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1. Introducció
1.1. Motivació
Quan estudiava a la universitat, en moltes ocasions vaig sentir la frustració de veure com el
treball que havia estat realitzat durant mesos, patia una certa devaluació el dia que l’havia
de presentar. Normalment ens deixaven uns deu minuts per exposar un projecte, i jo no era
l’única que feia una presentació lamentable. En la majoria dels casos, influïa el fet que no
havíem dormit massa la nit anterior i que no érem conscients de la importància que tenia
aquella exposició. Preferíem passar hores rematant algun detall que després passava
desapercebut, que dedicar mitja hora a estructurar la presentació oral de la totalitat del
projecte. Però el poc valor que donàvem a aquest tema no només era responsabilitat
nostra, ja que des dels ens acadèmics tampoc es promocionava aquest aspecte que ara
veig de vital importància. Podies cursar moltes optatives relatives a l’expressió gràfica, però
mai vaig saber de l’existència de cap assignatura que tractés sobre l’expressió oral o
escrita. Ens ensenyaven a vendre el projecte mitjançant una via de producció gràfica, que
no nego que sigui un recurs molt útil, però no és l’únic del que podem disposar.
Per altra banda, després de finalitzar els meus estudis d’arquitectura, he portat a terme
diferents cursos d’escriptura i narració per pur plaer, sense cap pretensió. No els cursava
per obtenir una qualificació ni per aplicar els coneixements adquirits en res concret. Però
curiosament, aquestes pràctiques que he dut a terme per mera diversió, m’han estat molt
útils, ja que he percebut una millora notable en les meves presentacions davant d’una
audiència.
Com que les motivacions abans plantejades responen a unes inquietuds més personals, en
un inici no estava segura si podria dur a terme alguna activitat, que tingués un cert interès i
que estigués relacionada amb als aspectes abans esmentats, per desenvolupar el meu
treball fi de màster. Fins que un dia em vaig assabentar, en una reunió de claustre, que a
l’institut on estava fent les pràctiques, s’ha portat a terme un acord de corresponsabilitat, un
dels objectius del qual és la millora de la comprensió lectora dels alumnes de secundària.
Aquesta proposta, es va executar mitjançant la substitució d’una hora lectiva setmanal,
alternant l’assignatura per no perdre hores d’una sola matèria, per una hora de lectura. Els
resultats no van ser espectaculars, però es va notar una certa millora. Em sembla una molt
bona iniciativa, principalment perquè es fomenta la importància d’unes competències de
caràcter més transversal, restant així protagonisme a assignatures que fins ara, pel meu
gust, estan sobrevalorades. A més, no crec que sigui tant greu perdre unes hores lectives
de matemàtiques o català, a canvi d’intentar incentivar la lectura. Quan jo estudiava
secundaria, tenia uns resultats excel·lents, però mai vaig tenir l’hàbit de llegir o ampliar la
informació que em donaven a classe. I ara crec que aquesta autonomia, pot resultar més
útil que tenir unes molt bones qualificacions als exàmens o deixar de fer un tema d’una
matèria troncal.
És per aquests motiu, que després d’assabentar-me que el propi centre s’interessava per
millorar aquestes competències de caire més transversal, em vaig sentir més engrescada
per portar a terme una activitat similar, però treballant sobre l’expressió oral i escrita.
1.2. Objectius
L’objectiu principal va ser que els alumnes valoressin la importància que té la presentació
d’un treball tant a nivell escrit com oral, es a dir, que destinessin una part del temps que
inverteixen en realitzar aquests treballs, a pensar com l’explicarien davant d’una audiència.
Es pot tenir una major o menor destresa en el moment de parlar davant d’un públic. Però
independentment del punt de partida, la presentació oral millora qualitativament si es
prepara abans, ja que existeixen una sèrie de recursos tant a nivell oral com escrit, que
poden optimitzar-la.
A més de prendre consciencia sobre l’aspecte abans esmentat, també s’ha volgut incidir
sobre els següents elements:
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•

Estructuració d’un text. És important plantejar un text que serveixi de guia per al
discurs. Però aquest text ha d’estar proveït d’una estructura, un índex que endreci
els conceptes claus dels que es vol parlar. Aquesta pauta permetrà que existeixi
un fil conductor que impedirà que tant el ponent com l’audiència es perdin en un
garbuix d’idees caòtiques i es pot optimitzar mitjançant la tècnica de l’escriptura.

•

Verbalització d’idees i processos. En alguns moments es poden presentar algunes
dificultats a l’hora de saber explicar amb paraules allò que hom pensa. Una altra de
les intencions és exercitar aquesta capacitat.

•

Abstracció de conceptes. No només és complicat atribuir paraules als nostres
pensaments. També ho és el fet de simplificar idees complexes. Però aquesta
abstracció es fa necessària per tal que un missatge arribi al receptor amb èxit.

•

Jerarquització de conceptes. Totes les idees exposades en un discurs, no tenen la
mateixa importància. Cal emfatitzar les principals, per tal que aquest fet quedi
palès.

•

Llenguatge verbal i no verbal. Ambdós tipus de codis han de col·laborar de manera
harmònica en el discurs, complementant-lo. Una mala gestió d’aquests recursos
pot devaluar considerablement la feina realitzada.

•

Presència escènica. Relativa al fet de sentir-se còmode davant d’un públic, de no
voler córrer o transmetre una certa inseguretat. Amb alguns exercicis de caire
pràctic es pot millorar considerablement.

•

El treball en grup. La confluència de varies opinions i el posterior debat, poden fer
que encara que el tema a treballar tingui alguna faceta subjectiva, es vegi proveït
de certa solidesa.

•

Canvi de rols. Buscant la no unidireccionalitat alumne professor, que caracteritza
l’aprenentatge convencional. És pretén donar més responsabilitat a l’alumne,
desenvolupant així la seva maduresa.

•

L’autonomia dels alumnes. Sobretot en la capacitat de fer una autocrítica per tal
que no siguin tan dependents d’una opinió externa, i puguin continuar millorant pel
seu compte.

•

Desenvolupament de criteri i la creativitat pròpia. El simple fet de començar des de
zero, de no donar unes pautes de partida, pot generar un espai en què l’alumne
desenvolupi la seva pròpia creativitat. Demanar opinió sobre els treballs dels
companys incita a construir el propi criteri.

•

L’aplicabilitat de la tasca. Per tal de motivar els alumnes, pot ser una bona idea
treballar sobre un problema real.

•

“Saber-se vendre”. Relacionat amb la idea de seduir a l’audiència i creure en el que
s’està explicant. D’altra manera es fa difícil saber vendre el producte.

