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1. Introducció 

1.1 Context en què es desenvolupa el treball. 

El present treball fi de màster s’ha realitzat paral·lelament a la intervenció autònoma 

programada com a última fase del Pràcticum del propi màster. Ambdues activitats han anat 

íntimament lligades, les propostes teòriques que s’han desenvolupat en aquest treball s’han 

aplicat i valorat durant la realització del Pràcticum, en un context real propi d’un institut públic 

d’educació secundària.  

Aquest s’ha desenvolupat , en el context de l’assignatura de matemàtiques, en una classe de 

2on d’ESO d’un institut. Aquest institut està adherit al programa 1x1, fet que assegura que cada 

alumne disposa d’un ordinador portàtil. 

Per fer la valoració dels resultats que es presenten en aquest treball, s’han utilitzat dades 

acadèmiques dels alumnes (totalment anònimes),  motiu pel qual se’ls ha demanat un 

consentiment escrit relatiu a la utilització d’aquestes dades. 

1.2 Descripció de la situació actual i motivació del treball. 

En el context de la realització del pràcticum s’ha constatat (per pròpia observació i corroborant-

ho amb diversos professors del centre) que existeixen dos problemes acadèmics importants pel 

que fa a l’ensenyament dels continguts de les diverses assignatures: 

1. La classe presenta una gran varietat de nivells i actituds vers l’assignatura, fet que 

dificulta que el professor pugui atendre tota la diversitat a l’aula, especialment en les 

sessions d’exposició magistral. 

 

2. La majoria d’alumnes rarament fan els deures, de manera que els continguts treballats 

a classe no es veuen reforçats amb un treball autònom de l’alumne. Aquesta actitud 

passiva respecte la realització dels deures es podria atribuir fonamentalment a una 

manca de motivació per part dels alumnes. 

Paral·lelament a aquesta situació, s’ha observat que els estudiants freqüentment recorren a 

videotutorials, accessibles a plataformes com Youtube, Vimeo, Metcafe, etc.  per aprendre 

continguts que els interessen o els fan falta per dur a terme alguna activitat, generalment lúdica 

(com fer servir un programa o un videojoc, com instal·lar algun dispositiu del telèfon mòbil, com 

maquillar-se d’una manera concreta, etc.). S’entén per videotutorial un sistema instructiu 

d’autoaprenentatge a través de vídeo, que mostra a l’usuari el desenvolupament d’algun 

procediment o els passos per a realitzar una determinada activitat. 

La combinació d’aquestes dues circumstàncies ha cristal·litzat doncs en la idea d’utilitzar el 

potencial dels videotutorials per reduir els problemes de motivació i atenció a la diversitat dels 

estudiants. El treball que es desenvolupa a continuació és la manera com s’ha portat a la 

pràctica aquesta idea. 
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1.3 Àmbit pedagògic del projecte. 

El present treball pretén abordar algunes problemàtiques d’àmbit psicopedagògic, com l’atenció 

a la diversitat i la motivació dels alumnes, a través d’una nova metodologia de treball 

estretament relacionada amb les TIC (Tecnologies de la Informació i comunicació). 

Concretament el treball es centra en el desenvolupament d’un model i una metodologia 

didàctica diferent a l’actual per a l’assignatura de matemàtiques, tant pel què fa al temps que es 

dedica a l’aula com al temps de treball de l’alumne fora del centre. Aquest canvi de metodologia 

implica també l’elaboració dels materials didàctics necessaris per a la implementació de la 

mateixa.  

Aquest treball no busca modificar els continguts que s’ensenyen a l’assignatura o proposar-ne 

de nous, sino únicament canviar la manera com aquests continguts es treballen, tant  per part 

del professor com per part dels alumnes. 

1.4 Objectiu del treball. 

1.4.1  Objectius generals del projecte. 

L’objectiu general  d’aquest treball és desenvolupar una nova metodologia, amb la utilització 

nous formats de material didàctic,  que millori les possibilitats d’atenció a la diversitat del 

professor i adapti l’ensenyament a les possibilitats i interessos de cada alumne.  

1.4.2  Objectius específics del projecte. 

Els objectius específics d’aquest treball són: 

1. Estudiar les característiques de la metodologia convencional actual. 

 

2. Aconseguir un augment de la taxa de realització de deures encomanats, per a la 

classe en la qual s’aplica la metodologia i durant el període en què aquesta 

metodologia s’ha estat aplicant.  

 

3. Aconseguir un augment dels resultats acadèmics dels alumnes. Aquest concepte 

s’avaluarà comparant la qualificació mitjana del grup d’alumnes en els exàmens fets 

amb el mètode convencional i de l’examen fet amb la nova metodologia. 

 

4. Aconseguir  una disminució en la dispersió dels resultats. Aquest concepte s’avaluarà 

comparant la desviació estàndard de les qualificacions del conjunt d’alumnes en els 

exàmens fets amb el mètode convencional i de l’examen fet amb la nova metodologia. 

 

5. Aconseguir que els alumnes estiguin motivats amb l’assignatura i la metodologia 

proposada, que gaudeixin amb les classes i el treball proposat de deures (veure els 

videotutorials) i que siguin conscients del seu propi aprenentatge. Aquest objectiu 

s’avaluarà mitjançant enquestes de satisfacció que es repartiran als alumnes que han 

treballat amb la metodologia proposada. Aquestes enquestes s’han plantejat en el 

format afirmació – escala Likert de 5 graus. 
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2. Definició i context del problema 

2.1 Plantejament del problema. 

La valoració de la situació actual i la identificació del problema s’ha realitzat a partir de 

l’experiència obtinguda en l’assignatura del Pràcticum del màster, especialment en la fase 

d’observació . La fase d’observació del Pràcticum consisteix en tres subfases: 

1. Observació d’un professor de matemàtiques (el propi tutor de l’alumne de pràctiques), 

acompanyant-lo a les diverses classes que imparteix. 

2. Observació de diversos professors de diferents assignatures en classes de cursos 

diferents. 

3. Observació d’un mateix grup-classe en les diverses classes que té durant el dia. 

Després de la observació durant aquestes tres subfases, s’han trobat alguns denominadors 

comuns entre els alumnes i els professors de totes les assignatures i cursos. Pel que fa a la 

vessant acadèmica, han estat els següents: 

 Les classes on s’exposen majoritàriament continguts teòrics, a través de l’exposició 

magistral, són les que presenten una dificultat més gran en quant a atenció a la 

diversitat. 

 

 En les classes teòriques d’exposició magistral els alumnes tenen, aparentment, una 

actitud d’escolta passiva. No prenen apunts ni anoten les observacions que fa el 

professor, es limiten a escoltar-lo. La major part d’intervencions d’alumnes es 

produeixen al ser interpel·lats pel professor. 

 

 La part més activa de la classe té lloc quan es treballen continguts pràctics, però 

aquest espai de temps acostuma a representar una petita part de la classe, ja que es 

deixa la realització d’exercicis com a treball autònom dels alumnes a casa seva 

(deures). 

 

 Una part molt important dels alumnes no fan els deures que els professors proposen. 

Aquesta dada s’ha obtingut a través de la observació directe durant el Pràcticum, i 

s’ha confirmat preguntant als professors per aquesta situació.  A priori, s’atribueix 

aquest fet a la manca de motivació dels alumnes. 

 

 Aparentment deslligat dels punts anteriors, però també important de cara al què 

s’exposarà més endavant, hi ha la qüestió de la manera d’utilitzar de les noves 

tecnologies per part de la majoria de professors del centre. Una part important dels 

professors (al voltant del 50% en l’institut on s’han fet pràctiques) pràcticament no 

utilitza les TIC, una altra part les utilitza però de forma molt restringida, i només una 

minoria explota totes les possibilitats que presenten i les utilitza d’una manera similar 

a com ho fan els alumnes. 
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A continuació s’aprofundeix en els motius i les característiques de cada un dels problemes 

identificats: 

 L’atenció a la diversitat en les exposicions magistrals.  

 La manca de realització dels deures per part dels alumnes. 

 La manca de motivació per part dels alumnes envers l’assignatura de matemàtiques. 

 La manera de utilitzar (o la no utilització) de les TIC per part dels professors.   

2.1.1  L’atenció a la diversitat en les exposicions magistrals i en les activitats 

pràctiques. 

La importància que està adquirint el concepte d’atenció a la diversitat en la línia educativa 

marcada des de les institucions públiques en els últims anys, queda reflectida de forma 

concreta en el  [7] Document per a l’organització i el funcionament dels centres públics 

d’educació secundària. Curs 2011-2012., aprovat per la Generalitat de Catalunya en la 

Resolució del 16 de Juny de 2011, i de forma més general, anteriorment a la publicació 

d’aquest document, en l’article 91 de la Llei d’Educació de Catalunya (L.E.C. 2009) i en l’article 

5 del Decret d’Autonomia de centres públics (2009). És clar doncs que un dels objectius 

principals del professor d’educació secundària és atendre tota la diversitat de l’aula.  

Si tenim en compte el que afirmen García Aretio, Ruiz Corbella, García Blanco (2009, 48), per 

atendre a la diversitat, el professor ha d’adequar-se a les característiques individuals de 

l’alumne a l’hora d’aprendre, que són: capacitats, interessos, motivacions i experiències. 

A través de la observació feta en el Pràcticum, s’ha pogut concloure que l’objectiu d’atendre 

tota la diversitat que presenta l’aula és molt ambiciós i complicat, i que en moltes ocasions les 

necessitats  educatives dels alumnes amb més dificultats i/o dels alumnes amb més capacitat 

no es poden atendre satisfactòriament. És evident que la personalitat, l’estil pedagògic i les 

capacitats didàctiques de cada professor són un factor important a l’hora d’assolir l’objectiu 

d’atendre la diversitat de l’aula, però després d’haver  observat diversos professors, 

assignatures i grup-classe, es considera que també hi ha una part del fracàs a l’hora d’atendre 

la diversitat a l’aula que va lligat a l’estructura, la metodologia i les eines utilitzades a l'aula.  

A continuació es fa un anàlisi de la tipologia de classe més usual que s’ha observat al llarg del 

Pràcticum en diverses assignatures, professors i grup-classe, indicant els inconvenients de 

cara a l’atenció a la diversitat que s’han identificat.    

En el desenvolupament més habitual de les classes observades, el professor exposa els 

continguts als alumnes durant un temps que acostuma a ocupar la major part de la classe. La 

idea és aconseguir que els alumnes assimilin els continguts teòrics durant el transcurs de 

l’explicació, i en cas de no fer-ho, preguntin els dubtes que tinguin o demanin les aclariments 

necessàries d’allò que no han entès. Un cop acabada l’exposició dels conceptes teòrics, el 

professor/a proposa algun exercici pràctic que permeti aplicar els conceptes exposats. A més, 

generalment encomana la realització d’alguna tasca pràctica de deures als alumnes. 

