològica, recordem que l’ABP te el seu propi llenguatge. Es per tant 
absolutament necessari capacitar convenientment als professor, i posteriorment als alumnes, i 
de fer un seguiment convenients del procés d’implantació de la tècnica d’ABP en cadascú dels 
cursos per part de personal expert. 
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Per la consecució d’aquesta tècnica exigeix la voluntat explícita dels professors a canviar l’eix 
de l’ensenyament, és l’alumne el constructor del seu propi coneixement, no el professor. S’ha 
d’anar molt en compte a l’hora de treballar teories i metodologies noves a estudiants i 
institucions que no estan preparades per a la seva acceptació sense una prèvia preparació 
adequada. Les institucions educatives han d’assumir un gran repte si aposten per aquest tipus 
de metodologia ja que hi ha una demanda de recursos, capacitació, personal especialitzat, 
espais de treball, tecnologia adequada, planificació curricular acord, etc. No podem començar 
la casa per la teulada. Un cop coneixem la tècnica i el seu ús, i hem solucionat el problema del 
context, podem començar a planificar, tranquil·lament les estratègies que van a dissenyar-se 
per fixar, primer de tot objectius. No hi ha improvisació i a més és molt important teníem en 
compte que el professor ha d’estar recolzat en tot moment per la institució. 

A més, i ja per finalitzar, el professor ha de convertir-se en investigador i convertir el que passa 
dins i fora de les classes en objecte de la seva investigació. L’alumne, el verdader protagonista, 
ha d’estar “observat” en tot moment pel professor, el seu perfil psicològic, la seva maduresa 
mental, la seva actitud, els seus coneixements i experiència prèvia, etc. Les funcions dels 
professors s’amplien moltíssim en una activitat d’ABP, tot i que el professor es converteix en un 
guia, en un orientador, el professor segueix sent el professor.  

Les meves preguntes són: fins a quin punt aquesta tècnica es pot  utilitzar amb èxit en el 
disseny d’activitats de l’aprenentatge?  O fins a quin punt els professors estan disposats a 
treballar més hores, evidentment amb el mateix sou?, estem en temps de retallades, no ho 
oblidem. Si a tots els professors no els mouen les mateixes inquietuds, ni tots tenen els 
mateixos interessos, ni estan igual de preparats, ni motivats, quines seran les nostres 
exigències com a professors? L’èxit de la tècnica d’ABP és la receptivitat que mostra l’alumne 
cap a la tècnica. I per últim, l’estructura curricular dels pla d’estudis, la disparitat dels horaris de 
les seves classes, la falta d’espais i de mobiliari en algunes institucions, per treballar en 
condicions adequades, el disseny de les aules, etc, pot condicionar negativament al resultat 
d’una activitat ABP. 

2.6. Conclusions del problema plantejat: 

A totes i cadascuna de les teories esmentades anteriorment, siguin les de principis de l’època 
prehistòrica , siguin del segle passat o les del principi del segle actual, es depèn de l’actitud i 
l’aptitud de l’alumne.“Les actituds són una tendència psicològica que s’expressa en l’avaluació 
d’un objecte o d’una activitat particular amb algun grau a favor o en contra” (Eagly i Chaiken , 
1993). Les actituds pertanyen a l’estat intern de cadascú, no són observables, i hem de tenir em 
compte que són més importants que les aptituds. Les actituds condicionen altres processos 
psicològics com la percepció, que sempre és selectiva,la interpretació d’estímuls, la 
comprensió, la retenció, l’evocació, és a dir el processament de la informació en general i també 
condicionen l’aprenentatge i l’organització de l’univers cognitiu. No són innates sinó que 
s’adquireixen, són susceptibles d’avaluació i de modificació a partir del procés d’E/A; maneres 
de fer que volem potenciar en els nostres alumnes i puguin acabar incorporant (curiositat, 
participació, creativitat, respecte, ...). I les aptituds son una és una capacitat de caràcter general 
que presenta un individu davant la realització de determinades tasques. La psicologia 
diferencial els dona un caràcter innat i estàtic degut al seu caràcter psicobiològic i genètic. 
(Gemma García, 2011).  

Depenen d’actituds i aptituds dels alumnes, depenen de motivació de l’alumnat i el professorat, 
que veurem més endavant i depenen d’una programació competencial. Seguim lligats a un 
currículum, definit com a conjunt d’objectius, competències bàsiques, continguts, mètodes 
pedagògics i criteris d’avaluació de cadascun dels ensenyaments

9
, que ens obliga a cobrir el 

camp del coneixement el mes ampli possible, sense preocupar-se per la mobilització d’aquests 
coneixements a diferents situacions, o sigui que depenen de la formació professional o de la 

                                                             
9
Article 6 del DECRET 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació 

secundaria obligatòria. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 5515, pàg. 89641, de 27.11.2009).. (Pàg. 21870) 
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vida per assegurar la construcció de les competències. Per avançar en l’assoliment de les 
competències bàsiques és fonamental emmarcar els processos d’E/A a l’entorn dels quatre 
eixos següents: 

1. Aprendre a ser i a actuar de manera autònoma 
2. Aprendre a pensar i comunicar 
3. Aprendre a descobrir i a tenir iniciativa 
4. Aprendre a conviure i a habitar en el món 

Hem de formar persones dotant-les d’eines de reflexió que els permetin abordar els mateixos 
textos emprenent una investigació personal sobre el seu sentit, capaços de distanciar-se del 
discurs dominant i aptes per a resoldre situacions complexes. 

Les competències tenen un caràcter procedimental, són procediments de procediments. En un 
ensenyament per competències necessitem més temps, no hi caben tos el conceptes que 
nosaltres hem après, hem de fer un esforç de selecció.  

 Si quan pensem en “ensenyament”, pensem només en el model transmissor, expositiu o 
reproductiu, aleshores les competències NO es poden ensenyar ja que tenen un fort 
caràcter procedimental i actitudinal. 

 Si entenem, en canvi, que tot projecte d’ensenyament comporta una intencionalitat que fixa 
els seus resultats en una aplicació futura, aleshores es pot ensenyar, als alumnes, a ser 
competents. 

 L’ensenyament de les competències es planteja facilitar la transmissió d’uns aprenentatges 
que generalment s’han presentat descontextualitzats, a situacions properes a la realitat. 

 El que s’ha d’ensenyar no ha de ser un conjunt de continguts organitzat en funció de la 
lògica d’unes disciplines acadèmiques, sinó que s’ha de seleccionar, presentar i organitzar 
de tal manera que pugui donar resposta a situacions o necessitats reals. 

 La pedagogia de les competències obliga a una modificació de la relació pedagògica: no es 
tracta tant d’ensenyar com de fer aprendre. Això implica considerar la classe en la 
perspectiva d’una lògica d’acció centrada en l’alumnat més que en la d’una lògica de 
transmissió centrada en la matèria. 

El constructivisme,  i l’aprenentatge significatiu, requereixen d’un coneixement explícit de la 
metodologia per dur-la a terme amb coherència. Els professors necessitarien una espècie de 
guies per ser conscients que l’estan aplicant correctament. El Conectivisme, tal com he 
esmentat abans, és la teoria de l’E/A futura a plantejar ara, al present, però cal millorar el seu 
ús, necessitem caminar una miqueta més tots plegats per anivellar els nivells de coneixement 
de les noves tecnologies entre professors i alumnes. L’aprenentatge basat en problemes és una 
metodologia d’E/A que m’agrada i que intentaré posar en pràctica en el meu futur com a 
professora. Segurament necessitaré un curs per l’aprenentatge correcte de la tècnica, i 
considero que les desavantatges que presenta actualment es podran resoldre en un futur no 
molt llunyà.  

Com a futura professora d’ensenyament secundari i formació professional que seré no em veig 
amb els coneixements suficients per desenvolupar cap de les teories d’E/A esmentades 
anteriorment, em sento en la necessitat d’estudiar-les, treballar-les i conèixer-les amb 
profunditat abans de posar-les en pràctica a les aules. La possibilitat d’analitzar-les mitjançant 
aquesta memòria tampoc me l’he plantejat ja que el motiu i raó del meu estudi es una solució 
immediata i senzilla al problema del fracàs escolar. A partir d’ara anirem cap a una tècnica 
d’E/A que conec i que, fins el moment, m’ha donat resultat. Estic parlant de l’aprenentatge basat 
en l’Enfocament per Tasques.  

De totes maneres, m’agradaria deixar clar que personalment opino que sigui quina sigui la 
metodologia que fem servir a les nostres classes, necessitem tenir els nostres alumnes motivats 
per l’aprenentatge i satisfets d’estar fent en que estan fent; construint coneixements per sí 
mateixos. És per aquesta raó que abans d’entrar en l’aprenentatge basat en l’Enfocament per 
Tasques dedicarem tot un punt, dins de la descripció de la solució, dedicat a la motivació. 
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3. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ 
 
Hem vist amb anterioritat que l’aprenentatge basat en problemes, és un aprenentatge que 
funciona i que podria presentar-se com a solució, o part de la solució al problema plantejat del 
fracàs escolar, però en sóc conscient de la necessitat del coneixement profund del mateix 
aprenentatge per fer un bon ús, un coneixement que no s’aprèn estudiant-lo o fent més o 
menys, cal conèixe’l i realitzar un curs amb professionals per tenir el seu domini. 
Així doncs, he cercat una solució, que al meu criteri, sembla més senzilla d’aplicar-se, és la 
teoria de l’Enfocament per Tasques. Abans d’endinsar-nos en aquest aprenentatge però, 
m’agradaria que veiéssim el que posa en marxa el motor la classe i el bon funcionament de la 
mateixa; la motivació. Recordem que entre les moltes causes que provoquen el fracàs escolar 
una d’elles és la motivació. 
 

3.1. Motivació 
 
Hem parlat ja una mica en els punts anteriors de la importància de la motivació en les aules. 
Motivació per part dels alumnes i sobretot, motivació o millor dit, bones expectatives per part 
del professor (figura 5). “La motivació inclou tres aspectes: un estat impulsor dins l’organisme 
que s’activa per necessitats corporals, estímuls ambientals o esdeveniments mentals com a 
pensaments o records, la conducta activada i dirigida per aquest estat, i l’objectiu cal el qual es 
dirigeix la conducta esmentada” (Kleinginna i Kleingina 1981). 
 
Motivar vol dir donar motius que estimulin la persona a fer una cosa i per això el professorat 
s’ha de mostrar interessat en el que proposa i desvetllar els interessos de l’alumnat, intentant 
que el que proposa tingui a veure amb les necessitats personals dels alumnes. És molt 
important conèixer els nostres alumnes i quines són les seves inquietuds i necessitats. Dedicar 
uns minuts de la classe per “apropar-nos” a ells pot suposar guanyar molt més temps a la llarga 
ja que descobrirem què és el que els “mou”, el que els agrada, el que els motiva.  I si coneixem 
les seves preferències nosaltres podrem activar la curiositat i interès de l’alumne pel contingut 
del tema o tasca i mostrar-li la rellevància que pot tenir per a ell.  
 
Què desmotiva als nostres alumnes? 
 

 Els reptes que plantegem als nostres estudiants han de ser assolibles, per sobre de tot 
i com a cosa més important, l’alumne ha de sentir-se protagonista del seu procés 
d’aprenentatge. Uns reptes no assolibles poden desmotivar en comptes d’incentivar. 

 

 L’alumne ha de poder conèixer perquè serveix l’aprenentatge que se li proposa. 
L'alumne es sent desmotivat per que no troba interessants els continguts que es donen 
a classe i això moltes vegades es degut a que no troba una funcionalitat, no veu com 
pot aplicar aquests continguts a la seva realitat més propera. 

 

 L’exposició als mateixos o similars estímuls té com a resultat la pèrdua d’interès. Els 
professors hem de ser els primers en ser creatius amb les nostres classes, dedicar-hi 
temps a buscar les seves preferències i incentivar-los amb activitats variables. 

 

 Als alumnes els desmotiva quan els professors dirigeixen els missatges cap als 
resultats. Per facilitar la motivació cal que els missatges es dirigeixin més cap a la tasca 
en sí que cap els resultats. 

 

 Comparar els resultats amb els dels seus companys. Caldrà comparar sempre els 
resultats amb els propis resultats anteriors i no amb els dels companys. 

 

 Treballar en funció del que s’ha d’avaluar no incentiva als nostres estudiants. Cal 
avaluar en funció del que s’ha treballat i no treballar en funció del que s’haurà 
d’avaluar. 