Els objectius abans exposats es van treballar a través d’una experiència, duta a terme amb
els alumnes del mòdul de grau superior de desenvolupament de projectes d’edificació de
l’institut on vaig fer les pràctiques. Principalment per dos motius:
•

Són els alumnes amb qui he tingut una interacció més freqüent, ja que són de la
meva especialitat. I la tasca plantejada requeria de més d’una trobada.

•

Els alumnes havien de realitzar una exposició a final de curs, d’un dels projectes
que havien estat desenvolupant en un dels mòduls. Per tant, ja teníem un problema
real a resoldre.
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2. Definició del context i problema
Si s’analitza el currículum del cicle objecte de l’experiència duta a terme, es pot detectar que
una de les competències professionals, personals i socials és:
“Comunicar-se amb els seus iguals, superiors, clients i persones sota la seva responsabilitat
utilitzant vies eficaces de comunicació, transmetent la informació o coneixements adequats, i
respectant l’autonomia i competència de les persones que intervenen en l’àmbit del seu
treball.”¹
I aquests són dos dels objectius generals:
“Desenvolupar tècniques de lideratge, motivació, supervisió i comunicació en contexts de
treball en grup, per facilitar l'organització i coordinació d’equips de treball...Aplicar estratègies i
tècniques de comunicació adaptant-se als continguts que es transmetran, a la finalitat i a les
1
característiques dels receptors, per assegurar l’eficàcia en els processos de comunicació.”
Amb tot i això, en les hores que he estat al centre, no he detectat cap activitat que treballi sobre
els aspectes esmentats.
Per altra banda, un dels professors del mòdul, es queixava de les presentacions dels treballs
que li entregaven els alumnes. Estaven mal redactats, mal estructurats i amb moltes faltes
d’ortografia. Li vaig comentar el plantejament del present document i de seguida es va mostrar
entusiasta amb el projecte. Deia que si la seva expressió escrita no era gaire acurada, la seva
expressió oral deixava molt a desitjar. Es col·lapsen fins a tal punt, em continuava explicant,
que en una ocasió una de les seves alumnes més brillants es va quedar en blanc en una
entrevista de feina, en el moment que li van preguntar què estava estudiant en el mòdul.
L’Abisme que existeix entre la proposta normativa, de caire més teòric, i la realitat d’un centre
concret, ha estat el motor que ha donat lloc a l’experiència realitzada amb un grup d’alumnes
de l’esmentat centre, i en conseqüència, a l’elaboració del present document.

1

Currículum relatiu al mòdul de Desenvolupament de Projectes d’Edificació
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3. Metodologia aplicada: Aprenentatge Basat en Problemes
La metodologia triada per portar a terme el present treball fi de màster, és l'aprenentatge basat
en problemes (ABP) o PBL en anglès. La motivació principal que ha donat lloc a l’elecció
d’aquest mètode, resideix en el seu procés, fet que la diferencia substancialment de la manera
tradicional de procedir a l’aula, tal i com s’aclarirà a continuació. Aquesta forma de treballar s’ha
cregut més adequada per resoldre la tasca proposada en el present document.

3.1. Definició
Es tracta d’una experiència pedagògica, organitzada per investigar i resoldre problemes
que es presenten en el món real. I aquesta pràctica, es produeix en un context en el que
interactuen professors i alumnes, alternant tasques teòric pràctiques de manera cíclica fins
arribar a un resultat òptim. Aquest mètode ha pres una rellevància considerable en moltes
institucions d’educació superior, sobretot als Estats Units.
Com a avantatges fonamentals, es poden destacar:
•

Els alumnes estan més motivats per la possibilitat d’interactuar. Tenen un rol més
actiu que fa que s’involucrin més en la tasca a resoldre.

•

L’aprenentatge és més significatiu, ja que s’ofereix una relació entre aquest i la vida
real. El fet de que tot plegat no desemboqui en una sèrie de conceptes abstractes, i
que els alumnes resolguin un problema palpable, incentiva la seva involucració.

•

Es desenvolupen habilitats de pensament crític i reflexiu, per la responsabilitat
dipositada sobre els estudiants.

•

S’integra un model de treball, unes pautes per evitar un possible col·lapse.

•

Possibilita major retenció d’informació, ja que s’aprèn a través de l’acció, de
l’experiència i la pràctica. Per tant, les habilitats que s’aconsegueixen són
perdurables

•

Incrementa l’autodirecció i l’autonomia de cada alumne, ja que el professor passa a
tenir un rol de coinvestigador, i moltes de les decisions o organització del treball
passa a ser responsabilitat de l’estudiant.

•

Fomenta el treball en equip, tant en petits grups com en relació al grup classe.

Però com qualsevol sistema, també té les seves limitacions:
•

Els alumnes han d’assumir responsabilitats a les que no estan acostumats en
l’aprenentatge tradicional. I si es pretén treballar amb alumnes d’una edat
determinada, es complica el canvi de maneres de procedir i l’adaptació al nou
mètode.

•

Requereix de més temps per part de professors i alumnes per tal que es porti a
terme l’aprenentatge proposat.

•

Manca d’habilitats en els docents, que al igual que els alumnes, tenen unes
dinàmiques massa sedimentades.

Durant l’aplicació de l’experiència, si que es va percebre una major atenció per part dels
alumnes involucrats, en comparació a altres activitats portades a terme amb la metodologia
tradicional. Concretament amb una tasca que vaig realitzar com a docent dins les
actuacions que havia de desenvolupar com a alumna de pràctiques. Amb tot i això, les
limitacions que presenta el sistema, van prendre més protagonisme que no pas les
avantatges, fins a un punt difícil de predir abans de l’inici de l’experiència, tal i com s’explica
posteriorment en el present document.
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3.2. Trets distintius amb el mètode convencional
Una de les diferències fonamentals, resideix en la reformulació de
de la transmissió de
coneixements.
eixements. En l’aprenentatge convencional primer s'exposa la informació, i
posteriorment es busca la seva aplicació en la resolució d'un problema. En canvi,
canvi a través
d’aquest sistema metodològic, primer es presenta el problema, s'identifiquen les
necessitats
ts d'aprenentatge, es busca la informació necessària per resoldre les
problemàtiques detectades i finalment es retorna al problema per tal d’aplicar els nous
coneixements.
Podríem distingir aquests dos esquemes, que ja diferencien visualment l’aprenentatge
esmentat amb el més tradicional. En primer lloc tenim el relatiu a l’aprenentatge tradicional,
de caràcter més lineal i unidireccional.

