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1. Introducció  
 

Cada dia és més freqüent veure als estudiants agafar la maleta i marxar cap a l’estranger a 
cursar els seus estudis.  
És un pas enriquidor dins la seva etapa com estudiants. Els hi aporta experiència, no només 
com a professional sinó que també com a persones.   
 
La mobilitat educativa brinda als seus participants viure noves experiències, on podran ampliar 
els seus coneixements, millorar en llengües estrangeres i aprendre noves cultures.  
En definitiva, tot això els enriqueix i els motiva, aconseguint millors resultats escolars. 
 
Existeixen diferents programes europeus que promouen la mobilitat entre estudiants i la 
cooperació entre centres educatius, dins del camp de l’educació. 
Aquests programes concedeixen diferents ajudes i subvencions que faciliten aquestes activitats 
entre els països participants. 
 
En concret, el programa Comenius promou la mobilitat i la cooperació entre centres educatius 
europeus, dins del camp de l’educació infantil, primària i secundaria. 
 
Un Institut públic ubicat a la ciutat de Barcelona, participa per primera vegada en aquest 
programa pels cicles formatius de Tèxtil, confecció i pell, juntament amb centres educatius 
d’Itàlia i d’Alemanya.   
Per poder preservar els drets de privacitat del centre educatiu, he triat el nom fictici d’Institut 
Aurea, per tal de fer-li referència. 
 
Tots els centres participants treballaran sobre la mateixa temàtica tèxtil: Els teixits d’ús tècnic. 
Per això, l’ Institut Aurea necessita la creació de diferents activitats d’ensenyament –
aprenentatge per tal de donar resposta a les necessitats del programa Comenius. 
 
Com a resultat del treball, es busca millorar el procés d’aprenentatge dels alumnes, aplicant 
diferents estratègies metodològiques, fonamentalment l’aprenentatge basat en problemes 
(Problem-based learning: PBL) i el treball cooperatiu. 
 
A més, es busca la motivació no només de l’alumnat, si no que també del professorat, on 
aquets últims podran millorar, entre altres, les seves competències lingüístiques i 
pedagògiques. 
 
 
 

2. Definició i context del problema.  
 
L’evolució de la dimensió europea ha estat espectacular en els darrers anys. 
 
Cada vegada són més els alumnes que volen viure una experiència fora del seu país.  
 
Això es gracies en part, a les subvencions i ajudes europees que en els últims anys han estat 
dirigides en potenciar aquesta mobilitat, entre els estudiants dels diferents països europeus. 
 
Cursar els estudis fora del seu país, aporta als estudiant un valor afegit a la seva formació i els 
facilita la seva posterior incorporació laboral. 
 
Per altre banda, la possibilitat de participació per part del professorat, els aporta altres valors i 
actituds fonamentals que els ajuda a millorar la seva pràctica docent, enriquint la seva diversitat 
europea. 
 
És per aquets motiu que l’ Institut Aurea participa per primera vegada en aquest programa, pels 
cicles formatius de Tèxtil, confecció i pell, juntament amb centres educatius d’Itàlia i 
d’Alemanya.   
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La seva participació en el programa, implica la preparació i el disseny de material didàctic i 
activitats d’ensenyament –aprenentatge (en endavant d’E-A), sobre una temàtica concreta que 
ha estat escollida pels centres participants: Els teixits d’ús tècnic (en endavant TUT). 
 
La temàtica en qüestió forma part del currículum dels mòduls: 
 

- Cicle Formatiu de Grau Mitja en Confecció i moda. 
Mòdul 3: Matèries tèxtils i pell. 
Durada: 132h. No se n’assignen hores de lliure disposició 
UF 1: Identificació de materials tèxtils i fornitures (99 hores) 
 
 

- Cicle Formatiu de Grau Superior en Patronatge i moda: 
Mòdul 1: Materials en tèxtil, confecció i pell. 
Durada: 165h+33h de lliure disposició. 
UF 1: Materials tèxtils (99 hores) 

 
 
 

3. Descripció de la solució proposada .  
 
Conèixer els requisits del programa Comenius i els seus objectius, marcarà la pauta pel 
desenvolupament del treball. 
 
Així doncs, per tal de dur a terme les activitats del programa Comenius i seguir les 
recomanacions de l’Organisme Autònom de Programes Educatius Europeus (en endavant 
OAPEE), es dissenyaran una sèrie d’activitats d’E-A per tal d’incloure-les dintre de les 
programacions de les unitats formatives i relacionar-les  amb el programa Comenius. 
 
Les activitats es dissenyaran tenint present els següents aspectes: 
 

� Temàtica escollida 
� Adaptació a la programació del currículum corresponent. 
� Fomentar l’ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (en 

endavant TIC) 
� Promoure l’aprenentatge de llengües estrangeres. 

 
Les activitats i el material didàctic es realitzaran en Anglès, Català i Castellà, per tal de 
fomentar la diversitat lingüística Europea. 
 
 

 
4. El Programa Comenius  
 

4.1 Què és? 
 

El programa Comenius, fomenta la mobilitat i la col·laboració entre centres europeus en el 
camp de l’educació, a més de contribuir a la millora de la qualitat escolar.  
 
També dona resposta a les necessitats d’ensenyament i aprenentatge de tots els participants, 
ja siguin procedents de l’educació infantil, primària i secundaria, així com dels centres i 
organitzacions responsables d’aquesta formació. 
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4.2 Objectius 
 

- Promou la diversitat cultural europea entre els alumnes i professors dels Estats 
membres, incrementant la seva mobilitat. 
 

- Ajuda als joves a adquirir aptituds i competències bàsiques pel seu desenvolupament 
personal i professional. 
 

- Fomenta i millora la qualitat entre les associacions escolars, amb la finalitat de que més 
de 3 milions d’alumnes, puguin formar part de les activitats educatives conjuntes, 
durant el període establert pel programa. 
 

- Promou l’aprenentatge de llengües estrangeres entre els participants. 
 

- Ajuda a millorar l’enfocament pedagògic i de gestió dels centres educatius. 
 

- Fomenta la dimensió europea de la formació de qualitat del professorat. 
 

- Impulsa i promou l’ús de les TIC, per desenvolupar nous continguts, pedagogies i 
pràctiques d’aprenentatge innovadores. 

 
 

4.3 Accions subvencionades pel Programa Commenius. 
 
El programa Comenius subvenciona les següents accions gestionades per la Agencia Nacional: 
 
 
Taula 1. Accions subvencionades. Mobilitat individual. 
 Accions subvencionades Dirigides a 

Mobilitat 
individual 

Intercanvis 
Alumant i personal 

educatiu 

Mobilitat 
Alumnat d'Educació 

secundaria 

Estàncies en centres educatius o empreses Personal educatiu 

Cursos de formació 
Professorat i altre 
tipus de personal 

docent 

Visites preparatòries per activitats de mobilitat Personal educatiu 

Ajuts per comprendre millor la dimensió europea en el 
procés de l'ensenyament. Acollida d’ajudants Comenius. 

Futurs professors 
de qualsevol 

matèria 
 
Nota.  Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Organisme Autònom Programes Educatius Europeus (APEE) 
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Taula 2.  Accions subvencionades. Associacions escolars. 

 Accions subvencionades Dirigides a 

Associacions 
escolars  

Desenvolupament de projectes educatius conjunts per 
alumnes i professorat 

Centres educatius 

Associacions Comenius-Regio per fomentar la 
cooperació interregional a nivell europeu 

Institucions locals i 
regionals 

Projectes multilaterals pel desenvolupament d'ofertes 
educatives en l'àmbit temàtic corresponent 

Centres educatius 

Projectes multilaterals per l'elaboració i posterior difusió 
de les millores pràctiques en matèria d'educació i de 

cursos de formació pel professorat. 
Centres educatius 

Mesures d'acompanyament pel finançament d'activitats 
diverses per aconseguir els objectius Comenius i dels 

Programa d'Aprenentatge Permanent (PAP) 
Centres educatius 

  
Nota. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Organisme Autònom Programes Educatius Europeus (APEE) 
 
 

4.4 Participants 
 

Al programa Comenius poden participar: 
 

- Centres docents d’ensenyaments de Règim General i de Règim Especial, excepte 
Escoles Oficials d'Idiomes. 
 

- Personal educatiu de centres docents no universitaris, como ara professorat, membres 
d’equips directius, inspectors, orientadors, etc. 
 

- Futurs professors. 
 

