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3. Introducció  

Tal com es va descriure en la proposta, aquest TFM va dirigit a l’estudi i elaboració de les 
bases i criteris que ha de seguir el material didàctic necessari per impartir una unitat didàctica 
de tecnologies d’educació secundària. Centrat en una unitat concreta de 1r d’ESO, però amb 
directrius, conclusions i anàlisis enfocades a la metodologia general, partint d’una situació 
d’entrada observada en el pràcticum realitzat. 

La intenció inicial era, únicament, generar aquest material didàctic, útil, pràctic i de fàcil 
aplicació, per la unitat de “Els Materials” de Tecnologies de 1r, però la situació inicial i el context 
del problema plantejat, basat en el pràcticum, van fer variar lleugerament aquesta intenció, 
fixant com a punt importants les característiques i criteris que ha de seguir aquest material i no 
tant el material en concret. 

Malgrat aquesta puntualització i seguint la idea inicial, el centre acabarà rebent, si en tenen la 
necessitat, el resultat físic d’aquest TFM en forma de material didàctic per l’assignatura i la 
unitat comentada anteriorment, traient‐ne el màxim partit i proposant, potser, alguns canvis a 
curt i llarg termini per millorar i mantenir el nivell d’aprenentatge dels alumnes, en aquesta 
situació en concret, i extrapolant criteris per la resta d’activitats del curs. 

El fet que aquest centre tingui un repartiment d’alumnes per ritmes, o nivells d’aprenentatge, en 
les matèries instrumentals (català, castellà i matemàtiques) i experimentals (entre elles 
tecnologia) afectarà directament el plantejament, format, contingut i objectius del material que 
es realitzarà. I, per altra banda, els resultats obtinguts en l’anàlisi i criteris d’intervenció o 
aplicació d’aquest material, ja que s’investigarà en aquesta direcció. 

Es realitzaran, d’una banda, l’anàlisi exhaustiu de la situació de partida, per tal d’adequar el 
resultat final a la realitat existent, i per altra, les presentacions en format digital o paper per a 
cada sessió, així com, els treballs per realitzar, ja sigui via Moodle o no i, finalment, les 
pràctiques previstes a l’aula taller. Garantint que la matèria explicada cobreixi els continguts 
establerts al currículum i permeti l’assoliment de les competències, tant bàsiques com 
específiques, per part dels alumnes, però que, sobretot millori algun d’aquests factors: 

 Augmentar la motivació de l’alumnat de primer per la matèria de tecnologia 
 Millorar dels resultats acadèmics dels alumnes 
 Millorar les relacions entre alumnes 
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4. Definició i context del problema 

Centrarem la contextualització i la definició del problema en la situació de partida: el 
repartiment d’alumnes per ritmes, o nivells d’aprenentatge i les dificultats que això comporta en 
l’aspecte d’adequació del material didàctic, analitzant i qüestionant molt seriosament aquest 
recurs. Considerant com a factors molt importants la pedagogia, la metodologia, la sociologia, 
la psicologia i l’epistemologia. 

La situació de partida és la següent: 

Alumnes de 1r d’ESO, d’un institut situat a una població de les rodalies de Barcelona, d’un barri 
perifèric de la ciutat, és un centre de titularitat pública creat el curs 1995-1996 com a centre 
d’ESO, a conseqüència del mapa escolar derivat de la LOGSE, aprofitant les velles 
instal·lacions d’un dels dos centres de primària existents al barri. Ubicat en un entorn on el món 
de la cultura i l’educació acostumaven a ser una cosa llunyana per la gent del barri i on l’elevat 
índex d’atur i la manca d’expectatives escolars generen sovint rebuig escolar. 