El professorat
exposa el que s'ha
de saber

L'alumne estudia la
informació

Es fa un problema
per aplicar els nous
coneixements

El segon esquema, correspon a l’aprenentatge basat en problemes, caracteritzat per ser un
cicle tancat, que es repeteix
eteix fins obtenir un resultat òptim.
òptim

Presentació del
problema

Resolució del
problema i
identificació de
nous

Identificació de
les necessitats
d'aprenentatge

Recerca
d'informació
sobre aquestes
necessitats
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Un altra de les diferències més representatives, és el canvi de rols dels ens involucrats. El
docent deixa de ser un transmissor unidireccional de coneixements per adquirir més el rol
de guia, un facilitador en el procés d’aprenentatge. Però és qui pren la iniciativa en el
procés i qui avalua amb l’ajuda dels alumnes. En el temps entre aquestes dues fases,
desenvolupa el rol de coinvestigador. L’alumne, en canvi, és el protagonista de la
investigació i presa de decisions, i per tant adopta responsabilitats i una postura més
activa, abandonant així el seu antic rol que l’obligava a ser un mer receptor d’informació.
La darrera diferència que s’ha trobat rellevant, és la presencia activa del treball
col·laboratiu. En el recorregut que experimenten els alumnes des del plantejament original
del problema fins a la solució, treballen en petits grups, compartint en l'esmentada
experiència d’aprenentatge la possibilitat de practicar i desenvolupar habilitats, d'observar i
reflexionar sobre actituds i valors, que en el mètode convencional expositiu difícilment
podrien posar-se en acció. Es recomana que aquests grups siguin formats pel docent, ja
que és interessant que aquests comptin amb personalitats heterogènies. Si els alumnes
organitzen els grups, es corre el risc de que s’ajuntin per amistat, i per tant sempre
repeteixin les mateixes experiències compartides. De l’altra manera, se’ls presenta la
oportunitat de conèixer diferents formes de treballar. A cada component del grup se li
assigna després un rol clarament diferenciat, evitant així que uns alumnes portin més
càrrega de feina que els altres. Així, cada alumne es fa responsable dels seus rols, entre
els que podem distingir:
1. Líder. Organització i comunicació.
2. Secretari. Documentació generada per l’equip.
3. Reporter. Transcripció de les reunions.
4. Advocat del diable. Qüestionament crític del treball.
5. Vigilant del temps. Distribució eficient del temps.
El tret distintiu en el que es va centrar l’esmentada experiència, resideix més en el procés o
transmissió de coneixements i el canvi de rols, que en el treball col·laboratiu. Tot i que el
treball en equip enriqueix considerablement una tasca realitzada, no s’ha cregut oportú
utilitzar aquest sistema. El motiu principal és que el problema plantejat a resoldre, respon a
una competència a desenvolupar de caràcter personal, sobre un projecte individual. A
continuació s’exposaran les fases de l’esmentat procés.
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3.3. Fases del procés
Una de les facetes més rellevants d’aquesta
d’aqu
tècnica didàctica, és el procés o viatge que
realitza l’alumne a través d’una sèrie d’etapes.
d’etapes Concretament
oncretament set, totes elles
interdependents però amb un significat propi. Aquestes fases es tanquen en un cicle que es
va repetint tantes vegades com sigui necessari, fins que ja no es detecten mancances en el
problema a resoldre i es donen per assumits els objectius d’aprenentatge.
Segons quina font es consulti, varia el nombre d’etapes,
d etapes, però més o menys totes venen a
parlar del mateix.
ides són les següents:
Les fases escollides

Presentació
del
problema
Delimitació
del
problema

Auto-avaluació

Presentació
dels
resultats

Formulació
d’objectius

Debat en
grup

Investigació

2

1. Presentació del problema.
problema Lectura comprensiva de l’escenari .
Els problemes poden ser introduïts de diverses maneres. La clau és que la seva
presentació provoqui una fascinació sobre els estudiants,
estudiants per tal que aquests mostrin
interès
erès des de l’inici. Aquesta motivació es veurà incrementada si aquest problema
prové de situacions reals o versemblants. Per suposat, a banda de ser versemblant,
hauria de respondre als objectius de la matèria i als nivells de competència. En general,
el professor distribueix el problema en format text i demana als estudiants que el
llegeixin ells mateixos. Però també es pot presentar en format vídeo, àudio o amb un
orador convidat. No importa el format, mentre aquest estigui ben plantejat.

