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1. INTRODUCCIÓ 
 
El present TFM porta com a títol “Materials didàctics per a l' anàlisi d'un procés tecnològic 

proper per a 2n d'eso. El procés tèxtil i les seves actualitzacions”. El treball planteja una 

adequació i posada al dia dels continguts corresponents seguint les recomanacions o 

conclusions extretes a partir de l’estudi realitzat mitjançant el mètode Delphi i la participació de 

l’alumnat. 

El TFM proposat està pensat, en principi, per a que es pugui dur a terme tant en un centre 

públic, com en un privat concertat o privat. Cal matisar però que el projecte es realitzarà sota la 

referència d’un centre concertat catòlic de 5 línies i desplegat en 6 blocs de 25 alumnes. Aquest 

fet, facilita la possible aplicació de mètodes estadístics d’anàlisi de resultats des del punt de 

vista la normalitat estadística. 

Un cop provat i analitzats els resultats del mètode es realitzaran les valoracions i conclusions 

necessàries relatives a l’àmbit d’aplicació del mateix. El mètode s’aplicarà a la resta dels 18 

centres de la de congregació amb característiques socials, econòmiques i educatives molt 

semblants per tal d’obtenir el major nombre de resultats equiparables en un mateix any i així 

reduir el temps d’implantació de la millora docent si esdevé positiva. 
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2. DEFINICIÓ I CONTEXT DEL PROBLEMA  
 
El tèxtil formava part del temari curricular de l’ESO de l’assignatura de Tecnologies. Fins ara, 
de forma general, en els centres de secundària s’han deixat de tractar els continguts d’aquest 
tema tot i el seu gran pes històric i econòmic. Actualment, els materials didàctics existents 
mostren visions molt allunyades de la realitat en la que viuen els nostres alumnes, immersos 
majoritàriament en l’ús dels articles tèxtils sense ser-ne conscients de cap mena de connexió o 
vincle amb el món tecnològic que els envolta, sense cap reflexió com a usuaris i quina 
aportació fan a les nostres vides i a la nostra societat. 
 
Els continguts corresponents al tèxtil com a procés tecnològic proper, corresponent al curs 2n 

d’ESO, resten obsolets davant d’un sector cada dia més tecnificat i en permanent canvi i/o 

evolució. Aquest fet repercuteix en la manca d’interès dels alumnes vers aquesta temàtica, que 

a priori els hauria de motivar donat que són usuaris actius i passius. Per aquesta raó, es 

planteja l’aplicació d’un mètode que ens permeti una adequació i posada al dia dels continguts i 

que ens asseguri la possibilitat de renovació en el temps amb l’objectiu de respondre als canvis 

tecno-socials.  

L’actualització d’aquesta part del temari és un requisit essencial per poder participar de forma 

conscient com a consumidor en una societat que reclama major criteri ecològic (pol·lució 

ambiental), ètic i social (producció al tercer món). 

Moltes vegades s’ha culpat únicament als alumnes de la manca d’interès en els continguts 
exposats i no s’ha tingut prou en compte que el sistema educatiu i els professors, també en 
tenen la seva part de responsabilitat. Aquests últims,  podem treballar per tal d’augmentar 
l’interès dels alumnes per la seva classe i per crear un ambient favorable per ensenyar i 
aprendre. Això, podria millorar-se introduint, en aquelles parts de temari que sigui possible, 
l’actualització relativament constant dels continguts segons l’avanç de la nostra societat. 
Podríem definir-ho com ensenyament-aprenentatge de la situació a temps real. 
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3. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ 
 
El present TFM proposa aplicar el Mètode Delphi. Aquesta metodologia permet realitzar 
prediccions basades en les opinions d’experts sobre el tema en qüestió i garantir un consens 
comú. Aquests experts estan ja treballant, investigant i decidint com serà el futur del sector 
tèxtil, és a dir, estan a l’avantguarda del coneixement de la matèria en qüestió. En aquest TFM, 
el rol dels experts serà protagonitzat pels alumnes de segon. Aquests són usuaris actius, i en 
augment, de les tecnologies tèxtils. Aquesta experiència dins del camp temàtic de prospecció 
converteix, d’acord amb la definició teòrica del mètode Delphi, als alumnes en experts.  
 
L’objectiu és obtenir de forma fidedigna i objectiva els aspectes que realment, a dia d’avui i a la 
nostra societat, s’haurien de tractar dins del material didàctic. Amb aquest sistema, no només 
aconseguim actualitzar temari segons la realitat que vivim, sinó que situem al nostre alumnat 
en la realitat que li envolta, aconseguim que comprengui i interpreti el món en què viu i facilitem 
la seva participació en la construcció d'un aprenentatge més proper.  
 
Aquests fets només seran possibles si els docents parlem el mateix llenguatge que els nostres 
alumnes i això s’aconsegueix “viatjant” a la mateixa velocitat a la que evolucionen les 
tecnologies evitant d’aquesta manera entrar en una dinàmica d’obsolescència que ens aboqui 
cap al “cementiri dels elefants”. 
 
Com a possible eina per evitar l’obsolescència, amb aquest document, es pretén mostrar i 
asseure les bases de la utilització d’un sistema estàndard òptim per aplicar a l’actualització d’un 
contingut concret, però que es pot estendre a qualsevol contingut curricular de qualsevol 
matèria. 
 
 
 
 
  



  

MATERIALS DIDÀCTICS PER A L' ANÀLISI D'UN PROCÉS TECNOLÒGIC PROPER PER A 2n D'ESO.                     
EL PROCÉS TÈXTIL I LES SEVES ACTUALITZACIONS  

7 

  
4. METODOLOGIA APLICADA    
 
4.1. CONTEXT DEL CENTRE 
 
El centre d’educació secundaria s’ubica al Vallès Occidental en un municipi que es troba fora 
de l’àmbit de l’àrea metropolitana. És una ciutat mitjana d’uns 212.000 habitants (segons Padró 
municipal a 1 de gener de 2011 del INE)(3).  Aquest centre es va construir al municipi fa més 
de 100 anys, actualment existeix 2 centres més un de batxillerat i un de primària.  
El nivell socioeconòmic dels alumnes es mig-alt. El percentatge d’immigrants i/o nouvinguts és 
baix ja que el centre rep majoritàriament alumnes que provenen del seu centre de primària de 4 
línies i d’una segona escola concertada d’una línia. Per tant, trobem que: 
 

 El 95% de l’alumnat és autòcton. 

 El 5% restant són alumnes immigrants d’origen sud-americà i de l’Europa de l’est 
majoritàriament tot i que hi ha algun magrebí. Tots aquests alumnes assisteixen a les 
aules ordinàries i estan ben integrats.  
 

L’organització de les hores de Tecnologia del centres educatiu és, des de 1r a 3r de 3 h/ set, de 
les quals una hora quinzenal és dedica a l’aula d’informàtica. La Tecnologia s’imparteix durant 
dos trimestres. Les activitats de l’aula taller es realitzen de forma agrupada al final del trimestre.  
 
4.1.1. CONTEXT DELS GRUPS CLASSE 
 
Al centre existeixen 6 classes de 2n d’ESO, les quals presenten nivells d’aprenentatge similars. 
 
El número total d’alumnes a aquest curs de segon és de 150, repartits en: 
 

 Classe 2n A: 25 alumnes.  
 Classe 2n B: 24 alumnes.  
 Classe 2n C: 23 alumnes i 5 alumnes d’USEE amb professor addicional de suport. 
 Classe 2n D: 24 alumnes.  
 Classe 2n E: 24 alumnes. 
 Classe 2n F: 25 alumnes. 

 
4.1.2. CONTEXT DEL PROFESSORAT 
 
El centre disposa d’un equip de 61 professors.  El Departament de Tecnologia està format per 
3,5 professors ja que un d’ells comparteix la matèria de Religió dins del centre. Del còmput total 
de docents, un 78% de professors té més de 10 anys d’experiència. L’edat mitjana del 
professorat del centre està al voltant dels 47 anys. 
 
 
4.1.3. CONTEXT DE LES NOVES TECNOLOGIES AL CENTRE 
 
El centre, disposa d’unes instal·lacions i equipament acceptables, millorables a nivell de 
dimensionament i correcte a nivell de manteniment. 
 
Totes les aules estan dotades de canons projectors, ordinador i connexió a internet. 
 
4.1.4. TEMPORITZACIÓ 
 
L’aplicació del mètode Delphi serà al final del trimestre i amb el menor temps possible per tal 
d’evitar interferències amb la resta de continguts.  
 
4.1.5. CRITERIS I INDICADORS D’AVALUACIÓ 
 
A continuació queden reflectits dins de la taula 1 els criteris d’avaluació que segueix el centre a 
segon a la matèria de Tecnologia. Existeixen una sèrie de criteris d’avaluació per competències 
que no s’estan utilitzant en el centre, atès que els seus continguts corresponents tot i estar 
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planificats no s’estan treballant.  
 
Els indicadors d’avaluació fixats i aplicats finalment al centre són: 
 

Tipus de Contingut 
 
Percentatges fixats al centre 
 

FETS/CONCEPTES (saber conèixer) 35% 

PROCEDIMENTS (saber fer) 35% 

ACTITUDS (saber ser/estar) 30% 

Taula 1. Indicadors d’avaluació (font centre educatiu). 

 
4.1.6. ACTIVITATS D’ENSENYAMENT APRENENTATGE 

 
Les activitats d’ensenyament d’aprenentatge que s’utilitzen en el  centre són les següents: 
 

 Classes magistrals d’aula. 

 Realització d’activitats relacionades amb el tema. 

 Visualització de vídeos relacionats amb el tema. 

 Treballs de recerca bibliogràfica. 

 Generació de dubtes lògics relacionats amb els temes i solució dels mateixos. 
 
4.1.7. RECURSOS DIDÀCTICS 
 
A nivell de recursos didàctics el centre utilitza per a treballar el procés tecnològic proper 
presentacions en format PowerPoint de generació pròpia i DVD’s relacionats amb el procés 
triat. En canvi, en quant a la utilització de l’aula de tecnologia per a treballar aquest tema, el 
centre destina un total de 6 hores. 
 
4.1.8. MATERIAL DIDÀCTIC 

 
Llibre de text: TECNOLOGIES 1 ESO. 2007. Editorial Edebé.  
 
 
4.2. ORÍGENS MÈTODE DELPHI 
 
Segons Linstone i Turoff (1975), el nom del mètode Delphi s’inspira en l’antic oracle de Delphos 
i fou creat a la dècada dels cinquanta als EUA per l’organització d’investigació i 
desenvolupament Rand Corporation de Santa Monica (Califòrnia), partint de les investigacions 
d’Olaf Helmer i Norman Dalkey. El primer experiment important fet el 1953 per Helmer i Dalkey 
va tenir com objectiu aconseguir informació sobre l’estratègia de defensa dels EUA en cas de 
una possible guerra nuclear, per portar-lo a terme varen enquestar a set experts mitjançant cinc 
qüestionaris. El mètode, fonamentalment, ha estat utilitzat en aquelles aplicacions que podem 
anomenar com a predictives, d’exploració del futur com per exemple estudis provisionals en 
camps tan diferents com la medicina, l’administració pública, el futur de les empreses, el 
màrqueting o la difusió de les tecnologies entre d’altres. L’any 1999 Rowe i Wright fan una 
revisió d’estudis Delphi realitzats per avaluar l’efectivitat d’aquesta tècnica. 
 