Està considerat un centre CAEP (Centre d’Atenció Educativa Preferent) des de l’any 1997, 
l’equip directiu al càrrec va fer la demanda a la delegació, degut a les dificultats socials, 
culturals i econòmiques de les famílies de l’alumnat, i se li va concedir. D’aquesta manera el 
centre pot atendre l’alumnat amb unes condicions especials. 1 

El criteri triat per a l’agrupament són els ritmes d’aprenentatge. De tot el curs de 1r (2 línies) es 
fan tres agrupaments (R1, R2 i R3), afectant a les àrees de llengua catalana, llengua 
castellana, matemàtiques, ciències socials, ciències experimentals i tecnologia, és a dir, a la 
gran majoria d’hores que estan al centre, a més de les tutories, que també estan organitzades 
així: hi ha un tutor de grup per cada ritme i dos tutors individuals que fan el seguiment de  la 
meitat d’alumnes de cada grup. 

Prenent com a punt de partida les experiències, comentaris i informacions obtingudes al 
pràcticum i des del punt de vista del professorat i equip docent existent, es fa una breu 
descripció seguint les característiques que en destaquen, en general i per cadascun del ritmes.  

Aquest curs de primer, després d’haver fet una estada llarga al centre, des del mes de 
Novembre fins al mes de Juny, i d’haver pogut intercanviar impressions i opinions amb la resta 
d’equip docent, ha resultat ser un curs difícil. El professorat el considera un grup complicat i 
conflictiu, amb alumnes amb molts problemes familiars i personals que afecten directament al 
seu rendiment acadèmic i a la seva conducta. 

1r R1: 

Grup d’aproximadament 30 alumnes, amb un nivell d’aprenentatge mitjà-alt. Alumnes contents, 
motivats i interessats en les matèries que se’ls imparteix. S’interessen per entendre el que se’ls 
explica o se’ls demana i procuren estar a punt el dia de l’examen, tot i que no consideren la 
tecnologia una matèria tan important com les matemàtiques o alguna altra. 

Cal puntualitzar que en aquest grup sovint, sempre que les seves condicions personals son 
favorables i el tipus de sessió que es desenvolupi ho permeti, hi ha un alumne de la USEE, 
acompanyat de l’especialista corresponent, a l’aula. 

                                                      

1 IES ON ES CONTEXTUALITZA EL TREBALL. Projecte Educatiu del Centre. Elaborat durant 
el curs 2001-2002.  
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1r R2: 

Grup d’aproximadament 20 alumnes, amb un nivell mig-baix d’aprenentatge, amb molts 
problemes de conducta i dificultats de concentració. Alumnes rebels per naturalesa, sense cap 
interès o motivació per les matèries que s’imparteixen. És difícil aconseguir cridar la seva 
atenció cap allò que s’explica. Generalment prefereixen treballar amb l’ordinador o a l’aula taller 
enlloc de l’aula ordinària. 

Cal puntualitzar que en aquest grup sovint falten més de tres o quatre alumnes, degut a 
l’expulsió temporal per acumulació de fulls d’incidències o pel fet de prioritzar la necessitat 
d’ajudar els de casa a l’assistència al centre (absentisme escolar molt alt).  

1r R3 

Grup d’aproximadament 12 alumnes, amb un nivell d’aprenentatge baix. Aquest grup és una 
mena de barreja d’alumnes amb problemes d’aprenentatge molt greus per diferents motius: 
alumnes nouvinguts, alumnes amb necessitats educatives especials, alumnes amb falta de 
motivació o gran desinterès sense cap motiu aparent, alumnes amb problemes familiars greus. 

Cal puntualitzar que aquest grup té tres alumnes que fan, sempre que hi són tots tres, que no 
funcioni tot el grup classe. Aquests tres alumnes no seguiran junts de cara al curs vinent, “es 
prendran les mesures adequades”, segons m’ha informat la tutora, “per que així sigui”. 