- Organismes i centres d’investigació destinats a treballar aspectes de l’aprenentatge 
permanent.  
 

- Centres de Educació Superior.  
 

- Autoritats locals o regionals, organitzacions de mares i pares i alumnat i centres de 
formació de professorat (sense finançament). 
 

- Alumnes de centres educatius, a excepció dels universitaris, o que cursi Cicles 
Formatius de Grau Superior.  

 
 

4.5 Associacions escolars 
 

Les associacions escolars Comenius realitzen activitats de cooperació entre centres educatius, 
dels països participants del programa. Aquest és el cas de l’ Institut Aurea.  
La seva finalitat és la de desenvolupar projectes educatius pel seu alumnat i professorat, 
reforçant la seva dimensió europea de l’educació. 
Els centres col·laboradors treballen conjuntament sobre una temàtica concreta d’interès mutu. 
 
Existeixen dos tipus d’associacions escolars: 
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Taula 3. Tipus d’associacions. 
 

Tipus d’associacions 

Multilaterals   Almenys tres centres educatius procedents de 
diferents països europeus. 

Bilaterals Enfocament lingüístic entre dos centres educatius amb 
l’objectiu de realitzar un intercanvi de grups d’alumnes. 

 
Nota.  Font: Programes educatius internacionals. Comenius. Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament. 
Disponible a:<http://www.xtec.cat/pap/cat/pap/comenius.html.> Data consulta 2 d’Abril de 2012. 

 
 
La duració pels dos tipus d’associacions és de dos anys. 
 
Totes aquestes associacions permeten les visites de l’alumnat als centres educatius 
col·laboradors, permetent la seva estada durant un temps determinat millorant les seves 
competències lingüístiques estrangeres.  
 
Els projectes es poden focalitzar en: 
 

a) Potenciar la participació activa de l’alumnat. 
Es poden tractar diferents temàtiques. S’aconsella que les activitats dissenyades 
s’incloguin en el currículum de l’alumnat participant. 
 

o Arts 
o Ciències 
o Idiomes 
o Educació mediambiental 
o Patrimoni cultural 
o Ciutadania europea 
o Ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC)  
o Lluita contra el racisme 

 
b) Qüestions pedagògiques i de gestió implicant al  professorat i personal administratiu. 

Dóna l’oportunitat al professorat i a l’equip directiu dels centres participants, 
d’intercanviar experiències i informació entre els països col·laboradors. Permet el 
desenvolupament conjunt i la posada en marxa de mètodes que donin resposta a les 
necessitat organitzatives i pedagògiques. 
 

c) Competència lingüística i aprenentatge d’idiomes.  
Fomenten la diversitat lingüística europea promovent l’ús de totes les llengües oficials 
de la Unió Europea. 
 

Les associacions permeten als centres educatius participants ajudar a l’alumnat i professorat, 
no només sobre la temàtica concreta de treball, si no que també els ajuda a potenciar el treball 
en equip, les relacions socials i l’ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació (en 
endavant TIC), etc.  
A més, aquestes col·laboracions entre centres ofereixen l’oportunitat als seus participants d’una 
motivació extra per aprendre altres idiomes.  
 
Les associacions Comenius poden realitzar les següents activitats: 
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Taula 4. Activitats de les associacions Comenius 
 

Activitats 
associacions 

Comenius 

 Reunions de projecte entre els centres 
participants 

Intercanvis de personal i alumnats 

Projectes multilaterals per l'elaboració i posterior difusió 
de les millores pràctiques en matèria d'educació i de 

cursos de formació pel professorat. 

Actuacions (musicals, obres de teatre, etc.) 

Formació per garantir les competències bàsiques 
lingüístiques dels participants. 

Activitats d’autoavaluació 

 
Nota. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Organisme Autònom Programes Educatius Europeus (APEE) 

 
 

Les associacions reben subvencions per dur a terme les seves activitats, en el marc de l’acció 
de les Associacions Comenius de Programa d’aprenentatge permanent. 
Les despeses subvencionades abasten per exemple les activitats locals, viatges, segurs de 
viatge, manutenció durant les activitats de mobilitat, visats, etc. 
 
 

4.6 Programa Comenius dintre del Marc Europeu. Prog rama d'Aprenentatge 
Permanent (PAP) de la Unió Europea.  

 

El Programa Comenius es situa dins del Programa d’Aprenentatge Permanent (en endavant 
PAP) de la Unió Europea.  
Amb un pressupost de 7000 milions d’euros, el PAP és un mecanisme de finançament europeu 
en el camp de l’educació i la formació. 
Busca principalment millorar, potenciar i facilitar l’ intercanvi, la cooperació i la mobilitat entre 
els diferents sistemes educatius dels països europeus participants. Contribueix en la creació 
d’una societat de desenvolupament econòmic sostenible que pretén millorar d’inserció laboral i 
cohesió social. 

 
 

4.7 Altres programes Educatius Europeus 
 

El PAP també consta de quatre programes educatius més: 
 

1. El programa Erasmus:  
Dona resposta a les necessitats d’ensenyament i d’aprenentatge de tots els participants 
en educació formal i institucions que imparteixen aquest tipus de formació.  
 

2. El programa Leonardo da Vinci:  
Dona resposta a les necessitats d’ensenyament i d’aprenentatge de tots els participants 
en la formació professional i institucions que imparteixen aquest tipus de formació.  
 

3. El programa Grundtvig:  
Està destinat a totes les formes d’educació de persones adultes i institucions que 
imparteixen aquest tipus de formació, donant resposta a les seves necessitats 
d’ensenyament i d’aprenentatge de tots els participants.  
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4. El programa eTwinning:  

Està dissenyat per aquells centres interessats en establir lligams educatius amb 
institucions escolars i acadèmiques d’altres països europeus. Permet l’ intercanvi de 
materials, textos i imatges en torn a temes concrets, permetent l’elaboració de material 
didàctic i activitats compartides. 

 
 

4.8 Comparació entre els sistemes educatius dels di ferents centres 
participants (Alemanya i Itàlia) 
 

A continuació, es presenta una taula resum amb els trets més característics dels sistemes 
educatius dels països participants en aquest programa Comenius (Veure Annex I). 
 
Taula 5. Sistemes educatius dels diferents centres participants 
 
Característiques Espanyol Italià Alemany 

Ensenyança 
obligatòria 6 a 16 anys 6 a 16 anys 6 a 16 anys 

Tipus de centres 
Públics 

Públics concertats 
Privats 

Centres d’educació estatal 
Centres d'educació no estatal 

Públic 
Privat 

Organització i 
estructura 

 
 
 
 

Educació infantil 
(3 a 6 anys) 

Educació infantil no obligatòria 
Scuola dell'infanzia, non-

compulsory 
 (3 a 6 anys) 

Educació infantil 
Early childhood education 

(3 a 6 anys) 

Educació Primària 
(6 a 12 anys) 

Educació primària. Primer 
cicle educatiu. 

First cycle of education 
(6 a 11 anys) 

Educació Primària 
Primary education 

(6 a 11 anys) 

Educació Secundaria 
(12 a 16 anys) 

Educació secundaria. Primer 
cicle educatiu. 

Lower secondary school 
(11 a 14 anys) 

Educació secundaria. 
Primer nivell. 

Lower secondary school 
(10 a 16 anys) 

Educació Secundaria 
post-obligatòria 
(16 a 18 anys) 

Escola secundaria superior. 
Segon cicle educatiu 

Upper secondary school 
 (15 a 19 anys) 

Educació secundaria. 
Segon nivell. 

Secondary level II  
 (15 a 19 anys) 

Educació Superior 
(a partir de 18 anys) 

Educació Superior: 
- Educació inicial vocacional 

Initial vocational training 
- Educació secundaria 
posterior no terciària  

Post-secondary non-tertiary 
education 

(a partir de 19 anys) 

Educació Terciària 
Terciary education 

(a partir de 19 anys) 

Màxim responsable 
de la política 
d’educació 

Ministeri d’Educació, 
Cultura i Esport 

Ministry of Education, 
University and Research 

Federal Ministry of 
Education and Research 

Descentralització Autonòmica Regional Local 

Llengua oficial Castellà, Català, Gallec i 
Euskera Italià Alemany 

 
Nota.  Font: Elaboració pròpia a partir de dades de School systems in the EU. Your Europe. [en línea]. European 
Commission. Single Market Assistance. Service DG Internal Market and Services. Brussels 2012. Disponible a: 
<http://europa.eu/youreurope/citizens/education/school/system/index_en.htm>  Data consulta 2 d’Abril de 2012. 