 

Es considera que aquest sistema presenta diversos inconvenients, que de fet  ja han estat 

identificats amb anterioritat per alguns professors: 
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1. Els alumnes tenen diversos ritmes d’aprenentatge i el professor, evidentment, només 

pot adoptar un ritme d’explicació. Si el professor atura la classe per atendre dubtes 

particulars es perd el ritme de l’explicació i els alumnes que no tenen el dubte 

s’avorreixen o es distreuen. 

 

2. Alguns alumnes perden la capacitat d’atenció en explicacions que sobrepassen els 15 

minuts, i si perden el fil de la classe,  sovint no poden reenganxar-se durant la resta de 

la sessió. 

 

3. Alguns alumnes tenen vergonya o mandra de preguntar dubtes davant la resta de 

companys. Rarament els alumnes exposen els seus dubtes a l’aula. 

 

4. La sessió pot estar programada a una hora que no és la idònia per aconseguir un 

aprenentatge fructífer per a alguns alumnes (ja sigui perquè és última hora de la tarda, 

perquè vénen del pati o perquè hi ha una certa excitació per quelcom que acaba de 

passar). 

 

5. Per diversos motius alguns alumnes tenen dificultats amb les explicacions verbals i la 

lectura, la classe magistral i el llibre no són el canal d’aprenentatge idoni per a ells. 

 

6. Aquest sistema limita la cooperació dels alumnes en la realització de tasques, perquè 

promou l’individualisme enlloc de la cooperació. D’aquesta manera els alumnes més 

avançats no poden ajudar als que tenen més dificultats perquè no volen interrompre 

l’exposició magistral del professor.  

 

Una de les conclusions que s’ha extret a partir de la observació, és que aquests inconvenients 

són més acusats en el temps que el professor dedica a fer una exposició magistral de 

continguts teòrics, i no són tant rellevants quan l’activitat que es desenvolupa a la classe és 

fonamentalment pràctica. El problema però és que en general es reserva la major part del 

temps de classe a l’aula per exposar els continguts teòrics de les assignatures. 

Es considera que les possibles raons per les quals és més fàcil atendre la diversitat en les 

activitats de caràcter pràctic són la major interacció, flexibilitat i dinamisme que existeix en 

aquest tipus d’activitats. Aquests avantatges es fan palesos a tres nivells: 

 A nivell de gestió del temps entre professor i alumne, el professor pot dedicar més 

temps als alumnes amb més dificultats, mentre que els més avançats treballen de 

forma autònoma.  

 

 A nivell organitzatiu, especialment quan l’activitat pràctica es fa en grups, el professor 

els pot composar de manera òptima per a l’atenció a la diversitat, ja sigui amb 

l’enfocament de fer grups heterogenis per a promoure l’ajuda entre els propis 

alumnes, o ja sigui amb l’enfocament de fer grups homogenis de manera que tots els 

alumnes necessitin un suport similar per part del professor.  

 

 A nivell d’adaptació del material didàctic a l’alumne, el professor pot elaborar material 

didàctic adaptat als diferents nivells que tingui a classe, ja sigui preparant material 

diferent per a cada grup o elaborant un mateix material per a tots però que presenti 

una dificultat creixent, de manera que cada alumne pugui arribar al grau de dificultat 

que millor s’adapti a les seves capacitats.  

 



 
“Noves tecnologies i noves mentalitats per a l’atenció  
a la diversitat en l’aprenentatge de les matemàtiques.                                                                 9/41 

2.1.2  Realització  de deures per part dels alumnes. 

Un dels problemes comuns a totes les assignatures i grup-classe observats, és el baix 

percentatge d’alumnes que realitzen les tasques de deures que els professors encomanen a 

classe. En un inici aquesta valoració s’ha fet qualitativament, conversant amb els professors del 

departament de matemàtiques de l’institut i professors d’altres assignatures, i més endavant , 

de cara a donar solidesa a aquesta valoració, s’han recollit dades relatives a la taxa de 

realització de deures de matemàtiques per part de tres grup-classe de 2on d’ESO (Educació 

Secundària Obligatòria) durant els tres mesos anteriors a l’inici de la implementació de la 

metodologia. Les dades recollides es presenten a l’apartat  4.Resultats (pàg. 29). 

Els possibles motius que s’han identificat, juntament amb el professors, de cara a justificar la 

baixa taxa de realització dels deures, són els següents: 

 Falta de motivació per part dels alumnes. 

 

 Falta d’autonomia i organització per part dels alumnes. 

 

 No haver assolit el coneixement necessari a classe per a poder realitzar els deures 

correctament. 

Essent la falta de motivació el motiu que en un principi es creu que té més incidència en aquest 

fenomen.  

Degut al caire més pràctic i aplicatiu que tenen en general els deures, en relació als continguts 

més teòrics que es treballen a l’aula , la no realització dels mateixos per part dels alumnes 

desemboca en un dèficit en la resolució de problemes, en l’aplicació dels conceptes teòrics a 

situacions reals, i en la pròpia consolidació de la teoria que s’aconsegueix quan es passa del 

concepte abstracte al cas concret i quan es repeteix una tasca un cert nombre de vegades. 

2.1.3  Motivació per part dels alumnes. 

És clar que l’anàlisi exhaustiu sobre els factors que influeixen en la manca de motivació dels 

alumnes és molt complex, i probablement necessitaria d’una visió multidisciplinària i polièdrica 

a molts nivells (psicològic, psicopedagògic,  sociològic, etc.) que no entra dins l’abast d’aquest 

projecte. No obstant sí que es creu que val la pena apuntar tres hipòtesis relacionades amb la 

motivació dels alumnes per la importància que aquestes tenen en el desenvolupament de la 

metodologia que s’explica en els apartats posteriors. Es consideren hipòtesis perquè són 

conjectures que l’autor d’aquest treball formula sense tenir cap evidència del grau de motivació 

dels alumnes. Aquestes hipòtesis són: 

 La motivació de l’alumne és major en la realització d’activitats pràctiques, 

especialment quan són en grup o en col·laboració amb la resta de la classe. 

 

 L’ús de les TIC és rebut favorablement pels alumnes, sobretot quan la manera 

d’utilitzar-les els és familiar i natural perquè s’assembla a la manera com ells 

mateixos les utilitzen. 

 

 La diversificació de tipologia de classe, activitats, canals de comunicació, és més 

positiva en relació a la motivació de l’alumne que no pas la repetició d’una mateixa 

estructura classe rere classe. 
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2.1.4  Ús de les TIC 

Tal i com s’apunta en la introducció a aquest treball i com es detallarà  en apartats posteriors, la 

metodologia que es proposa té com a un dels eixos centrals l’ús de les TIC per abordar els 

problemes d’atenció a la diversitat, baixa taxa de resolució de deures  i manca de motivació per 

part dels alumnes. Així doncs, donada la importància de les TIC en el desenvolupament de la 

metodologia que es proposa, a continuació s’analitza la presència de les TIC en les aules de 

l’institut on s’ha realitzat el Pràcticum, i l’ús que se’n dóna per part de professors i alumnes. 

A través de la observació de diversos professors i assignatures, es pot concloure que existeix 

en la majoria dels casos una distància important entre alumnes i professor pel què fa a el treball 

amb les possibilitats que presenten les noves tecnologies. Aquest salt entre alumnes i 

professor no està tant relacionat amb el coneixement de les noves tecnologies (tot i que en 

ocasions sí que ho està), sinó amb l’ús que se’ls dóna. Com s’afirma a “Nuevos alfabetismos. 

Su práctica cotidiana y el aprendizaje en el aula” (Lankshear, Knobel 2010),  és un problema 

més relacionat amb la mentalitat amb què es veuen i s’utilitzen les noves tecnologies que no 

pas amb els coneixements que es tenen de les mateixes. 

S’ha observat que, d’entre els professors que utilitzen les noves tecnologies, la majoria entenen 

que el seu potencial està relacionat amb la simplificació logística i la major rapidesa que 

proporcionen en la realització de tasques acadèmiques, mentre que entre els alumnes la 

utilització de les noves tecnologies es centra més en explotar els potencial relacionat amb els 

materials audiovisuals, la facilitat de comunicació i la interacció.  

Per part dels professors, la majoria de les activitats on s’utilitzen recursos TIC consisteixen en: 

 Resolució d’exercicis elaborats pel propi professor en format electrònic enlloc de 

format paper. 

 Utilització d’exercicis-recursos web d’accés obert per treballar tant a l’aula com a 

casa com a feina de deures. 

 Ocasionalment, visualització de vídeos d’autoria aliena (no fets pel professor) a 

classe. 

Aquesta utilització de les noves tecnologies presenta avantatges respecte a la manera 

tradicional que es feia servir abans de l’explosió de les TIC (estalvi de temps, de paper, més 

flexibilitat a l’hora de preparar la classe, un accés més ampli a material que permet adaptar-lo 

millor a cada alumne, etc.), però no explota un aspecte important del potencial de les noves 

tecnologies, les grans possibilitats d’aconseguir una comunicació professor-alumne més 

adaptada als objectius d’aprenentatge.  

Aquest salt en la capacitat per explotar les possibilitats comunicatives de les noves tecnologies 

és un dels temes importants que aquesta proposta d’innovació pretén abordar, fent incidència 

en la utilització de nous canals de comunicació, i una major fluïdesa i interacció en la 

comunicació professor-alumne.    
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3. Descripció de la solució 
 

3.1 Definició del model didàctic i els principis pedagògics 

adoptats en l’elaboració de la metodologia. 

La idea fonamental sobre la qual s’ha fet girar tota la metodologia ha estat la de traslladar les 

classes teòriques d’exposició magistral  a treball que ha de fer l’alumne a casa (com a deures), 

i així poder dedicar tot el temps a l’aula a realitzar activitats i exercicis pràctics (Figura 1). 

D’aquesta manera es considera, pels motius desenvolupats ala primera part d’aquest treball, 

que l’atenció a la diversitat i la motivació dels alumnes serà més assolible.  

Per aconseguir que els alumnes facin les classes d’exposició magistral a casa, com a deures, 

s’han utilitzat diverses eines TIC, entre les quals el videotutorial és la que ha tingut un major 

protagonisme. 

 

Figura 1.  Quadre-resum de la idea fonamental de la metodologia proposada. 

 

Així doncs, des d’un punt de vista teòric, la metodologia proposada s’ha emmarcat en un model 

didàctic tecnològic que respon a una perspectiva pràctica de l’ensenyament de les 

matemàtiques.  