Un altre dels factors importants a ressaltar a l’hora de definir la situació inicial, com a 
condicionant directe del resultat final, però no tant com a proposta genèrica, és el funcionament 
amb plataforma Moodle del centre, que fan servir tant els docents com els estudiants. I també 
el fet que podem considerar que l’alumne pot fer ús de l’ordinador personal, com a mínim, una 
hora a la setmana de la matèria de tecnologia. 

5. Descripció de la solució 

Amb la situació de partida plantejada, no es proposa una solució concreta, de fet, la solució 
seria trobar l’origen del problema. Es presenta un procés d’anàlisi, en el qual es presentaran 
uns material i unes metodologies concretes, uns resultats i una proposta d’actuació per tal de 
millorar aquesta situació inicial, coneixent les principals disfuncions i dificultats que afecten 
l’aprenentatge d’aquest grup d’alumnes. Parlem de la generació d’un material didàctic que 
aconsegueixi: 

 Augmentar la motivació de l’alumnat de primer per la matèria de tecnologia 
 Millorar dels resultats acadèmics dels alumnes 
 Millorar les relacions entre alumnes 

Per tal de fer una proposta de solució s’ha tingut en compte les diferents bases que ens ha 
donat el màster, així com la lectura de diversos articles i llibres referenciats a la bibliografia.  

Així doncs, després del primer semestre del màster, amb assignatures com “Aprenentatge, 
conducta i desenvolupament de la personalitat”, “Societat, família i educació” o “Organització 
escolar: contextos educatius i participació”, en les quals se’ns mostraven casos pràctics i 
situacions singulars basades en fets reals i se’ns guiava cap a la resolució o anàlisi dels 
mateixos; la lectura d’articles amb orientacions sobre la situació actual del sistema educatiu, les 
bases del mateix i la pràctica a les aules, referenciant l’aprenentatge dialògic i els grups 
interactius de treball i veient les reaccions inicials dels alumnes en el plantejament de la unitat 
didàctica proposada en el pràcticum, el procediment, que, d’altra banda, és el més lògic que 
podia prendre per poder proposar una solució, serà el següent: 

1- Descripció ampliada de la situació inicial. Des del punt de vista de la conducta i la 
personalitat dels grups. 
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2- Aplicació de la unitat didàctica. Inici del procés d’aplicació de la unitat didàctica, en 
cadascun dels 3 ritmes, focalitzant la reacció dels alumne, partint del fet que el material 
generat per impartir la unitat didàctica és el mateix en els tres ritmes. 

3- Modificacions d’aplicació de la unitat didàctica per adequar-lo a la situació real, en 
funció de les reaccions de cadascun grups d’alumnes. 

4- Resultats obtinguts del procés d’aplicació de la unitat didàctica.  
5- Valoració general del procés de la unitat didàctica  

 Procés seguit per la obtenció de resultats 

En general, i per facilitar l’anàlisi del grup, descriurem les conductes i comportaments seguint la 
separació per ritmes, tal com està marcat en l’assignatura de tecnologies del centre, que és on 
s’ha pogut passar més hores i observar-ne els detalls.  

En aquest cas la descripció dels grups serà merament basada en la observació del 
comportament del conjunt d’alumnes, sense tenir present els comentaris o valoracions fets pel 
professorat del centre. S’analitzarà com una conducta de grup, la sinergia2 que es genera i el 
comportament general envers la situació ensenyament/aprenentatge. 

 Descripció ampliada de la situació inicial 

1r R1:  

Aquest grup funciona de manera diferent en funció del docent que imparteix la classe. 
Necessiten cert grau d’Autoritat agressiva per part del professor per donar una resposta o un 
seguiment del desenvolupament de la sessió. 