 

 



 

Pàgina 10 de 32 

 
Disseny d’activitats d’ensenyament-aprenentatge per Unitats Formatives dels cicles CFGM 
Confecció i Moda i CFGS Patronatge i Moda, en el marc d’un Programa Comenius. 

 

5. Disseny d’activitats pel programa Comenius 
 
La temàtica escollida per desenvolupar al programa Comenius, va ser els Teixits d’ús Tècnic, 
un sector desconegut per a molts. 
 
Aprofitant la motivació que genera el programa Comenius entre els estudiants, el que es 
pretenia era apropar el món dels TUT a l’alumnat, i així donar a conèixer una altre sortida 
professional dintre del sector tèxtil. 
 
El programa Comenius te una duració de dos anys. 
 
Encara que queden algunes dates pendents de concretar pels centres participants, el calendari 
dissenyat per desenvolupar el programa Comenius és el següent: 
 
 
Taula 6. Calendari programa Comenius. 
 

Calendari Abril 2012 Octubre 2012 Febrer 2013 Maig 2013 

Visites a Espanya Alemanya Itàlia Espanya 

Temàtica 
 

Introducció als 
TUT i les 

seves 
aplicacions 

Visita a 
empreses amb 

les ultimes 
tecnologies 

sobre els TUT 

Conferències 
sobre els TUT 

 

Clausura del 
programa 
Comenius. 

Conferències i 
desfilades 

 
 
La primera visita que va rebre l’ Institut Aurea el passat mes d’Abril, es va fer coincidir amb les 
jornades tècniques que s’organitzen un cop l’any al centre. 
 
Durant aquestes jornades, les empreses que col·laboren amb els diferents cicles formatius del 
centre, venen a fer una xerrada als estudiants sobre diferents temes d’interès i actualitat.  
D’aquesta manera, també es va oferir als participants del programa Comenius la possibilitat 
d’assistir a aquestes jornades. 
 
El nombre total de persones que van participar en la primera trobada del programa Comenius 
van ser de 69 persones, entre alumnat, professorat i intèrpret de discapacitat auditiva: 
 
Taula 7. Participants primera trobada programa Comenius a Barcelona 
 

 
Espanya 

Alemanya Itàlia 
 

TOTAL 
CFGM CFGS 

Alumnes 16 10 1 32 59 

Professors 4 1 4 9 

Traductor discapacitat 
auditiu - - 1 1 

    69 
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Pràctica al 
laboratori: 

Determinació de 
paràmetres físics 

dels TUT 
(1h30min) Pluja d’idees 

sobre els TUT 
i les seves 
aplicacions 
(1h30min) 

El programa Comenius només subvenciona la participació dels alumnes del Cicle formatiu de 
grau mitjà (en endavant CFGM). 
Però, l’objectiu de l’ Institut Aurea era el d’incloure les activitats d’E-A a tots dos cicles, 
aprofitant aquesta oportunitat única. 
No obstant, els alumnes del Cicle formatiu de grau superior (en endavant CFGS) no podran 
participar en les següents reunions que tindran lloc a l’estranger.  
 
Per aquest motiu i donada a la coincidència de les jornades tècniques al centre, la participació 
per part dels alumnes del l’ Institut Aurea va ser més reduïda. 
Aquest fet va obligar a la cap de departament tèxtil de l’Institut Aurea, ha escollir a un nombre 
de representant d’alumnes, entre els CFGM i CFGS del grup matí, i a no tenir en compte 
aquestes activitats en l’avaluació final. 
 
D’altra banda, el motiu que només viatgés un alumne i un professor des d’Alemanya, va ser 
degut a un contratemps d’última hora. 
 
El temps destinat per la primera trobada del programa Comenius a Barcelona, va ser de 3 dies. 
Per tal d’aprofitar al màxim la seva estada a l’ Institut Aurea, es va planificar el següent 
cronograma: 
 
Taula 8. Cronograma de la primera trobada a Barcelona. 
  

 

 
 

5.1 Definició dels coneixements 
 

Els Teixits d’ús tècnic formen part d’un sector molt poc conegut dintre del món tèxtil. 
En l’àmbit general, només es coneixen els productes derivats dels sectors convencionals: 
indumentària, llar i decoració. 
 
Ara bé, els TUT són un camp d’aplicació que ha experimentat un gran creixement en els 
darrers 20 anys.  

          Dia 
Hora Dia 1 Dia 2 Dia 3 

9-10   
 

10-11  Classe magistral sobre 
els TUT (1h30min) 

11-12  
Exposició de mostres i 

torn de preguntes i 
dubtes (45min)  

12-13  
Comiat amb un pica-pica. Regals de 
mocadors per als professors visitants 

(1h) 
Elaboració d’un mapa 
conceptual individual 

(45min) 
 

15.30-16.30 

Benvinguda al centre: 
Exposició a la sala 

d’actes sobre el centre 
i la seva història (1h) 

  

16.30-17.30 
Visita guiada per 

conèixer les 
instal·lacions (1h) 
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Degut a la crisis que el sector tèxtil va començar a patir fa més de 10 anys, són moltes les 
empreses nacionals que s’han reconvertit i apostat pel sector dels TUT. 
 
Els Teixits d’ús tècnic són productes tèxtils que no es poden incloure dintre dels sector 
tradicionals de la indumentària, llar i decoració. 
Són materials que donen una resposta a exigències tècnic-qualitatives elevades (rendiment 
mecànic, tèrmic, durabilitat, etc.) que els confereix la aptitud d’adaptar-se a una funció 
especifica i al seu entorn. 

 
Segons la seva aplicació es classifiquen en 12 grups: 
 

- AGROTEXTIL: Tèxtils destinats a aplicacions del sector agrícola 
- CONSTRUTEXTIL: Tèxtils aplicats en i sector de la construcció i arquitectura: 
- CLOTHTEXTIL: Materials tèxtils per la protecció individual 
- GEOTEXTIL: Materials tèxtils per l’enginyeria civil. 
- HOGARTEXTIL: Materials tèxtils per usos específics de la llar 
- INDUTEXTIL: Materials tèxtils pel sector de la industria 
- MEDTEXTIL: Material tèxtil per aplicacions en el sector mèdic-higiènic i hospitalari 
- MOBILTEXTIL: Tèxtils per aplicacions en el sector del automobilisme i transport 
- OEKOTEXTIL: Materials tèxtils per la protecció del medi ambient 
- PACKTEXTIL: Materials tèxtils per embalatge i transport de mercaderies 
- PROTECTEXTIL: Materials tèxtils per la protecció 
- SPORTEXTIL: Tèxtils per l’esport i temps d’esbarjo 

 
Actualment existeixen diferents fires dedicades als TUT. Una de les més importants és realitza 
cada dos anys a la Messe Frankfurt, on destaquen les ultimes novetats del sector. 
 
 

5.2 Definir competències. 
 

Abans de començar amb el disseny de les activitats d’E-A, es van fixar les següents 
competències a assolir, per part de l’alumnat i professorat de l’ Institut Aurea: 
 

a) Competències alumnat: 
 

- C1: Competència comunicativa lingüística: 
Emetre missatges orals clars i estructurats, millorant la seva expressió verbal en els 
diferents idiomes participants del programa (Alemany, Anglès, Castellà, Català i Italià). 

 
- C2: Competència d’aprendre a aprendre: 

Cercar informació autònomament i relacionar conceptes sobre els TUT mitjançant un 
mapa conceptual. 

 
- C3: Competència en el coneixement i la interacció amb els TUT: 

Analitzar, mitjançant procediments senzills, les propietats i característiques dels TUT, 
amb la finalitat d’identificar-los mitjançant els coneixements adquirits. 

 
- C4: Competència cultural:  

Donar a conèixer les costums i tradicions pròpies del país, facilitant la integració dels 
visitants. 

 
- C5: Competència sobre la tolerància: 

Fomentar la tolerància i la lluita contra la discriminació racial. Millorar el concepte de 
diversitat europea, adquirint aptituds i competències bàsiques pel seu 
desenvolupament personal i professional. 
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b) Competències Professorat: 
 

- C1: Competència comunicativa lingüística: 
Adquirir habilitats bàsiques per l’expressió verbal en els diferents idiomes participants 
del programa (Alemany, Anglès, Castellà, Català i Italià). 

 
- C2: Competència metodològica: 

Adquirir nous coneixements sobre aspectes metodològics per incloure’ls en les 
programacions de les unitats formatives. 