Segons Medina Rivilla, Domínguez Garrido(2009, 40), una perspectiva pràctica de la didàctica 

es caracteritza per “buscar la comprensió de l’acció didàctica en el seu context real”. S’ha optat 

per aquest enfocament perquè es considera que facilita l’atenció a la diversitat i la motivació 

dels alumnes, que són els objectius principals que es volen assolir amb la metodologia 

proposada. 

En referència al  model tecnològic, tal i com desenvolupen Medina Rivilla, Domínguez Garrido 

(2009, 55), és un tipus de model didàctic que es caracteritza per seguir el següent procés 

descrit a la Figura 2. 

 

 

 



 
“Noves tecnologies i noves mentalitats per a l’atenció  
a la diversitat en l’aprenentatge de les matemàtiques.                                                                 12/41 

S’han programat detalladament cada una de les sessions 

pràctiques que es faran a classe, procurant contextualitzar-les 

tant com sigui possible en entorn reals i quotidians, tal i com es 

propi de la perspectiva pràctica. 

Les activitats van en la direcció de potenciar l’adquisició de 

competències, a base de evitar la repetició d’exercicis i abordar 

en el seu lloc problemes i activitats interdisciplinàries que posen 

èmfasi en l’anàlisi, els conceptes i la seva aplicació.  

 

Les activitats han estat programades sistemàticament de manera 

que els conceptes s’han seqüenciat de forma planificada per 

anar desenvolupant noves competències però també reforçant 

els conceptes fets anteriorment.  

S’han utilitzat aquells mètodes tecnològics que s’han considerat 

oportuns, sempre al servei i amb l’objectiu de reforçar la 

perspectiva pràctica de la metodologia. Els recursos audiovisuals 

en forma de videotutorials han tingut una presència molt 

important. 

 

L’avaluació s’ha fet de forma detallada i múltiple a través de la 

feina feta a classe, l’avaluació del visionat i comprensió dels 

videotutorials i d’un examen en format convencional. 

 

 

A més, paral·lelament a l’enfoc pràctic i al model tecnològic adoptats, s’han tingut en compte 

els següents principis pedagògics-didàctics a l’hora de dissenyar les activitats i crear un clima 

favorable a la consecució dels objectius generals de la metodologia proposada : 

 Comunicació-socialització. 

Aquest model pretén que el temps dedicat a classe sigui més dinàmic, de manera 

que s’accentuï  la comunicació en la direcció professor-alumne i alumne-alumne. En 

una classe convencional, on una part important del temps es dedica a exposar 

continguts teòrics per part del professor, la comunicació és bàsicament 

unidireccional. En la metodologia aplicada es promou una comunicació bidireccional i 

multidireccional. 

 Creativitat 

Tant les activitats pràctiques que s’han fet a classe com les teòriques que s’han 

posat com a deures han tingut com a denominador comú a creativitat, és a dir, s’ha 

estimulat la recerca de diferents solucions i relacions entre els conceptes exposats 

als alumnes, s’han proposat problemes i exercicis que en ocasions no tenien un únic 

plantejament i una única solució, i s’ha evitat la repetició com a estratègia 

d’aprenentatge. La idea que hi ha al darrera ha estat millorar la motivació dels 

alumnes. 

Figura 2. Fases de model 
tecnològic 
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 Activitat / Participació 

Tal i com s’apuntava en la introducció d’aquest treball, la passivitat ha estat una de 

les actituds que s’ha observat amb més freqüència a classe, i ho ha estat 

especialment en classes de tipus exposició magistral, on el professor centra tot el 

protagonisme i els alumnes es limiten a escoltar sense participar. El principi d’activitat 

s’ha tingut en compte en aquesta metodologia, ja que totes les sessions a l’aula han 

tingut caràcter pràctic i s’han treballat majoritàriament en grup i amb esperit de 

col·laboració entre els participants. Qualsevol alumne ha pogut demanar aclariments 

en qualsevol moment, i compartir dubtes o observacions amb el professor i la resta 

d’alumnes. 

 Individualització 

En el desenvolupament d’aquesta metodologia, la possibilitat d’atenció 

individualitzada ha estat probablement el principi fonamental que ha permès una 

millor atenció a la diversitat.  

Segons Jiménez Fernández i González Galán (2011, 290), els sistemes o 

metodologies d’individualització: “són aquells que dissenyen una sèrie d’elements 

instructius adaptables o susceptibles d’acomodar-se a les característiques individuals 

dels alumnes, amb la finalitat d’aconseguir un conjunt d’objectius d’aprenentatge 

determinats prèviament”. 

La major individualització en el desenvolupament d’aquesta metodologia s’ha 

aconseguit tant en el temps dedicat a classe, on s’han dut a terme les activitats 

pràctiques, com en el temps que cada alumne ha dedicat dedica a casa, a través del 

visionat dels videotutorials que exposen els conceptes teòrics.  La clau d’aquesta 

major individualització és que en les activitats pràctiques ha estat més fàcil preparar 

activitats adaptades a les necessitats de cada alumne, fer exercicis d’ampliació per 

als alumnes més avançats i dedicar més temps a atendre els alumnes que tenen 

més dificultats. En una classe d’exposició magistral la individualització és 

pràcticament inexistent, i si el professor atura la classe per resoldre dubtes es perd el 

ritme de la mateixa i gran part dels alumnes s’avorreixen o inicien comportaments 

perjudicials pel bon desenvolupament de la classe. 

D’altra banda, en el temps que els alumnes dediquen a casa per veure els 

videotutorials on s’exposen els conceptes teòrics, les possibilitats d’individualització 

també augmenten respecte el mètode convencional. D’entrada els alumnes poden 

decidir quin és el moment més convenient per veure el video, mentre que en 

l’exposició magistral a classe el moment és imposat. A més els alumnes poden veure 

el videotutorial (d’uns 15 minuts), tantes vegades com vulguin o tornar a visionar els 

fragments de més dificultat. Si un cop vist el video tenen algun dubte, poden posar-se 

en contacte amb el professor i la resta d’alumnes per compartir el dubte a través de 

les eines de comunicació que proporcionen les noves tecnologies.  

Finalment, tot i que a priori pugui semblar un aspecte anecdòtic, el fet de poder 

plantejar el dubte de forma anònima trenca la barrera de la vergonya que es dóna en 

les classes presencials i facilita la participació dels alumnes amb més dificultats.   
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3.2 Antecedents 

Tal i com s’ha apuntat a l’apartat anterior, la metodologia proposada té els seus pilars en els 

quatre principis didàctics esmentats. La part més innovadora de la metodologia però, fa 

referència a la manera com s’entén i s’aplica el principi d’individualització a partir de l’ús de les 

TIC, així que a l’hora de parlar d’antecedents ens centrarem en les metodologies que es 

basaven en aquests dos aspectes. 

Tot i el desconeixement que inicialment es tenia sobre aquest tipus de metodologies, s’ha 

descobert una gran quantitat d’antecedents amb algunes característiques semblants a la 

metodologia proposada, així que per evitar una descripció exhaustiva que s’estendria massa 

s’ha decidit parlar de les iniciatives pioneres en aquest camp, com són els sistemes 

audiotutorials de Postlethwait, i de les iniciatives més recents i actualitzades pel que fa a l’ús de 

les TIC, com és el projecte The Kahn Academy. 

 Sistema audiotutorial de Samuel N. Postlethwait. 

 

Tal i com es descriuen Jiménez Fernández i González Galán (2011, 291): “al 1961, 

Samuel N. Postlethwait, biòleg i professor de la Universitat de Purdue (EEUU), va idear 

un curs universitari innovador. Aquest curs, relacionat amb la botànica, es fonamentava 

en materials visuals i manipulatius recolzats en audio-cassetes. Postlethwait gravava 

les lliçons de la setmana en audio-cassetes, les arxivava a la biblioteca i l’alumne les 

podia sentir a les cabines condicionades tantes vegades com li fes falta.”  

 

Així doncs els cassetes no eren l’únic recurs didàctic al qual l’alumne tenia accés. De 

fet el mateix Postlethwait, a través de la observació del procediment i el progrés dels 

alumnes, va anar introduint canvis i ampliacions als audio-cassetes afegint textos a 

més dels materials visuals i manipulatius esmentats. El resultat del curs va ser molt 

satisfactori, especialment perquè tot i que en un inici el curs estava dirigit a estudiants 

de baixes i mitjanes capacitats, Postlethwait va comprovar que també ajudava als 

alumnes més capaços a avançar més ràpid.  

 

Aquest és un dels primers precedents d’individualització de l’aprenentatge mitjançant 

les noves tecnologies, i tot i que els mitjans que Postlethwait tenia eren més escassos i 

rudimentaris que els actuals, una part dels objectius que perseguia eren semblants als 

d’aquest treball. 

 

 The Kahn Academy. 

 

La “Kahn Academy” es una organització sense ànim de lucre creada per Salman Kahn 

el 2008, que va guanyar una gran popularitat a partir del 2010, especialment entre els 

estudiants angloparlants. Segons ells mateixos escriuen a la seva pàgina web [6] The 

Kahn Academy, la seva missió és: “proporcionar una educació gratuïta per qualsevol a 

qualsevol lloc del món”. 

 

Concretament Kahn Academy és un servidor ubicat a internet on s’allotgen multitud de 

videotutorials que expliquen els continguts de diverses assignatures, entre elles 

matemàtiques. La organització dels continguts està feta per àrees de coneixement, de 

manera que hi ha una certa seqüenciació en els continguts però no una 

correspondència amb els diferents programes educatius ni les unitats didàctiques. A 

més de les explicacions teòriques cada àrea de coneixement té associats uns exercicis 

que l’usuari pot anar completant. 
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L’accés als videotutorials és completament obert, qualsevol persona pot accedir-hi, i 

fins i tot pot crear-se un usuari propi per poder guardar dades relacionades amb els 

videotutorials que ja ha vist i els exercicis que ja ha realitzat. 

 

El projecte de “Kahn Academy” està pensat per a ser autosuficient, és a dir, que intenta 

contenir tots els elements que considera suficients per a què l’alumne pugui assolir els 

coneixements que s’exposen, sense contemplar la complementació o suport de la 

classe presencial.  

 

El format i la manera d’exposar els continguts en els videotutorials de “the Kahn 

Academy” és molt semblant a la que s’utilitza els videotutorials de la metodologia 

proposada. D’altra banda però, els objectius que persegueixen un i altre projecte són 

força diferents, i mentre “the Kahn Academy” no té dins el seu abast el què i el com 

s’han d’abordar les classes a l’aula, en aquest projecte la vessant pràctica que es 

desenvolupa a l’aula és una part fonamental que es complementa amb la part teòrica 

que es fa amb els videotutorials. 