 

 Cal promoure la motivació interna: desafiament òptim tasca, que pugui percebre o 
experimentar que és competent, afavorint l’experiència d’autonomia  
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La motivació es necessària perquè mobilitza l’activitat intel·lectual que permet l’aprenentatge. 
Però pot quedar-se en un impuls inicial, es requereix també d’un esforç, es a dir mantenir o 
incrementar l’activitat davant les dificultats que puguin aparèixer  en els procés de construcció 
dels continguts proposats. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. El cercle de les expectatives 

 

Quan parlem d’expectatives ens referim a les expectatives de l’alumnat sobre la seva capacitat i 
èxit que es troben íntimament relacionades amb la seva motivació acadèmica. L’alumne ha de 
creure que és possible.  I també ens referim a les expectatives del professorat sobre si mateix i 
la seva capacitat per ensenyar: auto eficàcia docent i les expectatives del professorat sobre 
l’alumnat. Com podem veure gràficament a la figura 5, les expectatives han d’anar en totes 
direccions. El professor ha de tenir expectatives sobre sí mateix i sobre l’alumnat i l’alumnat ha 
de tenir expectatives sobre sí mateix i sobre el professor, cal que es generin totes aquestes 
relacions per motivar a tots els membres que formen part de l’aprenentatge dels nostres 
alumnes. Haurien d’anar més lluny i incloure directors de centre i família de l’alumne dins 
aquesta figura, però de moment, ens centrarem en els dos personatges més importants: el 
professor i l’alumne. 

Quan els professors formulen expectatives envers el comportament a classe dels diferents 
alumnes i els tracta de forma diferent d’acord amb aquestes expectatives estem parlant de 
l’efecte Pigmalió o la Teoria de la profecia de l’auto compliment. Hem de transmetre als nostres 
alumnes la idea que tot és modificable amb l’esforç. L’esforç no és un fi en si mateix, sinó un 
mitjà per assolir determinats objectius. Avui en dia la societat de consum proporciona 
satisfacció immediata sota la llei del mínim esforç: es retarda la maduració intel·lectual  i 
emocional dels alumnes pel que fa a la seva capacitat d’espera. S’ha instal·lat la falsa idea que 
les fites es poden assolir sense esforç: s’evita el fracàs i la frustració i amb això s’aconsegueix  
que no aprenguin dels seus errors i, a més, qualsevol frustració és motiu de conflicte. 

Activitats educatives que estimulen l’esforç 

 Treballar el concepte d’esforç de manera explícita. 

 Implicar l’alumne en el seu procés d’aprenentatge. 

 Fer una avaluació inicial i plantejar activitats inicials motivadores.  

 Proposar activitats que posin en marxa els mecanismes de reflexió, argumentació i 
creativitat. 

EXPECTATIVES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESSOR ALUMNAT 
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 Cal que la correcció no sigui el final d’allò que l’alumne realitza sinó que ofereixi la 
possibilitat d’esmena i aprenentatge. 

 Valorar positivament l’esforç realitzat de manera explícita i realista. Una conducta quan 
és reforçada tendeix a repetir-se i convertir-se en hàbit.  

Però no tots els alumnes tenen les mateixes actituds ni aptituds, i tot i que no son agreujants ni 
atenuants en quan al rendiment dels alumnes, però sí que son indicadors que s’han de tenir en 
compte a l’hora de parlar de la motivació. Existeixen alumnes perfectament qualificats i 
motivats en entorns educatius absolutament nefastos i alumnes amb capacitats més limitades 
en una classe perfectament adequada a l’atenció a la diversitat i amb condicions perfectes per 
l’aprenentatge. Es a dir, no sempre els factors externs son determinants per al èxit o fracàs 
escolar, en moltes vegades la psicologia de l’alumne és la que determina el camí a escollir. 
 
Si l’alumne no està motivat, no s’esforça, no tenim expectatives, no te actitud positiva, no 
aconseguirem la construcció i organització del coneixement

10
 Figura 6. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Construcció i organització del coneixement 

El professor ha de motivar els alumnes i fer, en tot moment, que els continguts s'adaptin a les 
capacitats i als interessos dels alumnes, els ha de mostrar la seva funcionalitat. Sempre hem 
d'explicar a l'alumne el perquè del que estudiem i proposar activitats que puguin relacionar-se 
amb la vida quotidiana, amb la seva realitat. No és una tasca fàcil, el professor ha d'aprendre 
molt dels alumnes i sobre tot, tenir molta paciència. Ja sabem que a la mateixa classe tenim 
alumnes amb diferents nivells i assimilaran els coneixements a temps distants i que hi ha 
alumnes que necessiten una atenció especial, ens referim a l’atenció a la diversitat. 

Com veurem en la figura 7 es resumeix el punt de la motivació amb els conceptes principals 
que aconsegueixen incrementar els nivells de motivació dels alumnes. Conèixer a l’estudiant 
ens donarà eines per saber com estimular-lo i com activar la seva curiositat. Fer que l’alumne 
sigui el principal protagonista i treballant l’aprenentatge cooperatiu, entre altres afavorirà la 
seva motivació. 
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Gemma García, Professora Màster de professors 2010- 2011. 

 

    

                                                NO GENERA FRACÀS ESCOLAR    

 

 

 

 

ACTITUD POSITIVA I          

           

           

           

 ESFORÇ 

Professor i alumne amb: 

EXPECTATIVES, 
MOTIVACIÓ, 

ESFORÇ I ACTITUD 
POSITIVA 

 

 

CONSTRUCCIÓ I ORGANITZACIÓ 

DEL CONEIXEMENT 
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Figura 7. Per afavorir la motivació 

 
Per millorar la motivació de l'estudiant

11
: 

 Utilitzar l'aprenentatge cooperatiu en lloc de l'aprenentatge competitiu 

 Estimular el conflicte cognitiu 

 Animar a que es pateixin riscos moderats 

 Alabar el treball ben fet 

 Fer que les tasques acadèmiques siguin interessants 

 Proporcionar una retroalimentació relacionada amb l'aprenentatge i l'esforç 

 Identificar mostres intel·ligències i mostrar que no són fixes, sinó que poden incrementar-se 

 Promoure la imatge d'un mateix com a aprenent 

 Augmentar l'eficàcia pròpia dels estudiants 

 Animar la voluntat pròpia 
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LouiseStoll, Dean Fink i LornaEarl, 2004 

PER AFAVORIR LA MOTIVACIÓ HEM DE: 

Donar motius que estimulin l’alumne 

Conèixer els interessos de l’alumne 

Activar la seva curiositat i interès 
Plantejarem 

reptes 

assolibles pels 

alumnes 
Fer que l’alumne sigui el 

protagonista del seu propi procés 
d’aprenentatge. 

 

 

Dirigirem els 

missatges cap a 

la tasca  

 

Avaluarem en 

funció del que 

s’ha treballat 

Donarem 

funcionalitat als 

continguts 

Utilitzarem 

l’aprenentatge 

cooperatiu 

Dissenyarem 

activitats 

variables 

Treballar el 

concepte de 

l’esforç 

Tindrem 

expectatives i 

actitud positiva 
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El que hem resumit a la figura 7 afavorir la motivació és senzill d’aplicar, tot i per aquells 
professors que no estan molt formats pedagògicament, no es necessita estudiar res, ni dedicar 
molt més temps. No més una miqueta d’esforç per part del professor (i de l’alumne) a l’hora de 
treballar correctament cada  punt.  Mirar qui tenim davant nostre i saber què és el que vol per 
poder apropar-nos de la millor manera possible i ajudar-los en el seu procés d’aprenentatge de 
la manera més “engrescadora”, motivadora, divertida i amena possible. Tots estem en el mateix 
vaixell, fem que la seva navegació avanci progressivament fins arribar a port. 

3.2. Aprenentatge cooperatiu 

Tenint “solucionat” el problema de la motivació, una de les causes que provoquen el fracàs 
escolar al nostre país, ja haurem fet un gran pas. Una altra causa que contribueix  a augmentar 
el fracàs escolar és la metodologia aplicada, no hi ha renovació en la manera d’ensenyar. A 
més, cal afegir que algunes de les noves metodologies són complexes per ser aplicades 
correctament sense el coneixement previ, com hem comentat amb l’ABP, i els professors 
manifesten una manca de temps per dedicar-s’hi a la seva pròpia formació, fet que s’hauria de 
trobar una solució ja que és de vital importància la formació del professorat. És per això, que 
començarem per aprenentatges senzills que no requereixen grans esforços ni molt de temps 
extra de dedicació.  

L’ésser humà viu en societat, a través de grups, homes i dones es relacionen per sobreviure, 
créixer i desenvolupar-se. Per aquesta raó els problemes que tenim a la societat difícilment els 
solucionarem per accions individuals i aïllades. En aquest sentit l’escola necessita ocupar-se 
cada cop més per ensenyar als alumnes a relacionar-se i participar amb els demés. 
L’espectacular avanç de les noves tecnologies junt amb el desordre econòmic actual i amb la 
crisi de valors mai vista anteriorment, porta als alumnes a sentir-se desorientats. Aquesta 
desorientació s’incrementa si veuen una  escola on l’aprenentatge és avorrit, quan 
l’aprenentatge fora de l’escola no ho és, si veuen una oferta educativa homogènia a pesar de la 
diversitat, si veuen un procés d’E/A basat en l’ensenyament i no en l’aprenentatge, si veuen  un 
baix percentatge de temps dedicat a que els alumnes participin a la construcció del 
coneixement i poques oportunitats per prendre part activa del seu aprenentatge, si veuen un 
únic llibre de text, etc. 

L’Aprenentatge Cooperatiu és, sens dubte, la resposta de l’educació de principi del segle XXI 
davant la globalització i la col·laboració internacional, econòmica, tecnologia i sociocultural que 
es manifesta com una necessitat per al desenvolupament social, personal i professional. 

L'Aprenentatge Cooperatiu es defineix com una  tècnica pedagògica en la qual els estudiants 
treballen junts per tal d'aconseguir un objectiu comú. No consisteix només en treballar en grup, 
és a dir, el rendiment global que s'obté no consisteix en la "suma aritmètica" de les 
contribucions individuals de cada membre del grup, sinó que, quan aquesta tècnica s'aplica 
adequadament, cada membre del grup aprèn més del que hauria après en un context 
individualista, degut a les interaccions amb la resta de membres del seu grup ja que el 
coneixement és descobert pels alumnes i transformat en conceptes amb els quals l'alumne pot 
relacionar-se. Després és reconstruït i expandit a través de noves experiències d'aprenentatge. 
L’Aprenentatge Cooperatiu és uns dels pilars de la motivació dels estudiants i és aquesta la 
principal raó per dedicar-li especial atenció junt amb l’aprenentatge basat en l’enfocament per 
tasques que veurem posteriorment. 

L’Aprenentatge Cooperatiu es basa en la interdependència positiva, com veiem a la figura 8 on 
cada alumne dins d’un grup de treball necessita del treball de sí mateix i del treball de tots els 
altres companys per poder avançar en la recerca d’informació. És l’intercanvi, la 
interdependència, la socialització de processos i resultats, és l’activitat grupal. 
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Figura 8 Interdependència positiva 

Característiques de l’aprenentatge cooperatiu: 

 Participació activa de l'estudiant, no en l'acceptació passiva de la informació 
presentada pel professor. 

 Interdependència positiva (figura 8); els esforços de cada integrant del grup no només 
li beneficien a ell mateix sinó a la resta dels membres del grup. Aquesta 
interdependència positiva crea un compromís amb l’èxit de la resta dels membres del 
grup, i el seu propi èxit.  

 Responsabilitat individual i grupal. Tot el grup ha d’assumir la responsabilitat d’assolir 
els seus propis objectius i cada membre del grup és responsable de complir amb la 
part del treball que li correspon realitzar. D’aquesta manera l’avaluació serà més fàcil 
de definir pel que respecte al component individual dins de l’assoliment d’objectius de 
grup. 

 Interacció motivadora. Cada membre del grup ha de promoure l’èxit de la resta, 
compartint recursos i informació, ajudant-se els uns als altres. L’alumne promou 
l’aprenentatge de la resta dels membres del grup, explicant el que sap sobre un 
determinat punt, o com resoldre un problema,etc. 

 Desenvolupament d’habilitats interpersonals i grupals. Hauran de prendre decisions, 
posar-se d’acord amb el treball que han de realitzar, resoldre conflictes, negociar, etc. 
Necessitaran, segon el nivell en el que ens trobem, haurà d’ensenyar-los aquestes 
habilitats grupals i interpersonals. 