2

Proposta intencionada que fa el professor als alumnes
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2. Delimitació del problema. Debat en grup.
Després de la lectura individual, es formen grups de treball entre els que es crea un
debat en el que queda palès el que ja saben i el que desconeixen per tal de resoldre el
problema. És el moment de les preguntes, tals com el què, qui, com, per què, per a
què... Com en qualsevol treball científic, en aquesta fase es maduraran les hipòtesis,
que mitjançant la investigació, es podran confirmar en tesis. Rere el debat, un
interlocutor de cada grup, manifesta les seves conclusions al grup classe. Tot el grup
avalua els resultats. Per tant, aquesta fase és rellevant per delimitar el problema i
enunciar les preguntes clau.
3. Formulació dels objectius d’aprenentatge. Delimitació dels recursos i accions.
Una vegada endreçades les idees, és el moment de fixar els objectius d’aprenentatge.
És tracta d’una de les etapes més complicades de cara als estudiants. Aquests
objectius seran fonamentals per guiar a l’alumne en el moment que es posi en acció, es
a dir, quan comenci la investigació.
En aquesta etapa, s’examinen també les accions necessàries i els recursos que poden
ser d’ajuda per donar resposta al problema. Si els alumnes tinguessin dificultats per
determinar les accions o els recursos, el professor els pot facilitar algunes pautes. Cada
grup de treball redacta una llista de tasques a realitzar, que després es repartiran
establint així diferents rols, sota la supervisió del professor.
4. Treball individual. Investigació.
Arribats a aquesta etapa, cada component del grup haurà d’executar de manera
individual la tasca que li ha estat assignada. Els alumnes han de tenir clar, quina és la
finalitat de la seva feina, les accions que han de portar a terme i els recursos que han
d’utilitzar. Investigar no és buscar únicament fonts d’informació. Es tracta de cercar fins
a trobar amb una intenció, en un lloc precís; gestionar les fonts adequades; fer una
lectura comprensiva de la informació, extraient els conceptes clau; i fer una correcta
interpretació del material. Tot això exigeix el disseny d’un pla d’acció on s’especifiquin
els passos que es portaran a terme.
5. Debat en grup
Després de la fase de recerca, els estudiants es reuneixen amb els altres membres del
grup per discutir el que han après. La informació s’analitza i entre tots desenvolupen
hipòtesis de resolució del problema. Si es presenten més dubtes, es pot repetir el cicle
d’investigació.
6. Presentació i discussió dels resultats
Tota la feina feta haurà estat un fracàs si la presentació i la posta en escena final
fracassen. Les formes de presentació dels treballs poden ser variades, però totes han
de respondre a una qualitat. Forma i fons, continent i contingut, han de formar un
binomi indissociable. Si aquesta es porta a terme per escrit, s’hauran de tenir en
compte aspectes bàsics com la presentació formal, la paginació del document,
l’elaboració d’un índex, la bibliografia correctament citada, un text ben escrit amb una
prosa cuidada, i per suposat sense faltes. Són aspectes bàsics que a vegades es
converteixen en extraordinaris. I per últim la discussió dels resultats també ha de ser
acurada, i s’han de desenvolupar estratègies precises que assegurin la seva eficàcia.
Tot se’n pot anar a norris si no s’exposen adequadament els resultats i no es poden
defensar amb una certa solidesa teòrica els arguments de debat.
7. Autoavaluació
En la darrera fase es fa una reflexió sobre el treball en equip, ja que l’avaluació de
l’aprenentatge adquirit ja es dóna en les altres etapes. Es fa una autoavaluació
individual sobre l’acompliment de les tasques que ha portat a terme cadascú, així com
una valoració del grup. En aquesta etapa també es decideix si es torna a entrar en un
nou cicle.
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Aquestes fases han servit de guia per reformular unes de noves, que s’adeqüen millor al
problema a resoldre. La necessitat de realitzar una adaptació ve donada pel caràcter
genèric que tenen i perquè estan pensades per resoldre problemes de caire científic en uns
nivells educatius superiors.
3.4. Adaptació de la metodologia.
Aquesta adaptació metodològica, s’ha portat a terme per tal que la proposta plantejada pel
present treball fi de màster, sigui viable.
La primera de les modificacions es refereix al treball en equips o treball col·laboratiu.
Malgrat que sigui un dels aspectes més rellevants en el marc de l’aprenentatge basat en
problemes, no s’ha contemplat l’organització del grup classe en subgrups amb els diferents
rols plantejats anteriorment. I aquesta decisió es deu els següents motius:
•

El problema plantejat està aplicat directament sobre un projecte que han portat a
terme de manera individualitzada.

•

S’ha volgut incidir sobre una competència individual de cada alumne: l’oral i
l’escrita.

Amb tot i això, si que s’ha donat una interacció col·lectiva per part del grup classe, ja que
quan els alumnes van fer les seves exposicions orals, no només van rebre una critica per
3
part dels professors, també la van rebre per part dels seus companys. Va ser un feedback
col·lectiu.
El procés plantejat en el marc teòric de l’ABP, en canvi, si que s’ha tingut en compte.
Precisament va ser la característica que feia aquesta metodologia idònia per la tasca a
resoldre, pels següents motius:
•

El treball que calia realitzar en l’activitat plantejada, depenia del punt de partida i
coneixements previs o destreses de cada alumne. Es volia investigar el nivell de
cadascú i del grup en general, per no treballar sobre temes que ja dominessin per
naturalesa pròpia o per coneixements adquirits via educació no formal. A tall
d’exemple, si projectaven bé la veu al parlar i tenien un bon ritme però en canvi
feien excessius tics o estaven molt rígids en el moment de l’exposició, treballaríem
més el gest que la veu i viceversa.

•

Si els alumnes provaven de fer una primera exposició, possiblement es tornarien
més conscients de les seves flaqueses i destreses, i per tant es mostrarien més
atents quan se’ls facilités informació relativa a aquest tema. Si en canvi rebessin
una explicació teòrica abans de viure l’experiència, no pararien tanta atenció.

Amb tot i això, no es va seguir metòdicament el procés descrit en el marc teòric. La
diferència fonamental recau en la fase d’investigació de recursos. Es va decidir que seria jo
qui la portaria a terme, en comptes de relegar aquesta funció als alumnes. El motiu
principal va ser que anaven molt atabalats amb les altres assignatures i no volíem saturarlos amb més feina, patint així el risc que tot plegat fracassés. Es va arribar a la conclusió
que si es mantenien actius en les classes i feien les exposicions, n’hi hauria prou per
assolir els objectius plantejats.

3

Crítica constructiva sobre un treball exposat. Utilitzat en el món del teatre.
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A continuació
ntinuació es descriu l’adaptació de les fases proposades en el marc de l’ABP:

Primera
exposició

Feedback

Feedback

Segona
exposició

Debat

Transmissió
de
coneixements

Investigació

1. Presentació del problema. Primera exposició
En un inici es demanaria
aria als alumnes que fessin una breu explicació, d’uns deu minuts
de durada com a màxim, sobre el projecte que estaven desenvolupant en altres
assignatures. Per a la primera exposició no haurien de fer cap
ap preparació prèvia, ja que
la seva finalitat seria estudiar el punt del
de què es partia, per tal de conèixer les
mancances que s’havien de solventar. Si els alumnes tenien més dificultats a l’hora
d’estructurar el text del discurs, s’investigaria més sobre la tècnica en l’escriptura. Si
presentaven mancances en el ritme del discurs, es buscaria més informació sobre el
tema en qüestió. Aquesta actuació seria enregistrada
enregistrada mitjançant una càmera.
2. Delimitació del problema. Feedback per part del grup
Una única opinió possiblement no seria massa representativa, sobretot tractant-se
tractant
d’un
tema tant subjectiu. Després de la primera intervenció, tot el grup classe hauria
d’avaluar l’actuació duta a terme. Es tractarien, en primer lloc, els aspectes positius.
D’aquesta manera augmentaria
augmentar a l’autoestima de l’alumne i el prepararia per encaixar les
crítiques sobre els aspectes a millorar. Després es parlaria de les mancances i
posteriorment es mostraria el material audiovisual enregistrat, per tal que el propi
protagonista fos conscient de les crítiques rebudes. Aquesta fase no només afectaria a
la persona avaluada. També els alumnes adoptarien un criteri propi pel fet d’haver-se
d’haver
de forjar
rjar una opinió i expressar-la
expressar públicament.
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3. Delimitació dels recursos i accions. Debat
En aquesta etapa tocaria debatre, entre tot el grup classe, sobre les mancances globals
i particulars, i s’hauria d’haver arribat a conclusions sobre els temes més rellevants a
tractar. Aquest intercanvi d’idees és vital, ja que els alumnes també podrien demandar
necessitats d’aprenentatge sobre dificultats que no haguessin estat percebudes des del
punt de vista de l’observador.
4. Investigació
Aquesta fase recauria explícitament sobre la meva persona. Hauria de cercar
informació sobre els temes plantejats en l’etapa anterior, mitjançant la xarxa (vídeos,
webs...) o bé a la biblioteca (llibres de text). Després m’hauria de preparar un material
que sintetitzés els nous coneixements adquirits o els que ja tindria assimilats abans de
l’experiència, per tal de transmetre’ls al grup classe en la següent sessió.
5. Transmissió dels coneixements
Rere la recerca, arribaria el moment d’explicar als alumnes tota la informació trobada
referent als temes plantejats en la tercera fase. Aquesta transmissió de coneixements,
també podria anar acompanyada d’activitats més pràctiques que incidissin sobre algun
aspecte en concret. Podria realitzar algun exercici sobre presència escènica o
respiració diafragmàtica.
6. Segona exposició
Els alumnes haurien de tornar a fer l’exposició, amb els nous coneixements adquirits.
(llenguatge verbal i no verbal, projecció de veu, ritme, estructuració del discurs...)
Aquesta segona exposició també quedaria enregistrada, per tal que els alumnes
poguessin fer una autocrítica i veure l’evolució experimentada respecte la primera
intervenció.
7. Feedback per part del grup
Com a darrera etapa d’aquest primer cicle, el grup classe hauria d’avaluar els oradors.
Si l’exposició encara tingués mancances, es tornaria a repetir el procés fins que el
resultat fos satisfactori.
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4. Aplicació de la metodologia
Quan es va plantejar la proposta, els professors es van mostrar molt entusiastes. Concretament
un d’ells, em va aclarir que seria una experiència molt beneficiosa pels alumnes, ja que a finals
de curs havien de fer l’exposició oral d’un projecte que han estat desenvolupant al llarg del
curs. Més enllà d’aquesta exposició, va apuntar, que els seria molt útil aprendre a explicar
l’esmentat projecte i a parlar en públic. La necessitat s’incrementava amb motiu de que
recentment, una de les alumnes es va col·lapsar en una entrevista de feina. Quan li van
preguntar què estava estudiant en el cicle, es va quedar en blanc i no va saber que dir, fruit
dels nervis.
Els alumnes no es van mostrar tant entusiastes. Amb tot i això, un d’ells em va dir, que mai
està de més aprendre una cosa nova.
A continuació es detallarà el procés de l’experiència portada a terme, en cada una de les fases
proposades segons l’adaptació de la metodologia escollida.
4.1. Primera exposició
El primer dia es va proposar als alumnes que fessin una exposició d’uns deu minuts sobre
el seu projecte. Però ells van mostrar certa reticència a explicar-lo sense que algú els
digués què havien d’argumentar. No tenien res a dir sobre el seu projecte. No sabien què
dir. Els vaig aclarir que el que havien d’exposar eren els trets que el feien diferenciador
respecte els altres projectes i després els vam deixar un marge de temps per tal que se la
preparessin. Vaig afegir després, que no havia de ser una exposició perfecta. Només es
tractava d’un punt de partida per veure quins aspectes havíem de treballar. Per tant, no
havien de sentir cap pressió.
El següent dia que ens vam trobar, només una de les alumnes s’havia preparat alguna
cosa. Va escriure un resum i em va demanar que el revisés. Quan el vaig llegir em vaig
adonar de que necessitaven una guia, un índex, ja que l’alumna s’havia limitat a descriure
les estances de l’edifici amb la superfície de cadascuna. Vaig ser conscient, en aquest
instant que necessitaven una guia. Eren alumnes ja adults que sempre havien treballat
seguint unes pautes, i ara no podia pretendre fer-los treballar d’una altra manera amb tan
poc temps d’adaptació.
Per tant em vaig preparar una pinzellada teòrica sobre els aspectes més rellevants per
estructurar el text d’un discurs (veure Annex 2). Aquesta introducció a la tècnica de
l’escriptura volia recalcar els aspectes següents:
•

L’elaboració d’un text previ, genera més seguretat al ponent. Si s’improvisa es
pateix el risc de quedar-se en blanc.

•

La claredat i la brevetat, són adjectius claus per mantenir l’atenció dels oients.

•

El text pot afegir algun tema que no s’expliqui a la documentació entregada. No ha
de ser un resum d’aquesta.

•

L’estructura intrínseca del text és essencial per tal que aquest tingui un fil
conductor. Des de l’oratòria clàssica fins a les novel·les actuals s’ha fet així. I és
per aquest motiu, entre altres, que històries escrites des de fa segles encara ara
desperten un cert interès. L’estructura és l’element que fa que el lector o l’oient
s’enganxi, genera un suspens i una tensió dramàtica. Si un text està desproveït
d’aquesta, es pateix el risc de seqüenciar un garbuix d’idees, un assaig monòton
sense cap tipus d’intensitat. Per tant no s’ha de començar a escriure un text tal i
com quedarà al final, de la mateixa manera que no es comença a construir un
edifici pels revestiments. El punt de partida es basa en realitzar un índex amb els
conceptes més rellevants organitzats convenientment, que posteriorment es va
ampliant. I cadascun dels elements, des de l’esmentat índex fins a un capítol en
particular, han d’estar organitzats amb una introducció, un nus i un desenllaç.
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A banda d’explicar aquests conceptes teòrics, els vaig plantejar un índex a seguir i a
desenvolupar (veure Annex 2). També em vaig mirar els seus projectes per donar-los
algunes pistes sobre els conceptes clau de cadascun.
Finalment va arribar el dia de la primera exposició. Només la va fer una de les alumnes,
precisament la única que abans s’havia preparat el text. Els altres es van excusar dient que
tenien molta feina i que ja ho farien quan acabessin els exàmens. Es va decidir iniciar
igualment el procés per tal que no em faltés temps.
Vam enregistrar l’exposició amb càmera de vídeo. (veure Annex 1 no publicable)
4.2. Feedback del grup
Quan l’alumna va acabar l’exposició vam comentar-la entre tots. Vam treure algunes
conclusions. Adjunto un quadre resum:
Aspectes a millorar

Per naturalesa posseeix una dicció i
una potencia de veu molt bones.

No es va presentar, va començar a parlar
directament.

L’exposició tenia un cert ordre.

Gairebé no respirava.

Va ressaltar els problemes detectats
i les solucions adoptades.

Al principi feia un gest amb les mans que
denotaven inseguretat.