3.3 Descripció de la metodologia. 

 

Tal i com s’ha anat desenvolupant anteriorment, la idea clau de la metodologia proposada és 

canviar l’estructura tradicional de treball, on els conceptes teòrics s’expliquen a classe, i els 

exercicis i activitats pràctiques es fan a casa. En el nou esquema s’ha buscat canviar l’ordre 

tradicional de l’ensenyament de les matemàtiques, de manera que els conceptes teòrics 

s’expliquin a casa a través de videotutrials, i els exercicis i activitats pràctiques es facin a classe 

on el professor pot dona suport de forma presencial.  

Per poder dur a terme aquesta idea és necessària la creació de: 

 Pautes d’organització i funcionament. 

 Materials didàctics principals i auxiliars.  

3.3.1  Pautes d’organització i funcionament: 

S’ha considerat fonamental per a que la metodologia funcioni correctament que l’alumne 

interioritzi unes certes rutines a l’hora de treballar, tant a classe coma casa. Aquestes rutines 

no fan referència als continguts de la unitat didàctica, sinó a com s’ha d’organitzar i quina és la 

millor manera d’abordar les tasques que se li encomanen. Així doncs, el primer aspecte que 

s’ha definit són les pautes d’organització i funcionament que han de conèixer els alumnes. 

En la realització d’aquest treball,  les pautes d’organització i funcionament que s’han donat als 

alumnes han estat les següents: 

1. Hi ha tres classes de matemàtiques durant la setmana; dilluns, dimarts i dijous. 

2. Hi ha deures cada dia, que consisteixen en veure un videotutorial que exposarà els 

conceptes teòrics de la unitat didàctica d’estadística i probabilitat, i resoldre un petit 

qüestionari relacionat amb el videotutorial. 

3. Els videotutorials estan accessibles per a tots els estudiants a internet, concretament al 

blog de la unitat didàctica. 
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4. Si els estudiants tenen dubtes sobre el videotutorial, poden fer dues coses: 

 

o Deixar un comentari a l’entrada del post on hi ha ubicat el videotutorial. 

o Aprofitar els primers 10 min. de classe per exposar el dubte al professor. 

 

5.  Després de veure el videotutorial, els estudiants han de contestar un petit qüestionari 

de tres preguntes sobre el què s’exposava i enviar-lo online (amb un click) al professor. 

6. El dia següent al visionat del videotutorial, els primers 10 minuts de classe es dedicaran 

a l’aclariment de dubtes, si n’hi ha, i la resta de la classe a activitats pràctiques fetes 

majoritàriament en grup. Aquestes activitats estaran relacionades amb el què 

s’exposava al videotutorial que hi havia de deures.. 

7. Al final de la classe el professor posarà els deures, que consistiran en veure el següent 

videotutorial que ja estarà publicat en un nou post del blog, i així successivament.  

 

La organització i funcionament de la metodologia proposada s’il·lustra a la Figura 3 : 

 

Figura 3. Esquema de l’organització i funcionament de la metodologia. 

 

3.3.2  Materials didàctics principals i auxiliars: 

Els materials didàctics principals són aquells que estan directament relacionats amb la idea 

clau de treball, és a dir, els videotutorials i les activitats pràctiques que es realitzaran a classe. 

A part d’aquests materials s’ha considerat necessària la creació de materials auxiliars, que 

ajuden a coordinar i fer el seguiment de la metodologia. Aquests materials auxiliars són el blog 

de la unitat didàctica i els qüestionaris associats als videotutorials. A continuació es descriuran 

cada un d’aquests materials didàctics: 
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Videotutorials: 

Per poder implementar aquesta metodologia el professor ha hagut de gravar una sèrie de 

videotutorials on s’expliquen els conceptes teòrics i procediments relacionats amb els 

conceptes de la unitat didàctica. Aquests videotutorials han de formar una unitat seqüenciada  

coherentment, per tal de facilitar la comprensió als alumnes.  

En aquest treball, la unitat didàctica que s’ha impartit ha estat la de Estadística i Probabilitat a 

2on d’ESO, i els continguts dels videotutorials i la seva seqüenciació es mostren a la Taula 1. 

Nº 
Títol del 

videotutorial 
Descripció dels continguts 

0 
Funcionament i 

organització 

Al ser una metodologia completament nova per als alumnes, és 
necessari explicar-los com s’organitzarà la unitat didàctica i com 
serà el funcionament de les classes i els deures que hauran de fer. 
Per començar a introduir la nova metodologia s’ha considerat que 
la millor manera és fer-ho ja a través d’un videotutorial que explica 
als alumnes com funcionarà el desenvolupament de les classes, 
què s’espera d’ells i com se’ls avaluarà. Així els alumnes 
comencen a familiaritzar-se amb els nous formats i materials 
didàctics abans de començar amb els continguts propis de la 
unitat didàctica. Aquest és l’únic videotutorial que es veurà a 
classe, conjuntament amb els alumnes, per assegurar que tots 
entenen el funcionament de la metodologia i poder captar de 
primera mà la reacció dels alumnes davant la nova proposta. 

1 
Introducció a 
l’estadística 

Explica què és l’estadística, com va aparèixer i quines són les 
fases d’un estudi estadístic.  

2 
Conceptes 

Bàsics I 
Explica les maneres de recollir dades. Els conceptes de població, 
individu, mostra, mostra representativa. 

3 
Conceptes 
Bàsics II 

Explica el tipus de variables estadístiques: qualitatives, 
quantitatives contínues i quantitatives discretes. 

4 
Organització de 
dades: Taules 

Explica com organitzar dades a través de taules. Els conceptes de 
freqüència absoluta, relativa i acumulada. 

5 
Organització de 
dades: Gràfics 

Explica els 3 tipus gràfics més usuals per representar dades.  

6 
Paràmetres de 
centralització 

Explica els paràmetres de centralització més bàsics; moda, 
mediana i mitjana aritmètica. 

7 
Paràmetres de 

dispersió 
Explica els paràmetres de dispersió més bàsics; moda i desviació 
mitjana. 

8 
Introducció a la 

probabilitat 
Introducció als concepte i la terminologia pròpia de la probabilitat. 
La regla de Laplace. 

9 
Bona... o mala 

sort? 
Reflexió sobre esdeveniments probables, improbables, segurs i 
impossibles i l’ús quotidià de la paraula “sort”. 

Taula 1. Continguts i seqüenciació dels videotutorials de la unitat didàctica. 
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Per gravar els videotutorials es pot fer servir un software lliure com el “Fraps”, o el “Camtasia”, i 

utilitzar el “Microsoft PowerPoint” o el software “Prezi” com a eina de suport per conduir les 

explicacions durant el video. Una manera d’aprendre a fer anar aquest software és precisament 

a través de videotutorials que n’expliquen el seu funcionament, i que estan disponibles a 

Youtube. A nivell de hardware, és necessari un ordinador de prestacions mitjanes, una web 

cam (opcional) i un micròfon de qualitat mitjana-alta.  

Els videotutorials s’han realitzat seguint els següents criteris: 

 La duració no ha estat superior a 15 minuts, per evitar que els alumnes perdin l’atenció 

com passa en les exposicions magistrals. 

 

 Crear  per cada videotutorial un arxiu presentació (el més popular és el PowerPoint), on 

es desenvolupa la part principal dels continguts que vol explicar en aquella sessió.  

 

 Cada diapositiva ha de contenir la informació mínima necessària per poder explicar el 

concepte desitjat, sense desenvolupar-lo de forma exhaustiva, ja que el professor es 

reservarà les explicacions detallades per realitzar-les verbalment. 

 

 Els continguts s’han exposat potenciant-ne la part visual, sense abusar del text, per 

aprofitar les avantatges comunicatives dels mitjans audiovisuals i captar l’atenció dels 

alumnes que tenen més facilitat per aprendre amb llenguatge visual. 

 

 S’ha procurat contextualitzar els conceptes per apropar-los als alumnes, posar 

múltiples exemples, a ser possibles basats en situacions quotidianes, o almenys reals. 

 

 Un cop l’arxiu s’ha acabat, el professor es s’ha gravat a sí mateix explicant els 

conceptes que conté l’arxiu de PowerPoint. 

 

 El nivell dels vídeos ha estat bàsic, amb l’objectiu de generar els mínims dubtes a 

l’alumne, i les idees s’han repetit quan es considerava necessari. La idea ha estat que 

els videotutorials posessin les bases per poder fer les activitats més complexes a l’aula, 

on l’alumne compta amb el suport del professor. 

 

 El llenguatge ha estat familiar, i l’estil comunicatiu proper, distès. La idea ha estat fer 

sentir còmode a l’alumne i fer minvar la fredor de la comunicació persona-ordinador. 

S’ha intentat fer sentir a l’alumne com si tingués al professor al costat. En aquest sentit 

s’ha incorporat, en el marge dret inferior del vídeo, la imatge del professor mentre feia 

les explicacions a través de la gravació simultània de la web cam. 

A continuació es mostren algunes captures de pantalla dels videotutorials que s’han elaborat, 

de cara a posar exemples sobre l’aplicació dels criteris esmentats anteriorment. 
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Figura 4. Captura de pantalla del videotutorial “Introducció a l’estadística”. 

El videotutorial de la Figura 4, “Introducció a l’estadística”, s’està explicant la diferència entre 

una informació objectiva, pròpia de la disciplina de l’estadística, i una informació subjectiva, que 

era la que s’utilitzava abans del desenvolupament de l’estadística i el mètode científic. En 

aquesta captura de pantalla es pot veure la imatge del professor gravada amb la web cam, en 

el marge inferior dret. També es pot veure la potenciació de l’aspecte visual de la comunicació 

a través de les imatges i les bombolles on el col·loca el text enlloc de seguir l’estructura 

tradicional.  

També es pot apreciar com s’ha contextualitzat l’explicació amb un exemple real per fer-la més 

propera a l’alumne. A més es pot veure que s’ha deixat l’explicació escrita reduïda a la mínima 

expressió, deixant les definicions o aclariments a la part verbal. 

 
Figura 5. Captura de pantalla del videotutorial “Conceptes bàsics I”.  
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La captura de pantalla de la Figura 5 és un clar exemple de com situar l’explicació en un 

context real. En aquest videotutorial s’estan explicant els conceptes de població i mostra, i més 

endavant s’utilitza el mateix exemple per introduir el concepte de mostra representativa. 

 
Figura 6. Captura de pantalla del videotutorial “Conceptes bàsics II”. 

En la captura de pantalla de la Figura 6 s’estan explicant els diferents tipus de variables 

estadístiques. Es por veure com s’introdueixen les definicions curtes, però es manté l’ús 

d’exemples com a recurs habitual. A més, tot i que no es pot apreciar en la imatge, s’utilitzen 

les animacions que permet fer el software per fer entrar i sortir els quadres de text, amb la 

intenció de captar l’atenció dels estudiants.   