La manera més habitual d’iniciar l’hora de tecno, segons el que he observat, és la següent: 

- Els alumnes esperen fora de l’aula perquè o venen del pati o és primera hora de la 
tarda dels dimarts 

- La professora arriba, obre l’aula i entren tots 
- La professora fa un crit per cridar l’atenció de tots i demana silenci i ordre 
- En cas que hi hagi desdoblament, la meitat del grup va a l’aula de tecno, en cas 

contrari tots es queden a l’aula ordinària. 
- A partir del silenci inicial la professora passa llista i es disposa a iniciar la classe 
- Si hi ha algun alumne esverat o que fa més soroll del compte s’utilitza l’amenaça amb 

un full d’incidències o l’expulsió a l’aula de guàrdia per tal de controlar-lo. 

En la meva experiència personal, a part del que he comentat abans, he pogut observar que els 
dos grups del desdoblament són diferents. Un és com més humil, amb necessitat de les 
instruccions i consells del professor, sobre tot a nivell pràctic, que és quan es desdoblen. L’altre 
és més autosuficient, en principi ho veuen tot molt fàcil però només és una sensació temporal, 
que dura un lapse molt curt de temps, i, finalment, també accepte el consell i ajut del docent. 

Hem de tenir en compte, també, que és un grup molt nombrós, són 31 alumnes (tenint en 
compte el noi de la USEE), i això afecta, evidentment, al comportament global. Saben que el 
professor no pot estar pendent de tot, no pot controlar-los a tots i entre uns i els altres 
aconsegueixen, a vegades, entretenir-se i parlar. La clau, en aquell moment és comentar 
alguna cosa important en relació a l’examen, els deures o a algun dossier o fitxa que hauran 
d’entregar, aleshores sí, paren atenció i es pot reprendre el ritme de la sessió. 

                                                      

2 La sinergia com a integració d'elements que dóna com a resultat quelcom més gran que la 
simple suma d'aquests elements, és a dir, quan dos o més elements s'uneixen sinèrgicament 
creen un resultat que aprofita i maximitza les qualitats de cadascun dels elements.  
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En general, són alumnes acostumats a rebre molta informació que hauran de repassar a casa i 
estudiar per l’examen. Estan acostumats a memoritzar llistes, conceptes, definicions, etc. 
encara que no els agradi, i molt poc avesats a fer raonaments lògics o aplicar la iniciativa 
pròpia per la resolució de les situacions. 

1r R2: 

Aquest grup funciona sempre igual, sigui quin sigui el professor que tenen, el que canvia la 
dinàmica del grup és el tipus d’activitat que es proposa per fer la classe. Sense oblidar que el 
professorat sempre actua de manera autoritària amb tot el primer perquè tenen el concepte de 
“grup conflictiu” molt interioritzat, només segueixen bé les activitats que comporten un cert 
nivell d’atenció variat, les classes magistrals amb projecció a la pissarra i explicacions amb 
documentació per memoritzar no funcionen mai, entren en un estat de desmotivació permanent 
i no es concentren en el que s’explica, estan com absents. 

El desenvolupament habitual d’una sessió amb aquest grup és el següent: 

- Els alumnes esperen fora de l’aula si venen del pati, o dins si és un dijous a la tarda (el 
professor d’abans ja no ha pogut més i ha marxat 2 minuts abans que soni el timbre, 
per tant, quan s’arriba a l’aula els alumnes ja estan molt esverats i costa molt calmar-
los) 

- Immediatament pregunten quin dels dos grups va al taller o si treballaran amb els 
portàtils. 

- Segons la sessió que hi hagi preparada la resposta del professor és una o una altra, el 
cas és que costa molt que seguin i es calmin per començar. Un recurs fàcil per 
aconseguir això és utilitzar els portàtils, aleshores sí, es calmen, agafen cadascú el seu 
ordinador i pregunten què cal fer. (pocs cops es connecten on no toca, normalment 
demanen de fer-ho els darrers 5 minuts si l’activitat que es proposa no els “abdueix” 
suficientment) 

- Amb aquest grup, les amenaces o expulsions de l’aula no funcionen. Els alumnes se 
senten més importants o líders de grup si se’ls hi imputa un càstig. 