 
- C3: Competència tecnològica: 

Desenvolupar nous continguts i pràctiques d’aprenentatge innovadores, mitjançant les 
l’ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (en endavant TIC). 

 
- C4: Competència de col·laboració entre centres: 

Fomentar i millorar la qualitat entre les associacions escolars, ajudant a l’alumnat a 
formar part de les activitats educatives conjuntes, durant el període establert pel 
programa. 
 

 

5.3 Disseny d’activitats. 
 

Per tal de realitzar el disseny de les activitats d’ensenyament-aprenentatge, es va realitzar un 
anàlisis de les necessitats del programa Comenius. 
 
Es van fixar els següents aspectes a tenir en compte: 
 

1. Numero d’alumnes participants: 59 alumnes. 
2. Hores disponibles pel desenvolupament de les activitats. 
3. Temàtica: Els teixits d’ús tècnic. 
4. Adaptació a la programació del currículum corresponent. 
5. Recursos disponibles. 
6. L’ús de les TIC. 
7. L’ús de llengua oficial del programa Comenius: Anglès. 
8. Atenció a la diversitat 

 
Un cop estudiat tots els aspectes anteriorment exposats, es va plantejar la següent 
metodologia docent, que en la meva opinió, eren les més adients per tractar el tema dels TUT 
dintre de la dimensió del programa Comenius: 
 

1. Classe magistral:  
Transmetre al l’alumnat els coneixements bàsics sobre els TUT i realitzar una exposició de 
mostres. Temps dedicat a resoldre dubtes. Els alumnes podran adquirir els coneixements 
bàsics necessaris per poder continuar la resta de les activitats dissenyades. 
 
2. Mapa conceptuals:  
Per tal d’aclarir conceptes, desprès de la classe magistral, els alumnes realitzaran un mapa 
conceptual individualment a classe. 

 
3. Pluja d’Idees: 
El seu objectiu principal es que els alumnes puguin expressar i acabar d’assimilar els 
coneixements sobre els TUT. A més fomentar el treball cooperatiu i l’ús d’idiomes. 
 
4. Pràctiques al laboratori: 
A la sessió en el laboratori es portarà a la pràctica tot lo après a les sessions teòriques, 
fomentant el treball en equip. 
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5. Maquinaria específica: 
L’elecció d’un tipus de maquinaria per fer les proves físiques a la sessió de pràctiques, ha 
seguit els següents criteris: 
 
- Proves més representatives del sector. 
- Temps disposat: 

El temps de dedicació a la sessió de pràctiques serà de 1h30min, per tant s’ha escollit 
aquells equips i proves on la seva realització no sigui molt extensa ni complicada. 

 
Un cop aprovada la proposta per la cap de departament es va iniciar la preparació de les 
activitats. 
 
 

5.3.1 Elaboració de les activitats i actuació 
 
Les activitats dissenyades s’inclouran dintre de la programació de següents mòduls i unitats 
formatives: 
 

- Cicle Formatiu de Grau Mitja en Confecció i Moda. 
Mòdul 3: Matèries tèxtils i pell. 
Durada: 132h. No se n’assignen hores de lliure disposició 
UF 1: Identificació de materials tèxtils i fornitures (99 hores) 
 

- Cicle Formatiu de Grau Superior en Patronatge i moda: 
Mòdul 1: Materials en tèxtil, confecció i pell. 
Durada: 165h+33h de lliure disposició. 
UF 1: Materials tèxtils (99 hores) 
 

 
Pel que fa a la meva actuació com ha docent, he participat a totes les activitats: 
 

1. Classe magistral (1h30min) 
He impartit autònomament la classe magistral durant tota la sessió. 
 
2. Exposició de mostres i torn de preguntes i dubtes (45min) 
He impartit autònomament l’activitat durant tota la sessió. No obstant els professors dels 
altres centres col·laboraven de vegades en tasques de traducció. 

 
3. Mapa conceptuals (45min)  
He impartit l’activitat, recolzada per tots els professors participants. 
 
4. Pluja d’Idees (1h30min) 
He participat conjuntament amb els professors participants. 
 
5. Pràctiques al laboratori (1h30min) 
He participat conjuntament amb els professors participants. 

 
 

5.3.2 Resultats d’aprenentatge, criteris d’avaluació i co ntinguts  
 
A continuació s’exposen els resultats d’aprenentatge, criteris d’avaluació i continguts que 
corresponen a la temàtica dels TUT:  
 
- Cicle Formatiu de Grau Mitja en Confecció i Moda. 
 

a) Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació:  
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3. Identifica els tèxtils tècnics, els productes intel·ligents,  i  altres matèries 
específiques descrivint les seves característiques i aplicacions. 

3.1. Identifica les àrees més representatives on intervenen els tèxtils tècnics 
(automació, geotèxtils, agricultura, construcció, protecció personal, entre 
d’altres). 
3.2. Reconeix els seus usos i aplicacions. 
3.3. Valora la importància dels tèxtils tècnics en el sector de la confecció. 
3.4. Defineix les funcions dels anomenats productes de vestir intel·ligents. 
3.5. Identifica noves tendències en productes tèxtils i pell. 

 
b) Continguts: 

 

3. Identificació dels tèxtils tècnics i productes intel·ligents: 
3.1. Característiques dels materials dels tèxtils tècnics. 
3.2. Aplicació dels tèxtils tècnics. Sectors d’aplicació. 
3.3. Productes intel·ligents de confecció i calçat. 
3.3. Innovació de materials i d’acabats 

 
- Cicle Formatiu de Grau Superior: 
 

a) Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació: 
 

4. Identifica els tèxtils tècnics i altres matèries específiques descrivint les seves 
característiques i aplicacions. 
4.1. Identifica les àrees més representatives on intervenen els tèxtils tècnics 
(automoció, geotèxtils, agricultura, construcció, protecció personal, entre d'altres). 
4.2. Reconeix els seus usos i aplicacions. 
4.3. Valora la importància dels tèxtils tècnics al sector de la confecció. 
4.4. Defineix les funcions dels  productes de vestir intel·ligents. 
4.5. Identifica noves tendències en productes tèxtils. 

 
b) Continguts: 

 
4. Identificació de tèxtils tècnics i productes intel·ligents: 

4.1. Característiques dels materials dels tèxtils tècnics. 
4.2. Aplicació dels tèxtils tècnics. 
4.3. Sectors d'aplicació. 
4.4. Innovació d'acabats. 
4.5. Productes intel·ligents de confecció i calçat. 

 
Pel que fa a tots els resultats d’aprenentatge, criteris d’avaluació i continguts del les unitats 
formatives corresponents, queden inclosos a l’annex II. 
 
 

5.3.3 Nuclis formatius i Activitats d’ensenyament i  aprenentatge 
 
Les unitats formatives (en endavant UF) objectes d’estudi, es divideixen en els següents nuclis 
formatius (en endavant NF): 
 
- CFGM: 4 nuclis formatius 
- CFGS: 5 nuclis formatius. 
 
Donat que els resultats d’aprenentatge (en endavant RA), criteris d’avaluació (en endavant CA) 
i continguts dels CFGM I CFGS no presenten diferències importants, es va poder realitzar un 
únic disseny d’activitats E-A per tots dos cicles. 
 
Les activitats van ser dissenyades per ser incloses dintre dels NF3 i NF4 corresponentment.  
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A continuació faig el detall dels instruments d’avaluació, RA i continguts que es van treballar: 
 
Taula 9.Programació CFGM 
 

CFGM: NF3.- Teixits tècnics i intel·ligents.  (6 h) 

 
 
 
 
 
 

Activitats d'Ensenyament i Aprenentatge RA Continguts  
Avaluació 

CA Instruments 
d’Avaluació 

A1- Tèxtils tècnics i les seves aplicacions 6 h 

3 3 
3.1, 3.2, 
3.3, 3.4, 

3.5 

- Graella de 

seguiment (G) 

- Pluja d’Idees (PI) 

- Mapa conceptual 

(MP) 

- Pràctica (P) 

 

D
es

cr
ip

ci
ó 

Sessió teòrica: 

• Classe magistral i projecció de vídeos (1h30min). 

Exposició sobre el sector dels TUT:  

o Què són els TUT 

o Fibres, estructures i acabats 

o Usos i aplicacions 

o Els TUT en el sector de la confecció 

o Teixits intel·ligents. 

 

• Exposició de mostres i torn de preguntes i dubtes 

(45min)(G) 

S’exposaran diferents mostres representatives de 

cada una de les aplicacions existents i es resoldran 

els dubtes. 