 
Figura 7. Captura de pantalla del videotutorial “Organització de dades. Gràfics”. 
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Finalment, en la captura de pantalla de la Figura 7, es veu un últim exemple de la potenciació 

del llenguatge visual. L’objectiu d’aquest videotutorial és construir un diagrama de sectors pas a 

pas. Per fer-ho es van introduint els elements necessaris un a un, mitjançant les animacions 

que permet fer el software PowerPoint: primer la taula amb les seves freqüències absolutes, 

després el càlcul de les freqüències relatives, la descripció del cercle i el concepte d’angle, el 

càlcul d’angles per cada a cada freqüència relativa i el sector que correspon a cada freqüència 

relativa, per acabar construint el gràfic final.  

El fet que la diapositiva vagi incorporant els elements i passos a mesura que la veu del 

professor els va explicant ajuda a l’alumne a seguir el fil del raonament i a centrar l’atenció. 

Finalment, un cop gravats, els videotutorials s’han pujat a un servidor de visionat de vídeos 

online (com Youtube, Vimeo o Metacafe) i un cop carregats s’ha enllaçat cada post o entrada 

del nostre blog al videotutorial corresponent. 

El blog: 

Tal i com s’ha esmentat a les pautes de funcionament, ha estat necessària la creació d’un blog 

(entenem per blog un espai web que s’actualitza periòdicament amb nous continguts que l’autor 

del blog publica, i que apareixen en ordre cronològic). La creació d’aquest blog  té dues 

finalitats: 

 Establir un lloc de referència on ubicar els materials didàctics, de manera que els 

alumnes sàpiguen on han d’anar a buscar-los. 

Cada vegada que s’ha introduït un nou contingut, el professor ha publicat una nova 

entrada o “post” al blog, on ha proporcionat a l’alumne la informació següent, 

distribuïda de dalt a baix en aquest ordre: 

 

o Títol del l’entrada, fent referència als conceptes que tracta el videotutorial. 

o Breu descripció de les característiques del videotutorial, com s’ha de treballar, 

quins són els punts més importants, com es relaciona amb la resta de 

conceptes ja tractats, etc. 

o Enllaç al videotutorial corresponent. 

o Enllaç al qüestionari associat al videotutorial. 

o Enllaç a l’activitat pràctica associada al videotutorial que s’haurà de realitzar a 

classe (aquesta última es pot afegir o no, segons el criteri del professor).     

 

 Establir un únic canal de comunicació entre els alumnes i el professor, fonamentalment 

per a donar suport i agilitzar les tasques relacionades amb el treball fora de l’aula. Si 

els alumnes es fan “seguidors” del blog a través d’un procediment molt senzill, reben un 

correu electrònic cada vegada que es publica un material nou, de manera que estan 

informats pràcticament a l’instant de les actualitzacions.  

 

A més, si els alumnes volen comunicar alguna cosa al professor, poden utilitzar la 

funció de comentaris que ofereixen totes les plataformes de servei blog. A l’instant que 

un alumne publica un comentari, el professor el rep en el seu correu electrònic el 

missatge de l’alumne i fins i tot pot contestar-lo immediatament si té un telèfon mòbil 

amb connexió a internet. 

 

En aquest treball el blog que s’ha creat és http://www.deuresdigitals.blogspot.com.es, és a dir, 

s’ha utilitzat la plataforma Blogger, però també s’hagués pogut utilitzar qualsevol altre 

plataforma (Wordpress, Livejournal, Typepad, Blogware, etc.).  

http://www.deuresdigitals.blogspot.com.es/
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L’aspecte i l’organització dels continguts del blog es mostra en la Figura 8. 

Figura 8. Captura de pantalla de la pàgina principal del blog. 

 

 

 

 

 

En aquesta captura de pantalla es poden veure els elements esmentats anteriorment. El títol és 

“Paràmetres de dispersió”, a continuació hi ha una breu introducció per contextualitzar el video i 

explicar quins continguts es tractaran. Després hi ha l’enllaç al videotutorial, que 

automàticament es visualitza com una imatge (és la manera de visualitzar enllaços a vídeos 

que Blogger té per defecte). Sota el videotutorial hi ha l’enllaç a un breu qüestionari que va 

associat al vídeo, i per acabar hi ha l’enllaç a l’enunciat de l’activitat pràctica que es farà a 

classe. La inclusió d’aquest últim enllaç és optatiu, ja que només s’ha fet per permetre al 

alumne familiaritzar-se amb l’activitat que farà a classe si ho vol.  

Enllaç a l’activitat 

pràctica per fer a 

classe (amb el 

professor) 

Enllaç al qüestionari 

associat al video 

que s’ha d’enviar al 

professor. 

Introducció als 

continguts del 

videotutorial  

Enllaç al 

videotutorial 

(ubicat a 

Youtube) 
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En la captura de pantalla 

de la Figura 9 es pot 

apreciar la funció 

comunicativa que també 

té al blog.  

Al final de l’entrada, 

després de tots els 

enllaços als diversos 

materials didàctics, hi ha 

la opció “comentaris” del 

blog. En aquesta captura 

es pot veure com un 

alumne ha demanat una 

aclariment sobre un dels 

exercicis del qüestionari i 

el professor ha contestat 

resolent el dubte.  

En aquest cas l’alumne ha 

posat el seu nom, però si 

hagués volgut hagués 

pogut escriure el 

comentari  anònimament. 

Aquesta possibilitat ajuda 

a que els alumnes 

participin perquè s’evita el 

factor “vergonya” a l’hora 

de preguntar, un fenomen 

habitual en les classes 

d’exposició magistral. 

 

 

El qüestionari: 

El qüestionari és una eina que té les següents finalitats: 

 Ajudar al professor a portar un control sobre quins alumnes estan fent veient els 

videotutorials i quins no. 

 Ajudar al professor a detectar quins alumnes tenen dificultats amb l’assignatura. 

 Assegurar que els alumnes posen atenció en els punts clau del videotutorial, ja que les 

preguntes del qüestionari incideixen en aquests punts. 

 Ajudar als alumnes a consolidar els coneixements que han après en els videotutorials. 

Durant el disseny de la metodologia es va debatre el seu funcionament amb altres professors, i 

un dels punts febles que es van identificar va ser la possibilitat que els alumnes no veiessin els 

vídeos, aprofitant que la comprovació per part del professor era força difícil.  

Es per això que es va decidir incloure un petit qüestionari al final del videotutorial, que s’hagués 

d’enviar al professor (l’alumne obre el qüestionari online fent clic a l’enllaç, i l’envia directament 

al professor amb un altre clic). 

Figura 9. Captura de pantalla de la pàgina principal del blog, secció de 
comentaris. 
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El qüestionari és força senzill, però per fer-lo és indispensable veure el videotutorial.  Consta 

d’una primera pregunta on es demana el nom de l’alumne, i a continuació hi ha tres preguntes 

relacionades amb els conceptes explicats al videotutorial. Aquestes preguntes poden ser de 

resposta curta i oberta, o de resposta tancada en format test. 

El servidor que s’ha utilitzat per realitzar aquests qüestionaris és una eina de creació i gestió de 

qüestionaris online, Surveymonkey.com, que és gratuït i permet realitzar diverses tipologies de 

qüestionari. La manera de procedir per part del professor anàloga a la dels videotutorials: en 

primer lloc ha de crear el qüestionari, i després enllaçar el blog al qüestionari corresponent.  

A la Figura 10 es mostra una captura de pantalla de d’un qüestionari utilitzat durant el 

desenvolupament de la metodologia. Quan l’alumne fa clic a l’enllaç corresponent al qüestionari 

que hi ha al blog, s’obre la següent interfase: 

Figura 10. Captura de pantalla de la pàgina principal del blog. 

 

  

 

 

 

Quan els alumnes responen el qüestionari i l’envien, aquest es diposita en una base de dades 

del servidor Surveymonkey que controla el professor. A través d’aquesta plataforma, el 

professor  pot saber en tot moment quins alumnes han contestat cada qüestionari, i quines 

respostes han enviat. L’accés a la informació de les respostes de cada alumne i a l’edició dels 

qüestionaris i és totalment privada i només el professor en sap l’usuari i la clau.  

A més, aquesta eina de creació i gestió de qüestionaris online emmagatzema la IP de 

l’ordinador que ha enviat el qüestionari respost, de manera que és fàcil controlar que un alumne 

no respongui el seu qüestionari i el dels companys.  

 

Quan l’alumne acaba, fa 

un clic aquí i envia el 

qüestionari al professor 

L’alumne s’identifica per 

poder controlar quins 

alumnes han vist el video 

Les preguntes poden ser 

obertes o en format test. 
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En la captura de pantalla de la Figura 11 es mostra la base de dades que el professor gestiona.  

 

Figura 11. Interfase principal de gestió i informació dels qüestionaris de Surveymonkey. 

A partir d’aquí el professor pot accedir a diverses categories i maneres d’organitzar la 

informació. Pot veure totes les respostes relatives a una pregunta del qüestionari (Figura 12), o 

totes les respostes que ha donat un alumne a cada pregunta del qüestionari (Figura 13).  

 

Figura 12. Informació-resum d’una de les preguntes tipus test d’un qüestionari, que proporciona el servidor 
Surveymonkey. 
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Figura 13. Informació-resum de les respostes d’un alumne a un qüestionari, que proporciona el servidor 

Surveymonkey. 

Com es pot veure en la captura de pantalla de la Figura 13, l’eina de gestió de qüestionaris ens 

pot proporcionar informació sobre les respostes que un alumne ha donat a totes les preguntes 

d’un qüestionari concret. Com es pot apreciar també ens proporciona la IP de l’ordinador de 

l’alumne.   

Les activitats pràctiques: 

Tal i com s’ha decidit en el disseny d’aquesta metodologia, les activitats pràctiques han ocupat 

gairebé tot el temps corresponent a les classes presencials amb els alumnes a l’aula, ja que la 

hipòtesis d’aquest treball és que a través d’activitats pràctiques el professor ho tindrà més fàcil 

per atendre la diversitat de l’aula i millorar la motivació dels alumnes. 

Els principis que han regit el disseny de les activitats pràctiques han estat els que s’expliquen a 

l’apartat 3.2 (pàg. 14): comunicació, creativitat, activitat i participació, i individualització. 

Les característiques principals que s’han donat a les activitats pràctiques per tal d’aconseguir 

una bona comunicació, una estimulació de la creativitat dels alumnes i un augment de l’activitat 

i participació dels alumnes, han estat les següents: 

 Activitats que permetin treballar en grup i discutir les solucions amb els companys. 

 Activitats que no portin sempre a respostes i estratègies de resolució úniques, per tal 

de fomentar el debat i la argumentació entre els alumnes. 

 Activitats contextualitzades en el món real i en temes de certa actualitat. 