4.3.   DEFINICIÓ 

 
La tècnica Delphi, segons Linstone i Turoff (1975), és un mètode d’estructuració d’un procés de 
comunicació grupal per permetre a un conjunt d’individus considerats com un tot, tractar un 
problema complex. És un mètode per realitzar prediccions, es a dir, d’exploració del futur, 
basada en les opinions d’experts sobre el tema en qüestió, ja que en els fonaments del mètode 
rau la hipòtesi de que el futur s’està determinant en el present, que aquests experts estan ja 
treballant, investigant i decidint com seran les coses futures. 
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4.4.   PROCEDIMENT 
 
Després d’identificar el problema, el procediment Delphi s’iniciarà amb la definició concreta de 
l’objecte d’estudi per procedir a continuació amb la selecció del grup d’experts als quals 
s’interrogarà individualment amb qüestionaris successius i de forma anònima, per tal 
d’aconseguir consensos amb la màxima autonomia per part dels participants i evitar així l’efecte 
líder. O sigui, el mètode farà prediccions basades en el judici intuïtiu de persones expertes en 
la matèria consultant-les mitjançant iteracions successives d’un qüestionari reformulat a cada 
iteració, per tal de detectar convergències i discrepàncies d’opinions i deduir consensos. Les 
iteracions permeten disminuir l’amplitud interquartílica (quant es desvia l’opinió de l’expert 
respecte l’opinió del conjunt) precisant la mediana. La reformulació dels qüestionaris es fa en 
funció dels resultats de la mitjana de la ronda anterior per generar la convergència de les 
respostes o opinions. Es considera que amb quatre iteracions s’aconsegueix la convergència, 
però hem observat que la majoria d’estudis treballen amb dues. 
segons Linstone i Turoff (1975), les fases que haurem de realitzar per aconseguir uns resultats 
satisfactoris alhora d’executar un Delphi seran les següents: 
 
4.4.1. FORMULACIÓ DEL PROBLEMA 

 
La definició clara del camp d’investigació és fonamental per poder transmetre-la al grup 
d’experts i que tots puguin copsar-la de la mateixa manera. 
 
4.4.2. ELECCIÓ DELS EXPERTS 
 
L’expert és escollit per la seva capacitat de preveure el futur i per la seva experiència i 
coneixements sobre el tema de consulta, i no pels títols o nivell jeràrquic que posseeixi. Els 
experts hauran de respondre de manera independent i per tant al seleccionar-los garantirem el 
seu aïllament i a més, la informació es recollirà de forma anònima. Volem evitar l’opinió del 
grup que normalment ve marcada per la del seu líder). Es recomana un nombre d’experts de 
com a mínim vint-i-cinc pels abandonaments i les qüestions no contestades.  
 
4.4.3. ELABORACIÓ DELS QÜESTIONARIS 
 
Els qüestionaris permeten recollir les respostes dels experts si els hi posem fàcil, per tant, 
l’elaboració acurada de les preguntes per part de l’equip investigador per aconseguir que siguin 
entenedores i senzilles de respondre pels experts serà molt important en el procediment Delphi. 
De fet, les respostes  s’hauran de poder quantificar i ponderar, fins i tot recorre a respostes 
categoritzades (si/no, molt/mig/poc, etc.). 
Les regles bàsiques per a l’elaboració de les qüestions seran la precisió, que siguin 
quantificables com ja hem dit i independents les unes de les altres perquè no influeixi la 
possible realització de les respostes en diferents dates.  
 
L’obtenció i transmissió de la informació formen part del procés central del desenvolupament de 
la tècnica Delphi. Els elements més importants per a que aquest procés aconsegueixi un 
resultat final amb més valor que només la suma d’aportacions individuals són els següents: 
 
 La formulació de preguntes 
 La integració de les opinions individuals  
 El feedback 
 
4.4.3.1. LA FORMULACIÓ DE PREGUNTES 
 
Les preguntes Delphi (com d’altres qüestionaris, entrevistes, referèndums, etc.) reflecteixen la 
subjectivitat, coneixements i trets culturals dels seus dissenyadors, condicionen la correcta 
comprensió per part del receptor (expert) i influeixen per tant, en la qualitat i extensió de la 
resposta. 
Per això és tan important elaborar-les de forma que siguin clares i concises, per a que puguin 
ser enteses correctament i a més, que no condicionin la resposta. 
La forma en com es formulin les preguntes té una repercussió molt important en el resultat final 
del Delphi.  
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El grup coordinador és l’encarregat d’elaborar els qüestionaris amb preguntes o demandes 
aptes de tractament Delphi, o sigui, que permetin efectuar sobre les estimacions o respostes 
individuals dels experts, un tractament estadístic posterior que generi una resposta estadística 
de grup, com podrien ser les estimacions de quantitats numèriques (dates, nombre d’unitats, 
puntuacions, etc.), de probabilitats o de jerarquitzacions d’ítems. 
Per a algunes d’aquestes alternatives es pot facilitar als experts una relació d’ítems per a que la 
jerarquitzin o la valorin, o també podrien començar el procés amb preguntes obertes com 
enumerar raons, pros i contres, etc., davant d’un fet concret per a que siguin els mateixos 
experts qui proporcionin els ítems amb els quals treballaran el grup coordinador. 
 
4.4.3.1.1. PREGUNTES OBERTES 
 
De fet, el mètode Delphi aconsella iniciar el qüestionari amb preguntes obertes (exemple 1) per 
extreure els ítems que s’utilitzaran de punt de partida pels investigadors i així minimitzar la 
influencia dels mateixos investigadors pel fet que descansin en les indicacions dels experts 
l’esquema del procés, en base a les respostes a les preguntes obertes. 
 
Les preguntes hauran de ser formulades de forma que facilitin després la interpretació i 
processament de les respostes. Preguntes del tipus com enumerar avantatges o inconvenients 
d’un aparell determinat, problemes d’una situació present o futura, etc., evitant que provoquin la 
narració d’opinions difícils de convertir en ítems processables per jerarquització, valuació o 
comparació i aconseguint reduir el risc de modificar el sentit de la informació per part dels 
coordinadors i alhora alleugerint la feina posterior.  
 
La següent relació d’exemples ens permetrà ampliar la teoria amb el coneixement pràctic del 
mètode Delphi. S’han adaptat, per part del redactor del TFM, els exemples estudiats a la 
bibliografia de referència dins de l’àmbit educatiu. Els diferents qüestionaris que completaran 
els nostres experts apareixeran complerts en l’apartat 6.5 del present document.  
 
Exemple 1 
Preguntes inicials obertes sobre l’avaluació d’un “Pla de reducció de la violència” als instituts: 
 
 Identifica els 5 principals problemes dels instituts actualment. 
 Indica les alternatives o les solucions que, amb els recursos actualment disponibles, es 

podrien aplicar als problemes assenyalats. 
 Assenyala els 5 punts prioritaris del “Pla de reducció de la violència” als instituts que has 

llegit.  
 Assenyala les 5 principals dificultats per fer-les realitat. 
 Quins creus que són els pilars bàsics de la relació tutor/alumne. 
 Quins creus que són els pilars bàsics de la relació professor/alumne. 
 Quins creus que són els pilars bàsics de la relació alumne/alumne. 
 D’acord amb la teva opinió, defineix quines han de ser les funcions d’un mediador en casos 

de violència. 
 D’acord amb la teva opinió, defineix quines han de ser les funcions d’un tutor en casos de 

violència. 
 Enumera els canvis que recomanaries per resoldre un conflicte violent entre alumnes amb 

la participació d’un mediador. 
 Enumera les principals mancances en la relació entre les famílies i els diferents 

professionals que treballen a l’institut.  
 La manca de recursos materials (aules d’acollida, mòduls prefabricats, aules amb poc 

espai...) és un dels problemes que dificulten l’eliminació de la violència als instituts. Indica 
algunes de les solucions que, d’acord amb la teva opinió, siguin fàcils per resoldre aquest 
problema, sense descartar-ne cap per excessivament novadora. 

 
4.4.3.1.2. PREGUNTES DELPHI 
 
Les preguntes pròpies del Delphi no poden ser obertes perquè no permetrien el seu tractament 
estadístic posterior. Hauran de tenir una forma que faci possible la integració numèrica i 
objectiva de les respostes obtingudes. 
Aquest tipus de preguntes les podem classificar en dos categories: 
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 Les jerarquitzacions, valuacions o comparacions d’ítems. 
 Les estimacions quantitatives concretes.  
 
4.4.3.1.2.1. JERARQUITZACIÓ, VALUACIÓ O COMPARACIÓ D’ÍTEMS 
 
Amb una relació d’ítems (problemes, objectius, etc.) proporcionats pels coordinadors, sol·licitem 
als experts que en funció del criteri indicat (preferència, importància, immediates, etc.) realitzin 
una de les següents accions alternatives: 
 
 
JERARQUITZACIÓ 
 
Ordenar-los, assignant les posicions a cada ítem segons la major o menor proximitat al criteri 
de referencia establert (veure exemple 2). 
 
Exemple 2 
Preguntes Delphi de jerarquització: 
De les següents possibles solucions a la manca de recursos materials (aules d’acollida, mòduls 
prefabricats, aules amb poc espai...), selecciona i classifica de major a menor interès 
(eficàcia/cost) set de elles: 
 
SOLUCIONS                                      POSICIÓ 
 
 Derivar alumnes a nous centres       ……. 
 Redistribuir l’espai existent        ……. 
 Concertar centres         ……. 
 Ampliació d’edificis existents       ……. 
 Atenció externa dels serveis psicològics, reforç i aula d’acollida   ……. 
 Compartir la mateix edifici (torns de matí i tarda)     ……. 
 Reducció del nombre d’alumnes per aula      ……. 
 Millora de la dotació de personal       ……. 
 Separació clara per zones (secundària, FP i Batxillerat)    ……. 
 Lliure elecció del grup (A, B, C o D)       ……. 
 Utilització de les instal·lacions les tardes de dimecres i divendres   ……. 
 Eliminar algunes especialitats       ……. 
 
VALUACIÓ 

 
Valorar-los, puntuant segons una escala definida. La valoració té dues avantatges respecte la 
jerarquització. Per una banda facilita la resposta quan el nombre d’ítems és gran i per l’altra, 
transmet més informació pel fet de donar un valor a cada ítem i així permet diferenciar les 
distancies de qualitat entre ells, cosa que amb la jerarquització no es contempla (veure 
exemple 3). 
 