Cap al final de l’exposició es va
relaxar. Els seus gestos eren més
naturals i harmònics.

El to i el ritme eren molt constants, fet que
feia que resultés monòton el discurs.

Alumne 1

Aspectes positius

Es notava que no estava còmoda, va
acabar molt ràpid.
Estava rígida.
Dirigia bastant la mirada
audiovisual de suport.

al

recurs

Va fer servir una única imatge com a
recurs audiovisual de suport, i aquesta era
molt poc explicativa.
No va donar jerarquia als conceptes, tot
resultava molt homogeni.
No va concloure
manera.

l’exposició

de

cap

L’alumna es va mostrar un tant defensiva al rebre les crítiques. Es justificava constantment.
Va ser en aquest moment quan es va decidir mostrar-li el vídeo per tal que jutgés ella
mateixa la seva actuació. Va respondre molt bé i li vam agrair la participació.
4.3. Debat
El debat el vam realitzat un dels tutors i jo, ja que els alumnes van tornar a l’ordinador a
realitzar tasques que havien d’entregar.
Vam acordar que buscaria informació referent a aquells aspectes que calia potenciar: el
llenguatge no verbal i a la gestió del recurs audiovisual de suport. També cercaria alguns
exemples de ponents en acció, per tal que poguéssim observar una bona pràctica
expositiva.
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4.4. Investigació
Vaig començar la recerca a través de la web. Buscava material audiovisual en el que
apareguessin exposicions de ponents exemplars. Però només trobava discursos de
celebres polítics o líders religiosos. I em semblava que no serien un model a seguir, ja que
aquests personatges tenen un objectiu diferent del nostre àmbit de treball. No es tracta de
que el ponent mogui masses, sinó que realitzi un discurs clar i amb una pinzellada de
seducció. Vaig seguir la meva recerca a traves de la web, però concretant l’àmbit
d’investigació. Em vaig centrar en la visualització d’exposicions de tesis o projectes finals
de carrera. Però aquests no eren gaire encertats. Així que vaig escriure al meu tutor i ell em
4
va recomanar una web en la que apareixen molts exemples sobre exposicions brillants.
Per altra banda, necessitava trobar algunes bases teòriques per tal d’explicar alguns
conceptes clau sobre el llenguatge no verbal i la utilització del suport audiovisual. En
aquest cas vaig tenir sort, perquè de seguida vaig trobar un recurs realitzat amb el suport
5
de varies universitats. Aquest material va ser un immillorable punt de partida. Amb la
intenció d’ampliar aquesta base, vaig seguir buscant, però molt del material que trobava no
tenia res a veure amb el que necessitava. Cansada de cercar a través de la xarxa vaig anar
a la biblioteca. Allà vaig trobar un llibre molt interessant, que tracta sobre els aspectes més
6
rellevants en el llenguatge no verbal, necessaris per acompanyar un bon discurs. Parla de
l’exposició com un acte de seducció que ha de realitzar el ponent, per tal d’atraure l’atenció
del públic.
Una vegada reunit tot aquest material, em vaig redactar un guió que em servis de suport en
el moment d’explicar els coneixements adquirits.

4.5. Transmissió de coneixements
Durant una de les classes de tutoria, vaig aprofitar per explicar el material que havia recollit.
Vaig fer una classe teòrica seguint un resum que m’havia preparat (veure Annex 3), sense
cap suport audiovisual ja que no vaig trobar la necessitat per fer-ho. Per tal que no fos
massa pesat vaig intercalar algunes activitats de caràcter més pràctic, amb intenció de
treballar alguns dels conceptes fonamentals. Aquests exercicis, són alguns dels que he
portat a terme en diferents cursos de teatre o clown, i tots ells incideixen sobre l’exercitació
d’algun dels elements del llenguatge no verbal. Només tres alumnes van acceptar seguir la
meva proposta. La resta es van quedar treballant davant l’ordinador.
En primer lloc, els vaig parlar sobre alguns recursos que poden millorar el discurs:
•

Claredat. Prenent consciència de que el que escolta no llegeix el pensament del
ponent. Per tant, s’ha d’evitar un missatge massa complex o incomplert.

•

Pauses còmiques. Molt útils per tornar a captar l’atenció de l’audiència i generar un
descans per a tots. Si el públic riu el ponent creix a l’escenari i transmet més
seguretat.

•

Èmfasis dels conceptes clau. Amb el to de veu o utilitzant el recurs de la repetició.
S’ha de ser conscient de que en algun moment el públic desconnecta. Repetir un
concepte és una manera d’assegurar-se la comprensió d’aquest.

•

Adequació del lèxic a l’audiència o al context del discurs.

•

El recurs audiovisual i la seva adequada gestió, per tal que aquest complementi el
discurs de l’orador, sense restar-li protagonisme.

4

Veure a webgrafia TED Ideas Worth Spreading

5

Veure a webgrafia Argumenta

6

Veure a bibliografia Hacia la seducción de Pascual Iranzo
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Després d’introduir aquests recursos, els vaig parlar de la importància dels components no
verbals en el discurs. Aquest elements poden complementar el discurs o empobrir-lo,
depèn com estiguin gestionats. Un orador pot estar verbalitzant un discurs molt ric, però
aquest pot veure’s desqualificat si no existeix una bona gestió del llenguatge no verbal.
“Si este pensamiento se expresa a través de tonos de voz y matices adecuados, recurre a
la mirada con todas sus intenciones, el gesto y ademán preciso, y la emoción necesaria, la
7
obra que estamos representando llegará a cautivar y seducir”
Seguint els consells d’en Pascual Iranzo, vaig aprofundir en aquests tres components del
llenguatge no verbal, indispensables per seduir l’audiència.
1. La mirada
“Cada vez que queremos atraer a los otros e inspirar confianza, esto es, cada vez que
8
deseamos seducir de alguna manera, la mirada es determinante.”
És un element, com diu Iranzo, essencial per mantenir un contacte proper amb
l’audiència, per seduir-la i inspirar confiança. Aquest contacte fa partícip al públic,
captant així la seva atenció. Però també permet a l’orador obtenir informació de l’estat
en que aquest es troba, i per tant li dóna la opció de fer algun gir a l’exposició. Més
enllà del discurs, resulta estrany parlar amb algú físicament present sense un contacte
visual.
Després d’aquesta introducció teòrica, vam fer una activitat que treballa la mirada del
ponent i la instal·lació a l’escenari. La pràctica consisteix en que la persona que la porta
a terme, ha de sortir a l’escenari, situar-se en un punt concret i creuar la mirada amb
cadascun dels components del públic. Acte seguit s’ha de presentar i dir alguna cosa
sobre la seva persona. Després ha de tornar a creuar la mirada amb tots els
components del públic, un a un. Finalment els espectadors l’han d’aplaudir i el ponent
ha d’aguantar una estona, fins que ha d’abandonar l’escena tranquil·lament. A primer
cop d’ull, pot semblar una activitat massa simple. Però només en aparença, ja que
treballa explícitament unes accions que ens neguitegen a l’hora de presentar en públic:
•

Saber estar a l’escenari.