 Activitats interdisciplinàries, que aportin coneixements relacionats amb altres àrees. 

 Activitats que utilitzin recursos audiovisuals. 
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A continuació es mostra l’activitat de la sessió pràctica  “Interpretació de gràfics i Paràmetres de 

dispersió”, que és un exemple il·lustratiu dels principis i característiques exposades: 

 

 

PAG.1 PAG.2

PAG.3 PAG.4 
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Aquesta activitat pretenia posar en pràctica els conceptes que l’alumne ha après (mitjançant els 

videotutorials) sobre gràfics i paràmetres de dispersió, a la vegada que li permetia descobrir la 

situació geogràfica, econòmica i demogràfica de Guinea Equatorial.  

La activitat es va pensar per portar-la a terme de la següent manera: inicialment el professor fa 

una introducció a l’activitat i explica als alumnes les pautes bàsiques de l’activitat. Les primeres 

qüestions que es plantegen requereixen que l’alumne interpreti els gràfics que es presenten. A 

continuació es passa un fragment d’un video corresponent a un telenotícies, que parla de la 

situació econòmica del país. En aquest video s’exposa que Guinea equatorial és un país que té 

tanta riquesa per habitant com Espanya, però que en canvi té el 80% de la seva població vivint 

sota el llindar de la pobresa. En l’última part, a partir de la informació que els alumnes han vist 

al video, i la que es dóna en unes taules, els alumnes han de calcular els paràmetres 

estadístics que s’han treballat en els videotutorials (moda, mediana, mitjana aritmètica, 

recorregut i desviació mitjana),  i reflexionar sobre el concepte de dispersió relacionat amb la 

situació econòmica de Guinea. 

Evidentment, no totes les activitats pràctiques han permès un grau de contextualització i 

interdisciplinarietat tant gran. Algunes de les activitats que s’han portat a l’aula han consistit en 

exercicis i problemes més convencionals, que permetessin reforçar les habilitats de càlcul de 

paràmetres, percentatges, freqüències, etc. Tot i així gairebé sempre s’ha buscat emmarcar 

aquests exercicis i problemes en un context real, i plantejar situacions que portessin al debat i a 

diferents estratègies de resolució als alumnes. En dues sessions pràctiques s’han plantejat 

problemes i exercicis a resoldre de forma individual, però sempre s’ha deixat la possibilitat a 

l’alumne de discutir, preguntar, comentar l’activitat amb el company.    

Un altre criteri que s’ha tingut en compte a l’hora de dissenyar les activitats ha estat procurar 

donar una dificultat creixent a la mateixa,  i posar exercicis i problemes suficients de manera 

que els alumnes o grups d’alumnes més avançats no acabin abans de finalitzar la sessió. La 

idea ha estat que tothom treballés tota l’hora de classe i arribés fins on li fos possible. 
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4. Resultats 

4.1 Descripció general de la obtenció dels resultats. 

Tal i com s’ha explicat a la introducció, la metodologia proposada s’ha portat a terme en un 

grup-classe de 2on d’ESO d’un IES, durant un mes, per la unitat didàctica d’Estadística i 

Probabilitat. Els resultats obtinguts es presenten a continuació.  

Els resultats obtinguts fan referència als objectius específics fixats a l’apartat 1.4.2 (pàg. 5). 

Aquests objectius, que es volen aconseguir a través de la implementació de la metodologia,  

son: 

 

 Augmentar la taxa de realització de deures dels alumnes. 

 Augmentar les notes dels alumnes i reduir la desviació estàndard de la distribució de 

les notes, com a indicador d’una millor atenció a la diversitat. 

 Aconseguir una motivació més alta dels alumnes per l’assignatura.  

Per a poder mesurar aquests indicadors, s’ha decidit recollir les següents dades i calcular els 

següents paràmetres: 

 

1. Recull de les dades de control de deures que el professor de l’assignatura ha fet en els 

últims tres mesos previs a l’aplicació de la metodologia. En total s’han recopilat 10 

controls de deures del professor, i s’ha calculat la taxa mitjana de realització de deures.  

A continuació s’ha calculat la taxa de realització de deures durant l’aplicació de la nova 

metodologia, que es pot obtenir a partir de la base de dades que proporciona el 

servidor Surveymonkey, que ens diu, per a cada videotutorial, quins alumnes han 

enviat el qüestionari i quins no. S’ha considerat que “fer els deures”, en la nova 

metodologia, era veure el videotutorial i enviar el qüestionari al professor. 

 

2. Recopilar les notes dels principals exàmens que els alumnes han fet durant el curs, 

previs a la implementació de la metodologia, i calcular-ne la nota mitjana i la desviació 

estàndard. A continuació s’ha fet el mateix amb l’examen final de la unitat didàctica en 

què s’ha aplicat la metodologia proposada. Aquest examen final ha estat supervisat pel 

professor titular de l’assignatura, per assegurar que seguís una estructura i tingués un 

grau de dificultat similar a la resta d’exàmens que s’havien fet durant el curs. 

 

3.  Repartir una enquesta de satisfacció als alumnes, per mesurar el seu grau de 

motivació al llarg de la unitat didàctica i permetre que fessin una valoració de la 

metodologia que s’ha dut a terme. 

 

4.2 Presentació dels resultats obtinguts. 

4.2.1   Consideracions de partida: 

Abans de presentar les dades obtingudes es farà un aclariment sobre els grup-classe i el 

nombre d’alumnes de cada grup dels quals s’han recollit dades.  

En un inici es pretenia recollir dades del grup-classe en el qual s’ha aplicat la metodologia 

proposada, abans i després d’aplicar-la, i d’un grup-classe de control del mateix curs que 
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estigués fent la mateixa unitat didàctica al mateix temps. El propòsit fonamental de la inclusió 

del grup-classe de control era poder comparar els seus resultats acadèmics amb els del grup-

classe que estava seguint la metodologia proposada.  

Una peça fonamental d’aquesta comparació era que ambdós grup-classe fossin avaluats amb 

el mateix examen simultàniament, per poder comparar resultats amb fiabilitat. Per motius 

d’organització del centre no es va poder fer el mateix tipus d’examen a tots dos grup-classe, 

així que la inclusió del grup de control s’ha desestimat. 

En relació al grup-classe d’estudi, que és en el qual s’ha implementat la metodologia 

proposada, també cal fer una aclariment: aquest grup-classe està composat per 20 alumnes, 

dels quals 5 pertanyen al subgrup de reforç de matemàtiques. Aquests 5 alumnes fan dues 

sessions a la setmana amb el professor de reforç de matemàtiques, separats del grup principal,  

i una amb el professor de l’assignatura ordinària de matemàtiques, tots junts.  

Tenint en compte que hi ha tres sessions de matemàtiques a la setmana, aquests alumnes 

només han participat a un terç de les classes que s’han dut a terme. En conseqüència, només 

se’ls hi ha encomanat una tercera part dels deures, perquè el professor de reforç ja els 

encomanava deures relacionats amb la seva assignatura.. 

4.2.2  Realització  de deures per part dels alumnes. 

La taxa de realització de deures, abans i durant l’aplicació de la metodologia proposada, es 

mostra a la Taula 2. 

Taula 2. Resultats i comparació de la taxa mitjana de realització de deures amb la metodologia convencional i la 
nova metodologia. 

 
Percentatge 

d’alumnes que 
l’han vist (%)  

Taxa mitjana de 
realització de deures 

durant l’aplicació de la 
nova metodologia (%) 

Taxa mitjana de 
realització de deures 
abans de l’aplicació 

de la nova 
metodologia (%) 

Videotutorial nº1 65 76,5 67 
(aquesta dada s’ha calcular 

a partir de les dades 
extretes de la llibreta del 

professor titular, 
corresponents a 10 

controls de deures fets en 
els 3 mesos anteriors a 
l’aplicació de la nova 

metodologia) 

Videotutorial nº2 86,7 
Videotutorial nº3 86,7 
Videotutorial nº4 75 
Videotutorial nº5 80 
Videotutorial nº6 66,7 
Videotutorial nº7 75 
Videotutorial nº8 93,3 
Videotutorial nº9 60 

 

  



 
“Noves tecnologies i noves mentalitats per a l’atenció  
a la diversitat en l’aprenentatge de les matemàtiques.                                                                 31/41 

4.2.3  Atenció a la diversitat. 

Per mesurar l’atenció a la diversitat s’ha fet a partir de les notes obtingudes per part dels 

alumnes en els exàmens més importants del curs. L’objectiu ha estat calcular la mitjana 

aritmètica i la desviació estàndard del grup-classe en els exàmens previs a l’aplicació de la 

metodologia, i a continuació calcular els mateixos paràmetres per l’examen final de la unitat 

didàctica que s’ha fet amb la nova metodologia. El que s’ha pretès ha estat esbrinar és si hi ha 

hagut una millora del rendiment acadèmic mitjà del grup classe (augment de la mitjana 

aritmètica de les notes de la classe) combinada amb una disminució de la dispersió en les 

notes (reducció de la desviació estàndard del conjunt de notes de la classe) en l’examen relatiu 

a la nova metodologia. Els resultats obtinguts es mostren a la taula 3. 

Taula 3. Resultats i comparació les qualificacions obtingudes en els exàmens fets amb la metodologia convencional i 
la nova metodologia. 

 
EX1 EX2 EX3 EX4 EX5 EX6 EX7 EX8 

MITJANA 
EXÀMENS 

NOTA NOVA 
METODOLOGIA 

Alumne1 5.8 7 5.3 3.1 7 6 4.1 4.1 5.3 8.8 

Alumne2 0.3 0 0 2.6 3 A 6 A 2 5.8 

Alumne3 1.3 4.2 4.2 6.3 6 A A 4 4.3 7.3 

Alumne4 1.7 6.25 6.4 6 A 3.3 6.3 4.6 4.9 9.3 

Alumne5 4.6 A 3.8 4 5 1.5 6.3 2.5 3.9 8 

Alumne6 0.6 3.75 3 3.5 1.5 2 4.5 1.6 2.5 8 

Alumne7 0.9 0.2 0.2 3.4 2 A 4.5 A 1.9 3 

Alumne8 7.5 7.8 9.8 6 10 9 8.5 9 8.4 8.8 

Alumne9 0.8 0 0 0.5 3 A 4.25 A 1.4 3.8 

Alumne10 8.3 9 9 7.7 10 10 9 4.6 8.4 9.2 

Alumne11 7.4 7 5 4.9 6 1 7 4.7 5.4 8 

Alumne12 0.9 4.7 1 4.5 1.5 1.5 3.5 2.6 2.5 8.3 

Alumne13 7.4 7.4 8 5.6 9 9 9 5.5 7.6 9.3 

Alumne14 7.5 5.8 9.5 6.6 9 10 9.3 8.5 8.3 8.6 

Alumne15 4.4 5.6 5 5 5.5 0 5 1.6 4 3.8 

Alumne16 7.8 5.5 7.3 8.3 7 5.6 9.1 5.5 7 7.3 

Alumne17 7.9 A 5.3 7.1 8.5 9 10 7.1 7.8 9.3 

Alumne18 2.4 6.2 2.3 3.7 10 2.8 6.8 3.3 4.7 7.8 

Alumne19* 0 1 0 2.5 6 A 6 A 2.6 3.1 
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*Un dels alumnes va ser expulsat indefinidament abans de la realització de l’examen. Les seves notes no 

s’han tingut en compte en cap dels càlculs, per aquest motiu només es comptabilitzen 19 alumnes.  