Exemple 3 
Preguntes Delphi de valuació: 
Valora les següents mesures en relació amb la reducció de la violència als instituts de 0 a 5 
(0=molt negativa, 5=molt positiva): 
 
MESURA                                VALORACIÓ 
 
 Tarja individual d’accés a les instal·lacions      ....... 
 Instal·lació d’un arc detector de metalls      …… 
 Augment de les hores d’atenció del tutor      …… 
 Lliure elecció de grup        …… 
 Reducció del nombre d’alumnes per aula      …… 
 Formació en mediació de la comunitat educativa     …… 
 Augment del personal de seguretat       …… 
 Augment del nombre de professors       …… 
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 Augment dels expedients sancionadors      …… 
 
Aquesta categoria de valuació també inclourà les preguntes sobre escales qualitatives tipus 
Likert (veure exemple 4), a les que podrem assignar posteriorment un valor quantitatiu, i les 
preguntes de resposta “si o no” (1/0). 
 
 
Exemple 4 
Preguntes Delphi de valuació tipus Likert: 
Davant de la pregunta: “D’acord amb els teus raonaments, ¿Quin percentatge d’alumnes del 
teu centre superaran la selectivitat aquest curs?” Podem observar que no correspon al tipus 
Likert, sinó a una estimació puntual absoluta. Els experts podrien respondre prèviament a la 
següent pregunta autoavaluadora (aquesta serà del tipus Likert amb dues possibles versions): 
 
El teu coneixement sobre la selectivitat i dels resultats obtinguts pels alumnes del teu centre és: 
 
Nul         Profund 
 
O bé, plantejada d’aquesta forma: 
 
 
                     1   2  3    4          5 
 
 
 
 
 
 
COMPARACIÓ 

 
Comparar-los entre ells en parelles d’ítems, segons el criteri indicat. És la categoria menys 
utilitzada, però útil quan es preveu la difícil jerarquització i valoració dels ítems (veure exemple 
5). 
 
Exemple 5 
Preguntes Delphi de comparació: 
Les limitacions pressupostàries de la Conselleria d’Ensenyament obliguen a haver de triar un 
projecte final dels quatre projectes necessaris de millora del nostre centre. Els projectes 
candidats a realitzar-se l’estiu del 2013 són: 
 
 Reforma del menjador 
 Substitució teulada gimnàs  
 Ampliació biblioteca 
 Millora laboratori i taller 
 
Indica amb una creu l’opinió que consideris prioritària en cadascun dels següents 
emparellaments: 
 

  Reforma del menjador  VS  Substitució teulada gimnàs   

  Reforma del menjador  VS  Ampliació biblioteca   

  Reforma del menjador  VS  Millora laboratori i taller   

  Substitució teulada gimnàs  VS  Ampliació biblioteca   

  Substitució teulada gimnàs  VS  Millora laboratori i taller   

  Ampliació biblioteca   VS  Millora laboratori i taller   

 
4.4.3.1.2.2. ESTIMACIONS QUANTITATIVES 
 
Són les més emprades i les podem classificar en: 
 

No 

m’interess

a la 

Conec 

superficialment 

la selectivitat 

Segueixo de 

prop les PAU  

Segueixo de 

prop les PAU i 

participaré 

aquest curs 

Segueixo de prop les 

PAU i  els resultats 

dels últims anys han 

estat molt bons 
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ESTIMACIONS PUNTUALS 
 
Valoració numèrica única sobre l’objecte de la pregunta. Podem diferenciar entre les absolutes i 
les probabilistes. 
 
 Absolutes: on s’indica una propietat quantitativa, normalment futura, d’un esdeveniment 

(data, quantitat, preu, etc.) (veure exemple 6). 
 

Exemple 6 
Preguntes Delphi d’estimacions quantitatives puntuals absolutes: 
 ¿Quin serà, d’acord amb el teu criteri de futur professor, el percentatge de fracàs 

escolar del curs 2012-13 a Catalunya? 
 ¿Quants alumnes del màster hauran aplicat el mètode Delphi a 31.12.1014? 

 
 Probabilistes: on  determinem un valor havent prefixat un nivell acumulatiu de probabilitat 

(veure exemple 7A), o bé per a un valor, interval o succés determinat fixem la seva 
probabilitat subjectiva d’ocurrència (veure exemple 7B). 

 
Exemple 7 A 
Preguntes Delphi d’estimacions quantitatives puntuals probabilistes: 
 ¿Quin valor del fracàs escolar té tantes probabilitats de ser assolit como de no ser-ho 

(un 50%) aquest curs a Catalunya? 
 ¿Quin any creus que, amb un 75% de probabilitats, es modificarà la llei orgànica 

d’educació? 
 
Exemple 7 B 
Preguntes Delphi d’estimacions quantitatives puntuals probabilistes: 
 ¿Quina probabilitat concedeixes a que el fracàs escolar arribi com a mínim al 30% a 

Catalunya?  
 (resposta possible: un 70%) 
 ¿Quina probabilitat concedeixes a que el fracàs escolar a Catalunya estigui el curs 201-

12 entre el 30% i el 35%? (resposta possible: un 65%) 
 
ESTIMACIONS NO PUNTUALS 

 
Sovint és difícil per a l’expert fer una estimació concreta sobre un succés futur incert. 
Probablement aportarà millor la informació i serà més precís si facilitem que expressi la seva 
opinió d’una manera no tan rígida, en forma d’intervals  (o tripletes) de confiança. 
 
 Intervals de confiança: l’expert estima que el valor futur estarà entre uns valors extrems a1 i 

a2 amb un nivell de confiança prefixat (veure exemple 8A). 
 

Exemple 8 A 
Preguntes Delphi d’estimacions quantitatives no puntuals: 
 Fixa un interval que comprengui segons el teu criteri un 50% de probabilitats 

subjectives de contenir al seu interior el percentatge de fracàs escolar que assolirà 
Catalunya el curs 2011-12. 
(resposta possible: 2 ;  2,7) 

 
 Tripletes de confiança: similar al cas anterior, però amb l’aportació del valor que l’expert 

estima més possible (moda de la seva distribució personal desconeguda o valor de 
presumpció màxima) [a1, m, a2 ] (veure exemple 8B). 

 
 
 

Exemple 8 B 
 Fixa un interval que comprengui segons el teu criteri un 50% de probabilitats 

subjectives de contenir al seu interior el percentatge de fracàs escolar que assolirà 
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Catalunya el curs 2011-12, indicant el valor del citat fracàs escolar que considera més 
probable. 
(resposta possible: 29;  36;  33) 

 
En aquest cas particular, on el nivell de confiança és del 50%, els extrems coincideixen 
amb els quartils: [25% ;  moda ;  75%] 
 

4.4.3.2. LA INTEGRACIÓ DE LES OPINIONS INDIVIDUALS 
 
Les respostes individuals dels experts recollides en una primera iteració hauran d’integrar-se en 
una estimació grupal per retroalimentar-la en les fases intermèdies del feedback. El procés 
d’integració de les opinions individuals dependrà de com les sol·licitem mitjançant els 
qüestionaris. 
 
4.4.3.2.1. PREGUNTES OBERTES 
 
Les preguntes obertes portaran respostes poc estructurades, no quantificades i ambigües que 
seran interpretades i adaptades al mètode Delphi per part dels coordinadors, procurant que no 
perdin ni el seu sentit ni la informació real. 
Per tant, els coordinadors seleccionaran els judicis inicials més significatius per integrar-los al 
procés iteratiu posterior. 
 
4.4.3.2.2. JERARQUITZACIÓ 
 
Amb la jerarquització obtindrem tantes classificacions com experts que hi participin. Per 
integrar-les en una sola calcularem una mesura de tendència central (la mediana, 
preferentment) per les posicions de cada ítem en totes les respostes, reordenant els ítems en 
funció del valor obtingut (p.e. de menor a major mediana). En el cas de medianes iguals 
podrem recorre a la mitjana (menor mitjana) o a indicadors de la dispersió de les respostes 
(menor desviació típica p.e.). 
Aquesta nova classificació es convertirà en la jerarquització del grup (veure exemple 9) 
 
Exemple 9 
Seguint amb l’exemple 2: 
Coneixent que són 11 els experts consultats i assignant la posició 8ª a tots aquells ítems que 
no quedin dins dels 7 més importants jerarquitzats per cada expert, les respostes 
comptabilitzades son: 
 
SOLUCIONS                 POSICIONS (11 experts) 
 
 Derivar alumnes a nous centres     1,1,3,1,2,2,4,1,1,1,2 
 Redistribuir l’espai existent             2,3,1,2,1,1,3,2,3,8,1 
 Concertar centres                 8,8,2,3,6,8,2,8,4,8,3 
 Ampliació d’edificis existents         3,6,4,4,5,3,1,3,2,7,4 
 Atenció externa dels serveis psicològics, reforç i aula d’acollida     8,8,8,8,8,8,5,8,5,8,8 
 Compartir la mateix edifici (torns de matí i tarda)         7,7,7,8,8,8,6,4,6,8,5 
 Reducció del nombre d’alumnes per aula          6,4,5,5,4,5,7,5,7,6,6 
 Millora de la dotació de personal           4,2,6,6,3,4,8,6,8,5,8 
 Separació clara per zones (secundària, FP i Batxillerat)              5,8,8,8,8,8,8,8,8,8,7 
 Lliure elecció del grup (A, B, C o D)           8,8,8,8,8,8,8,7,8,4,8 
 Utilització de les instal·lacions les tardes de dimecres i divendres     8,8,8,8,8,7,8,8,8,3,8 
 Eliminar algunes especialitats       8,5,8,7,7,6,8,8,8,2,8 
 
 
La nova jerarquització resultant seria: ( w=mediana; m=mitjana; s=desviació típica) 
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POSICIÓ ÍTEM ESTADÍSTICS 
     
1 Derivar alumnes a nous centres (w=1; m=1,72; s=0,96) 
2 Redistribuir l’espai existent   (w=2; m=2,45; s=1,92) 
3 Ampliació d’edificis existents (w=4; m=3,82; s=1,64) 
4 Concertar centres  (w=6; m=5,45; s=2,53) 
5 Millora de la dotació de personal (w=6; m=5,45; s=1,97) 
6 Reducció del nombre d’alumnes per aula (w=6; m=5,45; s=0,98) 
7 Compartir la mateix edifici (torns de matí i tarda)  (w=7; m=6,72; s=1,28) 
8 Eliminar algunes especialitats (w=7; m=6,82; s=1,78) 
9 Utilització de les instal·lacions les tardes de dx i dv (w=8; m=7,45; s=1,44) 
10 Atenció ext. dels serveis psicològics, reforç i 

aula d’acollida 
(w=8; m=7,45; s=1,15) 

11 Lliure elecció del grup (A, B, C o D) (w=8; m=7,54; s=1,16) 
12 Separació clara per zones (secundària, FP i 

Batxillerat)  
(w=8; m=7,64; s=0,88) 

        
4.4.3.2.3. VALUACIÓ 
  
Calcularem la mesura de tendència central dels valors assignats a cada ítem en totes les 
respostes, reordenant-los en funció dels valors mitjans obtinguts (veure exemple 10)  
 