•

Respirar.

•

Mirar directament als ulls.

•

No anar accelerat.

•

Acceptar els aplaudiments.

Normalment quan ens sentim incòmodes, sortim a escena amb presses i gairebé sense
respirar ni mirar a l’audiència. També comencem a parlar ràpid per acabar abans. Això
és el que es vol evitar exercitant aquesta tasca.
2. La veu.
“Cuando sus tonos e inflexiones se adecúan a lo que queremos decir, el grado de
credibilidad de nuestras palabras aumenta considerablemente. Si además esa voz
posee una textura agradable o una fuerte personalidad, se convierte en algo así como
9
la música de fondo de nuestro pensamiento...”

7

Veure a bibliografia Hacia la seducción de Pascual Iranzo (pàg. 67)

8

Veure a bibliografia Hacia la seducción de Pascual Iranzo (pàg. 76)

9

Veure a bibliografia Hacia la seducción de Pascual Iranzo (pàg. 43)
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Quan parlem de veu ens referim a elements com el to, el ritme, el volum i la dicció .
Són elements imprescindibles per tal que el missatge arribi amb claredat i que el
discurs no sigui monòton. Es a dir, per evitar que el públic no entengui res o
desconnecti per avorriment.
Després de parlar del volum de la veu, vam realitzar un exercici pràctic. Cada alumne
havia de sortir i començar a parlar d’un tema qualsevol. Jo em posicionava en l’espai i
els demanava que em parlessin a mi. Després em començava a moure. Ells
inconscientment elevaven el volum o el reduïen depenent de la meva posició. La lògica
d’aquest exercici és que visualitzar un objectiu ens ajuda a projectar la veu al destí
imaginat.
Vam seguir amb una altra tasca, després de parlar del ritme. Igual que en l’anterior, ells
començaven a parlar d’un tema qualssevol mirant-me a mi, però havien de modificar la
velocitat si jo baixava el braç o accelerar-la si jo el pujava. Forçar un canvi de ritme fa
que després sorgeixi de forma més natural.
Per treballar el to de veu, vam realitzar una altra activitat. Havien de sortir a escena i dir
una mateixa frase expressant emocions diferents. Volia que prenguessin consciència
de com pot afectar el to, més enllà del que s’està dient.
3. El gest
“..., una gesticulación pulida y trabajada, que no rehuya vitalismo y fluidez y que inspire
futuro, se erige en lenguaje complementario de infinito valor. Tiene la gracia de la
naturalidad y la fuerza de lo irracional, cobra sentido más allá de las palabras y a
menudo aclara la intención con que fueron dichas y las refuerza, de modo que a pesar
de ser anteriores a éstas, consiguen desvelar lo que a veces ocultan o se hace difícil
11
de explicar.”
Aquesta cita és molt definitòria del que representa el gest dins del discurs. És un
element que transmet molta informació sobre nosaltres i un dels components del
llenguatge no verbal que més delata els nostres estats d’ànim. Com diu Iranzo,
expliquen tot allò que volem ocultar o es fa difícil d’explicar. Si els moviments són
harmònics, complementaran el discurs. En canvi, si la postura del ponent és rígida,
denotarà inseguretat.
Per la seva irracionalitat és un dels elements més difícils de controlar, però com els
altres es pot treballar. En aquest cas ho vam fer a través d’una activitat: havien
d’explicar què havien fet abans d’arribar a classe mitjançant gestos.
Per acabar la sessió, vam visualitzar alguns vídeos de la web TED, i els vaig demanar que
es fixessin en la forma com els oradors gestionaven els elements no verbals.

4.6. Segona exposició
Va arribar el moment de la segona exposició, que coincidia amb la de final de curs que
tenien acordada amb els professors.
Tots estaven bastant nerviosos. Per això els vaig proposar uns estiraments que els
ajudessin a relaxar i a escalfar abans de parlar. Però només quatre dels alumnes van
accedir. Aquests exercicis els he aprés als tallers de teatre i treballen bàsicament tres
aspectes:
•

Estirament facial. És molt important estirar els músculs de la cara i la boca per tal
que no es travi la llengua.

10

Correcta articulació de les paraules.

11
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•

Estirament muscular. Cal estirar coll, braços i cames per estar menys rígids durant
l’exposició.

•

Escalfament de cos. Molt útil per generar energia.

•

Escalfament del diafragma. D’aquesta manera es millora la projecció de la veu, el
cos es relaxa i impedim fer-nos mal a les cordes vocals.

Tot aquest procés ha d’anar acompanyat d’una respiració diafragmàtica, que ajuda a estirar
millor i relaxar el cos.
Després d’això, vam procedir a les exposicions. Seguint la mateixa idea de la primera, les
vam gravar per tal que ells mateixos es poguessin visualitzar després. (veure Annex 2 no
publicable)

4.7. Feedback del grup
Aquesta vegada tots els alumnes van fer l’exposició, ja que aquesta tindria una valoració
amb un cert pes sobre la qualificació final. Només una de les alumnes va realitzar un total
de dues exposicions, per tant és l’única de la que vam poder analitzar l’evolució
experimentada. Va millorar notablement sobretot en el que fa referencia al text del discurs i
al recurs audiovisual. També va experimentar una lleugera millora en els components no
verbals, però continuava estant rígida i seria. La seva respiració no era gaire harmònica.
Pel que fa la resta dels alumnes, el resultat va ser bastant variat. Alguns es vas preparar
molt bé l’exposició, però els nervis els van trair. Els components no verbals delataven la
seva inseguretat. Altres, en canvi, no s’havien preparat gaire l’exposició, però per
naturalesa tenien una molt bona presencia escènica.
Adjunto una taula resum amb les valoracions que vam fer de cada un dels alumnes.

Aspectes positius
Es va presentar.

Alumne 1

Es va preparar un molt bon recurs
audiovisual de suport.
Ressaltava els conceptes clau
mitjançant el recurs audiovisual.
Va fer un discurs estructurat,
adoptant el guió de partida.
Els seus gestos acompanyaven de
manera harmònica el seu discurs.
No estava rígida.