 Avaluació grupal. Els membres del grup han de mesurar si han assolit els seus 
objectius i quines accions han estat positives o negatives i prendre mesures per tal de 
millorar el treball en grup cooperatiu. 

 El professor ha de: 

 Prendre decisions prèvies a l’activitat. Ha de formular objectius, definir de 
quants membres serà el grup i qui els decidirà, definir o no rols dins el grup, 
organitzar l’aula (disposició de les cadires, etc) i organitzar els materials que 
necessitaran els alumnes per portar a terme l’activitat. 

 Explicar clarament als alumnes l’activitat, els seus objectius i quina serà la 
seva rúbrica. 

 Ensenyar a cooperar de manera positiva 
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 Controlar i intervenir. Mentre els alumnes realitzen l'activitat, el professor 
controla a cada grup i intervé quan creu que és necessari per tal de millorar 
l'activitat i el treball en l'equip cooperatiu.  

 Avaluarà amb uns criteris d’avaluació força detallats indicant les accions i els 
continguts de l’activitat, i d’aquesta manera es podrà valorar si han aconseguit 
els resultats de l’aprenentatge establerts de manera qualitativa i quantitativa. 
Una bona rúbrica per part del professor. 

Hem vist les característiques de l’aprenentatge cooperatiu, a continuació es detalla en una llista 
els seus avantatges que presenta. Podrem comprovar que cada un dels avantatges serveix, i 
en gran mesura, per aconseguir un major interès per part dels estudiants i dels professors 
envers l’E/A corresponent. 

Els avantatges són:  

 Motivació per la tasca. 

 Millora del rendiment dels estudiants. 

 Increment de la seva responsabilitat i de la seva participació activa en el procés 
d'aprenentatge.   

 L’alumne és el protagonista del seu procés d’aprenentatge. 

 Alt grau de comprensió del que es fa i del perquè es fa. 

 Millora de l’autoestima. 

 Relacions interpersonals més positives. 

 Integració de l’alumnat. 

 Grau de domini de procediments i conceptes. 

 Millora la interacció amb el professor. 
 
L’únic inconvenient que es podria trobar en aquesta metodologia d’E/A és la posició del 
professor; on ja no és el centre del procés d’aprenentatge, sinó que és l’alumne. Hi  ha 
professors que els hi costa abandonar la seva posició centrada i segura i poden ser una mica 
escèptics sobre aquests mètodes, sobretot per la pèrdua de control de les classes que pot 
significar encetar aquestes activitats al començament, però no deixa de ser una qüestió de 
pràctica. Ara el professorat ja no és qui descobreix el material per als alumnes, sinó que ara 
l'ha de descobrir amb ells, s'ha de convertir en guia del procés d'aprenentatge i no ésser un 
simple transmissor de coneixements (entre d'altres motius, perquè el coneixement no es 
"transfereix", sinó que es crea activament en la ment de l'estudiant).  
 
Exemple d’Aprenentatge Cooperatiu 
Els equips es poden formar de tres maneres diferents: o be el professor els fa, o be per atzar o 
be pels alumnes, depèn de cada situació, de les tasques a realitzar, del que van fer 
anteriorment, etc. Hem de tenir planejada la classe amb claredat, d’objectius, instrucció, 
activitats i avaluació. També s’han de repassar les normes socials, els temps dedicats a cada 
activitat, el material necessari, i posar un exemple als alumnes abans de començar a treballar 
en grup. 
 
El Jiwsaw (o trencaclosques) és un dels mètodes més clàssic: 
Objectius: Assimilar una lectura, sintetitzar i aprendre el text. 
Procés: tots els equips llegeixen els mateix text. 
1. Es formen els grups de treball i els alumnes de cada equip es reparteixen la lectura en 

parts iguals o d’acord amb els interessos del grup. 
2. Cada alumne llegeix la seva part, pren notes, reflexiona sobre l’aplicació e implicacions del 

que ha llegit. 
3. Es preparen per ensenyar el contingut a la resta de companys de l’equip. 
4. Cada membre del grup ensenya als seus companys el que ha descobert 
5. Al final de les presentacions es realitza una discussió extensa, en equip, del que s’ha 

après. 
 
L’Aprenentatge Cooperatiu és el mitjà per a l’obtenció de l’aprenentatge significatiu que 
perseguia el constructivisme, com varem veure en el punt 2.4.2., i amb això el 
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desenvolupament de potencialitats individuals que permeten que el que s’ha aprés perduri en el 
temps, que permeten una perspectiva integral del que s’ha après i que incideix de manera 
positiva en la formació de la personalitat de l’alumne en el desenvolupament de valors com la 
companyonia, l’autoestima, la responsabilitat, el compromís, entre altres. 
 
La combinació d’un Aprenentatge Cooperatiu junt amb un alumnat motivat és bastant atractiva 
per sí mateixa, és un pas de gegant envers a una classe magistral on el professor segueix sent 
el centre de l’ensenyament/aprenentatge, i l’esforç per ambdues parts no és en excés superior 
al que estaven realitzant prèviament.  
 
 
3.3. Metodologia d’E/A basat en l’enfocament per tasques. Les quatres destreses. 

A la combinació anteriorment citada li afegirem un ingredient més: la metodologia d’E/A basat 
en l’enfocament per tasques. Aquesta metodologia organitza la classe, la unitat didàctica, 
l’assignatura, el que es consideri necessari, a partir d’una tasca final. Donat que la realització 
de la tasca final requereix posar en funcionament una sèrie de coneixements i habilitats per 
part dels alumnes, és molt important programar correctament les tasques prèvies per 
l’elaboració de la tasca final. 

Sota el nom d’E/A basat en l’enfocament per tasques s’engloben una sèrie d’estudis teòrics i de 
propostes pràctiques que reivindiquen una forma nova d’ensenyar una llengua estrangera. El 
interès fonamental es centra en com aconseguir que els alumnes adquireixin una competència 
comunicativa d’una manera efectiva amb l’objectiu principal de que els alumnes actuïn i es 
comuniquin de forma real.  

Aquest aprenentatge apareix com a evolució i solució al model nocio-funcional amb el que 
s’estava treballant fins el moment. L’objectiu era aprendre la llengua com a instrument per a la 
comunicació i no com a un sistema formal. Els primers treballs dins de la perspectiva 
metodològica de l’enfocament per tasques neix en el camp de l’ensenyament de l’anglès a 
finals dels anys 70. Autors com Newmark i Allwright al 1979 substitueixen la idea de cercles 
nocio-funcionals per una programació basada en les necessitats que tenien els estudiants i 
defineixen una sèrie “d’escenaris” on els alumnes han d’actuar i una sèrie d’activitats que 
necessiten realitzar. 

Aquestes alternatives al enfocament comunicatiu van començar a sorgir com a resposta a una 
sèrie d’inconvenients que un model basat en continguts presentava. Aquests inconvenients, 
seguint a Wilkins (1972), eren una: 

 Desmotivació en els alumnes amb necessitats immediates de comunicació. 

 Presència de gran material gramatical innecessari. 

 Subordinació del significat a la forma. 

 Artificialitat del material per estar organitzar amb criteris formals i no comunicatius. 

Segons Zanón
12

 el naixement de l’Enfocament per Tasques està determinat pel 
desenvolupament de la investigació en tres camps diferents: 

a) La teoria lingüística: La nova competència comunicativa.  
 
El primer concepte de competència comunicativa afegia la idea de l’ús efectiu dels sistema 
formal en un context comunicatiu. Respecte a aquest context els processos i les relacions 
discursives seran les noves aportacions. Ja no es tracta d’aportar a l’alumne els continguts de 
la llengua que pretén dominar, sinó també els processos derivats als continguts en situacions 
de comunicació i que són interpretats en clau d’estratègies de codificació i descodificació del 
missatge rebut. L’aportació fonamental és la de les relacions discursives mitjançant les quals 

                                                             
12

Zanón, Javier 1990: “los enfoques por tareas para enseñanza de las lenguas extranjeras” Cable. Revista de didáctica del 

español como lengua extranjera 
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podem descobrir la organització del significat en un text a nivell lingüístic o organitzar-ho 
nosaltres mateixos. Canale y Swain (1980) fan una nova formulació de la competència 
comunicativa: 

 Competència lingüística, formal, relacionada amb el contingut morfosintàctic, lèxic i fonètic. 
Domini del codi lingüístic. 

 Competència sociolingüística que regula la adequació de les produccions a la situació de 
comunicació. Capacitat de fer servir la llengua adequadament en els diferents contexts i 
situacions de comunicació. 

 Competència discursiva, la capacitat d’articular i cohesionar diferents tipus de discurs. 

 Competència estratègica, la capacitat d’usar estratègies verbals i no verbals per a 
compensar les errades en la comunicació. 

Com a conseqüència es modifica i s’amplia el que s’ha d’ensenyar. 

b) Estudis relacionats amb l’adquisició de la llengua estrangera que evidencien que una 
llengua no s’adquireix linealment, contingut a contingut, si no que es construeix globalment.  
(Ellis 1993) Com a conseqüència el currículum lineals de continguts no és el millor per 
organitzar l’ensenyament d’una llengua. 
 
c) Disseny correcte de nous programes d’ensenyament a partir de tasques. Com a 
conseqüència tenim un model de treball a l’aula. 

Però, a què ens referim quan parlem de tasques? Una de les definicions clàssiques de tasca es 
la que va establir D. Nunan

13
 al 1989: “(...) una unitat de treball a l’aula que impliqui als 

aprenents la comprensió, manipulació, producció i interacció en la L2 mentre la seva atenció es 
troba concentrada prioritàriament en el significat més que en la forma”. 

Les característiques de les tasques són les següents: 

 Representatives dels processos de comunicació de la vida real i per tant semblants a 
accions de la vida quotidiana. 

 Implica a tots els alumnes en la comprensió, producció o interacció en la segona llengua. 

 Identificable com a unitat de treball a l’aula. 

 Dirigida intencionalment cap a l’aprenentatge del llenguatge. 

 Dissenyada amb una estructura, un objectiu, uns continguts i un producte o text final on el 
resultat ha de ser avaluat pels professor i pels alumnes com a producte lingüístic i com a 
procés de treball. 

 L’atenció dels alumnes es centra més en en la manipulació de la informació (el seu 
significat) que en la seva forma (continguts lingüístics)  

 La seva resolució implica el desenvolupament de valors educatius tals com autonomia, 
creativitat, responsabilitat, reflexió sobre el procés d’aprenentatge, etc.) 

L’enfocament per tasques presenta un model d’E/A basat en un continuum, en un extrem es 
troben els processos i a l’altre els continguts. Els processos responsables del caràcter 
instrumental del llenguatge es desenvolupen en els diversos mecanismes de negociació de 
significat en situacions d’interacció comunicativa. Els continguts reben una elaboració com 
esquemes de coneixement que culminen en representacions mentals. 

Les conseqüències d’un model d’aprenentatge d’aquest tipus són tres, segons Zanón (1990) 

1. El caràcter global del procés d’aprenentatge evidencia la necessitat d’utilitzar la tasca com 
unitat didàctica, ja que és la única susceptible d’abraçar la complexitat del procés 

2. Es deriva un continu de tasques paral·lel al continu de l’aprenentatge, des de les que 
incideixen sobre els processos (tasques comunicatives) a les que fan recalcament sobre 
representacions mentals de continguts (tasques possibilitadores o d’aprenentatge) 

3. Es fa necessari un marc articulador de tot el sistema (disseny curricular) 

                                                             
13

Nunan, D 1989: DesigningTasksfortheCommunicativeClassroom. CUP:10 
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Avantatges de l’enfocament per tasques: 

 L’alumne fa servir el cap, les mans i els sentiments per fer coses amb la llengua. 

 L’alumne és creatiu, autònom, pren riscos, negocia, pren decisions i resol problemes des 
del seu propi nivell de competència i ho fa en cooperació. (aprenentatge cooperatiu) 

 Construeix per sí mateix les regles, fa hipòtesi i les verifica, pren consciència dels 
processos i es fa responsable del procés d’aprenentatge (l’alumne és l’element principal 
protagonista del seu propi procés d’aprenentatge. 

 Interactua amb els seus companys des de la seva pròpia identitat; parla de les seves 
experiències, de les seves preferències, opina sobre el que pensa o fa ell o altres 
companys etc. 

 Crea junt amb el seus companys un espai de comunicació real: aclareix o demana 
aclariments, repeticions, confirmacions del que ha entès. 

 La tasca comunicativa involucre als alumnes en la comprensió, la producció o la interacció 
de la llengua meta, mentre la seva atenció es concentra fonamentalment en el sentit més 
que en la forma. 