 

La Taula 4 mostra les mitjanes aritmètiques i desviacions estàndard dels diversos exàmens: 

 
EX1 EX2 EX3 EX4 EX5 EX6 EX7 EX8 

MITJANA 
TOTAL 

EXÀMENS 

NOTA NOVA 
METODOLOGIA 

Mitjana 
aritmètica 

4.1 4.8 4.5 4.8 6.1 5.1 6.6 4.6 5.1 7.2 

Desviació 
estàndard 

3.2 2.9 3.3 2 3 3.7 2.1 2.3 2.8 2.2 

Taula 4.Resum de les mitjanes aritmètiques i les desviacions típiques de les qualificacions dels alumnes amb la 
metodologia convencional i amb la nova metodologia . 

 

4.2.4  Motivació per part dels alumnes. 

La mesura de la motivació dels alumnes i la seva opinió i preferències sobre la nova 

metodologia, s’ha realitzat mitjançant una enquesta. En aquesta enquesta els alumnes havien 

d’indicar el seu grau d’acord amb les afirmacions que es feien, a través d’una escala Likert de 5 

graus. 

En l’enquesta s’ha fet referència a quatre punts: 

1. Preferència entre la metodologia tradicional i la nova pel que fa a la manera de 

treballar la part teòrica-deures. S’han dedicat dos ítems a aquest punt. 

2. Preferència entre la metodologia tradicional i la nova pel que fa a la manera de 

treballar la part pràctica-temps de classe.  S’han dedicat dos ítems a aquest punt. 

3. Valoració de la consciència del propi aprenentatge que ha tingut l’alumne amb la nova 

metodologia. S’ha inclòs aquest item per saber si els alumnes, a part de gaudir amb la 

nova metodologia, també la consideren útil per millorar el propi aprenentatge. S’ha 

dedicat un ítem a aquest punt. 

4. La voluntat de l’alumne per repetir l’experiència si és donés la oportunitat. S’ha dedicat 

un ítem a aquest punt. 

L’enquesta s’ha fet als quinze alumnes que han seguit la metodologia des del principi fins al 

final, de maner que no s’han inclòs els 5 alumnes de reforç de matemàtiques que havien fet 

únicament un terç de les classes. 

Respecte el primer punt (1), els ítems que s’han inclòs a l’enquesta han estat els següents: 
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Respecte el segon punt (2), els ítems que s’han inclòs a l’enquesta han estat els següents: 

 

 

Respecte el tercer punt (3), l’item que s’ha inclòs a l’enquesta ha estat el següent: 

 

Respecte el quart punt (4), l’item que s’ha inclòs a l’enquesta ha estat el següent: 

 

 

Els resultats que s’han obtingut es resumeixen a la Taula 5. Els ítems on la valoració era 

inversa (un 1 era la puntuació més favorable) s’han convertit a valoració directa (els 1 s’han 

passat a 5, els 2 a 4, etc.) per tenir totes les respostes en el mateix sentit de valoració. 

D’aquesta manera, per a tots els ítems, 5 és la puntuació més favorable a la nova metodologia. 
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Taula 5. Resum de les valoracions que els alumnes han fet a l’enquesta de motivació i preferències. 

4.3 Discussió dels resultats obtinguts. 

Els resultats obtinguts s’analitzaran respecte els objectius específics marcats, a partir de les 

taules de l’apartat 4.2 (pàg. 29) anterior.   

Abans d’analitzar els resultats però, cal fer una reflexió sobre el grau de validesa dels mateixos.  

Tot i que el recull de dades s’ha fet intentant aïllar els possibles factors que interfereixen en el 

què es pretén avaluar en aquest treball, cal ser conscient que això no ha estat completament 

possible, i que hi ha diversos elements, aliens a la nova metodologia proposada, que 

probablement han influït en els resultats obtinguts i que cal tenir en compte a l’hora 

d’interpretar-los i generalitzar-los.  

Alguns d’aquests factors, que s’han pogut identificar, són els següents:   

 La mostra d’alumnes (15-20 alumnes) és massa petita per generalitzar els resultats 

obtinguts a tots els estudiants de 2on d’ESO. 

 

 El període durant el qual s’ha aplicat la metodologia ha estat d’un mes natural, i caldria 

veure com respondrien els alumnes s’hi treballessin amb aquesta metodologia 

sostingudament durant tot una any acadèmic.  

 

 La unitat didàctica amb la qual s’ha aplicat la metodologia, Estadística i probabilitat de 

segon d’ESO, podria haver influït en el grau de motivació i els resultats dels alumnes, ja 

que els conceptes de què es composa i l’estructura i ordre dels mateixos és força 

diferent a la de la resta d’unitats didàctiques. 

 

 Un dels elements que s’ha utilitzat per mesurar la millora de l’atenció a la diversitat ha 

estat l’examen final de la unitat didàctica. Tot i que l’examen ha estat supervisat pel 

professor titular abans de repartir-lo, per assegurar que tenia una estructura i dificultat 

semblants als exàmens anteriors, sempre hi ha la possibilitat que el tipus d’examen 

hagi influït en els resultats obtinguts. 

 

 La personalitat, habilitats, o predisposició del professor pot tenir una gran influència en 

les possibilitats d’èxit de la nova metodologia. El fet que no fos el mateix professor qui 

portés a terme una i altra metodologia pot haver influït en els resultats obtinguts.   
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 És raonable pensar que l’efecte novetat pot haver influït en el grau de motivació dels 

alumnes, tant pels nous continguts (era la primera vegada que aquests alumnes feien 

estadística i probabilitat), com pel nou professor, com per la nova metodologia. S’hauria 

de comprovar quins són els resultats obtinguts a les enquestes de motivació i 

preferències quan la nova metodologia porta aplicant-se durant uns quants mesos. 

 Una vegada identificats els factors que poden haver interferit en els resultats obtinguts, es 

procedeix a analitzar els resultats per a cadascun dels objectius específics fixats. 

4.3.1  Realització  de deures per part dels alumnes. 

Els resultats mostren un augment de la taxa mitjana de realització de deures. A partir de les 

anotacions que el professor titular ha anat fent durant els tres mesos previs a la implementació 

de la nova metodologia, s’ha pogut extreure la taxa mitjana de realització de deures en aquest 

període, que ha estat d’un 67%. Durant l’aplicació de la nova metodologia, s’han recollit dades 

del nombre d’alumnes respecte el total que veien els videotutorials que tenien per deures i 

enviaven el qüestionari associat, de manera que s’ha extret una taxa mitjana de realització de 

deures del 76.5% (la mitjana aritmètica de les taxes de cada videotutorial). Això significa que 

amb la nova metodologia hi hagut un augment del 9.5% en la realització dels deures, una xifra 

que sense ser espectacular, a priori no es por considerar insignificant.  

Per poder concloure si l’augment ha estat significatiu i es pot extrapolar a d’altres alumnes 

s’hauria de fer un estudi longitudinal i molt més exhaustiu amb diversos grup-classe. 

4.3.2  Atenció a la diversitat. 

L’atenció a la diversitat s’ha mesurat a través de les qualificacions obtingudes pels alumnes 

amb la metodologia convencional i amb la nova metodologia, concretament a partir de dos 

paràmetres; mitjana aritmètica i desviació estàndard. 

Pel què fa la mitjana aritmètica de les qualificacions de les classes, es pot observar que el 

percentatge d’alumnes que han aprovat ha passat d’un 47,3% (9 de 19) amb la metodologia 

convencional a un 78,9% (15 de 19) amb la nova metodologia. A més, 18 dels 19 alumnes han 

millorat la seva nota mitjana amb la nova metodologia. 

A nivell grup-classe, la nota mitjana ha augmentat un 41,1% (d’un 5,1 a un 7,2), i la desviació 

típica s’ha reduït un 21,4% (de 2,8 a 2,2). Això vol dir que els alumnes han millorat les seves 

notes a la vegada que s’ha reduït la dispersió de les qualificacions del conjunt de la classe, és a 

dir, que les distàncies entre els més avançats i els que tenen més dificultats s’ha fet més petita. 

Aquest era l’objectiu que es pretenia assolir amb la nova metodologia, així que els resultats es 

consideren molt satisfactoris.  

4.3.3  Motivació per part dels alumnes. 

Els resultats relatius a la motivació dels alumnes es poden consultar en les respostes dels 

alumnes a l’enquesta de motivació i preferències, els resultats de la qual es presenten en el 

quadre-resum de l’apartat 4.2.3. Com es pot apreciar en aquest quadre: 

 Tots els alumnes han mostrat una preferència per la nova metodologia, tant en la 

vessant teòrica relacionada amb els videotutorials, com en la vessant pràctica 

relacionada amb les activitats fetes a classe. 
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 Tots els alumnes creuen que han après tant o més que amb la metodologia 

convencional, és a dir, que una major diversió no ha anat en detriment de la sensació 

d’aprenentatge dels alumnes. A més les qualificacions de l’examen reforcen aquesta 

afirmació. 

 Tots els alumnes menys un (a qui li és indiferent) es mostren partidaris de repetir 

l’experiència de treballar amb aquesta metodologia. 

Així doncs sembla clar que s’ha assolit l’objectiu de motivar els alumnes envers l’assignatura de 

matemàtiques a través de l’aplicació de la nova metodologia.  

Aprofitant el repartiment de l’enquesta es van incloure dos ítems addicionals que demanaven 

als alumnes que comentessin els que més i el que menys els havia agradat de l’experiència, 

tant per la part teòrica relacionada amb els videotutorials com per la part pràctica relacionada 

amb les activitats de classe.  

S’ha considerat interessant transcriure les aportacions més significatives que van fer els 

alumnes de cara a tenir una impressió del seu grau de satisfacció pel que fa a la nova 

metodologia (Taula 6 i Taula 7). Les transcripcions s’han realitzat de forma fidel, sense canviar 

res del que els alumnes van escriure a l’enquesta (excepte l’ortografia). 