Aspectes a millorar
No va provar el recurs audiovisual i al
principi li va fallar. Es va posar nerviosa.
Es travava en alguns moments del discurs.
No respirava gaire, perdent el control del
to i el ritme. Això feia el discurs més
monòton.
La conclusió no va ser gaire explícita.
Estava molt seriosa.

Mirava més al públic.
El lèxic era correcte.
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Es va presentar i va explicar
l’índex del discurs.

Alumne 2

Va utilitzar un recurs audiovisual
acceptable. Estava estructurat
però poc treballat.

Es posava defensiu davant una crítica. No
escoltava.

Molt bona gestió del llenguatge no
verbal.

Tenia faltes i barrejava idiomes en el
recurs audiovisual.

Se sentia còmode a l’escenari.

Descrivia aspectes que ja es podien veure
en el dibuix. També exposava masses
imatges que explicaven el mateix.
Resultava repetitiu.

Feia alguna broma.
Defenia el seu projecte, se’l creia
encara que no fos brillant.

Es va presentar i va explicar
l’índex del discurs. Va presentar
uns objectius de partida.
Alumne 3

En moltes ocasions utilitzava un lèxic poc
adequat. No dominava el llenguatge
tècnic.

El recurs audiovisual era senzill,
però recollia tots aquells aspectes
rellevants. Va ser un dels més
complerts a nivell informatiu.
Va acceptar bé les crítiques.

Justificava decisions amb m’agrada o no
m’agrada. Semblava poc professional.
Es movia molt, parlava molt ràpid, es
rascava l’ull i posava la mà dreta sobre el
seu pit, fets que delataven el seu
nerviosisme. Tot el que deia era molt
interessant, però a causa del seu
llenguatge no verbal perdia valor, ja que
transmetia una emoció d’angoixa.
No mirava el públic.
El lèxic podria millorar.

Alumne 4

Es veia relaxat i somreia.
Feia bromes.
Tot i que no s’havia preparat res,
va defensar el que tenia sense
nervis.

Alumne 5

El lèxic era molt adequat.
Se sentia còmode a l’escenari.

No es va preparar cap recurs audiovisual.
Va projectar directament el pdf de la
memòria i el projecte. Era poc visual i
distreia a l’audiència passant pàgines.

No es va preparar cap recurs audiovisual.
Només va ensenyar els plànols. Li faltaven
més imatges.
Estava seriós i el seu to de veu era
monòton.

Alumne 6

No es va presentar ni va concloure.
Bona projecció de veu.
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5. Conclusions
Una de les primeres reflexions sobre l’experiència portada a terme, és que la llibertat
desmesurada pot arribar a bloquejar els alumnes. Un dels motius principals per escollir la
metodologia de l’aprenentatge basat en problemes, va ser que resultava molt adequada per
treballar unes competències que varien en funció de l’alumne: les escrites i orals. L’esmentat
mètode, planteja primer el problema a resoldre per avaluar les capacitats de partida dels
alumnes. En aquest cas, se’ls va demanar que fessin una primera exposició oral sobre el
projecte en el que estaven treballant, tal i com s’ha descrit en el present document. Però la
seva resposta no va ser l’esperada, ja que no sabien com explicar un projecte en el que havien
estat treballan durant un any. No tenien res a dir. Aixi que se’ls va facilitar una pauta sobre els
temes que havien de desenvolupar. Possiblement era massa pretenciós suposar que uns
alumnes de divuit anys responguessin activament a aquesta nova metodologia, quan no havien
estat educats per treballar d’aquesta manera. Segurament sigui més factible aplicar-la en
etapes educatives més primerenques (primària) o més avançades (universitat), que a les que
han estat objecte del present estudi.
Per altra banda, el fet de que les tasques proposades no fossin puntuables, va generar
dificultats a l’hora d’aconseguir una participació prou activa per part de l’alumnat. Exceptuant
l’exposició final, que sí tenia un cert pes sobre la qualificació final. Generalment, els alumnes
estableixen un ordre de prioritats sobre les tasques que tenen encomanades. I en els seus
barems per establir aquestes preferències, pesa més la nota que l’aprenentatge real. Per tant
s’hauria d’haver plantejat algun sistema d’avaluació continuada.
Però no només la poca predisposició dels alumnes va dificultar l’execució de l’experiència
proposada. El temps tampoc va jugar a favor. Ja es va intentar preveure aquest tema, seguint
12
algunes de les prevencions que es donen a la font consultada sobre la metodologia aplicada .
Es deixa de manifest que aquest mètode requereix d’un temps considerable. Així que es van
intentar fer algunes adaptacions sobre el marc teòric per evitar aquest contratemps, però amb
tot i això no va ser possible repetir més d’una vegada el cicle propsat, impedint així arribar a un
resultat òptim. Per tant l’esmentat mètode requereix d’un temps i d’una energia notable.
Aquests factors no han de ser un impediment, però cal tenir-los en compte. Cal afegir, que més
enllà del mètode aplicat, alguns dels coneixements que es pretenia que els alumnes
adquirissin, tals com alguns elements referents al llenguatge no verbal, requereixen igualment
d’un temps i d’una pràctica considerables per tal de ser assimilats.
Malgrat els inconvenients abans exposats, si que s’han complert alguns dels objectius
plantejats en un inici. La majoria dels alumnes han pres més consciència de la importància que
té l’exposició de qualsevol treball realitzat, que era una de les principals intencions de partida.
Els que es van involucrar en l’experiència, van dedicar un temps a desenvolupar l’índex del seu
discurs, que van estructurar amb certa lògica establint una jerarquia dels conceptes clau. Amb
tot i això, només un d’ells va redactar un text com a tal. També van dedicar un temps a
preparar-se un recurs audiovisual, experimentant amb diferents programes informàtics. La
interacció entre el grup classe ha resultat molt positiva, ja que tots es mostraven participatius i
donaven critiques constructives. Com ja s’ha comentat anteriorment, els ha mancat autonomia
a l’hora d’iniciar el procés i alguns tenen mancances bastant importants en el que es refereix al
lèxic de la seva especialitat, habilitats que necessiten d’un cert temps per ser assimilades. Pel
que fa la presència escènica, aquesta ha estat molt variada. Alguns han sapigut vendre amb
prou èxit un projecte més que millorable, i altres en canvi, no han trasmès tot el potencial
d’aquest. Possiblement eren bastant ambiciosos els objectius de partida, i per tant no s’ha
arribat al resultat esperat. Però l’experiència serveix com a precedent per a les pròximes que es
puguin arribar a portar a terme, relatives a la proposta del present treball fi de màster.
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