Exemple 10 
Seguint amb l’exemple 3 
 
MESURA                       
PUNTUACIONS  
 
 Tarja individual d’accés a les instal·lacions         2,3,3,1,4,4,1,2,2,1,2  
 Instal·lació d’un arc detector de metalls    2,3,4,2,2,3,3,3,5,2,3  
 Augment de les hores d’atenció del tutor          3,3,4,3,2,3,3,4,4,2,3  
 Lliure elecció de grup      3,3,4,3,2,5,2,5,1,3,4  
 Reducció del nombre d’alumnes per aula          3,4,4,3,4,3,5,2,3,4,3  
 Formació en mediació de la comunitat educativa         4,4,5,3,4,4,4,5,5,3,4  
 Augment del personal de seguretat           3,4,3,4,2,5,3,3,4,3,3  
 Augment del nombre de professors                4,4,3,5,2,4,4,4,4,3,4  
 Augment dels expedients sancionadors    3,4,3,4,2,5,3,3,4,4,4 

  
La nova jerarquització resultant seria: (w=mediana; m=mitjana; s=desviació típica) 
 
POSICIÓ ÍTEM ESTADÍSTICS 
   
1 Formació en mediació de la comunitat educativa (w=4; m=4,09; s=0,67) 
2 Augment del nombre de professors (w=4; m=3,73; s=0,75) 
3 Augment dels expedients sancionadors (w=4; m=3,54; s=0,78) 
4 Reducció del nombre d’alumnes per aula (w=3; m=3,45; s=0,78) 
5 Augment del personal de seguretat (w=3; m=3,36; s=0,77) 
6 Lliure elecció de grup (w=3; m=3,18; s=1,19) 
7 Augment de les hores d’atenció del tutor (w=3; m=3,09; s=0,67) 
8 Instal·lació d’un arc detector de metalls (w=3; m=2,90; s=0,90) 
9 Tarja individual d’accés a les instal·lacions (w=2; m=2,27; s=1,05) 
 
4.4.3.2.4. COMPARACIÓ 
 
Abans de la integració de les respostes calcularem per cada ítem i resposta, el nombre de 
vegades que ha resultat favorablement comparat aquest ítem en relació amb la resta.  
El nombre obtingut serà el de referencia per a una jerarquització clàssica individual i posterior 
integració (cas 4.4.3.2.3); o bé per a una valuació(cas 4.4.3.2.4), segons decideixi el grup 
coordinador (veure exemple 11). 
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Exemple 11 
Seguint amb l’exemple 5 
 
Indica amb una creu l’opinió que consideris prioritària en cadascun dels següents 
emparellaments: 
 

  Reforma del menjador  VS  Substitució teulada gimnàs   

  Reforma del menjador  VS  Ampliació biblioteca   

  Reforma del menjador  VS  Millora laboratori i taller   

  Substitució teulada gimnàs  VS  Ampliació biblioteca   

  Substitució teulada gimnàs  VS  Millora laboratori i taller   

  Ampliació biblioteca   VS  Millora laboratori i taller   

 
Per a 11 experts obtindrem un total de 66 observacions.   
 
PROJECTE                         COMPARACIONS FAVORABLES 
 
 Reforma del menjador       18 
 Substitució teulada gimnàs       14 
 Ampliació biblioteca       11 
 Millora laboratori i taller       23 
 
D’on s’obté la següent jerarquització i valuació: 
 
1. Millora laboratori i taller       23 
2. Reforma del menjador       18 
3. Substitució teulada gimnàs       14 
4. Ampliació biblioteca        11 
 
4.4.3.2.5. ESTIMACIONS QUANTITATIVES PUNTUALS 
 
Es calcula directament la mediana de la distribució  d’estimacions, com a mesura de la seva 
tendència central, i alguna mesura de la seva dispersió (generalment els quartils, encara que 
també els percentils, variància o desviació típica. (veure exemple 12) 
 
 
Exemple 12 
Seguint amb l’exemple 6 
Preguntes Delphi d’estimacions quantitatives puntuals absolutes: 
 ¿Quin serà, d’acord amb el teu criteri de futur professor, el percentatge de fracàs escolar 

del curs 2012-13 a Catalunya? 
 
Es podrien obtenir los següents resultats a partir d’una distribució de respostes de, per 
exemple, 11 experts: 
 
11 respostes dels experts: 30,5; 31,0; 31,0; 32,0; 32,5; 33,5; 33,5; 34,0; 34,5; 34,5; 35,0 
Resposta de grup: mediana: 33,5; mitjana: 32,84; desviació típica: 1,52; primer quartil: 31,32; 
tercer quartil: 34,36 
 
Presentació habitual: (primer quartil, mediana, tercer quartil) 
Resposta de grup (31,32; 33,5; 34,36) 
 
Seguint amb l’exemple 7 
Per  a les preguntes: 
 ¿Quina probabilitat concedeixes a que el fracàs escolar arribi com a mínim al 30% a 

Catalunya?  
(resposta possible: un 70%) 

 ¿Quina probabilitat concedeixes a que el fracàs escolar a Catalunya estigui el curs 201-12 
entre el 30% i el 35%? (resposta possible: un 65%) 
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La resposta de grup podria haver estat: 
(83%; 90%; 95%), para el primer cas 
(78%; 80%; 84%), para el segon cas 
 
4.4.3.2.6. ESTIMACIONS QUANTITATIVES NO PUNTUALS 
 
La integració en aquest cas es fa de forma similar a l’anterior, però tenint en compte que ara 
són, segons el cas, dos o tres estimacions per resposta que s’hauran de combinar. 
Per tant, per a cada resposta s’obtindria després de la integració de les estimacions individuals 
un interval, l’extrem inferior del qual seria la mediana de la distribució de tots els extrems 
inferiors; i l’extrem superior la mediana de la distribució dels extrems superiors. Tanmateix, per 
a cada extrem podem calcular el rang interquartílic com a mesura de la dispersió de les 
estimacions individuals. 
En el cas de triplets, calcularíem a més a més la mediana de la distribució de les modes 
individuals i els quartils de la distribució.  
 
4.4.3.3. FEEDBACK (INTERACCIÓ CONTROLADA) 

 
El Delphi ha estat la primera tècnica en emprar la retroalimentació d’informació o feedback amb 
finalitats predictives. És una característica del mètode i esta directament relacionada amb els 
canvis d’opinió dels membres enquestats. De fet serà el nexe d’unió i enriquiment entre experts 
i també entre coordinadors. 
En aquest apartat farem referència a les fonts, utilitats, forma i contingut del feedback: 
 
 Quant a les fons podem distingir tres: la aportada pels experts (alumnes), la proporcionada 

pel propi equip coordinador (professors del departament didàctic de Tecnologia) i la 
informació quantitativa indicadora de la opinió general del grup (mediana i quartils). 
Independentment de la font o origen, el feedback sempre estarà controlat pel grup 
coordinador que decidirà quina informació facilitarà als experts. S’hauran d’interpretar les 
opinions, seleccionar-les i reconduir-les un altre cop cap els experts de forma depurada i 
efectiva, i a més, actuant amb tacte evitant que alguns experts es puguin sentir ofesos per 
haver estat eliminada la seva aportació.  

 És útil perquè millora la qualitat del producte grupal, ja que el resultat final serà superior a 
la suma de les aportacions individuals i el feedback és l’instrument que permet aconseguir-
ho aportant la informació individual inicial a tot el grup que condueix a la millora de la 
qualitat en les estimacions individuals dels qüestionaris següents. Tanmateix dona una 
major convergència en les estimacions individuals al estar construïdes sobre una base 
similar i finalment, ajuda a anticipar reaccions dels afectats davant les conseqüències reals 
posteriors a l’estudi i prendre mesures per evitar efectes no desitjats. 
 

 Les contribucions del feedback depenen de la forma en que es realitza. El resultat estarà 
influenciat pel què, com i quan es retroalimenta. 

 El contingut o la informació generada pels experts constitueix l’essència de la interacció i 
ha de ser la principal font de millora. Per tant, haurem d’aconseguir que els alumnes aportin 
el màxim dels seus recursos personals i argumentin les seves opinions perquè acabin 
revertint al grup per la millora de resultats. També que la informació addicional aportada 
pels docents coordinadors sigui pertinent i objectiva, i activi les potencialitats dels alumnes 
o cobreixi alguna de les seves carències sense pretendre orientar-los en una direcció 
predeterminada. Per altra banda, la facilitació de la mediana i els quartils de la distribució 
de la ronda anterior és la informació més característica i utilitzada del Delphi, però alhora la 
més discutible perquè millora la convergència de les respostes degut sobretot a la 
ponderació natural que introdueix sobre els coneixements dels experts, però no per un 
intercanvi real de recursos que permetin una millor estimació individual com a resultat d’un 
enriquiment de coneixements real. O sigui, que pot afavorir una major participació en el 
resultat final de les estimacions de major autoconfiança  ( que no vol dir de major qualitat) 
però difícilment un producte de grup autònom i superior al de qualsevol dels experts 
individuals. A més, pot fer d’ancoratge que pressioni cap a un consens fictici per raons 
psicològiques o pràctiques.  
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El mitjà per transmetre el feedback s’aconsella que sigui del mateix suport que l’utilitzat pels 
qüestionaris i millor si es fa juntament amb les preguntes de la següent iteració. Per mantenir 
l’interès i la continuïtat es recomanable reduir al màxim el temps de lliuraments entre 
qüestionaris.     
  
4.4.4. LLIURAMENT I EXPLOTACIÓ DE RESULTATS 
 
El qüestionari s’envia als experts amb una introducció on s’especifiquen la finalitat de l’estudi, el 
mètode Delphi, les condicions de l’enquesta quant a confidencialitat, terminis de lliurament, etc. 
i també l’autoavaluació del propi expert pel que fa al seu grau de competència en cadascuna de 
les qüestions plantejades. 
L’objectiu de les iteracions és minorar la dispersió de les respostes i precisar l’opinió mitjana 
consensuada. Així com a la primera consulta s’estableix l’amplitud interquartílica, a la segona 
els experts coneixeran els resultats de la primera i per tant les opinions dels seus col·legues, 
havent de justificar en aquesta segona les seves respostes en el cas de forta divergència amb 
les del grup, i en una tercera, fins i tot argumentar els pros i contres de les opinions dels altres 
que divergeixen de la majoria que portarà cap a un apropament al consens. Finalment, a la 
quarta ronda arribarem a la resposta consensuada mitjana i a la dispersió d’opinions. 
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Esquema 1. Mètode Delphi (elaboració pròpia). 
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4.5. AVANTATGES I INCONVENIENTS DEL MÈTODE DELPHI” 
 
Com  a resum, indicarem a la següent taula una relació dels avantatges i inconvenients que 
presenta la tècnica del mètode Delphi d’acord amb la síntesi realitzada per l’autor Jon Landeta 
(1999): 
 

AVANTATGES  INCONVENIENTS 

És una forma ràpida i relativament eficient 
en l’adquisició d’opinions d’experts. 

L’anàlisi inductiu de les respostes al 
qüestionari inicial pot comportar  problemes 
en la interpretació. 

Si està ben dissenyat,  el procediment 
requereix menys esforç dels enquestats que 
altres tècniques. 

Falta de fiabilitat en l’acord de consensuat 
dels membres del panel. 

Pot generar un ambient altament motivador. 
 
 

La naturalesa indemostrable del Delphi 
condiciona la seva utilitat en quant a la 
influència d’esdeveniments imprevistos, com 
els descobriments científics, la política i els 
esdeveniments naturals. 