 

• Elaboració d’un mapa conceptual individual (45min) 

(MC) 

Amb l’ajuda d’Internet, cada alumne realitzarà 

individualment un mapa conceptual per tal d’aclarir 

els conceptes exposats fins ara. 

 

Sessió pràctica: 

• Pluja d’idees sobre els TUT i les seves aplicacions 

(1h30 min) (PI) 

El grup exposarà idees innovadores sobre els TUT i 

possibles noves aplicacions. 

 

• Elaboració d’una pràctica al laboratori per la 

determinació de paràmetres físics dels TUT (1h30h) 

(P) 

Es realitzarà el dossier de pràctiques elaborat per 

aquesta sessió. 
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Taula 10. Programació CFGS  
 

CFGS: NF4.- Teixits tècnics i intel·ligents.  (6 h) 

 
  

Activitats d'Ensenyament i Aprenentatge RA Continguts  
Avaluació 

CA Instruments 
d’Avaluació 

A1- Tèxtils tècnics i les seves aplicacions 6 h 

3 3 
3.1, 3.2, 
3.3, 3.4, 

3.5 

- Graella de 

seguiment (G) 

- Pluja d’Idees (PI) 

- Mapa conceptual 

(MP) 

- Pràctica (P) 

 

D
es

cr
ip

ci
ó 

Sessió teòrica: 

• Classe magistral i projecció de vídeos (1h30min). 

Exposició sobre el sector dels TUT:  

o Què són els TUT 

o Fibres, estructures i acabats 

o Usos i aplicacions 

o Els TUT en el sector de la confecció 

o Teixits intel·ligents. 

 

• Exposició de mostres i torn de preguntes i dubtes 

(45min)(G) 

S’exposaran diferents mostres representatives de 

cada una de les aplicacions existents i es resoldran 

els dubtes. 

 

• Elaboració d’un mapa conceptual individual (45min) 

(MC) 

Amb l’ajuda d’Internet, cada alumne realitzarà 

individualment un mapa conceptual per tal d’aclarir 

els conceptes exposats fins ara. 

 

Sessió pràctica: 

• Pluja d’idees sobre els TUT i les seves aplicacions 

(1h30 min) (PI) 

El grup exposarà idees innovadores sobre els TUT i 

possibles noves aplicacions. 

 

• Elaboració d’una pràctica al laboratori per la 

determinació de paràmetres físics dels TUT (1h30h) 

(P) 

Es realitzarà el dossier de pràctiques elaborat per 

aquesta sessió. 
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5.3.4 Metodologia emprada 
 

Es va basar en els següents aspectes metodològics i organitzatius: 
 

� Principis d’aprenentatge emprats: 
Principalment en el constructivisme i l’aprenentatge cooperatiu. 

 
- Constructivisme: 
Es pretén fer un procés d’E-A basat en la construcció i la interacció. A partir dels 
coneixements previs dels alumnes i la seva motivació, se’ls facilita la construcció del 
coneixement.  
Es fomenta i potencia l’aprendre a aprendre, facilitant als alumnes eines, com ara 
mapes conceptuals i pluja d’idees, per treure el màxim partit al seu propi aprenentatge. 

 
- Aprenentatge cooperatiu: 

Promou la col·laboració entre alumnes, ajudant-se mútuament per aconseguir els seus 
objectius. Es potencien les habilitats socials, l’autoestima i la motivació. S’organitzen les 
activitats, com ara les sessions de pràctiques, per treballar col·lectivament i convertir-les 
en una experiència social i acadèmica de l’aprenentatge.  

 
� La metodologia emprada per l’activitat d’ensenyament-aprenentatge ha estat la 

següent: 
- Classes magistrals 
- Mapa conceptual 
- Pluja d’Idees 
- Aprenentatge basat en problemes (pràctiques al laboratori) 
- Treball en grup i treball cooperatiu 

 
Les pràctiques de laboratori es van realitzar en grups de 5 i 6 persones, on s’ajuntaran 
membres de tots els centres participants. 

 
 

5.3.5 Instruments i sistema d’ avaluació i qualific ació i recuperació 
 
Finalment, tal i com s’ha explicat a l’apartat 5 de Disseny d’activitats del programa Comenius,  
la coincidència de les jornades tècniques amb el programa Comenius, va forçar una 
participació reduïda dels alumnes de Barcelona.  
 
Es per això, que per tal de fer una avaluació equitativa del mòdul de tots els alumnes inscrits, 
als CFGM i CFGS, es va prendre la decisió de no tenir en compte aquestes activitats a 
l’avaluació final. 
No obstant, es va dissenyar un sistema d’avaluació que es va posar en pràctica durant el 
desenvolupament de les activitats i que s’indica a continuació: 
 
- Sistema d’avaluació: 
 

a) Els instruments d’avaluació: 
 

- Graella de seguiment (G):  
Es valorarà la intervenció, col·laboració i comportament a classe. (Veure Annex III) 
 

- Mapa conceptual (MP): 
Elaboració d’un mapa conceptual sobre Els teixits d’us tècnic. (Veure Annex III) 
 

- Pràctica (P): 
Es realitzarà una pràctica al laboratori per tal de determinar les propietats de les 
matèries i productes tèxtils d’us tècnic. (Veure Annex III) 
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- Pluja d’Idees (PI): 
Mitjançant una graella d’observacions es farà la valoració de la intervenció, 
col·laboració i comportament a la sessió de la pluja d’idees. (Veure Annex III) 

 
Per a les activitats avaluades amb les rúbriques G, MP, P i PI, s’ha realitzat les 
següents correspondències : 
 
 

Taula 11. Correspondències rúbrica  
 

Molt bona 
 

8<Q≤10 

Bona 6<Q≤8 

Suficient 5≤Q≤6 

Negativa Q<5 

 
 
El quadre mostra com s’obté la qualificació de cada RA, per els CFGM i CFGS, en funció dels 
instruments d’avaluació: 
 
 
Taula 12.  Qualificació de cada RA 
 

  Instruments d'avaluació (%) 

 Qualificació 

dels RA 

Graella de 

seguiment 

Pluja 

d'Idees 

Mapa 

conceptual 

Pràctica 

Laboratori 

G PI MP P 

CFGM RA3 
10 25 25 40 

CFMS RA4 

 
 
 
La qualificació d’aquesta activitat d’E-A s’ha obtingut segons la següent ponderació:  
 
Taula 12. Qualificació d’E-A 
 

CFGM 
��� = �, �� + �, 
�� + �, 
��� + �, ��� 

CFMS 

 
 
L’avaluació de tota la UF es farà segons els següents punts: 
 

1. De forma contínua durant la seva durada. 
2. S’hauran de superar per separat tots els RA per poder fer la ponderació. 
3. En cas de no superar la UF de forma contínua o be, pugui acreditar la falta 

d’assistència a classe segons els terminis que figurin a les Normes d’Organització i 
Funcionament del Centre, l’alumne podrà realitzar un examen final de cada UF. La 
prova es realitzarà en el període de recuperació establert pel centre. Aquesta constarà 
d’una part escrita i d’una part pràctica. 

4. Les pràctiques o exercicis suspesos caldrà recuperar-los per poder aprovar la UF, ja 
sigui en l’avaluació continua o en l’examen final. 

5. La nota mínima per poder aprovar la UF i el Mòdul serà d’un 5. 
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5.3.6 Criteris d’avaluació 
 
S’ha valorat: 
 

- La identificació de les diferencies entre els Teixits d’us Tècnic, Intel·ligents i 
Convencionals, i les seves característiques principals. 

- La identificació dels seus usos i aplicacions. 
- La identificació dels TUT en els sector de la confecció. 
- Determinar les propietats de les matèries i productes tèxtils d’us tècnic. 
- La participació i actitud en les diferents activitats. 

  

 

5.3.7 Espais, equipaments i recursos disponibles 
 
La classe magistral, la realització del mapa conceptual i la pluja d’idees s’han realitzat a l’Aula 
Tècnica, mentre que les sessions pràctiques es van realitzar al laboratori. 
 