 Es presta més atenció al procés d’aprenentatge que al contingut. No es vol saber 
únicament, per exemple, demanar informació i entrenar-se a la classe per posar-ho en 
pràctica quan ho necessitin. El treball per tasques demana passar a l’acció realitzant a 
classe tasques interessants que inciten, en el seu procés a aprendre tot el que és 
necessari per portar-les a terme 

 Incorporació dels nous coneixements en el marc dels que ja existien i de la conseqüent 
reestructuració dels esquemes. 

 Potencia la motivació perquè es plantegen activitats autèntiques i amb resultats tangibles. 

 Promou el interès en l’efectivitat de la comunicació, posant en marxa processos de 
comunicació autèntics, on la resolució de problemes, la negociació del significat i el 
intercanvi de reaccions responen a un objectiu concret. 

 Dona les condicions per al desenvolupament d’una interacció autèntica de un procés 
aprenentatge conscient i del desenvolupament de la responsabilitat en el propi procés 
d’aprenentatge. 

 Els alumnes realitzen activitats (tasques) que són necessàries per a la realització d’una 
tasca final des del punt de vista lingüístic, comunicatiu, temàtic o sociocultural. 

 Incorpora l’autoavaluació (tant mateix l’aprenentatge cooperatiu). 

 El professor guia i ajuda a l’alumne, esta atent a la realitat de la classe com a grup, a les 
seves necessitats i interessos. I evidentment, estableix els vincles entre les activitats de 
comunicació que es plantegen com a mitjà i l’aprenentatge que es pretén estimular amb la 
seva realització. 

 És una metodologia d’A/E senzilla d’aplicar. 

 Per dissenyar una tasca només hem de seguir les passes que s’indiquen a la figura 9. On 
un anàlisi de les necessitats i interessos dels alumnes obre les portes per la selecció del 
tema. A continuació escollirem la tasca o tasques finals i posteriorment especificarem els 
objectius (per destreses, que veurem més endavant). Determinarem els continguts 
lingüístics , planificarem les tasques comunicatives i avaluació. 

 
L’enfocament per tasques és un mètode d’E/A que s’inclou dins de la corrent metodològica 
comunicativa per a l’aprenentatge de les llengües, però es pot també aplicar a qualsevol altre 
assignatura ja que es tracta de que els alumnes a mida que van realitzant una sèrie d’activitats 
amb un aprenentatge cooperatiu, van adquirint les habilitats i les capacitats necessàries per a 
resoldre una tasca final. 
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 Figura 9. Passes de l’E/A basat en l’Enfocament per Tasques  

 
Les quatre destreses 
 
S’ha mencionat anteriorment la definició dels objectius tenint en compte les quatres destreses. 
A què es refereix quan parla de les quatre destreses? Estem massa acostumats a potenciar 
més la oralitat en la nostra llengua materna, es a dir, que ens costa menys parlar i escoltar que 
llegir i escriure. Aquestes són precisament les quatre destreses que es suposa que hem de 
dominar per saber correctament un idioma, parlar, escoltar, escriure i llegir, i en el cas de ser 
natius d’espanyol o de català se’ns pressuposa amb massa facilitat, a nosaltres i als nostres 
alumnes i moltes vegades no és real. 
Com és normal parlar i escoltar forma part del que és quotidià i ens sembla més senzill perquè 
estem practicant constantment i encara que ensenyem als nostres alumnes, o fills, des de molt 
petits a llegir i a escriure, i que a les tasques escolars estan molt presents, no sempre 
s’aconsegueix un nivell de correcció adequat. Ja hem comentat que al voltant del 30% dels 
alumnes no aconsegueix aprendre a llegir i a escriure correctament al final del cicle de primària. 
Necessitem, entre d’altres, consolidar l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura a les primeres 
etapes escolars i potenciar-les a les posteriors. 
 
Tothom sap que quan més llegim, millor escriurem. Però llegir no significar reconèixer les 
paraules si no entendre-les, s’ha de treballar amb el text, el que anomenem comprensió lectora. 
Podem anar des de la lectura literal, en un nivell primari, centrat en les idees o un nivell més en 
profunditat on busquem una comprensió del text, reconeixent les idees i el tema principal. Un 
nivell superior seria anar més enllà del que hem llegit i agreguem informació i relacionem el que 
hem llegit amb els nostres coneixements previs. I el nivell superior, és el nivell crític, on emetem 

 

1.-Anàlisi de les necessitats dels alumnes. Selecció del tema. 

2.-Elecció de la tasca o tasques finals 

3.-Especificació d’objectius per destreses. 

4.-Determinació dels continguts lingüístics 

5.-Planificació de les tasques comunicatives 

6.-Avaluació 
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judicis sobre el text llegit. Es podria afegir el nivell del creador, on el lector es converteix a més 
en escriptor d’un nou text relacionat amb l’anterior. 
 
Així doncs definirem les quatre destreses, o competències lingüístiques com: 

- L’expressió oral, parlar 
- L’expressió escrita, escriure 
- La comprensió oral, escoltar i entendre el que diuen 
- La comprensió escrita, llegir 

 
Quan especifiquem els objectius de les tasques que proposem als nostres alumnes han de 
tenir cura d’incloure aquestes competències lingüístiques per assegurar-nos del bon 
coneixement del idioma. Quan sortim de l’àmbit de les classes de llengua estrangera, 
aquestes competències lingüístiques es converteixen d’igual manera en eixos vertebrals en la 
definició de les tasques. A continuació veurem un exemple d’una classe d’espanyol com a 
llengua estrangera seguint la metodologia d’E/A basat en l’enfocament per tasques tenint en 
compte les quatre destreses en els objectius. 
 

 
3.4  Exemple de metodologia d’E/A de l’Enfocament per Tasques en l’espanyol com a 

llengua estrangera. 
 
Començarem amb un exemple d’unitat didàctica típica dins dels cursos comunicatius basats en 
l’enfocament nocio-funcional, d’aquesta manera ens permetrà contrastar-ho amb el disseny 
mitjançant l’enfocament per tasques i valorar les seves diferències. La majoria de llibres de text 
d’espanyol per a estrangers estan basats en enfocament nocional-funcional, és a dir, el punt de 
partida és una funció o una noció específica i els continguts necessaris per a la seva 
realització. Son curtes i no hi  ha connexió temàtica amb les unitats posteriors o anteriors. 
 
3.4.1. Exemple 1 
Contingut nocional-funcional de la unitat: Demanar i donar informació sobre existència, horari i 
freqüència de transports, i característiques dels esmentats serveis.  
 

a) Hi ha una audició d’un diàleg que està acompanyat d’imatges al llibre de text i a posteriori 
hi ha tres preguntes (verdader/fals). 

b) Observació d’un quadre funcional sobre l’existència, horari i freqüència de transports. 
Aplicació del quadre mitjançant preguntes/respostes basades en un horari de trens que es 
presenta al llibre. 

c) Observació d’un quadre gramatical basat en els aspectes del punt 2. Aplicació del quadre 
mitjançant un exercici gramatical escrit en el que han d’omplir els espais en blanc amb la 
paraula correcta. 

 

Materials a utilitzar: 
1. Diàleg amb imatges a una estació de trens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Preguntes de comprensió del diàleg. Digues si les següents frases són V/F 
 
 
 
 
 

A: ¿A qué hora hay trenes para Granada? 

B: ¿Para Granada? A ver... Hay un Correo a las 9.45, un Electrotren a las 12.45 y luego está el Expreso a las 15.10.  

A: ¿Y no hay ninguno por la noche? B: Sí, hay uno que va a Sevilla. Sale a las 11.20. 

A: ¿Lleva coche-cama? B: Sí, lleva coche-cama y literas 

 

 

1) A quiere ir a Granada en avión. 

2) No hay ningún tren por la noche 

3) Por la tarde sólo hay un tren 
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3. Exercici de pràctica funcional en parelles. Al llibre apareix un horari de trens. L’exercici pot 
 presentar la següent indicació: “Tú quieres ir a X, pídele a tu compañero información sobre 
 trenes, sus horarios y su frecuencia”. En aquest cas els dos estudiants tenen davant 
 l’horari de trens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Quadre gramatical on s’explica el funcionament de: Ningún/ninguno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 I a continuació demana que s’omplin els espais en blanc amb uno/un/ninguno/ningún. 
 (Només es mostra una part de l’exercici) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.2. Exemple 2 
Unitat programada amb un Enfocament per Tasques. Aquesta unitat està pensada per a nivell 
principiants del idioma espanyol. 
 
Anirem seguint els següents passos indicats 
1. Elecció del tema d’interès per la unitat 
 Organitzar un viatge 
 
2. Especificació dels objectius de comunicació. 

 

 

A: ¿Sabes si hay ..................... tren directo desde Barcelona a Pamplona? 

B: Creo que hay ..................... por la mañana, pero no sé a qué hora. 

A: ¿Y por la noche? 
B: Por la noche, me parece que no hay ..................... 
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3. Planificació de la tasca final o sèrie de tasques finals a realitzar en les etapes finals de la 
 unitat. Les tasques finals seran  el reflex dels objectius de comunicació. Veure figura 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura 10. Planificació de les tasques finals 

 
 
4. Especificació dels components temàtics i lingüístics necessaris per aconseguir les 
 tasques finals. 

a) Aspectes concrets del tema: 
- Existència de diversos serveis relacionats amb viatges 
- Horari i freqüència d’aquests serveis 
- Característiques dels serveis; preus, condicions, dates, etc. 
- Suggeriments i opinions relacionats amb amb l’organització del viatge 
- Disponibilitat de temps per a realitzar el viatge 
- Distribució de responsabilitats en la recerca d’informació 
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b)  Contingut lingüístic  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 L’anàlisi dels exponents, un cop completa la columna 2, ens donarà els continguts per a 
 les columnes 3 i 4. 
 
5. Seqüència dels components necessaris i organització de les lliçons mitjançant les 
 tasques. Les primeres lliçons de la unitat prepararan als alumnes per a la realització de 
 tasques finals. A continuació es presenta un exemple de la primera lliçó. 

Primer de tot ens marcarem un objectiu 
Objectiu: Al final de la lliçó els alumnes podran demanar, donar i comprendre informació 
relacionada amb: 

 L’existència de transports, ofertes de viatges 

 Horaris, freqüències, preus, dates, etc. 
  
Passes a seguir: 
1. Presentació global de la unitat, si no ha estat realitzada anteriorment 
2. Presentació ràpida dels objectius de la lliçó 1 en relació amb els objectius de la 

unitat. 
3. Presentació dels nous components lingüístics necessaris per a la consecució de 

l’objectiu especificat a dalt, mitjançant quadres relacionats amb viatges que es troben 
al llibre de text. 

4. Tasca de comprensió oral: els alumnes escolten, sense veure el text, un diàleg 
corresponent al diàleg del llibre de text, on la persona demana informació per a 
realitzar un viatge. Durant l’audició, els alumnes omplen un quadre amb la informació 
que se’ls ofereix. Aquesta tasca es realitza amb una metodologia d’aprenentatge 
cooperatiu, on entre tots necessiten aconseguir omplir el quadre. 

5. Preparació de la tasca del pas 6: pràctica controlada de producció oral. 
6. Tasca de producció oral a realitzar primer en parelles: 
 

a) Primer l’alumne A te informació sobre un viatge (Y). L’alumne B, que no te 
aquesta informació la sol·licita i pren nota en un quadre. 

b) L’alumne B te informació sobre un altre viatge (Z). L’alumne A, que no la 
te, la sol·licita i pren nota en un quadre. 

c) A i B comproven la informació que han posat en els quadres 
 

Aquesta tasca es podria realitzar també mitjançant aprenentatge cooperatiu 
realitzant el mateix sistema però en compte de parelles, en grups. I tots han 
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d’aconseguir la informació de tots. De totes maneres no crec que sigui la més 
indicada per a un grup de nivell principiants. 

 
Aquesta lliçó anirà seguida d’altres, que desenvoluparan els demés components i 
arribaran a les tasques finals descrites anteriorment. 

 
Una tasca de comunicació, seguint les pautes donades per  autors com Nunan, Breen i 
Long, és una unitat de treball en l’aula: 
a) Que implica a tots els alumnes en la comprensió o producció o interacció en 

l’espanyol com a llengua estrangera. 
b) Durant la unitat l’atenció dels alumnes està concentrada prioritàriament en el 

significat més que en la forma, s’expressa més en les formes lingüístiques 
utilitzades per expressar-ho.  

c) Té una estructura amb un principi i un procediment de treball clar, encara que 
flexible en algunes ocasions. Té un objectiu concret (no especificat en termes 
gramaticals. Un contingut concret, un resultat concret, encara que a vegades 
diferent per als diferents alumnes de la classe. 

d) El seu desenvolupament i consecució pot ser avaluat pel professor i pels alumnes 
e) Té, dins del possible, elements de similitud amb accions que es realitzen a la vida 

quotidiana. 
 