La retroalimentació sistemàtica pot ser 
novadora i interesant. 

 
 

La motivació dels membres del panel per 
participar en el procés i el manteniment del 
interès en cada ronda de preguntes 
posteriors. 

Els procediments sistemàtics ofereixen 
objectivitat dels resultats. 

 
 

El temps invertit en la preparació i execució 
de les rondes de preguntes quan s’utilitza el 
mètode presencial  pot generar la necessitat 
de digitalització i la seva administració via  
online. 

Existeix un sentit de responsabilitat 
compartida entre els panelistes degut al 
anonimat, això que disminueix la 
“desitjabilitat social”. 

 

La informació pot ser obtinguda de un grup 
important d’experts que es troben 
geogràficament dispersos i que poden ser 
de diversos orígens.  

El professor té una major  capacitat per 
centrar l’atenció del grup sobre el tema de 
interès.  

Augmenta les aportacions de raó. 
Taula 2. Relació d’avantatges i inconvenients del Mètode Delphi (font Landeta 1999). 
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5. OBJECTIUS 
Aquests són els objectius que es pretenen assolir amb l’aplicació de la metodologia descrita a 
l’apartat anterior del present TFM: 
 

CODI OBJECTIUS 

O1 Crear nous materials didàctics relacionats amb diferents productes tèxtils.  

O2 Explorar les possibilitats didàctiques de l’actualització del procés tèxtil. 

O3 Implicar a l’alumnat en l’aprenentatge de l’actual procés tèxtil.  

O4 Aprendre a organitzar el consens dins del grup classe 
Taula 3. Taula d’objectius del TFM (elaboració pròpia). 
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6. APLICACIÓ DEL MÈTODE DELPHI AMB RESULTATS DE LA PROVA PILOT 
 
6.1. FORMULACIÓ DELS CRITERIS APLICATS PER A PORTAR A TERME EL MÈTODE 

DELPHI AL CENTRE I DESIGNACIÓ DELS GRUPS EXPERIMENTALS 
 
Com s’ha exposat en apartats anteriors, el centre té 6 classes de 2n curs d’ESO,  formades per 
grups d’alumnat heterogenis i amb un número total d’estudiants per classe que oscil·la entre els 
23 i 25. 
Pel que fa a l’assignatura de tecnologia, cada docent imparteix a 2 classes diferents. Tots 3 
estan coordinats pel Departament Didàctic i segueixen les mateixes unitats i continguts a 
tractar.  
Degut a aquestes condicions, es decideix que només es designarà un dels docents (2 de les 
classes) per a aplicar el Mètode Delphi i les 4 classes restants seran grups de control, és a dir, 
seguiran amb els continguts i metodologia tradicional. D’aquesta manera, per a avaluar al grup 
experimental, es tindrà la referència inicial de quatre grups de característiques força semblants 
amb professors diferents, fet prou significant per a validar les actualitzacions realitzades, ja que 
segons qui imparteixi la matèria pot ser un factor d’influència molt important a l’hora d’obtenir 
uns resultats determinats. Les classes escollides són les corresponents al tutor al centre 
educatiu del redactor del present projecte.  
 
A partir d’aquesta designació realitzada, el procediment a seguir és exactament el mateix que 
el mètode Delphi i les dades finals recollides es posaran en comú, ja que tenen unes 
característiques que permeten la seva comparació final.  
 
6.2. CRITERIS PER A LA CONSTITUCIÓ DEL GRUP COORDINADOR I DELS GRUPS 

D’EXPERTS EN ELS GRUPS EXPERIMENTALS 
 
Per a l’aplicació del mètode, el primer que haurem de fer és constituir l’equip que coordini el 
seu desenvolupament i que anomenarem grup investigador o coordinador. Aquest grup no pot 
ser molt nombrós, de dues a cinc persones, i l’han d’integrar especialistes coneixedors de 
l’assumpte objecte d’estudi perquè puguin interpretar les aportacions dels experts. A més, 
hauran de dominar la tècnica Delphi. 
Les funcions que realitzaran seran les següents: 
 
 Estudi i aprovació del protocol de treball (criteris de selecció dels participants, calendari, 

mitjans humans i tècnics a emprar, disseny de l’informe final, etc.) 
 Elaboració dels qüestionaris i impulsar la participació dels experts. 
 Analitzar les respostes, preparar els qüestionaris següents i facilitar el feedback. 
 Interpretar els resultats. 
 Supervisar la correcta marxa de la investigació i proposar i prendre mesures correctores en 

cas necessari. 
 

El grup coordinador és part activa del procés que influencia la qualitat i utilitat de les respostes 
que reben i que després interpreten. 
Per totes aquestes raons creiem que els professors del Departaments Didàctics de Tecnologia 
del centre serien les persones més indicades per a constituir el grup coordinador per a 
l’aplicació del mètode Delphi. Realitzaran les funcions corresponents en conjunt per consens.  
 
Per tal de dur a terme aquesta aplicació del Mètode Delphi en els continguts de la matèria de 
Tecnologia de segon d’ESO, els grups d’experts (alumnes) els crearan els docents del grup 
coordinador seguint els següents criteris: 
 
 Segons la naturalesa dels grups  

Heterogenis, components amb diferents trets, ja que dins de cada grups els alumnes es 
poden ajudar els uns als altres. 
 

 Segons durada i funció dels grups 
Formals, els quals s’utilitzaran per diverses sessions on hauran de compartir els 
coneixements i donar una solució conjunta. 
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La tècnica emprada per a la formació dels grups serà la combinació de tres vies (5): el test de 
Jung/Myers-Briggs (6), el coneixement dels alumnes per part dels docents i l’aleatorietat. 
 
El test de Jung/Myers-Briggs és un test de personalitat freqüentment utilitzat en camps com la 
pedagogia o la dinàmica de grups, entre d’altres. Aquest test associa una persona a algun del 
16 tipus de personalitats diferents que té establerts, resultat de la combinació de quatre d’entre 
vuit preferències de cada persona (quatre conjunts de parells oposats): (E) extravertit / (I) 
introvertit, (S) sensorial / (N) intuïtiu, (T) racional / (F) emocional, (J) qualificador / (P) perceptiu. 
Els 16 tipus fruit de la combinació són: ISTJ, ISFJ, INFJ, INTJ, ISTP, ISFP, INFP, INTP, ESTP, 
ESFP, ENFP, ENTP, ESTJ, ESFJ, ENFJ i ENTJ. 
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6.3. TEMPORITZACIÓ DE L’APLICACIÓ DEL MÈTODE DELPHI AL CENTRE 
 
 

SESSIÓ Classes control Acció ESPAI 

0 Avaluació inicial 

Avaluació inicial 

Casa 
Test Jung / Myers-Briggs 

Lliurar fitxa de preguntes obertes del 
Mètode Delphi 

1 
Contingut i metodologia 
tradicional 

Explicació dels objectius 

Aula 
Formació Mètode Delphi 

Constitució de grups d’experts 

Qüestionari Delphi 1 

2 
Contingut i metodologia 
tradicional 

Qüestionari Delphi 2 Aula 

3 
Contingut i metodologia 
tradicional 

Actualització del contingut 
Aula 

Actualització de la metodologia 

4-5 
Contingut i metodologia 
tradicional 

Actualització del contingut 
Aula 

Actualització de la metodologia 

6 PROVA FINAL PROVA FINAL Aula 
Taula 4. Temporització de les sessions (elaboració pròpia). 

 
6.4. SESSIÓ 0: CLASSES EXPERIMENTALS DELPHI I CLASSES DE CONTROL 

 
6.4.1. AVALUACIÓ INICIAL SOBRE  EL TÈXTIL 
 
Per començar, a la última sessió de la unitat anterior al procés tecnològic proper, els professors 
informaran i explicaran a tots els grups classe (experimentals i de control) que hauran d’omplir 
un qüestionari sobre el tema del tèxtil.  
 
Aquest qüestionari respon a les preguntes obertes del  primer qüestionari del Mètode Delphi 
exposat a l’apartat anterior (4.4.3.1.1.). Però en aquest cas, no tindrà únicament la  intenció 
d’extreure ítems per utilitzar com a punt de partida per part dels investigadors-docents, sinó 
també per avaluar el grau de coneixements i interès dels alumnes de tots els grups classe, tant 
les de control com les experimentals.     
La tasca la realitzaran els nois i noies a casa i la penjaran a la plataforma educativa virtual 
abans de la propera sessió. 
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Nº PREGUNTA 

1 Què és la moda? 

2 Què vol dir l’expressió “passat de moda”?  

3 Escriu 5 processos de la producció tèxtil que coneguis 

4 Què és una fibra? 

5 Explica què és i com funciona un airbag. 

6 Explica què és i com funciona corda elàstica. 

7 Explica què és i com funciona un impermeable. 

8 Explica què és i com funciona el vestit ignífug d’un bomber. 

9 Explica què és i com funciona l’armilla de protecció antibales d’un policia. 

10 Quins avantatges i inconvenients té tintar un producte tèxtil? 

11 Relaciona cadascuna de les paraules amb un o més articles tèxtils. 
ROBA ESPORTIVA: 
PROTECCIÓ PERSONAL:  
TÈXTIL DE LA LLAR: 
TÈXTIL PER AUTOMOCIÓ:  
GEOTÈXTIL: 
ARQUITECTURA: 
AGROTÈXTILS: 

12 Escriu 3 diferències entre cosir a ma i a màquina. 

13 Quins tipus de teixits coneixes? 

14 Indica els articles tèxtils que tu utilitzes habitualment.  

15 Ordena cronològicament els següents invents: 
Màquina de cosir, filadora, laminadora, tricotosa, teler  i carro estenedor.  

Taula 5. Qüestionari de preguntes obertes (elaboració pròpia). 

 
D’altra banda, als grups experimentals se’ls hi demanarà que omplin el test de Jung/Myers-
Briggs on-line i que també ho pengin a la plataforma educativa virtual abans de la propera 
classe. 
 
http://www.fundacion-jung.com.ar/J_Type.htm 
 
6.4.2. CONCLUSIONS DOCENTS DE L’AVALUACIÓ INICIAL 
 
Abans d’iniciar la primera classe dedicada al procés tecnològic proper, la tasca del professor 
fora del aula és avaluar a través del qüestionari temàtic quin és el nivell de coneixement inicial 
sobre el tema en tots els grups classe. Un cop realitzada, sabrem la situació de partida i 
compararem entre els diferents grups.  
 
Al final del procés constituirà un clar indicador de si s’ha produït un progrés en major o menor 
grau en el grup classe i entre els diferents grups classe, tant els de control com els 
experimentals. 
 
6.5. SESSIÓ 1: CLASSES EXPERIMENTALS DELPHI  
 
6.5.1. EXPLICACIÓ DELS OBJECTIUS 

 
Als alumnes se’ls informarà dels objectius que pretenem assolir amb la realització d’aquest 
mètode durant la sessió nº 1 segons consta en la taula 4. “Temporització de les sessions”, dins 
del punt 6.4 d’aquest treball. Els objectius, es citaran i comentaran un a un, partint del redactat 
existent en el punt 5 d’aquest treball però adaptats els seus comentaris a un nivell entenedor 
per alumnes de 2n d’ESO. 
Caldrà preveure estratègies per aquells alumnes que requereixin de mesures d’atenció a la 
diversitat concretes alhora d’explicar els objectius. En aquests casos, el professor ha de 
comptar amb la col·laboració del departament d’orientació. 
 