El material didàctic emprat va consistir en: 
 

- Sessió teòrica: 
 

o Per la classe magistral s’ha fet servir una presentació amb Power Point, 
mitjançant la pissarra digital. (Veure Annex dades no publicables I)  

o Projecció de vídeos. ( Veure Annex dades no publicables I)  
 

- Sessió pràctica: 
 

o Elaboració del dossier de pràctiques. (Veure Veure Annex dades no 
publicables I) 

o Pluja d’Idees. ( Veure Annex dades no publicables I) 

Els equipaments i instruments requerits van ser els que formen part de l’aula: 

o Aula tècnica: Pissarra digital, ordinadors 
o Laboratori: Teixits d’ús tècnic facilitat per una empresa col·laboradora, balança 

electrònica de precisió, talla-provetes, Quadrant, Micròmetre, Abrasímetre, 
Cambra de llums, Dinamòmetre, tisores. 

 
Atès que l’escola no disposava de teixits d’ús tècnic, es va contactar amb una empresa del 
sector a Catalunya que ens va facilitar desinteressadament diferents peces de teixit per tal de 
poder fer les proves al laboratori.  
 
Per tal de poder desenvolupar aquestes activitats d’aprenentatge, l’alumne va emprar el 
següent material didàctic:  
 

- Teoria: Documentació didàctica sobre: 
 

o Què són els TUT 
o Fibres, estructures i acabats 
o Usos i aplicacions 
o Els TUT en el sector de la confecció 
o Teixits intel·ligents. 

 
- Pràctica: 

 
o Dossier de pràctiques sobre els TUT: Enunciats de les pràctiques de grup. 
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Mitjançant l’Aula virtual de l’ Institut, els alumnes del propi centre, van poder realitzar: 
 

o Descàrrega de material didàctics. 
o Lliurament de treballs. 
o Consultes al professor.  
o Fòrum de consultes 

 
 

5.3.8 Objectius 
 

- Proporcionar als alumnes nous coneixements sobre els TUT: 
 

o Identificar les diferencies entre els Teixits d’us Tècnic , Intel·ligents i 
Convencionals. 

o Identificar cada un dels seus usos i aplicacions. 
o Comprendre la importància del sector dintre del món de la confecció. 
o Saber identificar quines són les possibles aplicacions de futur en el sector de la 

confecció. 
o Saber determinar les seves característiques principals. 

 
- Fomentar el treball en equip. 

 
- Fomentar l’aprenentatge autònom. 

 
- Adquirir noves aptituds i competències pel seu desenvolupament personal i 

professional. 
 

- Promoure l’aprenentatge de llengües estrangeres entre els participants. 
 

- Proporcionar al professorats altres punts de vista pedagògics. 
 

- Impulsa l’ús de les TIC entre l’alumnat i professorat. 
 

- Promoure la diversitat cultural entre tots els assistents. 
 
 

5.3.9 Continguts 
 

Així com es pot trobar fàcilment material relacionat amb altres temes del mòdul de materials 
tèxtils, els del TUT no surten a tots els llibres. 
Es per això que per poder elaborar el meu propi material vaig extreure molta informació i 
mostres del meu propi projecte final de carrera d’ Enginyeria tècnica industrial Tèxtil. 
 
La consecució de les sessions es van desenvolupar de la manera següent: 
 

a) Sessió teòrica: 
- Classe magistral i projecció de vídeos (1h30min).  

 
o Què són els TUT 
o Fibres, estructures i acabats 
o Usos i aplicacions 
o Els TUT en el sector de la confecció 

 
- Exposició de mostres i torn de preguntes i dubtes (45min) 
- Elaboració d’un mapa conceptual individual (45 min)  
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b) Sessió pràctica: 
- Elaboració d’una pràctica al laboratori per la determinació de paràmetres físics del TUT 

(1h30min) 
- Pluja d’idees sobre els TUT i les seves aplicacions (1h30 min) 

 
 

5.3.10 Atenció a la diversitat 
 
La diversitat és una característica fonamental dintre dels essers humans. Totes les persones 
tenen la seva pròpia forma de pensar, sentir i actuar.  
Existeixen uns patrons cognitius, afectius i conductuals similars, però també existeixen 
situacions en que es mostren grans diferencies i s’allunyen de lo habitual. 
A l’educació, aquesta variabilitat fa que alguns patrons requereixin una atenció especialitzada. 
 
Per tal de donar una bona resposta educativa, pel desenvolupament de les activitats del 
programa Comenius, es va realitzar un anàlisis previ de les necessitats formatives de l’alumnat. 
 
Cap dels estudiants participants requerien necessitats educatives especials, excepte un alumne 
amb discapacitat auditiva, dintre del grup del italians. 
 
Així doncs, des de el punt de vista d’atenció a la diversitat, es van tenir en compte els següents 
factors pel disseny de les activitats d’ensenyament-aprenentatge: 
 
- Nombre d’alumnes participants: 
El nombre total d’alumnes participants era de 59. Aquest numero va obligar a dividir els 
alumnes en dos grans grups (A i B) i realitzar les activitats segons la següent taula: 

 

Taula 13 . Distribució de grups per activitats. 
 

Grup A  Grup B 

Classes magistrals 

Exposició de mostres i torn de preguntes i dubtes 

Mapa conceptual 

Pràctiques al laboratori  Pluja d’Idees 

 

 

La meva actuació al la sessió de pràctiques i la pluja d’Idees va ser únicament amb els 
alumnes del grup A. 

 

- Diversitat lingüística: 
Després de consensuar, juntament amb els coordinadors d’Itàlia i Alemanya, sobre quin idioma 
es faria servir en les activitats dels programa Comenius, es va optar per l’anglès i el castellà. 
Els motius que ens van portar a prendre aquesta decisió van ser varis. 
Segons el coordinador italià, pràcticament el 70% de l’alumnat entenia i es podia expressar 
amb l’anglès sense dificultats i més d’un 60% entenia el castellà. Per contra, cap alumne 
entenia ni parlava el català. 
En quant l’alumne alemany, no presentava cap problema en l`ús de l’anglès, però no obstant 
no tenia cap coneixement del castellà i català. 
En quant l’alumnat del l’ institut Aurea, les dades variaven significativament. Un 30% dels 
alumnes no tenia cap dificultat per entendre i expressar-se en anglès. Un 25% l’entenia però no 
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el parlava i la resta ni l’entenia ni el parlava. Pel que fa al Català i al Castellà tots els alumnes 
l’entenien i el parlaven. 
 
- Necessitats educatives especials (NEE): 
Només un alumne italià presentava discapacitat auditiva. La coordinadora italiana ens va 
informar que aquest alumne aniria acompanyat d’un intèrpret. 
 
Per tal d'atendre l'alumnat de manera independent i personalitzada quan aquests ho necessitin, 
l’ Institut  disposa d’un Pla d’actuació a la Diversitat (PAD) que indica com  s’ha d’intervenir.  
L’ objectiu principal és que els alumnes puguin aconseguir el Graduat en ESO i rebre la millor 
orientació a estudis superiors. Per dur a terme les actuacions necessàries, existeix una 
comissió d’atenció a la diversitat. En formen part el coordinador pedagògic, el psicòleg, la 
coordinadora d’ESO, el coordinadora de llengua, interculturalitat i cohesió social del centre i els 
caps de departament, tutors de curs, i professors de reforç així com la professional de l’equip 
d’assessorament psicopedagògic (EAP) que intervé en el centre. 
 
Desprès d’informar-me amb la comissió d’atenció a la diversitat, donat que l’alumne italià ja 
viatjaria amb un intèrpret, el centre no aplicaria cap altre mesura. 
No obstant això vaig decidir incloure més imatges a la presentació del Power Point de la classe 
magistral, per tal de fer la exposició més visual i atractiva. 

 

 

 

6. Resultats 
 
Un cop presentats els diferents instruments d’avaluació i competències que s’avaluen, entrarem 
a parlar i a valorar els resultats obtinguts. 
 
Per realitzar l’anàlisi dels resultats s’han classificat els alumnes en quatre grups, segons el lloc 
de procedència i en el cas del alumnes de Barcelona, segons els cicles a què pertanyen. 
 

- Italians: Grups d’alumnes procedents d’ Itàlia. 
- Alemany: Alumne procedent d’Alemanya 
- CFGS: Grup d’alumnes que pertanyen al cicle formatiu de grau superior de l’ Institut 

Aurea. 
- CFGM: Grup d’alumnes que pertanyen al cicle formatiu de mitjà de l’ Institut Aurea. 

 
Es realitzarà un primer estudi dels resultats globals obtinguts segons valoracions i grup 
d’alumnes. 
 
En una segona part, es valoraran els resultats estrets de les diferents proves d’avaluació. 
 