6. Avaluació incorporada com a part del procés d’aprenentatge: totes les tasques que 
 composen la unitat ofereixen la possibilitat d’avaluar el procés d’aprenentatge. 
 
Repassem a manera de resum el que hem estat veien fins ara en referència a la figura 9. 

1.- Elecció del tema d’interès 

El tema d’interès de la unitat s’escollirà tenint en compte els interessos i les necessitats dels 
alumnes. Quan més ens apropem als seus interessos o necessitats més gran serà la seva 
motivació i més involucrats estaran. Aquest punt s’ha vist amb més detall en el punt 3 quan es 
parlava de motivació. Per tant la presa de decisions per part dels alumnes sobre aquest punt és 
molt important. Hem de tenir en compte el nivell dels alumnes en l’elecció del tema, 
especialment en nivells elementals. 

Quan parlem d’especificar el tema d’interès de la unitat és important no parlar en termes 
gramaticals. A continuació es mostra un llista de títols d’unitats didàctiques com exemple: 

- ¿Qué pasó? 
- La organización de una fiesta l reunión. (Invitaciones, listas para la compra, quién trae qué...). 
- Nuestro pueblo/ciudad (de origen o donde vivimos ahora): álbum de fotos explicado o guía turística o 

haciendo de guías con un grupo de turistas 
- La casa o piso de mis sueños 
- Nuestras familias (incluyendo fotos) 
- La organización de un viaje / excursión / visita del grupo 
- Viajar 
- Los periódicos y la TV 
- La publicidad 
- La droga 
- Un escritor o pintor y su época 
- El pasado, presente y futuro de X (un barrio o zona del entorno, que ha sufrido grandes cambios) 
- Conciertos de música pop en apoyo de causas humanitarias 
- Hábitos de comida. (Describe tu dieta. Haz sondeo en la clase. Compara con "dieta española" o 

regional: catalana, gallega, valenciana, etc.) 
- Otros países hispanoparlantes 
- De compras en... (Madrid, Barcelona, La Coruña, Alicante, etc.) 
- Fiestas españolas 

 

2.- Planificació de la tasca final 
Aquest és el punt clau i diferenciador ja que suggereix que es planifiqui el final de la unitat, on 
volem arribar amb els alumnes al final de la unitat, com a pas inicial dins de la planificació de 
la tasca a realitzar en classe durant la unitat. Això és, planificarem el final abans de prendre 
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decisions  sobre les passes que ens portaran al final. És com si planegéssim un viatge, 
normalment fixem el destí abans de decidir les etapes en les es dividirà.  
En aquest punt la participació dels alumnes suggerint, decidint i organitzant les possibles 
tasques finals és molt positiva. 
Les preguntes que ens podem plantejar en aquest punt son: 

 Quines tasques poden demostrar l’obtenció dels objectius de comunicació 
especificats per la unitat? 

 Cóm poden reflectir-se els objectius en una forma concreta mitjançant tasques a 
realitzar al final o cap al final de la unitat? Les tasques que permetin als alumnes 
demostrar capacitat de fer alguna cosa concreta mitjançant el llenguatge après. 

 
3.- Especificació d’objectius de comunicació 
Un aspecte molt important que s’ha de tenir en compte al tractar la metodologia d’E/A basat 
en l’Enfocament per Tasques, i que ja hem esmentat anteriorment, és que les tasques es 
realitzaran mitjançant les quatre destreses en diferents combinacions. I aquestes hauran de 
quedar reflectides en els objectius de la unitat. Durant la unitat els alumnes desenvoluparan la 
capacitat de: 
a) Comprendre i demostrar comprensió d’informació. Comprensió oral i escrita. 
b) Demanar informació. Expressió oral  
c) Donar informació. Expressió oral i escrita. 
 
4.- Especificació dels components temàtics i lingüístics 
Per l’especificació dels components temàtics i lingüístics necessaris tenim l’especificació de: 
 

a) Aspectes concrets del tema o de l’àrea d’interès a tractar 
b) El contingut lingüístic (nocio-funcional, gramatical, lèxic, fonològic) necessari per a 

realitzar les tasques finals dins dels aspectes concrets del tema especificats en a. 
Quins components lingüístics necessiten els alumnes, considerant el seu nivell en el 
moment d’iniciar la unitat, per a realitzar les tasques finals programades, dins dels 
aspectes concrets del tema especificats en a?  

 
La connexió entre tasques finals i components temàtics i lingüístics està reflectida a la figura 
10. Hem vist en aquest punt que primer especifiquem aspectes concrets del tema d’interès i 
desprès treballarem els continguts lingüístics. En les programacions tradicionals, les decisions 
sobre els components lingüístics a desenvolupar es freqüentment el primer pas. No parlem 
pas de la unitat dels noms, la unitat dels adverbis, la unitat de..., etc, si no que està especificat 
per temes. 
 
5.- Planificació del procés: organització/seqüenciació de les passes a seguir 
La forma més tradicional programa les unitats lliçó per lliçó i es realitza a les etapes inicials. A 
la metodologia d’E/A basat en l’Enfocament per Tasques és en aquest punt on organitzarem 
els continguts i procediments per a cada una de les lliçons de les que es composi la unitat. 
Quan hem especificat continguts temàtics i lingüístics hem realitzat una llista dels components 
necessari, aquí en la planificació del procés, la nostra feina es organitzar i seqüenciar aquest 
components i planejar els procediments a seguir en cada lliçó. A la figura 10 veiem per les 
fletxes de l’esquerra com la tasca final determina els continguts i els procediments de cada 
lliçó. El cicle es tanca si considerem les fletxes de la dreta. Cada lliçó, si està be plantejada i 
be realitzada, alimenta i facilita la tasca final. Per tant la pregunta s fer-se en aquest pas es: 
cóm organitzar el treball a realitzar durant la unitat de forma que s’asseguri la consecució de 
les tasques finals i, mitjançant aquestes, la consecució dels objectis de la unitat? 
Dins de la figura 10 també podem veure que a l’Enfocament per Tasques el procés que ens 
portarà a la consecució de les tasques finals consistirà en una sèrie de tasques menors 
distribuïdes en cada lliçó. Algunes d’aquestes tasques, al igual que les tasques finals seran 
les tasques de comunicació, però altres seran les tasques d’aprenentatge, tasques que 
actuen com a suport per a les tasques de comunicació. 
 
6.- Avaluació 
En la figura 11 podem veure un model d’autoavaluació plantejat per a l’aprenentatge d’una 
segona llengua. De totes maneres, quan extrapolem la metodologia d’E/A basat en 
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l’Enfocament per Tasques a una Unitat Didàctica d’un cicle formatiu considero que serà més 
convenient fer-ne ús d’una rúbrica ben detallada com podrem veure en el punt 4. 

 Figura 11. Exemple d’auto avaluació en l’aprenentatge de la segona llengua. 

 
 

Abans de passar als resultats m’agradaria fer algunes consideracions sobre la flexibilitat del 
marc proposat en el que respecta la varietat d’unitats que es poden generar en funció dels 
interessos dels alumnes. Les unitats poden o bé requerir l’aprenentatge de nous components 
lingüístics o bé poden ser basades primordialment en coneixements previs. 
Les activitats a classe poden estar planificades exclusivament en base a un llibre de text, o 
amb combinació amb altres materials o independentment del llibre de text. 
Els material suplementaris els poden aportar o bé el professor o bé el professor junt amb els 
alumnes, i inclús els alumnes també poden aportar materials suplementaris. 
 
Ja per finalitzar s’ha de recordar que la metodologia d’E/A basada en l’Enfocament per 
Tasques crea la necessitat d’una relació sobre una sèrie d’aspectes relacionats amb les 
tasques tals com: 

 La tipologia de les tasques relacionades amb les quatre destreses 

 La gestió de la classe 

 L’avaluació mitjançant les tasques 

 Els diferents tipus d’interacció generats pels diferents tipus de tasques orals 
 
Tancarem aquest punt recordant les solucions plantejades que hem treballat fins ara en 
aquesta memòria i que confio poden ajudar a reduir el percentatge actual del fracàs escolar al 
nostre país.  
 

1. Motivació 
2. Aprenentatge cooperatiu 
3. Aprenentatge basat en l’Enfocament per tasques 

 
Ara veurem en el punt seguen com la combinació d’aquest tres elements ens portarà a la 
realització d’unes unitats didàctiques més actives, més dinàmiques i, sobre tot, més 
incentivadores per als nostres alumnes. Hem d’aconseguir que siguin els protagonistes del seu 
propi aprenentatge amb esforç, aptitud, motivació i altes expectatives. 
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4. RESULTATS 
 

4.1. Desenvolupament d’una unitat didàctica d’un cicle formatiu fent servir la 
metodologia de l’enfocament per tasques i l’aprenentatge cooperatiu.  
 

La part de la Unitat Didàctica que es desenvoluparà en aquesta memòria pertany al cicle 
superior de Producció d’Audiovisuals, Ràdio i Espectacles per qüestió de proximitat als meus 
estudis universitaris; llicenciada en Publicitat i Relacions Públiques. Dins d’aquest cicle es 
desenvolupa una unitat didàctica del crèdit 7 que és la Gestió, administració i promoció de 
produccions audiovisuals, radiofòniques i d'espectacles. Com es pot veure a l’enllaç

14
, el 

crèdit 7 forma part d'un grup de 2 crèdits associats al mòdul professional: “Gestió i promoció de 
produccions audiovisuals, radiofòniques i d’espectacles” Aquest mòdul és complement i no 
pertany a cap competència, no més es deriva de les tres unitats de competència del perfil 
professional.  
En la programació del Crèdit 7 s’ha realitzat una relació de conceptes amb procediments i amb 
objectius terminals que han donat sortida a la següent distribució per Unitats Didàctiques i 
temporalització. Podeu veure conceptes, procediments i objectius en el Annex 1:” Programació 
del crèdit 7” de la memòria o be a l’enllaç

15
 . El crèdit 7 es pot dividir en 6 unitats didàctiques 

assolint un total de 124 hores. De totes aquestes unitats didàctiques es desenvoluparà 
detalladament l’activitat d’E/A 4 “Estratègies publicitàries” de la unitat didàctica 5 Promoció i 
distribució. Veiem a continuació en les figures 12 a la 15 tot el procés del desglossament fins 
arribar a l’activitat 4 que serà la que desenvoluparem com a exemple. 
 
 

UNITATS CONCEPTES PROCEDIMENTS OBJECTIUS HORES 

UD1: Gestió econòmica i 
financera 

1 1,2 i 3 7, 8 i 9 20 

UD2: Relacions laborals 
i contractació 

2 4 1, 4 i 6 20 

UD3: Normativa 3 i 4 5 2, 10 i 18 16 

UD4: Compara i venda 5  6 i 7 
1, 3, 5, 11 i 

12 
20 

UD5: Promoció i 
distribució 

6 i 7 8 i 9 
13, 14, 15, 

16, i 17 
40 

UD6: Internacional 8 10 13,19 8 

    124 

Figura 12. Desglossament Unitats didàctiques del Credit 7 Gestió, administració i promoció de produccions audiovisuals, 

radiofòniques i d'espectacles  

De les 6 unitats didàctiques es desenvoluparà la unitat didàctica número 5 Promoció i 
distribució, que ens ocupa 40 hores com podem veure a la figura 13.  

 

UNITATS CONCEPTES PROCEDIMENTS OBJECTIUS HORES 

UD5 6.1. 8.4 16 40 

Promoció  6.2. 8.1 16  

i distribució 6.3., 6.5. 8.3 16  

 6.4. 8.5. 16  

 6.6. 8.6. ,8.7. 17  

 7.1. 9.1., 9.2 15, 13  

 7.2. 9.4 15  

 7.3., 7.4. 9.3. 15  

 7.5., 7.6., 7.7 9.4, 9.5. i 9.6 14  

Figura 13. Detall de relació dels conceptes, procediments i objectius de la Unitat Didàctica 5. Promoció i Distribució. 

                                                             
14

 http://www.xtec.es/fp/compacta/1254org.pdf 
15

 http://www.xtec.es/fp/12/1254c07.htm 

http://www.xtec.es/fp/compacta/1254org.pdf
http://www.xtec.es/fp/12/1254c07.htm
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Per poder treballar més còmodament, aquestes 40 hores de la unitat didàctica 5 les hem partit en 
nuclis d’activitat com es pot veure seguidament a la figura 14.  