 
 

http://www.fundacion-jung.com.ar/J_Type.htm
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6.5.2. FORMACIÓ DE L’ALUMNAT EN EL MÈTODE DELPHI 
 

Tal i com hem pogut veure en l’apartat 6.4 d’aquest treball, els alumnes rebran una formació 
presencial sobre el mètode Delphi durant la sessió nº 1. Per assegurar l’èxit d’aquesta 
formació, creiem oportú, aplicar una estratègia prèvia d’aprenentatge a realitzar entre les 
sessions nº 0 i nº 1.  
L’estratègia consistirà en repartir als alumnes una fitxa explicativa sobre el mètode Delphi, al 
finalitzar la sessió nº 0. Els alumnes a casa, hauran de llegir la fitxa, subratllar el que considerin 
més important i anotar dubtes o comentaris sobre el mètode. A l’inici de la sessió nº 1, es 
realitzarà una prova test als alumnes per detectar el grau de coneixement del tema i comprovar 
que els alumnes han realitzat la tasca que se’ls havia encarregat en la sessió anterior. 
Un cop realitzada aquesta activitat prèvia, s’iniciarà la fase de formació que constarà dels 
següents apartats: 
 

 Explicació dels orígens i definició del mètode. 
Comentar que el mètode serveix per a tractar problemes mitjançant la realització de 
prediccions, exploracions del futur, basades en aportacions de persones considerades 
expertes en aquella temàtica. 

 
 Procediment de funcionament 

Un cop identificat el problema que volem treballar i comentats els objectius, es seguiran 
els passos: 
 
 Formulació del problema / Tema a estudiar. (Veure punt 6.1) 
 Selecció del grup d’experts. (Veure punt 6.3) 
 Realització de qüestionaris. ( Veure punt ) 
 Anàlisi de resultats ( Veure punt  ) 

 
Els qüestionaris que realitzaran els alumnes seran de dues tipologies diferents, la tipologia de 
jerarquització, on les respostes s’ordenaran per ordre de preferència i la tipologia d’avaluació, 
on les respostes a obtenir seran SI/NO. 
 
6.5.3. CONSTITUCIÓ DELS GRUPS D’EXPERTS DELPHI 

 
La constitució dels diferents grups d’experts dins de cada grup classe experimental es 
realitzarà tal com s’ha indicat a l’apartat anterior, una combinació de test Jung/Myers-Briggs, 
coneixement de l’alumnat i aleatorietat. Es tindrà en compte que els equips han d’estar formats 
per 3/4 persones, ja que, segons Joan Domingo (6) el grup més petit possible per a 
l’aprenentatge i treball cooperatiu és de dos components i el més gran no hauria de superar els 
cinc o sis.  
 
Primer, el professor, fora del aula, realitzarà les següents tasques: 
 
 Recollir el resultat del test obtingut per cada alumne de cada grup classe experimental i 

associar a cadascun d’ells un dels 16 tipus de personalitat diferents. Anotar nom i 
personalitat en un paper. 

 Si algun alumne no l’ha realitzat el test anotar el seu nom en un paper. 
 Barrejar els papers i distribuir-los en l’ordre aleatori en els que els va agafant en grups de 4 

i finalment de 3 persones, si escau. 
 Comprovar que cada grup està format per alumnes amb diferent tipus de personalitat i si no 

és així, fer les modificacions necessàries. 
 Comprovar que tots els grups són heterogenis i estan equilibrats, tenint en compte el 

coneixement que té de com són els alumnes.  
 Confirmar que no quedin en el mateix grup persones amb massa afinitats personals o que 

pertanyin als mateixos grups socials a fi que el mètode es vegi perjudicat per l’efecte líder. 
 En cas de desconeixença dels alumnes o dubte, el docent pot contrastar els resultats amb 

l’opinió dels docents que van tenir als alumnes en qüestió els cursos passats. 
 
Segon, comunicarà la constitució definitiva de grups a l’alumnat i els hi proporcionarà una 
ubicació en l’aula que hauran de ocupar durant la primera i segona sessió de la unitat. 
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6.5.4. REALITZACIÓ DEL PRIMER QÜESTIONARI DELPHI 
 
A continuació es mostren els dos tests a lliurar als alumnes. De totes les tipologies de test que 
et permet emprar el mètode, aplicarem un primer test basat en l’exemple de la jerarquització i 
un segon de resposta SI/NO.  
 
TEST 1 Jerarquització (1a volta) 
 
Dels següents possibles punts a tractar sobre el procés tecnològic tèxtil, selecciona i classifica 
de major a menor interès/ús de 10 d’elles. Poden ser de qualsevols dels temes. Pots incorporar 
tres punts addicionals d’acord amb el teu criteri. 
Recorda que aquest test NO avalua els teus coneixements i que, per tant, NO compta per la 
nota final del trimestre.  
 
 
 
 
 
 
PUNTS A TRACTAR PER TEMES                                        
POSICIÓ 
 
Matèries tèxtils 
 Origen i tipus de fibres        ……. 
 Propietats físiques         ……. 
 Propietats químiques        ……. 
 
Filatura 
 Sistemes tradicionals        ........ 
 La continua de filar         ........ 
 La bobinadora         ........ 
 
Teixidura 
 Sistemes tradicionals        ……. 
 El teler          ……. 
 L’ordidor          ……. 
 L’encoladora          …….  
 La fileta           ……. 
 
Tintura i acabats   
 El color          ........ 
 El tacte          ........ 
 Ennobliment (impermeabilitzat, ignifugat...)      ........ 

 
Confecció 
 Moda            ........  
 Sistemes de tall i confecció        ........ 
 Organització del taller         ........ 
   
Medi ambient 
 Consum energètic                              ......... 
 Aigües residuals                                                   ......... 
 Envelliment programat        ......... 
 
Conservació i neteja 
 Rentat                                         ......... 
 Símbols de rentat  i conservació       ......... 
 Planxat                                                    ......... 
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General 
 Protecció i seguretat personal          ........ 
 Roba esportiva i temps lliure         ........ 
 Tèxtil de la llar          ........ 
 Tèxtil per automoció         ........ 
 Geotèxtil           ........ 
 Elements d’arquitectura i construcció         ........ 
 Agrotèxtils            ........ 
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TEST 2 Preguntes amb resposta SI/NO (1ª volta) 
De les següents preguntes sobre les sector tèxtil marca amb una X a la casella SI o NO segons 
la teva experiència o opinió. 
 

PREGUNTES SI NO 

1 Opines que pot ser útil per al teu futur aprendre conceptes sobre el 
sector tèxtil? 

  

2 Saps com funciona un teler?   

3 Saps com funciona la màquina de cosir?    

4 Coneixes totes les prestacions que t’ofereix una peça de roba?   

5 Opines que l’ús inadequat de colorants pot tenir efectes negatius per la 
teva salut? 

  

6 Coneixes els diferents tipus de productes tèxtils utilitzats a l’automoció?   

7 Saps quina longitud tenen les fibres?   

8 Saps com mesurar el pes d’un teixit sense aturar la màquina que el 
processa? 

  

9 Saps paràmetres vinculats als articles tèxtils?   

10 Opines que les aigües residuals poden tenir efectes negatius sobre el 
medi ambient? 

  

11 Coneixes en quins àmbits industrials i del teu dia a dia estan presents els 
articles tèxtils? 

  

12 Saps com funciona un autoclau?   

13 T’agradaria aprendre a confeccionar  una peça de roba?   

14 T’agradaria aprendre a tintar?   

15 Saps que és un filtre de fibres?   

16 Coneixes com funciona una extrusionadora?   

17 Utilitzes teixits tècnics?   

18 Saps com funciona un carro estenedor?   

19 Compres productes tèxtils de comerç just?    

20 Saps si una peça de roba és ecològica?   

21 Identifiques correctament els dibuixos de les etiquetes?   

22 Saps com funciona un teler?   

23 Coneixes els avantatges de la fibra òptica?   

24 T’agradaria aprendre com comprovar el rendiment d’una màquina?   

25 T’agradaria entendre com es depuren les aigües residuals?   

26 Saps quin procés i materials s’utilitzen per a fabricar un casc 
d’embarcació? 

  

27 Saps que és una bobina?   

28 Trobes interessant estudiar els processos tèxtils?   

29 Has utilitzat alguna vegada una agulla de cosir?   

30 Creus que en un futur immediat el tèxtil tindrà major presència a la teva 
vida? 

  

Taula 6. Test 2 de preguntes de SI/NO de la 1ª volta (elaboració pròpia). 

 
Nota: les preguntes 2 i 22 estan repetides per constatar la validesa de les respostes.  
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6.5.5. PROVA PILOT  
 

Davant del repte de implementar per primer cop el mètode Delphi es decideix realitzar una 
prova pilot a dos grups classe del centre educatiu.   
Els grups seleccionats són de 2n d’ESO i presenten les mateixes característiques com a 
mostra que la resta de la població. Les respostes d’aquests 50 alumnes ens permetrà 
contrastar el grau de coneixement com a usuaris respecte de la resta d’alumnes de segon que 
són usuaris igualment del tèxtil.  D’aquesta forma fem una aproximació a la realitat de la 
implantació. 
Aquests són els resultats obtinguts de la jerarquització realitzada pels 50 alumnes experts 
consultats i assignant la posició 11ª a tots aquells ítems que després de la integració de les 
respostes no han quedat dins dels 10 més importants jerarquitzats per cada expert. 
 