 

6.1 Anàlisi dels resultats 
 
Es començarà l’estudi amb la presentació d’una taula on s’exposa el nombre total d’alumnes 
participants i el % que cada grup representa sobre el total. 

 
Taula 14 . Nombre d’alumnes participants 
 

Grups Alumnes % 

ITALIANS 32 77% 

CFGS 10 12% 

CFGM 16 8% 

ALEMANY 1 3% 

Total general 59 100% 
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Com es pot veure a la taula anterior, el 77% de los alumnes són Italians, mentre que només un 
alumne és Alemany. 
 
El gràfic següent exposa la qualificació total en percentatge, on més d’un 50% dels alumnes 
han aconseguit una valoració “Bona” i només el 5% dels alumnes es troben amb una valoració 
“Negativa”. 
 
Gràfic 1 . Qualificació total en percentatge segons els diferents grups d’avaluació 
 

 
 
 
 
 
A la taula següent es presenten, per grup, el nombre d’alumnes que han tret valoració “Molt 
bona”, ”Bona”, “Suficient” o “Negativa”. 
 
 
Taula 15.  Nombre d’alumnes per tipus de valoració. 
 

Grup 1 - Molt bona 2 - Bona 3 - Suficient 4 - Negativa 

ITALIANS 6 17 7 2 

CFGM 2 9 5  

CFGS 1 4 4 1 

ALEMANY 
  1  

Total general 9 30 17 3 

 
 
Com es pot veure al gràfic següent, el grup d’italians són els que aconsegueixen millors 
qualificacions, no obstant s’aprecia una alta dispersió en els seves avaluacions.  
Pel que fa al grup de CFGM, cap alumne ha aconseguit una qualificació negativa. 
 
 
 
 
 
 
 

15%

51%

29%

5%

Qualificació total

1 - Molt bona

2 - Bona

3 - Suficient

4 - Negativa
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Gràfic 2 . Qualificació (%) per tipus de valoració 
 

 
 
 
 
 
Si fem l’anàlisi de manera inversa i estudiem quin és % que cada grup treu a cada una de les 
qualificacions existents, podem veure que més d’un 50% dels alumnes italians i dels alumnes 
del CFGM, aconsegueixen una qualificació “Bona”. 
 
Taula 16.  Nombre d’alumnes (%) a cada una de les qualificacions existents. 
 

Grup 1 - Molt bona 2 - Bona 3 - Suficient 4 - Negativa 

ITALIANS 19% 53% 22% 6% 

CFGM 13% 56% 31% 0% 

CFGS 10% 40% 40% 10% 

ALEMANY 0% 0% 100% 0% 

Total general 15% 51% 29% 5% 

 
 

 
A més, com es pot veure també al gràfic següent, que el 80% dels alumnes dels CFGM i CFGS 
es troben entre una qualificació “Suficient” i “Bona”.  
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Gràfic 3 . Qualificació (%) per grup d’alumnes 
 

 
 
 
Si ens endinsem una miqueta més en l’anàlisi dels resultats de cada una de les proves 
d’avaluació, podem observar com la qualificació més aconseguida en totes les proves és 
“Bona”. 
 
Gràfic 4 . Resultats (%) de les proves d’avaluació 
 

 
 



 

Pàgina 27 de 32 

 
Disseny d’activitats d’ensenyament-aprenentatge per Unitats Formatives dels cicles CFGM 
Confecció i Moda i CFGS Patronatge i Moda, en el marc d’un Programa Comenius. 

 

Només com a màxim, el 10% de les qualificacions de totes les proves és “Negativa”. 
En quant als resultats de la prova pràctica, és on trobem més valoracions com a “Molt bona”. 
És a la prova del mapa conceptual on trobem pitjors valoracions, ja que més d’un 20% es troba 
entre “Negativa” i “Suficient”.  
 
A la taula següent podem observar la distribució de notes a cada una de les proves d’avaluació, 
per cada un dels grups. 
 
Taula 17.  Distribució de notes per prova i grup. 
 

Prova Qualificació ITALIANS CFGM CFGS ALEMANY Total 
general 

GRAELLA DE SEGUIMENT 

1 - Molt bona 4% 3% 2% 20% 3% 

2 - Bona 12% 14% 14% - 13% 

3 - Suficient 1% 4% 2% - 2% 

4 - Negativa 3% - 2% - 2% 

RESULTATS MAPA 
CONCEPTUALS 

1 - Molt bona 1% 4% 2% - 2% 

2 - Bona 16% 9% 8% 20% 13% 

3 - Suficient 3% 6% 8% - 4% 

4 - Negativa 1% 1% 2% - 1% 

RESULTATS PLUJA 
D'IDEES 

1 - Molt bona 5% 4% - - 4% 

2 - Bona 13% 15% 14% 20% 14% 

3 - Suficient 1% - 6% - 1% 

4 - Negativa 2% 1% - - 1% 

RESULTATS PRÀCTICA 

1 - Molt bona 7% 6% 6% - 6% 

2 - Bona 12% 13% 8% - 11% 

3 - Suficient 1% 1% 2% - 1% 

4 - Negativa 1% - 4% 20% 1% 

QUALIFICACION FINAL 

1 - Molt bona 4% 3% 2% - 3% 

2 - Bona 11% 11% 8% - 10% 

3 - Suficient 4% 6% 8% 20% 6% 

4 - Negativa 1% - 2% - 1% 

Total general  100% 100% 100% 100% 100% 

 
El que podem extreure de les dades incloses a la taula anterior és que la prova amb millors 
qualificacions obtingudes és la pluja d’Idees, on  la majoria de notes es “Bona”. 
 
 
 

7. Enquestes de satisfacció  
 
Per tal d’avaluar el grau de satisfacció dels alumnes es va realitzar una enquesta de 
satisfacció. 
La intenció inicial era realitzar aquesta enquesta a tots els alumnes participants, 
independentment del grup de procedència. 
Es va enviar els formularis de les enquestes per correu electrònic als coordinadors del centres 
d’Alemanya i d’Itàlia, però fins al moment no s’ha obtingut cap resposta. 
 
L’enquesta consta de 27 preguntes, dividides en 5 blocs: “Sobre els TUT”, 
“Proves”,”Competència lingüística”, “ Professor” i “Nota final”. 
La valoració es compren de l’1 al 4, segons si el grau de satisfacció es “poc”, “suficient”, “bo” o 
“molt bo”. (Veure Annex IV) 
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A continuació s’exposaran els resultats obtinguts de l’aplicació de l’enquesta que es va realitzar  
als alumnes participants de l’ Institut Aurea. 
 
Taula 17 . Resultats enquesta satisfacció. 
 

Enquesta de Satisfacció 

SOBRE ELS TUT Poc Suficient Bo Molt bo 

Has adquirit nous coneixements sobre els TUT? 1 5 12 8 

Saps identificar les diferencies entre els Teixits d ’us 
Tècnic, intel·ligents i Convencionals. 2 6 12 6 

Pots identificar cada un dels seus usos i aplicacion s. 2 5 11 8 

Comprens la importància del sector dintre del món d e la 
confecció? 1 3 15 7 

Saps quines són les possibles aplicacions dels TUT e n 
el sector de la confecció. 1 5 16 4 

Saps determinar amb autonomia les seves 
característiques principals dels TUT? 5 5 12 4 

 
PROVES 

    
Has trobat interessants les activitats realitzades?  3 2 17 4 

Fomenta el treball cooperatiu? 0 3 14 9 

Han estat ben estructurades? 2 1 15 8 

T'agradaria fer aquest tipus d'activitats més sovin t? 2 2 10 12 

La classe magistral, t'ha aportat els coneixement b àsics 
necessaris sobre els TUT? 1 3 12 10 

T'ha agradat la pluja d'idees per assimilar concept es? 0 2 8 16 

T'ha agradat la realització d'un mapa conceptual pe r 
aclarir i assimilar conceptes? 3 2 12 9 

T'ha agradat la sessió de pràctiques per posar en 
pràctica tot l’après a les altres sessions? 3 3 15 5 

 
COMPETÈNCIA LINGÜISTICA 

    
Has fet servir altres idiomes als habituals per rel acionar-
te amb el alumnes visitants. 9 4 8 5 

Has trobat moltes dificultats per comunicar-te amb els 
alumnes estrangers? 6 2 12 6 

 
PROFESSOR 

    
T'han agradat les activitats dissenyades per la 
professora en pràctiques? 0 3 18 5 

T'han agradat les seves intervencions a classe? 2 1 9 14 

L’has trobat motivada? 0 1 10 15 

Creus que el seu grau d'implicació ha estat elevat?  0 1 8 17 

 
NOTA TOTAL 

    
Quina nota donaries a la teva experiència en el 
programa Comenius? 3 1 15 7 

Ho recomanaries? 2 2 12 10 
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De l’anàlisi dels resultats podem extreure que més del 80% valora positivament la seva 
experiència en el programa Comenius. 
 