 
 

Figura 14, Llistat dels nuclis d’activitat i distribució dels objectius terminals, conceptes i procediments.  

I aquests  nuclis d’activitat els hem trencat fins arribar a les activitats d’ensenyament i 
aprenentatge més manejables per la nostra tasca (veure figura 15). He volgut mostrar tot els 
procés de desglossament del crèdit 7 per tal que es pugui veure com treballarien cadascuna de 
les unitats didàctiques del crèdit. 

 

ACTIVITATS E/A 
OBJECTIUS 
TERMINALS 

CONCEPTES PROCEDIMENTS HORES 

E/A 1 Màrqueting 16 6.1. 8.4. 3 

E/A 2 Producte 16 6.2. 8.1. 3 

E/A 3 Promocions i 
mitjans 

16 6.3., 6.5. 8.3. 4 

E/A 4 Estratègies 
publicitàries 

17 6.6. 8.6., 8.7. 6 

E/A 5 Explotació 
comercial 

13 i 15 7.1 9.1., 9.2. 6 

E/A 6 Mercat 
nacional 

15 7.2. 9.2. 2 

E/A 7 Distribució 15 7.3., 7.4. 9.3. 6 

E/A 8 Amortització 14 7.5., 7.6. 9.4., 9.5., 9.6. 6 

    
40 

Figura 15. Activitats d’Ensenyament/Aprenentatge de la Unitat didàctica 5 del crèdit 7. 

D’aquestes 8 activitats d’ensenyament aprenentatge que s’impartiran durant un total de 40 
hores, el que dura la unitat didàctica 5, tot seguit desenvoluparem una d’elles; l’activitat d’E/A 4 
anomenada “Estratègies Publicitàries” on a continuació podem veure els objectius terminals els 
conceptes i els procediments que abraça. L’activitat d’E/A 4 té una durada de 6 hores, temps 
suficient per poder mostrar l’aplicació de la metodologia d’E/A basat en l’Enfocament per 
Tasques sense excedir-me en l’extensió de la memòria més del necessari. 

Així doncs, centrats en l’activitat d’E/A 4 Estratègies Publicitàries passarem a definir: 

 L’objectiu terminal: (17) Determinar els mitjans, suports i fases d'una campanya de 
promoció d'un producte audiovisual, radiofònic o d'un espectacle en funció del tipus de 
producte i del mercat i públic objectiu de destinació. 

NUCLIS D’ACTIVITAT 
OBJECTIUS 
TERMINALS 

CONCEPTES PROCEDIMENTS HORES 

NA 1 Màrqueting 16 6.1. 8.4 3 

 16 6.2. 8.1 3 

NA 2 Promocions 16 6.3., 6.5. 8.3 4 

 16 6.4. 8.5 4 

NA 3 Estratègies 
Publicitàries 

17 6.6. 8.6, 8.7. 6 

NA 4 Explotació 
comercial 

13 i 15 7.1. 9.1, 9.2. 6 

NA 5  Mercat nacional 15 7.2. 9.4. 2 

NA 6 Distribució 15 7.3., 7.4. 9.3. 8 

NA 7 Amortització 14 7.5., 7.6. 
9.4., 9.5., 

9.6. 
4 

    40 
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 Els conceptes: les accions promocionals (6.6. estratègies publicitàries; campanyes 
publicitàries). 

 Els procediments: (8). La promoció del producte (8.6 càlcul del cost de la promoció, i 8.7 
llançament de la promoció) 

Totes les dades que s’han aportat anteriorment venen donades per l’Administració. La tasca de 
programar un crèdit ordena aquestes dades i dona sentit a unitats didàctiques i activitats d’E/A. 
Abans de començar a seqüenciar les classes necessitem definir els objectius d’aprenentatge ja 
que no venen donats. Què és el que volem que els nostres alumnes aprenguin amb aquesta 
activitat d’E/A? Què és el que els alumnes han de ser capaços? 

Objectius d’aprenentatge: L’alumne ha de ser capaç de: 

 Nombrar els diferents tipus d’estratègies publicitàries. Coneixement 

 Enumerar les passos d’una campanya publicitària. Coneixement. 

 Crear els objectius d’una campanya publicitària. Síntesis  

 Redactar un missatge publicitari. Síntesi 

 Elaborar un pressupost calculant el cost de la promoció. Síntesi 

 Explicar els avantatges dels mitjans de comunicació o canals publicitaris. Comprensió. 

 Identificar el públic objectiu d’un producte o mercat objectiu. Comprensió. 

 Portar a terme el llançament de la promoció. Aplicació. 

 Dissenyar una campanya publicitària. Aplicació 

 Analitzar una campanya publicitària. Anàlisi 

 Calcular el cost de la promoció presentada. Avaluació. 
 

Les paraules en color violeta indiquen el nivell segons la Taxonomia de Bloom
16

 

 

Els espais, els equipaments i els recursos del crèdit són els que es detallen a continuació: 

 Es farà us de les aules ordinàries amb projector. 

 Utilitzarem els ordinadors del centre (portàtils) quan les activitats ho requereixin. Calendari 
de previsió de necessitat dels portàtils. 

 El lliurament de les pràctiques es realitzarà a través del Moodle del curs. 

 Si fos necessari, es faran adaptacions  per  a alumnes NEE i s'establiran estratègies per a 
atendre a la diversitat. 
 
 

4.1.1. Seqüència de l’activitat E/A 4 “Estratègies Publicitàries” Classe 1 (2 hores) 

Com hem començat per l’activitat d’E/A 4, calculo que ens trobarem quasi a la meitat de curs, 
així quan entrem a l’aula per iniciar la classe 1 ja coneixem als alumnes i ells ja ens coneixen, 
per tant la part de presentacions haurà estat realitzada a principi de curs. Dividirem l’activitat 
d’E/A en 3 classes de dues hores cadascuna amb una pausa de 10 minuts a cada classe. A 
continuació s’escriu en color taronja únicament les activitats que els alumnes hauran de 
realitzar. 

1.- Motivació (10 min. ) 

Podria ser que fos dilluns a primera hora, o que vinguessin d’un descans d’una altra classe. 
Sigui el que sigui venen desconnectats i no tenen molt clar on son ni el que van a fer. Tenim, 
primer de tot, motivar-los i després centrar-los. No podem sota cap concepte començar a 
explicar quines son les estratègies publicitàries ni res semblant sense abans haver donat 
motius per estimular-los a fer el que nosaltres estem proposats a fer, amb el seu ajut. 

Com podem motivar-los? 

                                                             
16

 Taxonomía de Bloom. http://antropogogia.zoomblog.com/archivo/2008/10/19/taxonomia-Bloom.html 
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Tot i que ja els coneixem una mica, buscarem una activitat que ens ajudi a conèixe’ls millor. 
Farem una activitat de no més de 15 minuts, que personalment a les classes d’espanyol coma 
a llengua estrangera anomeno “warming”. El warming situarà als als alumnes a la classe i ens 
aportarà informació a fi de descobrir que és el que els motiva. Al mateix temps estarem entrant 
en la matèria. 

Activitat 1. Els alumnes hauran de formar lliurement equips de 3 o 4 persones. Un cop estiguin 
instal·lats en els grups (és important que si es poden moure les taules es disposin de manera 
que faciliti la comunicació del treball en grup ) passaré unes transparències amb 10 anuncis 
publicitaris, en silenci. No poden parlar, però sí prendre nota individualment. Un cop han vist els 
anuncis, per grups hauran de decidir quin és l’anunci que més els ha agradat i explicar a la 
resta de la classe el per què.  

Aquí ens trobem amb una petita activitat de motivació realitzada amb un aprenentatge 
cooperatiu (l’aportació de cada membre del grup és important per la decisió del “millor” anunci i 
la seva defensa, el perquè l’han escollit). Com a professora prendré nota dels grups i de les 
preferències, han estat grups lliures i per tant, penso que seran grups afins entre ells. Es 
possible que aquesta activitat generi una mica de polèmica o a la posada en comú dels valors 
de cada persona. Perfecte, més informació per la professora. Dins de les quatre destreses en 
aquests moments estan fent servir l’expressió oral, el parlar. 

Els informaré que aquesta informació la guardin, ja que els pot servir per les properes activitats 
previstes. Crec que d’aquesta manera dono importància a l’activitat que acabem de fer i els 
preparo per  la següent. Anomenarem aquest grups formats en aquesta activitat com a grups A. 

2.- Presentació (5 min. ) 

A continuació farem la presentació de l’activitat d’E/A mitjançant una transparència del power 
point. Els explicarem què farem les properes 6 hores distribuïdes en 3 classes de dues hores 
cadascuna. I plantejarem quina serà la tasca final*. La primera classe veurem el significat 
d’Estratègies Publicitàries i quines són les passes a seguir per llançar una campanya 
publicitària. La segona classe parlarem de missatges publicitaris i mitjans de comunicació o 
canals publicitaris,. I la darrera classe de pressupostos; promocions, costos i disseny de 
campanya publicitària.   

Aplicant la metodologia d’E/A basat en l’Enfocament per Tasques el primer que s’haurà de 
realitzar es la selecció del tema, en aquest cas el tema ens ve donat per currículum del crèdit 
7, i el tema escollit són les “Estratègies publicitàries”. Recordem que ens trobem davant d’un 
currículum a complir amb els seus objectius terminals, conceptes i procediments, i els objectius 
d’aprenentatge, que hem vist anteriorment. 

*La tasca final de l’activitat d’E/A serà el disseny d’una campanya publicitària i les tasques per 
arribar a les tasca final seran: 

 Tasca 1. Coneixement de les estratègies publicitàries. 

 Tasca 2. Coneixement de les passes d’una campanya publicitària. 

 Tasca 3. La redacció d’un missatge publicitari. 

 Tasca 4. Coneixement dels mitjans de comunicació. Avantatges.  

 Tasca 5. Promoció publicitària. 

 Tasca 6. La creació dels objectius de la campanya publicitària. 

 Tasca 7. L’elaboració d’un pressupost i càlcul del cost de la promoció. 

3.- Treball en equip. (40 min. ) 

Activitat 2. Tasca 1. Coneixement de les estratègies publicitàries. Els grups poden ser els 
mateixos grups A, o  l’elaboració de nous grups escollits a l’atzar per aquesta tasca ja que 
posteriorment tornaran a treballar en els grups A. L’activitat consistirà en buscar tota la 
informació possible per explicar a la resta de companys què és una estratègia publicitària i 
quines són les estratègies publicitàries més utilitzades. Aquesta tasca la realitzaran de la 
següent manera: 
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Cada grup buscarà la informació a Internet (disposem d’ordinadors a l’aula), cada membre de 
cada grup buscarà la seva informació individualment i després de 10 minuts faran una posada 
en comú amb tots els membres del grup. Si els grups són de 4 calculem, que hi haurà 8 grups, 
per tant un cop els grups tinguin la seva informació definida s’ajuntaran amb un altre grup i 
compactaran la informació. Ara ja temin 4 grups de 8 persones que presentaran per escrit a la 
resta de la classe la informació que hagin trobat, Aquí és molt important l’aprenentatge 
cooperatiu ja que hauran de ser capaços de distribuir-se la feina de manera que tots estiguin 
treballant a l’hora per aconseguir aquest petit document amb la informació necessària per 
definir i identificar les estratègies publicitàries. Aquesta activitat durarà 40 minuts en total. Amb 
aquesta activitat els alumnes treballen les quatre destreses a la vegada, l’expressió oral per 
parlar, la compressió oral per escoltar, l’expressió escrita per escriure i la comprensió escrita 
per la lectura dels treballs dels altres companys en la propera activitat. 

Pausa de 10 minuts 

4.- Comprensió escrita i comprensió oral (20 minuts) 

Un cop han finalitzat els 4 documents, els imprimirem (o directament de la pantalla de 
l’ordinador) els llegiran en públic i cada persona tindrà la oportunitat d’escollir el document que 
més li hagi agradat per tal de guardar-se’l com a seu. Abans de guardar cap document, com a 
professora hauré d’aportar, corregir o afegir informació després de cada lectura. Els 
documents, si són tots correctes, es penjaran a la intranet que també suposo que disposarà el 
grup classe ( si no es el cas els faré fotocòpies). Aquesta activitat durarà 20 minuts. 