PUNTS A TRACTAR PER TEMES                                       POSICIÓ 
 
Matèries tèxtils 
 Origen i tipus de fibres        11 
 Propietats físiques         11 
 Propietats químiques        11 
 
Filatura 
 Sistemes tradicionals de filatura       11 
 La continua de filar         11 
 La bobinadora         11 
 
Teixidura 
 Sistemes tradicionals de teixidura       11 
 El teler          11 
 L’ordidor          11 
 L’encoladora          11  
 La fileta           11 
 
Tintura i acabats   
 El color           8 
 El tacte          10 
 Ennobliment (impermeabilitzat, ignifugat...)       1 

 
Confecció 
 Moda             6  
 Sistemes de tall i confecció        11 
 Organització del taller         11 
   
Medi ambient 
 Consum energètic                              11 
 Aigües residuals                                                    3 
 Envelliment programat        11 
 
Conservació i neteja 
 Rentat                                         11 
 Símbols de rentat  i conservació       11 
 Planxat                                                    11 
 
General 
 Protecció i seguretat personal           5 
 Roba esportiva i temps lliure          2  
 Tèxtil de la llar           9 
 Tèxtil per automoció          4 
 Geotèxtil            7 
 Elements d’arquitectura i construcció         11 
 Agrotèxtils            11 
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PREGUNTES 
SI  
nº 

SI  
% 

NO 
nº 

NO 
% 

1 Opines que pot ser útil per al teu futur aprendre 
conceptes sobre el sector tèxtil? 

46 92 4 8 

2 Saps com funciona un teler?  2 4 48 96 

3 Saps com funciona la màquina de cosir? 5 10 45 90 

4 Coneixes totes les prestacions que t’ofereix una peça de 
roba? 

42 84 8 16 

5 Opines que l’ús inadequat de colorants pot tenir efectes 
negatius per la teva salut? 

24 48 26 52 

6 Coneixes els diferents tipus de productes tèxtils utilitzats 
a l’automoció? 14 28 36 72 

7 Saps quina longitud tenen les fibres? 3 6 47 94 

8 Saps com mesurar el pes d’un teixit sense aturar la 
màquina que el processa? 

1 2 49 98 

9 Saps paràmetres vinculats als articles tèxtils? 1 2 49 98 

10 Opines que les aigües residuals poden tenir efectes 
negatius sobre el medi ambient? 

22 44 28 56 

11 Coneixes en quins àmbits industrials i del teu dia a dia 
estan presents els articles tèxtils? 

21 42 29 58 

12 Saps com funciona un autoclau? 2 4 48 96 

13 T’agradaria aprendre a confeccionar  una peça de roba? 19 38 31 62 

14 T’agradaria aprendre a tintar? 32 64 18 36 

15 Saps que és un filtre de fibres? 22 44 29 56 

16 Coneixes com funciona una extrusionadora? 12 24 38 76 

17 Utilitzes teixits tècnics? 50 100 0 0 

18 Saps com funciona un carro estenedor? 3 6 47 94 

19 Compres productes tèxtils de comerç just?  46 92 4 8 

20 Saps si una peça de roba és ecològica? 35 70 15 30 

21 Identifiques correctament els dibuixos de les etiquetes? 49 98 1 2 

22 Saps com funciona un teler? 24 48 26 52 

23 Coneixes els avantatges de les fibres naturals? 17 34 33 66 

24 T’agradaria aprendre com comprovar el rendiment d’una 
màquina? 

11 22 39 78 

25 T’agradaria entendre com es depuren les aigües 
residuals? 

42 84 8 16 

26 Saps quin procés i materials s’utilitzen per a fabricar un 
casc d’embarcació? 

3 6 47 94 

27 Saps que és una bobina? 9 18 41 82 

28 Trobes interessant estudiar els processos tèxtils? 35 70 15 30 

29 Has utilitzat alguna vegada una agulla de cosir? 2 4 48 96 

30 Creus que en un futur immediat el tèxtil tindrà major 
presència a la teva vida? 

45 90 5 10 

Taula 7. Respostes a preguntes de SI/NO de la 1ª volta (elaboració pròpia). 
 

Nota: Els resultats de les preguntes repetides (2 i 22) són concordants.  
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6.5.6. CONCLUSIONS DOCENTS PRIMER QÜESTIONARI DELPHI 
 

Malgrat que això no ho podem posar totalment en pràctica, degut al temps que requereix un 
estudi com aquest, aprofitarem els resultats de la prova pilot per a mostrar l’exemple d’execució 
d’aquest mètode. 
 
Després de recollir les respostes dels diferents grups d’experts en els diferents grups classe 
experimentals, es fa una buidada de resultats de cadascuna d’elles. 
Amb la jerarquització obtindrem 50 classificacions dels experts que han participat. Per integrar-
les en una sola llista jerarquitzada calcularem la mediana com a mesura de tendència central 
per les posicions de cada ítem en totes les respostes, reordenant els ítems en funció del valor 
obtingut de menor a major mediana. En el cas de medianes iguals recorrerem a la mitjana 
(menor mitjana) o a indicadors de la dispersió de les respostes (menor desviació típica). 
Aquesta nova classificació es convertirà en la nova jerarquització del grup per a la següent 
iteració. 
 
POSICIÓ    ÍTEM             ESTADÍSTICS                                  
 
1- Ennobliment (impermeabilitzat, ignifugat...)      (w=1; m=1,50; s=0,96)           
2- Roba esportiva i temps lliure       (w=3; m=3,45; s=0,92)            
3- Aigües residuals                                                   (w=3; m=3,60; s=1,02)                       
4- Tèxtil per automoció          (w=5; m=4,45; s=0,53)           
5- Protecció i seguretat personal                    (w=6; m=5,30; s=1,05)            
6- Moda                                   (w=6; m=5,45; s=1,68)                                                    
7- Geotèxtil                     (w=7; m=6,30; s=1,28             
8- El color                     (w=7; m=6,93; s=1,40)  
9- Tèxtil de la llar                    (w=8; m=7,65; s=1,24)  
10- El tacte                  (w=8; m=7,90; s=1,48) 
          
 

PREGUNTES 
SI  
nº 

SI  
% 

NO 
nº 

NO 
% 

1 Opines que l’ús inadequat de colorants pot tenir efectes 
negatius per la teva salut? 

24 48 26 52 

2 Coneixes els diferents tipus de productes tèxtils utilitzats 
a l’automoció? 

14 28 36 72 

3 Opines que les aigües residuals poden tenir efectes 
negatius sobre el medi ambient? 

22 44 28 56 

4 Coneixes en quins àmbits industrials i del teu dia a dia 
estan presents els articles tèxtils? 

21 42 29 58 

5 T’agradaria aprendre a confeccionar  una peça de roba? 19 38 31 62 

6 T’agradaria aprendre a tintar? 32 64 18 36 

7 Saps que és un filtre de fibres? 22 44 29 56 

8 Coneixes com funciona una extrusionadora? 12 24 38 76 

9 Saps si una peça de roba és ecològica? 35 70 15 30 

10 Saps com funciona un teler? 24 48 26 52 

11 Coneixes els avantatges de les fibres naturals? 17 34 33 66 

12 T’agradaria aprendre com comprovar el rendiment d’una 
màquina? 

11 22 39 78 

13 Trobes interessant estudiar els processos tèxtils? 35 70 15 30 
Taula 8. Conclusions respostes a preguntes de SI/NO de la 1ª volta (elaboració pròpia). 

      
 
 
Analitzant aquests resultats es pot veure clarament un interès per la temàtica tèxtil i un baix 
coneixement del procés tecnològic relacionat. Entre les posicions destacades apareixen molts 
ítems que eren dins de l’apartat “General” i que tenen relació directa amb sectors tècnics no 
tradicionals del tèxtil. 
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La valoració per a les respostes SI/NO és molt més complexa. Els percentatges d’una i altra 
opció de cadascuna de les preguntes poden portar a diferents interpretacions  segons el criteri 
del grup coordinador. 
 
Simulant com actuaria l’equip coordinador i un cop observades les respostes de la primera 
ronda, s’estableixen els criteris de selecció. Els percentatges de respostes superiors al 80 % 
seran considerats com a preguntes que han estat ben enteses pels alumnes i amb un resultat 
consensuat pel grup d’experts. D’aquestes preguntes podríem extreure la conclusió que seran 
excloses en el qüestionari de la següent iteració. 
 
A banda dels dos test, també s’ha preguntat a l’alumnat si eliminarien algun contingut de la 
llista. En la taula 8 es presenten els resultats obtinguts. Cal recordar que en aquesta primera 
volta del mètode van ser 25 els experts que van participar en els dos grups classe (segon A i 
F). 
 
Cal destacar, de cara a posteriors aplicacions del mètode Delphi entre experts adults, una 
matisació necessària per establir relativa al panell d’experts. És a dir, cal considerar una 
mesura del nivell de competència dels components de panel de experts. Resulta de molta 
utilitat l’obtenció del coeficient de competència proposat per l’autor Oñate (1988), i que queda 
expressat a la fórmula: 
 

K = V2 (kc + ka) 
 
On kc determina el "coeficient de coneixement" o informació del propi expert sobre el problema 
plantejat en una escala 0-1. El valor "0" representa el coneixement nul mentre que el "1" el ple 
coneixement de la temàtica tractada.  
D’altra banda, ka és el "coeficient d’argumentació" o fonamentació dels criteris de l’expert, 
obtinguts a partir de la suma de la puntuació obtinguda en una sèrie de paràmetres. 
 
6.6. SESSIÓ 2: CLASSES EXPERIMENTALS DELPHI  

 
6.6.1. REALITZACIÓ DEL SEGON QÜESTIONARI DELPHI. 
 
Per a aquesta segona iteració pilot hem decidit excloure tots els ítems a partir de la onzena 
posició i quant a les preguntes de valuació (si/no). Els experts seran coneixedors dels resultats 
de la jerarquització de la primera ronda. En aquesta segona fase podran alterar la jerarquia 
coneixent l’opinió del grup. 
 
Pel que fa a les preguntes de valuació SI/NO he descartat les preguntes que tenien respostes 
amb resultats superiors al 80% tant de SI com de NO. 
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TEST 1 Jerarquització (2a volta) 
 
Posició ítems                                                                 POSICIÓ  
(qüestionari anterior) 
                                         
1- Ennobliment (impermeabilitzat, ignifugat...)               ....... 
2- Roba esportiva i temps lliure                   ....... 
3- Aigües residuals                                                   ....... 
4- Tèxtil per automoció           ....... 
5- Protecció i seguretat personal                                ....... 
6- Moda            ....... 
7- Geotèxtil                                 ....... 
8- El color          ....... 
9- Tèxtil de la llar                      ....... 
10- El tacte           ....... 
 
Els resultats obtinguts després de la segona ronda són els indicats a continuació: 
 
TEST 1 Jerarquització (2a volta) 
 
Posició ítems                                                                 POSICIÓ  
(qüestionari anterior) 
                                         
1- Ennobliment (impermeabilitzat, ignifugat...)               1 
2- Roba esportiva i temps lliure                   3 
3- Aigües residuals                                                   2 
4- Tèxtil per automoció           4 
5- Protecció i seguretat personal                                6 
6- Moda            5 
7- Geotèxtil                                 8 
8- El color          7 
9- Tèxtil de la llar                      9 
10- El tacte           10 
 
 
TEST 1 Jerarquització (2a volta) 
Posició final ítems                                                         POSICIÓ  
                                         
1- Ennobliment (impermeabilitzat, ignifugat...)               1 
2- Aigües residuals                                                   2 
3- Roba esportiva i temps lliure                   3 
4- Tèxtil per automoció           4 
5- Moda            5 
6- Protecció i seguretat personal                                6 
7- El color          7 
8- Geotèxtil                                 8 
9- Tèxtil de la llar                      9 
10- El tacte           10 
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TEST 2 Preguntes amb resposta SI/NO (2ª volta) 
 

PREGUNTES 
SI SI % 

(anterior) 
NO NO % 

(anterior) 

1 Opines que l’ús inadequat de colorants pot tenir 
efectes negatius per la teva salut? 

 48  52 

2 Coneixes els diferents tipus de productes tèxtils 
utilitzats a l’automoció? 

 28  72 

3 Opines que les aigües residuals poden tenir 
efectes negatius sobre el medi ambient? 

 44  56 

4 Coneixes en quins àmbits industrials i del teu dia a 
dia estan presents els articles tèxtils? 

 42  58 

5 T’agradaria aprendre a confeccionar  una peça de 
roba? 

 38  62 

6 T’agradaria aprendre a tintar?  64  36 

7 Saps que és un filtre de fibres?  44  56 

8 Coneixes com funciona una extrusionadora?  24  76 

9 Saps si una peça de roba és ecològica?  70  30 

10 Saps com funciona un teler?  48  52 

11 Coneixes els avantatges de les fibres naturals?  34  66 

12 T’agradaria aprendre com comprovar el rendiment 
d’una màquina? 

 22  78 

13 Trobes interessant estudiar els processos tèxtils?  70  30 
Taula 9. Test 2 de preguntes de SI/NO de la 1ª volta(elaboració pròpia). 