Gràfic 5 . Resultats (%) enquestes de satisfacció 
 

 
 

 
 
Pel que fa a l’anàlisi dels diferents blocs, podem veure que només un 8% dels alumnes 
declaren que no han adquirir coneixements bàsics sobre els TUT, mentre que 16 alumnes 
confirmen que si ha estat positiu. 
 
Gràfic 6.  Resultats (%) sobre coneixements del TUT 
 
 

 
 

 
 
Totes les proves mostren un grau alt de satisfacció, encara que la millor valorada ha estat la 
pluja d'Idees. 
Com es pot comprovar en el gràfic següent, és en la competència lingüística on els alumnes 
puntuen més baix, amb un 29%. 

19%

10%

43%

28%

Resultats Enquesta

Poc Suficient Bona Molt Bona

8%

18%

50%

24%

Resultats sobre els TUT

Poc Suficient Bona Molt Bona
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Gràfic 7 . Resultats (%) enquestes sobre competència lingüística 
 

 
 
 
Pel que fa a l'opinió de la meva actuació com a docent durant el programa Comenius, ha estat 
valorada molt positivament, cosa que també m’han comentat personalment. 
 
 
 
 

8. Conclusions  
 
Amb aquest treball s’han dissenyat activitats d’E-A per incloure-les dintre a les Unitats 
Formatives dels CFGM Confecció i Moda i CFGS Patronatge i Moda, dintre del marc del 
Programa Comenius. 
 
L’oportunitat de col·laborar amb altres centres europeus mitjançant un programa Comenius, no 
és feina fàcil i comporta una gran responsabilitat. 
 
Gràcies al Màster en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, 
Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes, he adquirit competències que m’han ajudat a 
desenvolupar aquest treball final de Màster. 
 
Mitjançant el PRACTICUM, també he tingut l’oportunitat d’impartir el nucli formatiu sobre els 
TUT al CFGS del grup tarda, fet que m’ha aportat experiència per tal de desenvolupar i posar 
en pràctica les activitats d’E-A dissenyades pel programa Comenius. 
 
He de dir que no és el mateix donar classe per a un grup reduït d’unes 20 persones, on tothom 
parla català o castellà, que no pas impartir classe per a 59 alumnes procedents de diferents 
indrets d’Europa i que a més no tenen el mateix idioma en comú. 
 
Aquest fet, implica moltes més hores de treball per trobar la metodologia més adient. 
He de dir que encara que es podrien millorar moltes coses, com per exemple les sessions 
pràctiques, el resultat del desenvolupament i posada en marxa del programa Comenius a         
l’ Institut Aurea va sortir prou bé. 
 
Vaig trobar moltes dificultats durant el tot el procés, però una de les més important va ser la 
manca de comunicació entre centres. 
Va resultar molt difícil aconseguir informació sobre l’alumnat visitant. Més d’un correu electrònic 
i trucades telefòniques van ser necessàries per obtenir la informació. 

29%

12%
38%

21%

Competència lingüística

Poc Suficient Bona Molt Bona
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Aquesta va ser una de les barreres més difícils de sortejar a l’hora de fer el disseny de les 
activitats, ja que entre altres informacions, també necessitava conèixer el nombre d’alumnes 
que anaven a participar en la trobada a Barcelona. 
Durant el procés de preparació de les activitats, cap coordinador dels altres centres va aportar 
cap metodologia o enfocament pedagògic, per la qual cosa l’ intercanvi d’enfocaments 
pedagògics no va ser recíproca. Esperem que aquest intercanvi es pugui consolidar en les 
properes trobades als seus centres d’origen. 
D’altra banda, pot ser la manca de temps dels coordinadors del Comenius que propiciés un flux 
molt lent d’intercanvi d’informació. 
Per tant, puc dir que amb les associacions entre centres, es fomenta la qualitat de les 
associacions, sobretot a les trobades, però en aquest cas, no las ha millorat gaire. 
 
Una altra de les dificultats que es van presentar, a l’hora del disseny de les activitats, va ser 
conèixer el temps que disposava per fer-les. Només 3 setmanes abans de la trobada a 
Barcelona, vaig tenir constància de les hores assignades, fet que va endarrerir l’ iniciació del 
treball. 
 
Pel que fa a l’alumnat, he de destacar el grau de motivació i implicació que van tenir tots els 
alumnes, en especial els del CFGM. Van mostrar molt interès sobre tot el relacionat amb el 
programa Comenius i per tant els TUT. 
 
Dintre del grup d’Italians, cal dir que de vegades semblaven més interessats en la seva faceta 
com a turista que no pas com a estudiants. 
Així doncs, per contra, alguns alumnes confonen l’oportunitat de viatjar per adquirir noves 
aptituds i competències bàsiques pel seu desenvolupament personal i professional, amb 
l’oportunitat de viatjar gratis a un altre ciutat europea. 
Controlar a aquests alumnes va resultar una miqueta difícil, però gracies a la bona organització 
dels professors participants i la ajuda dels propis alumnes, la situació mai va anar a més. 
 
La tipologia d’alumnes participants va ser molt similar. Tots presentaven edats compreses entre 
els 16 i els 20 anys.  
Entre tots els grups, hi havia alumnes de totes les nacionalitats: Marroquins, Indis, Equatorians, 
L’illa de Martinica (França), Alemanys, Italians i Espanyols, fet que no va influenciar en les 
seves relacions, promovent la seva diversitat cultural. 
La impressió que em vaig emportar del grup és que el grau de col·laboració entre ells era molt 
gran, independentment del centre d’origen. La seva condició com a estudiants traspassa 
barreres, i tenen un punt en comú: el treball cooperatiu. 
Espero que aquest esperit continuï en les seves etapes laborals. 
 
Encara que el resultat de les enquestes puguin reflectir altres dades, tampoc l’ idioma va 
presentar cap barrera, sobretot a la classe magistral i a la pluja d’idees. Encara que alguns 
alumnes presentaven dificultats per expressar-se, sempre es feien entendre, millorant 
l’aprenentatge de llengües estrangeres. 
 
Per contra del que ens va informar la coordinadora d’Itàlia, els alumnes italians presentaven un 
grau molt alt de comprensió del català. 
Moltes vegades els alumnes catalans van canviar de l’anglès al català per fer-se entendre. 
No succeïa el mateix amb l’alumne alemany. La comunicació només va ser possible en anglès. 
 
En quant al professorat participant he de dir que no va haver cap problema. Tots van 
col·laborar amb les activitats dissenyades aclarint els dubtes dels seus alumnes. 
 
Cal dir que dels 9 professors participants (en la que jo estic inclosa), només 4 ens podíem 
expressar en anglès, dos dels quals pertanyíem a l’ Institut Aurea, un a l’ Institut italià i l’últim al 
d’Institut alemany.  
En quant a l’ idioma italià, només un professor de l’ Institut Aurea el parlava, mentre que 
l’idioma Alemany cap dels altres professors el parlàvem o l’enteníem. 
Aquest fet reflexa la importància de conèixer un segon idioma, requisit indispensable per la 
realització d’aquest Màster. 
 



 

Pàgina 32 de 32 

 
Disseny d’activitats d’ensenyament-aprenentatge per Unitats Formatives dels cicles CFGM 
Confecció i Moda i CFGS Patronatge i Moda, en el marc d’un Programa Comenius. 

 

Aquest treball, també m’ha brindat l’oportunitat d’impartir classe a un alumne amb discapacitat 
auditiva, experiència que ha estat molt positiva. He comprovat que no es necessita adequar la 
classe per aquest tipus d’alumnes, sempre i quant estigui acompanyat d’un intèrpret. 
 
Pel que fa referència als resultats de les enquestes, crec que la meva valoració per part dels 
alumnes ha estat molt positiva.  
Aquest resultats han pogut estar condicionats pel bon clima aconseguit durant les sessions del 
PRACTICUM. 
 
Per finalitzar, he de dir que ha estat una experiència molt positiva i m’agradaria que en un futur, 
tornés a tenir l’oportunitat de participar en un altre programa europeu, però aquesta vegada 
com a docent. 
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