5.- Explicació mitjançant transparències de les passes a seguir per a la realització 
d’una campanya publicitària. (15 minuts)  Veure Annex 2 

Activitat 3. Tasca 2. Coneixement de les passes d’una campanya publicitària. Reprenent 
els grups de la primera activitat escolliran un producte i el descriuran detalladament explicant 
els seus avantatges i possibles inconvenients. A continuació plantejaran les passes que 
haurien de seguir per realitzar una campanya publicitària. Per aquesta activitat el temps serà de 
(20 minuts). Presentació de la tasca realitzada a continuació o a la propera classe si no hi ha 
temps per a tots. Tornen a estar presents les quatre destreses. 

Amb aquestes dues activitats hem treballat el concepte de les accions promocionals i hem 
començat a veure el procediment 8 de la promoció del producte amb la seva definició, 
avantatges i inconvenients.  

Veure en la figura 16 com queda resumida la primera classe de dues hores: 

Activitat 1 Motivació 10 minuts 

 Presentació   5 minuts 
Activitat 2 Tasca 1. Coneixement de les estratègies 

publicitàries 
40 minuts 

 Pausa 10 minuts 
Activitat 2 Comprensió escrita i comprensió oral 20 minuts 

 Explicació professora 15 minuts 
Activitat 3 Tasca 2. Coneixement de les passes d’una 

campanya publicitària 
20 minuts 

  120 minut 
Figura 16. Esquema de la classe 1 

 

4.1.2. Seqüència de l’activitat E/A 4 “Estratègies Publicitàries” Classe 2 (2 hores) 

1. Motivació (20 min. ) 
 
Tornem a buscar alguna activitat que els desperti, que els motivi que els centri en que estem 
fent. Hi ha vegades que busco notícies als diaris i simplement els hi faig llegir i després la 
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comentem. Fomentant d’aquesta manera la compressió de text. Per aquesta segona classe he 
pensat que podrien realitzar la següent activitat: 
Activitat 1:  Formaré jo mateixa els grups de cinc persones de manera ràpida, segons estiguin 
asseguts. En tres minuts han de buscar i escriure en un paper tres possibles problemes que pot 
haver en una campanya publicitària. Per exemple (no hi ha pressupost pels objectius plantejats, 
el missatge publicitari no te força, els productors de l’anunci tenen problemes tècnics, etc). 
Aleshores un grup surt “a la pissarra” i un altre grup escriu el problema a la pissarra, tots els 
membres del grup veuen el problema menys un, en un temps d’uns 2 minuts l’alumne que no 
veu el problema ha d’endevinar el problema pels comentaris que fan els seus companys. Tots 
els grups sortiran a la pissarra,  així que aquesta activitat pot durar uns 15-20 minuts. Amb 
aquesta activitat repassarem de manera dinàmica el que varem fer la darrera classe i un cop 
més valorem la presència de l’aprenentatge cooperatiu, necessiten de l’ajuda de tots els 
membres per descobrir el problema. 
 
2. Presentació (5 min. ) 

En 5 minuts i mitjançant una transparència els recordaré el que varem fer la classe passada i 
els comentaré el que farem a la classe d’avui: missatges publicitaris, i canals de comunicació. 
Les tasques a realitzar en el dia d’avui seran la redacció d’un missatge publicitari i mitjans de 
comunicació o canals publicitaris 

3. Treballs d’equip. (30 min.) 
 
Activitat 2: Tasca 3. Redacció d’un missatge publicitari (1) Lectura individual dels apunts 
del missatge publicitari (veure Annex 3) (entregats en fotocòpies o penjats a la xarxa interna de 
l’escola) i valoració per grups dels anuncis (al final dels apunts els hi dono uns anuncis, ells 
poden buscar altres a la xarxa o treballar sobre els que jo els hi proposo) en funció del que 
acaben de llegir. Mantindrem els mateixos grups A. Hauran d’escollir un anunci i explicar a la 
resta de la classe en un temps màxim de 3 minuts, per què consideren destacable el seu 
missatge publicitari. Amb aquesta activitat treballen de manera individual la comprensió lectora 
i posteriorment l’expressió oral. Mitjançant l’aprenentatge cooperatiu assoliran la meitat de la 
primera tasca prevista pel dia d’avui en la consecució dels objectius d’aprenentatge de la 
redacció d’un missatge publicitari. Temps de l’activitat: 30  minuts 
 
Pausa de 10 minuts 
 

4. Treballs d’equip (50 min. ) 
 
Activitat 3. Tasca 3. Redacció d’un missatge publicitari (2). Tornaran als grups A i sobre el 
producte que van escollir en el seu moment i van apuntar els seus avantatges i inconvenients 
redactaran un missatge publicitari. Després presentaran el seu producte i el seu missatge a la 
resta de la classe. Aquesta tasca de redacció del missatge o eslògan publicitari forma part de la 
tasca final de l’elaboració d’una campanya publicitària. El temps previst és de 30 minuts 
Activitat 4. Tasca 4: coneixement dels mitjans de comunicació. Amb els mateixos grups 
que estaven ja instal·lats elaboraran una llista de possible mitjans de comunicació, aquesta 
activitat haurà de ser sense cap font informativa. Posteriorment posaran en comú els mitjans de 
comunicació seleccionats per ells i com a professora afegiré, si cal, algun que s’hagin oblidat 
esmentar. Sobre el llistat elaborat per ells mateixos, intentarem agrupar segons mitjà escrit, 
oral, visual, etc (hauré d’intentar tenir tants canals com grups hi ha a la classe) i ells mateixos 
decidiran quin canal de comunicació volen treballar a casa cercant informació sobre els seus 
avantatges. El temps previst és de 20 minuts 

No es tracta que facin un treball extens, estic parlant d’una extensió d’una plana com a molt. 
Aquest material l’hauran de portar el proper dia i entregar-me’l per escrit. La idea d’aquesta 
activitat és aconseguir un document únic amb els mitjans de comunicació existents i els seus 
avantatges i inconvenients. En la seva recerca trobaran molta informació i després de la meva 
supervisió els adjuntaré un document amb tota la informació que considero important per al 
compliment d’aquest objectiu d’aprenentatge (veure Annex 4). Amb aquesta activitat treballem 
la recerca individual i en equip, saber escollir el material correcte. Es una activitat 
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d’aprenentatge cooperatiu, com quasi totes les tasques, i les destreses que treballen són 
bàsicament la comprensió escrita i l’expressió escrita. 

Segons els alumnes es posin d’acord, es a dir, per sorteig o per grup voluntari, etc., el proper 
dia de classe un dels grups A haurà de exposar i explicar amb claredat a la resta de la classe 
com es calcula el cost d’una promoció. Posant un exemple de promoció de producte. Aquesta 
activitat extra l’hauran de realitzar abans o després tots els alumnes. Com a professora els 
facilitaré una guia de treball i, si ho considero necessari, deixar els meus apunts com a guia de 
l’exposició. Veieu a continuació l’esquema de classe en la figura 17. 

Activitat 1 Motivació 20 minuts 

 Presentació   5 minuts 
Activitat 2 Tasca 3. Redacció d’un missatge publicitari (1) 30 minuts 

 Pausa 10 minuts 
 Tasca 3. Redacció d’un missatge publicitari (2) 30 minuts 
Activitat 4 Tasca 4: Coneixement mitjans de comunicació 20 minuts 

  115 minuts 
Figura 17. Esquema de la classe 2. 

 

4.1.3. Seqüència de l’activitat E/A 4 “Estratègies Publicitàries” Classe 3 (2 hores) 

És la darrera classe d’aquesta activitat d’E/A 4 “Estratègies publicitàries” i fins al moment han 
treballat força però encara els hi queda per realitzar una tasca de promocions publicitàries, una 
altra de pressupostos i la tasca final de disseny de campanya publicitària. Començarem la 
classe amb un “warming” per “escalfar” i motivar a la classe. 

1.- Motivació (20 min. ) 

Conferència de 20 minuts sobre Les Promocions publicitàries on els alumnes escoltaran 
exercint la comprensió oral i prenent notes, si ho consideren necessari. Al final de la 
conferència es farà un torn de preguntes. La conferència anirà a càrrec d’un director de 
màrqueting o director de comptes d’una agència de publicitat. La importància de tenir en 
contacte amb la realitat. L’alumne ha de poder conèixer perquè serveix l’aprenentatge que se li 
proposa i la seva funcionalitat. 

2.- Presentació (5 min. ) 

Presentació de la classe d’avui. Encara que sigui repetitiu als alumnes els agrada saber on 
estan i què farem a la classe, els ajuda situar-se. Així doncs els explicaré que ja hem vist 
promocions i que és un punt que ells mateixos poden incloure en la tasca final del disseny de 
campanya publicitària. A continuació veurem els pressupostos i posteriorment tindran temps 
per treballar en grups i organitzar les idees de la tasca final. 

3.- Treballs en grup ( 35 min. ) 

Activitat 1. Tasca 5. Promoció publicitària i Tasca 6. Definir objectius de campanya 
publicitària. Definir la promoció d’un producte audiovisual, radiofònic o d'un espectacle en 
funció del tipus del públic objectiu de destinació. A l’assignatura de producció de la televisió (o 
de ràdio, o d’espectacles, etc) ells han realitzat tasques que podem ara fer-ne ús i d’aquesta 
manera poden veure la seva utilitat i l’enllaç amb el món real. Sobre el producte que ells hagin 
dissenyat hauran de definir primer el seu públic objectiu i proposar una promoció pel producte. 
Com, fins al moment, desconec els productes, primer de tot aniré grup per grup demanant una 
breu explicació del seu producte, avantatges i inconvenients. Mentre els altres grups aniran 
treballant en les seves promocions. (20 minuts) 
 
Activitat 2. Tasca 7. Elaboració d’un pressupost i càlcul del cost d’una promoció (1). El 
grup seleccionat a la darrera classe farà per la resta de la classe una exposició sobre com 
calcular el cost d’una promoció. Posant un exemple de promoció de producte i resolvent els 
seus apartats a valorar. (Veure Annex 5). Realment serà una breu explicació pel tal de que 
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sàpiguen com cercar la informació i poder realitzar pressupostos sobre els seus productes i les 
seves promocions. (15 minuts).  
 
Pausa de 10 minuts 
 
5.- Treballs en grup (50 min. ) 
 
Activitat 3. Tasca 7. Elaboració d’un pressupost i càlcul del cost d’una promoció (2).  
mantenint els mateixos grups que l’activitat 1. El pressupost l’hauran de presentar per escrit i 
entregar-ho el mateix dia i dins de l’entrega de la tasca final. Temps límit: una setmana a partir 
del dia de la classe. (10 minuts). 
 
Activitat 4. Tasca final: Elaboració d’una campanya publicitària d’un producte 
audiovisual, radiofònic o d’espectacles. Amb totes les tasques que hem anant realitzant al 
llarg de les 3 darreres sessions poden realitzar la tasca final (quasi la tenen feta). Hauran de 
recordar quin són els passos d’una campanya publicitària i anar organitzant la informació. Els 
grups es mantindran segons el producte audiovisual, radiofònic o d’espectacles realitzat. 
L’avantatge és que disposen de la resta dels companys a la classe per poder demanar 
informació de la que han treballat junts en anteriors tasques i, encara que potser serà una mica 
desorganitzat visualment) entre tots elaborar els dissenys de campanya de tots. Per aquesta 
activitat disposen del temps que resti de la classe (40 minuts) i l’entrega d’aquesta tasca final 
serà d’una setmana mitjançant la xarxa o moodle establert. Aquesta tasca final és avaluable en 
funció de la rúbrica de la figura 12 al punt 4.1.5. 
 
Es pot veure en la figura 18 de la pàgina següent com queda de manera esquemàtica resumida 
la classe 3 de Seqüència de l’activitat E/A 4 “Estratègies Publicitàries”. 
 
Conferència Motivació 20 minuts 

 Presentació   5 minuts 

Activitat 1 Tasca 5. Promoció publicitària  
Tasca 6. Definir objectius de campanya publicitària. 

20 minuts 

Activitat 2 Tasca 7. Elaboració d’un pressupost i càlcul del cost d’una 
promoció (1). 

15 minuts 

 Pausa 10 minuts 

Activitat 3 Tasca 7. Elaboració d’un pressupost i càlcul del cost d’una 
promoció (2). 