 
Els resultats obtinguts després de la segona ronda són els indicats a continuació: 
 

PREGUNTES SI SI % NO NO % 

1 Opines que l’ús inadequat de colorants pot tenir 
efectes negatius per la teva salut? 

30 60 20 40 

2 Coneixes els diferents tipus de productes tèxtils 
utilitzats a l’automoció? 

41 82 9 18 

3 Opines que les aigües residuals poden tenir efectes 
negatius sobre el medi ambient? 

46 92 4 8 

4 Coneixes en quins àmbits industrials i del teu dia a dia 
estan presents els articles tèxtils? 

21 42 29 58 

5 T’agradaria aprendre a confeccionar  una peça de 
roba? 

21 42 29 58 

6 T’agradaria aprendre a tintar? 36 74 13 26 

7 Saps que és un filtre de fibres? 24 48 26 52 

8 Coneixes com funciona una extrusionadora? 12 24 38 76 

9 Saps si una peça de roba és ecològica? 39 78 11 22 

10 Saps com funciona un teler? 24 48 26 52 

11 Coneixes els avantatges de les fibres naturals? 18 36 32 64 

12 T’agradaria aprendre com comprovar el rendiment 
d’una màquina? 

13 26 37 74 

13 Trobes interessant estudiar els processos tèxtils? 35 70 15 30 
Taula 10. Respostes a les preguntes de SI/NO de la 1ª volta (elaboració pròpia). 
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6.6.2. CONCLUSIONS DOCENTS SEGON QÜESTIONARI DELPHI  
 
Respecte al llistat jerarquitzat, s’observa un intercanvi de valors de les posicions 2 i 3 respecte 
a la primera iteració. Un canvi idèntic de posició de la 5 a la 6. Més un permuta entre la posició 
7 i 8.  Tot això, ens porta a deduir una estabilització dels resultats a la segona ronda. 
Com es pot observar en els resultats de la taula SI/NO, el nombre de respostes SI/NO s’ha 
estabilitzat en comparació amb la primera iteració. Tenint en compte que el mètode Delphi 
considera que amb un parell d’iteracions, els resultats convergeixen, podrem donar per 
finalitzat el procés iteratiu. 
El grup coordinador interpretarà les respostes d’aquest segon qüestionari SI/NO i els resultats 
del llistat jerarquitzat per elaborar la proposta de temari. 

 
6.7. SESSIÓ 3: CLASSES EXPERIMENTALS DELPHI  
 
A partir de les conclusions derivades de l’aplicació del Mètode Delphi s’estipula un nou temari a 
tractar dins del procés tecnològic proper i que diferirà de la impartició a les altres classes de 
control, les quals seguiran el temari tradicional.  
 
6.7.1. DETERMINACIÓ DEL NOU TEMARI  
 
El plantejament dels nous materials didàctics tindrà en compte els següents criteris i en aquest 
ordre: 
 
1. Complir amb establert en el Decret 143/2007, de 26 de juny, de currículum. 
2. Recollir els resultats del grup d’experts Delphi (alumnat). 
3. Recollir aportacions del grup de coordinació. 
4. Contemplar un nombre de sessions igual o similar a les existents actualment. 
 
Per determinar el nou temari prendrem com a referència el contingut curricular corresponent. 
 
El nou material didàctic es divideix en dos activitats específiques: 
 

- Quan les rieres eren vermelles, taronges, marrons i brutes 

- Es mulla o no es mulla el teixit? La capacitat d’humectació 
 
En general conté els coneixements bàsics que l’alumnat ha d’assolir i que han estat proposats 
majoritàriament pel grup de coordinació. D’altra banda, les dos activitats seleccionades, 
responen en la seva totalitat als resultats obtinguts dels grups d’experts. 

 
 
A continuació es presenta una proposta de seqüenciació actualitzada amb els resultats del 
mètode Delphi. Està basada en 6 sessions de les quals les tres primeres corresponen a 
l’execució del Mètode Delphi i les restants a la impartició dels nous materials.  
 

SESSIÓ Classes control Acció ESPAI 

0 Avaluació inicial 

Avaluació inicial 

Casa 
Test Jung / Myers-Briggs 

Lliurar fitxa de preguntes obertes del 
Mètode Delphi 

1 
Contingut i metodologia 
tradicional 

Explicació dels objectius 

Aula 
Formació Mètode Delphi 

Constitució de grups d’experts 

Qüestionari Delphi 1 

2 
Contingut i metodologia 
tradicional 

Qüestionari Delphi 2 Aula 
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3 
Contingut i metodologia 
tradicional 

Actualització del contingut:  
Quan les rieres eren vermelles, 
taronges, marrons i brutes 

Aula 
taller 

4 
Contingut i metodologia 
tradicional 

Actualització del contingut: 
Es mulla o no es mulla el teixit? La 
capacitat d’humectació 

Aula 
taller 

 5 
Contingut i metodologia 
tradicional 

Possible actualització del contingut:  
el ram de l’aigua 

Aula 

6 PROVA FINAL PROVA FINAL Aula 
Taula 11. Temporització del nou temari (elaboració pròpia). 

 
 
6.7.2. DETERMINACIÓ DE LA METODOLOGIA 
 
Les activitats d’ensenyament i d’aprenentatge que s’utilitzaran al centre seran: 
 

 Classes magistrals d’aula. 

 Realització d’activitats relacionades amb el tema “el ram de l’aigua”:  

- Quan les rieres eren vermelles, taronges, marrons i brutes  

- Es mulla o no es mulla el teixit? La capacitat d’humectació 

 Visualització de vídeos i fotografies relacionats amb el tema. 

 Generació de dubtes  lògics relacionats amb els temes i solució dels mateixos a través 
de l’obertura d’un fòrum on-line via plataforma virtual. 

 Debats sobre temes generats espontàniament  al tractar els diferents materials 
didàctics. 

 Dinàmiques mitjançant grups cooperatius. 

 Realització de mini-test de 5’ a l’inici de cada sessió. 
 
Tota la documentació proporcionada pel docent als alumnes i el lliurament de activitats 
realitzades es farà via plataforma virtual.  
 
6.8. SISTEMA D’AVALUACIÓ  
 
Una aspiració del present treball és que al final de les sis sessions s’obtinguin millors resultats 
en el procés d’ensenyament-aprenentatge i que es tradueixi en un rendiment acadèmic 
superior, o com a mínim igual. 
Degut al fet que el temari entre els grups classe de control i els experimentals és diferent, no es 
poden realitzar les mateixes proves avaluadores ni amb el mateix contingut, per tant només es 
podran comparar resultats de les qualificacions finals. 
Al model tradicional, tal com indica la taula 12, les qualificacions es centren en: 
 

Tipus de Contingut Percentatges 

FETS/CONCEPTES (saber conèixer): examen final 35% 40% 

PROCEDIMENTS (saber fer): entrega dossier + treball al taller 35% 40% 

ACTITUDS (saber ser/estar): assistència, comportament, 
responsabilitat, respecte amb el material i eines, així com a 
les normes de seguretat. 

30% 20% 

Taula 12. Indicadors d’avaluació al grup de control. 
 
Nota: les variacions corresponen a criteris individuals dels professors dels grups de control.  
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En els grups classe experimentals les qualificacions tindran en compte: 
 
 

Tipus de Contingut Percentatges 

FETS/CONCEPTES (saber conèixer): mini-test (5’) + examen 
final  

35% 

PROCEDIMENTS (saber fer): entrega dossier + treball al taller 
+ treball cooperatiu 

35% 

ACTITUDS (saber ser/estar): assistència, comportament, 
responsabilitat, respecte amb el material i eines, així com a 
les normes de seguretat. 

30% 

Taula 13. Indicadors d’avaluació al grup experimental. 

 
El percentatge atorgat a cada part es mantindrà igual que els grups classe de control, tal com 
indiquen les taules 1,12, 13, per tal de poder fer una comparació equitativa, malgrat els 
continguts i proves siguin diferents. 
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7. CONCLUSIONS 
 
Els resultats obtinguts en aquest treball haurien de demostrar l’eficàcia del mètode Delphi, 
adaptat a alumnes de secundària, en la determinació del material didàctic actualitzat dins del 
procés tecnològic proper. Com s’ha observat, gràcies a la prova pilot, l’avaluació formulada per 
cadascun dels experts (alumnes), no tan sols ha servit per valorar els diferents continguts 
relacionats amb el tèxtil, sinó que també, afegeix la importància que l’alumnat de tecnologia 
atorga a cadascun d’ells.  
 
Com  a conseqüència de l’aplicació del mètode Delphi es pretén la millora en el rendiment 
acadèmic de l’alumnat a través del tractament de l’actualització dels materials didàctics, 
obtenint un major grau de motivació i implicació dels estudiants. Un segon efecte, que es deriva 
de l’aplicació, és la millora de l’actitud de l’alumnat. 
 
De fet, sembla que es ratifica una certa unanimitat de criteri entre l’alumnat en quant als 
continguts curriculars necessaris a considerar en la seva formació de segon d’ESO dins del 
procés tecnològic proper. Destaquen principalment els continguts relacionats amb el ram de 
l’aigua, un dels subsectors del tèxtil (aigües residuals i ennobliment).  Per tal d’evitar una 
selecció polaritzada i excloent dels altres temes, el grup coordinador ha vetllat per salvaguardar 
els continguts curriculars establerts pel Decret 143/2007.  
 
Gràcies al mètode Delphi s’estableix una clara relació dels continguts curriculars que han 
quedat fora de l’àmbit dels experts com a usuaris i consumidors d’articles tèxtils. La 
metodologia de jerarquització i preguntes ha evidenciat d’una banda la determinació de 
l’obsolescència d’una part del temari tradicional i, d’altra banda, la necessitat d’actualitzar el 
temari. Dins d’aquesta actualització, una de les necessitats curriculars detectades, seria la 
formació de l’alumnat en l’ús responsable com a usuaris.  
  
La prova pilot ha evidenciat  la validesa del panell d’experts en el seu grau de coneixements. La 
competència mostrada per l’alumnat de segon curs permet la futura implementació del present 
TFM a tercer i quart d’ESO.  Tot això s’ha aconseguit per la via del consens dins del grup 
classe.  
 
S’ha de tenir en compte, en qualsevol cas, que l’èxit del present treball podrà validar-se un cop 
impartides les sis sessions el curs vinent.  
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ANNEX I: Es mulla o no es mulla el teixit? La capacitat d’humectació 

Veure document d’annexos. 

ANNEX II: Quan les rieres eren vermelles, taronges, marrons i brutes  

Veure document d’annexos.  