Respecte les classes pràctiques, els alumnes han dit que: 

El què més ha agradat als alumnes El què menys ha agradat als alumnes 

“Que com que el professor no explicava no es 
feia tant avorrida la classe” 

“Poder fer les activitats en grup” 

“Que sempre tenies el profe per preguntar” 

“Hem pogut treballar en grup, col·lectiu...” 

“Que pots fer-ho amb els amics” 

“Feia la classe més participativa i dinàmica” 

“Que si alguna cosa no la sabia, li podia 
preguntar a un company i ens ajudàvem” 

“A la classe hi havia més mobilitat perquè 
fèiem exercicis, i ho entenia millor” 

“Que fèiem els exercicis a classe, i el Sergi 
ens podia ajudar i que ho podíem fer amb els 
companys” 

 “Alguna pregunta era difícil” 

“Res” 

“Que els demés entenguessin l’exercici i jo 
no, perquè llavors em perdia” 

“Els dies que fèiem les activitats sols, era més 
avorrit” 

Taula 6. Resum dels comentaris dels alumnes a l’enquesta de satisfacció. 
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Respecte els deures-videotutorials, els alumnes han dit que: 

El què més ha agradat als alumnes El què menys ha agradat als alumnes 

“Que els fèiem al moment” 

“Que no es fa tan pesat com els exercicis i no 
et distreus tant. A més fer-ho a l’ordinador és 
més còmode” 

“Més lleuger de fer, i que es podia repetir el 
vídeo” 

“Que no és tan avorrit” 

“Si no hem entès alguna cosa, podem tornar 
a mirar el vídeo” 

“El que més m’ha agradat ha sigut els vídeos 
amb imatges i amb esquemes, fa la teoria 
més fàcil de comprendre”  

“Que si no sabia alguna cosa podia tirar 
endarrere el vídeo” 

“Que eren més pràctics, i si tenies algun 
dubte, tornaves a veure el vídeo” 

“Pots veure’ls a l’hora que et vagi bé” 

“No és tan avorrit” 

“Es pot repetir el vídeo, i és més fàcil perquè 
hi ha esquemes, taules...” 

“Que si alguna cosa no l’entenia podia tirar 
enrere i tornar a veure el tros de vídeo” 

“Els qüestionaris eren massa llargs” 

“Alguna vegada el Sergi va posar el video 
tard” 

“Si no enteníem alguna cosa i tot i mirant el 
vídeo no ho entenem, no li podem preguntar 
al professor” 

“Res” 

“Haver d’esperar a veure el vídeo fins que el 
professor el penja” 

“Que si tenia algun dubte, encara que ho 
posés en un comentari, em podia no haver 
quedat clar” 

“Que de vegades els vídeos eren una mica 
massa llargs” 

Taula 7. Resum dels comentaris dels alumnes a l’enquesta de satisfacció. 
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4.4 Beneficis / inconvenients no esperats de la nova metodologia: 

Tot i que en general l’aplicació de la metodologia ha respost a les expectatives que es tenien, i 

que els resultats han estat molt satisfactoris, hi ha hagut algunes circumstàncies no esperades, 

tant per la part positiva com per la negativa, que no s’esperaven en un inici.  

En la vessant de beneficis no esperats, el més important ha estat les avantatges logístiques i 

organitzatives de la nova metodologia. El fet de centralitzar tota l’activitat en un sol punt de 

trobada, el blog de la unitat didàctica, ha fet que els alumnes sabessin en tot moment on havien 

d’anar a buscar tots els exercicis, activitats, videotutorials i qüestionaris que es proposaven, a 

més de poder-se comunicar amb el professor a través del mateix blog mitjançant els comentaris 

de les entrades. Aquest punt de trobada que ha centralitzat tota l’activitat s’ha ubicat a internet, 

i per tant s’hi ha accedit a través de l’ordinador, que és l’eina que més utilitzen els alumnes, tant 

per les tasques acadèmiques com les personals. Els alumnes passen moltes hores davant de 

l’ordinador, i els ha estat sorprenentment fàcil aturar la seva activitat en un moment donat per 

dedicar 20 minuts a veure el videotutorial i enviar el qüestionari corresponent. També els 

alumnes han estat conscients d’aquest benefici logístic, com es pot comprovar llegint algun 

dels comentaris dels alumnes que s’han transcrit a l’apartat 4.3.3. 

Pel què fa a la vessant negativa, no ha acabat de funcionar un dels recursos que s’havien 

proporcionat als alumnes per a que consultessin els dubtes que havien tingut al veure el 

videotutorial. Aquest recurs és la funció de comentaris a les entrades del blog. Els alumnes han 

fet servir bastant poc aquest recurs, i de fet algun d’ells ni tan sols ha interioritzat la seva 

existència, com es pot veure en els comentaris transcrits de l’apartat 4.3.3. 
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5. Conclusions 
 

 La valoració general de l’experiència és molt positiva. L’objectiu general fixat en un inici 

s’ha assolit. El grau de satisfacció dels alumnes es considera que ha estat molt alt, tan 

per els resultats objectius que s’han presentat en aquest treball com per les 

impressions subjectives que s’han extret durant el temps a l’aula, pel que fa a l’actitud i 

el rendiment dels alumnes. 

 

 Per al grup-classe amb el qual s’ha treballat utilitzant la nova metodologia, en la unitat 

didàctica d’Estadística i Probabilitat de 2on d’ESO, s’han assolit els objectius específics 

relacionats amb la millora de l’atenció a la diversitat, la motivació i la taxa mitjana de 

realització de deures. Hi ha hagut una millora substancial en l’atenció a la diversitat i la 

motivació dels alumnes, i una millora lleugera en la realització de deures per part dels 

alumnes. 

 

 Degut als condicionants i els factors que s’han identificat a l’apartat 4.3 (pàg. 34), està 

clar que no es poden treure conclusions clares i extrapolables sobre si la metodologia 

proposada en aquest treball pot ser positiva per a qualsevol grup d’alumnes durant un 

temps perllongat. Així doncs, vistos els resultats obtinguts en aquest treball,  es pot 

afirmar que la implementació d’una metodologia com aquesta pot ser un recurs útil en 

cas que el professor tingui dificultats amb l’atenció a la diversitat i la motivació dels 

seus alumnes.  

 

 Es pot concloure que aquesta metodologia és una bona possibilitat a tenir en compte 

per part dels professors, que pot ser molt útil i efectiva en determinades circumstàncies, 

i sempre que el professor que la dugui a terme ses senti còmode amb el què implica: 

un nivell elevat de càrrega de feina el l’elaboració de materials didàctics, un ús 

important i en certs moments prou complexa de les TIC, i un grau de comunicació i 

interacció amb els alumnes molt alt. 

 

 Una de les conclusions que s’ha extret, que es pot fer extensible a la gran majoria de 

metodologies que es coneixen, és que cap metodologia funciona ni és bona per si sola, 

són els professors qui la fan bona amb la seva motivació, dedicació i qualitats docents. 

Amb aquesta reflexió es vol incidir en què, tot i que es considera que aquesta 

metodologia posa les bases per a un procés ensenyament-aprenentatge fructífer, és el 

professor qui farà que aquest funcioni de forma òptima a través de crear uns bons 

materials didàctics, unes activitats pràctiques engrescadores, i un clima i comunicació 

que fomenti la participació i la implicació dels alumnes. Si el professor no posa èmfasi 

en aquests principis generals de l’ensenyament, la metodologia per si sola no garantirà 

l’aprenentatge. 

 

 Una de les conclusions més importants a què s’ha arribat gràcies a la realització 

d’aquest treball i al temps que s’ha passat a l’aula, és que tot i que la part més 

innovadora de la metodologia són els videotutorials, la part més important és la que es 

treballa a classe.  

 

 

 



 
“Noves tecnologies i noves mentalitats per a l’atenció  
a la diversitat en l’aprenentatge de les matemàtiques.                                                                 40/41 

 Els videotutorials han estat importants sobretot perquè han alliberat molt de temps de 

classe presencial, que s’ha pogut dedicar a fer activitats pràctiques, que és on els 

alumnes han consolidat els coneixements. En les activitats pràctiques els alumnes han 

aprofundit, discutit, preguntat, i en definitiva s’han aproximat amb una visió analítica i 

crítica als continguts que havien d’aprendre. Es considera que ha estat en aquesta part 

pràctica on els alumnes han experimentat un aprenentatge més profund i fructífer. A 

més el grau de relació i socialització entre els alumnes de la classe, i entre els alumnes 

i el professor, també ha estat més alt, fet que ha ajudat a crear vincles emocionals que 

han estat decisius per aconseguir la col·laboració, el compromís i la implicació dels 

alumnes. 

 

 La hipotètica possibilitat d’un aprenentatge 100% no presencial, a partir de continguts 

TIC, es considera difícil i  no aconsellable per dos motius. El primer és que, com s’ha 

afirmat anteriorment, la vessant emocional és un component fonamental pel 

desenvolupament de l’alumne com a persona, però també com a element que afavoreix 

la relació professor-alumne i l’aprenentatge. En un ensenyament fet únicament a partir 

de videotutorials, el vincle emocional i la socialització de l’alumne seria massa feble 

 

 Es considera que la intensitat i la possibilitat d’adaptació que dóna la interacció directa 

entre professor-alumne és difícilment substituïble. En una classe presencial el 

professor pot adaptar l’activitat a l’estat d’ànim dels alumnes, donar-los indicacions que 

veu que són necessàries, posar èmfasi en els dubtes interessants que sorgeixen i no 

estaven previstos, improvisar una explicació a partir d’una situació espontània que s’ha 

donat a classe, dedicar més temps a les persones que tenen més dificultats en 

entendre un determinat concepte, etc.  Aquest tipus d’accions són molt difícils 

d’encaixar en la rigidesa d’un videotutorial o un contingut TIC prèviament elaborat. De 

fet gran part dels comentaris positius que els alumnes han fet a l’enquesta, en relació a 

les activitats pràctiques, van en aquesta direcció. 

 

Els materials didàctics creats en aquest treball han estat utilitzats per dos professors més del 

centre, essent un d’aquests professors el propi tutor del Pràcticum. Aquests professors han 

utilitzat els videotutorials com a material de suport en les seves classes, i preveuen continuar 

utilitzant-los en anys posteriors. 

6. Agraïments 
 

Vull agrair immensament la col·laboració de les persones que han intervingut i participat en les 

l’aplicació de la metodologia que es proposava. Ha estat fonamental el suport i la generositat 

del professor titular de matemàtiques i tutor del Pràcticum, així com la bona predisposició dels 

alumnes de 2on d’ESO envers el nou sistema de treball.  

També vull agrair-li a la Núria la seva paciència durant els dies de reclusió al despatxet i les 

hores de reflexions pedagògiques inacabables.  

Moltes gràcies a tots! 
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