10 minuts 

Activitat 4 Tasca final: Elaboració d’una campanya publicitària d’un 
producte audiovisual, radiofònic o d’espectacles 

30 minuts 

  120 minuts 
 
Figura 18. Esquema de la classe 3 

 

Totes les activitats plantejades en aquesta seqüència de l’activitat E/A 4 “Estratègies 
Publicitàries” són molt flexibles en el que el temps respecte. Tot i que he calculat tots els temps 
que són necessaris per a la realització de les activitats de manera molt àmplia, sempre pot 
faltar o sobrar temps en funció del grup o del interès que posin els alumnes en l’activitat. En el 
suposat cas que ens sobrés temps, seria feina animar-los a aprofundir en les tasques que 
estan engrescats, i si pel contrari em manca temps, hi haurà activitats que les realitzaran fóra 
de les hores de classe, a part de les ja previstes. 
 
Amb aquestes activitats elaborades seguint una metodologia d’enfocament per tasques hem: 
 

 Tingut bones expectatives, els alumnes s’han esforçat i possiblement aconseguit una 
actitud positiva per la bona construcció i organització del coneixement. Figura 6 pag 21. 

 Tingut en compte els elements de motivació de la figura 7 de la pàgina 22. 

 Fet servir l’aprenentatge cooperatiu la majoria de les activitats. Figura 8 pàgina 24. 

 Seguit les passes de l’E/A basat en l’Enfocament per Tasques aplicat a un crèdit d’un 
cicle formatiu. Figura 9 pàgina 29 
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 4.1.4 Avaluació 
 
L'avaluació dels aprenentatges de l’alumne s'ha de concebre de manera integrada dins del 
model d'avaluació global de la institució. A continuació se'n presenten els aspectes més 
importants: 

 El procés d'avaluació ha de tenir caràcter públic i obert. 

 El nou paradigma d'avaluació no orienta l'avaluació només cap al control o l'acreditació, 
sinó fonamentalment cap a la millora de l'aprenentatge de l'estudiant;fet que, 
òbviament, implica dissenyar-la de manera que pugui possibilitar- ho. 

 Posar més èmfasi en allò que aprèn l 'estudiant que no pas en el que ensenya el 
professorat. 

 L'avaluació dels aprenentatges no és únicament una responsabilitat individual del 
professorat; ho és també del conjunt del professorat, de l'estudiant i de la institució 
mateixa. 

 L'avaluació ha d'incloure les competències específiques i genèriques per garantir el 
correcte desenvolupament personal, acadèmic i professional de l'estudiant. 

 L'avaluació forma part de la competència docent del professorat. En conseqüència, 
correspon a les institucions la responsabilitat de generar les condicions necessàries 
perquè el professorat es pugui preparar en aquest aspecte. 

 L'avaluació s'ha de dur a terme tècnicament de manera rigorosa i acurada, des d'una 
pluralitat de perspectives i emprant el conjunt de tècniques més adients, per obtenir la 
informació més rellevant d'acord amb la naturalesa de l'objecte que s'ha d'avaluar i de 
les accions de millora que cal emprendre. 

 L'avaluació ha de seguir un procés transparent i ha d'estar d'acord amb els objectius 
d'aprenentatge proposats. 

 El centre ha de garantir que hi hagi mecanismes de revisió contínua dels processos 
d'avaluació que es duen a terme en el context institucional. 

Avaluació i qualificació del crèdit 7 

 Per superar el Crèdit 7 els alumnes hauran d’obtenir una nota superior a cinc en la mitjana 
de les 6 Unitats Didàctiques. Les notes aniran del 0 al 10. 

 Per a cada unitat didàctica hi haurà una avaluació, o sigui 6 avaluacions. I per cada nucli 
d’activitat o Activitat d’E/A pot haver avaluació o no. En aquest cas tenint en compte que 
per exemple, a la unitat didàctica 5 hi ha 8 Nuclis d’Activitat i per tant, 8 Activitats d’E/A, és 
possible que l’alumne tingui 8 notes de cada activitat d’E/A, però no és necessari avaluar 
per Activitat però sí una avaluació per Unitat Didàctica, com a mínim. 

 La participació (general) es valorarà en un 10% de la nota. 

 La qualificació final del crèdit serà la nota mitjana ponderada de les Unitats Didàctiques en 
funció de la seva durada. 

 Els alumnes que no superin el crèdit disposaran d’una prova de recuperació extraordinària 
a realitzar després de l’avaluació del cicle. 

 
 

4.1.5 Rúbrica 

 Una rúbrica és una guia amb criteris de qualitat detallats en funció d'unes escales de 
correcció que permeten avaluar el progrés o la manca de progrés de l'aprenentatge de 
l'alumne amb objectivitat i coherència. 
Aquestes rúbriques o criteris d'avaluació poden usar-se tant per avaluar treballs o projectes 
individuals o de grup, com també per a correccions d'exercicis, pràctiques, projectes, etc., i al 
mateix temps permeten que puguin fer aquesta correcció el mateix alumne (autoavaluació), 
els companys i companyes (co-avaluació) o el professorat. En la figura 19 es pot veure la 
rúbrica elaborada per a l’avaluació de la tasca final de l’activitat d’E/A 4 de la Unitat Didàctica 
5 del Crèdit 7. Els alumnes disposaran d’ella abans de començar l’activitat i sabran quin seran 
els criteris que com a professora aplicaré per mesurar el seu progrés de l’aprenentatge. 
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Ben assolit Assolit No assolit 

Passos campanya 

publicitària 

Enumerar i descriure 

correctament cadascun 

dels passos necessaris 

Enumerar correctament 

cadascun dels passos 

necessaris 

No enumerar correctament 

cadascun dels passos 

necessaris. 

Objectius de la 

campanya 

Definició clara, concisa i 

coherent dels objectius 

Definició clara i concisa, 

però no coherent dels 

objectius 

Objectius sense definir 

Redacció del 

missatge publicitari 

Redacció sense faltes i 

donant resposta al 

producte que publicita. 

Missatge Creatiu 

Redacció sense faltes, 

que dona resposta, però 

que és poc creatiu 

Redacció incorrecta i amb 

faltes ortogràfiques. No 

dona resposta al producte. 

Pressupost 

publicitari i cost de 

la promoció 

Amb totes les dades reals 

valorades i sense errors 

matemàtics 

Alguna dada real sense 

valorar. No hi ha error 

matemàtic. 

No es valoren les dades. 

Claredat 

L'exposició s'ha fet amb 

claredat. S'ha entès 

perfectament tot el que 

s'ha explicat. 

L'exposició ha estat força 

clara, tot i que hi ha hagut 

algun aspecte que no ha 

quedat del tot clar. 

No s'ha entès el que es 

volia explicar o s'ha 

explicat molt malament. 

Concreció 

L'explicació ha estat 

concreta i no s'ha entrat 

en matisos innecessaris. 

Es podria haver estat 

més concret i estalviar 

alguns matisos. 

Hi ha hagut un excés de 

matisos i aclariments. 

Ordre 

L'explicació ha seguit un 

ordre correcte 

(presentació del grup, 

descripció del material, 

lectura i justificació breu 

de la definició aportada). 

L'explicació no ha estat 

del tot ordenada i es 

podria haver trobat una 

fórmula més afortunada si 

s'hagués seguit un ordre 

lògic. Es podria haver 

preparat un mica millor. 

L'explicació no ha seguit 

cap mena d'estructura 

lògica. Es nota que no 

estava preparada. 

Aspecte estètic 

No hi ha faltes  

d'ortografia en la 

presentació i es llegeix 

perfectament des de 

qualsevol punt de l'aula. 

L'aspecte general és bo i 

té un cert gust estètic: 

mida del text, color, 

quantitat de text, 

aspectes gràfics (si n'hi 

ha), etc. 

Hi ha alguna falta 

d'ortografia per d'haver-hi 

fet poca atenció o no es 

llegeix bé des de tota 

l'aula. La lletra, a vegades, 

no s'acaba d'entendre i cal 

entendre el contingut pel 

context. Es podria haver 

millorat fàcilment l'estètica 

amb una mica més 

d'esforç. 

Hi ha faltes greus 

d'ortografia, costa llegir el 

text, fins i tot sent-hi a 

prop, la cal·ligrafia és 

notablement millorable o 

l'estètica és molt dolenta, 

amb línies tortes, etc. 

Temps 

La presentació s'ha 

ajustat molt bé al temps 

que s'havia establert per 

fer-la. 

S'ha excedit o li ha 

mancat temps, però no 

en excés. 

Ha acabat molt ràpid o ha 

utilitzat molt més temps 

del previst. 

Participació 

S'aprecia clarament que 

tots han treballat igual o 

si més no dóna aquesta 

sensació. 

Dóna la sensació que 

algun component del 

grup ha treballat més o 

menys que els altres. 

Es nota clarament que la 

participació majoritària es 

deu a un dels components 

o que algú no ha fet 

pràcticament res. 

Actitud 

Tots els components del 

grup han mantingut una 

actitud correcta mentre 

ha durat l'activitat. 

Algun component no ha 

mantingut l'actitud 

correcta respecte a 

la classe 

Algun component ha 

tingut un comportament 

manifestament incorrecte. 

Figura 19. Rúbrica d’avaluació de l’activitat d’E/A 4 “Estratègies publicitàries” 
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5. CONCLUSIONS 

 

El motiu que em va portar a realitzar aquesta memòria va ser les alarmants xifres de l’actual 

fracàs escolar al nostre país. De totes les causes que aboquen a aquest fracàs escolar vaig 

decidir centrar-me en la desmotivació de l’alumnat i la manca de renovació en la manera 

d’ensenyar per part del professors. Els exemples de classe exposats resulten, sota el meu punt 

de vista, exemplars per al que la motivació i la renovació de tècniques d’E/A respecta. Bé, més 

que renovació seria més correcte anomenar-ho aplicació d’una tècnica, que encara que no és 

nova, sí que demostra la seva senzillesa i els seus bons resultats. 

S’ha pogut comprovar que una tècnica d’E/A basada en l’enfocament per tasques encaixa 

perfectament amb l’aprenentatge cooperatiu i enllaça directament amb l’aprenentatge 

significatiu del constructivisme, on recordem els seus principis eren un procés d’E/A com a 

procés de construcció d’aprenentatges significatius i el protagonista de l’aprenentatge, l’alumne. 

Els exemples de classes proposats segueixen conegudes i senzilles tècniques d’E/A que 

permeten avançar en l’assoliment de les competències bàsiques, ja que els alumnes aprenen a 

ser i actuar de manera autònoma, a pensar i a comunicar, a descobrir i a tenir iniciativa, a 

conviure i habitat en el mon.  

Amb el desglossament detalladament d’una activitat d’E/A penso que, com a professora es 

demostra tenir bones expectatives cap als nostres alumnes, ja que confio en ells en tot moment 

i en la seva bona recerca, tot i que vigilo els seus avanços. Aquestes expectatives bones en els 

meus estudiants els  provoca un procés, a l’inversa també, que demana un esforç, als 

estudiants i a nosaltres mateixos i generem una motivació inicial i constant que involucra a 

l’estudiant en el seu aprenentatge aconseguint la construcció i organització del coneixement. 

Amb l’aprenentatge cooperatiu generem motivació per la tasca i es millora el rendiment dels 

estudiants ja que s’incrementa la seva responsabilitat i la seva participació, entre d’altres. Amb 

l’E/A de l’enfocament per tasques prestem més atenció al procés d’aprenentatge que al 

contingut i l’alumne es torna més creatiu, més autònom, pren riscos, negocia i pren decisions i 

resol problemes des del seu propi nivell de competència. 

Si és del tot necessari tenir un alumnat motivat i una tècnica d’E/A cooperativa i enfocada per 

activitats o per tasques, és també imprescindible exposar als nostres alumnes les nostres 

intencions; els nostres objectius d’aprenentatge i els nostres sistemes d’avaluació. Orientem 

l’avaluació cap a la millora de l’aprenentatge de l’estudiant el que, òbviament, implica dissenyar-

la de manera que li sigui possible a l’alumne aconseguir-la. 

Aquesta memòria s’aporta una senzilla solució als problemes del fracàs escolar, tots sabem que 

n’hi ha d’altres, algunes venen de les institucions, altres de les famílies i altres dels alumnes. 

Entre tots plegats es podria, ja no parlo de solucionar, si no de reduir considerablement 

aquestes xifres que doblen la mitjana europea. Es parla de simplificar el currículum de les 

etapes obligatòries per potenciar els aprenentatges bàsics, pot ser és necessari per començar, 

però si us plau, no ens quedem aquí, avancem i igualem a l’alça no a la baixa, ens hem 

d’assegurar que mai ningú no es queda darrera, que tothom vagi com el millor alumne.  

El que realment s’ha intentat demostrar al llarg de tota la memòria és la senzillesa de les 

tècniques emprades i els bons resultats que aquestes generen. 
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