Aquest grup no és tan nombrós i a més s’ha procurat fer desdoblament les dues hores de 
tecnologia, ja sigui per anar a l’aula taller o per treballar en dues aules ordinàries de forma 
paral·lela. Per tant, és més fàcil de controlar, de tenir els alumnes ubicats estratègicament en 
l’espai de l’aula i d’atendre’ls com toca en els seus dubtes. 

En general, són alumnes acostumats a no fer cas de la informació que es rep a l’aula. Estan 
acostumats a no estudiar i a no saber que se’ls hi demana en els exercicis de classe, però 
quan es tracta d’utilitzar les TIC o anar al taller mostren una iniciativa personal important, saben 
decidir què prefereixen i proposen alternatives o activitats extres a les activitats programades 
sempre i quan les hagin acabat. 

1r R3: 

Aquest grup no funciona. És un grup més heterogeni dels tres, malgrat l’han volgut fer 
homogeni, ha quedat molt desequilibrat. 

D’una banda hi ha tots els alumnes nouvinguts al centre que necessiten un temps d’adaptació i 
d’aprenentatge de la llengua, principal motiu pel qual no poden adquirir coneixements nous. 

D’altra banda hi ha tots els alumnes més conflictius de primer. Tots els que tenen problemes de 
conducta greus, que ja han assumit un rol d’element disruptiu, i han estat tan estigmatitzats per 
l’equip docent i pels docents del centre, en general, que no troben alternativa a la seva manera 
de fer. Aquests bàsicament són 3. 

I, finalment, també hi ha alumnes amb poques habilitats, amb limitacions i dificultats cognitives, 
però amb molta voluntat i ganes de superació personal. 
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El desenvolupament habitual d’una sessió amb aquest grup acostuma a ser la següent: 

- Els alumnes esperen fora de l’aula, tan si venen del pati com si no, sempre procuren 
estar fora de l’aula. 

- La professora arriba i els fa entrar al mateix temps que ella. 
- Mai saben si han d’anar a taller o si es queden a l’aula, per tant, gairebé mai porten la 

llibreta o el material necessari per seguir la classe. (quan hauria de ser al rebés) 
- Si fan servir els portàtils, sempre ho han fet amb més d’una persona adulta a l’aula, per 

evitar problemes i poder controlar molt més cadascun dels nois. 
- Normalment hi ha tres alumnes que no segueixen la classe i fan tots els possibles per 

que la classe els segueixi a ells. Això es resol el dia que falla un o dos dels tres perquè 
la complicitat només és completa quan hi són tots tres. 

- Ja sigui explicació, taller o ordinador aquests tres elements no segueixen. Cal intentar 
que no desequilibrin la resta del grup i que, al menys els altres, puguin treballar. 

- Amb aquest grup el càstig o expulsió de l’aula és una constant, però no és la solució al 
problema. 

Aquest grup només és de 12 alumnes, per tant poden anar sempre junts, no es fa mai 
desdoblament. 

En general, són alumnes acostumats a no fer cas de la informació que es rep a l’aula. Estan 
acostumats a no estudiar i a no saber que se’ls hi demana en els exercicis de classe. Sempre 
fan un examen pensant que el suspendran. Tenen molt assumida l’etiqueta d’R3 com a 
classificació negativa, l’accepten sense més i creuen que són inferiors a la resta de companys. 
Per això, segurament, el seu comportament fora de l’aula és tan exagerat i violent. 

 Aplicació de la unitat didàctica 

Partint d’aquestes observacions i anàlisis, es planteja la unitat didàctica mitjançant 
metodologies diferents a les que s’han vist al centre, que bàsicament, com ja he comentat 
abans, es limiten a les classes magistrals i, com a molt, la utilització de portàtil per fer exercicis 
interactius via internet. Es prova d’aplicar tècniques estudiades al màster amb l’objectiu 
d’observar-ne la reacció i evitar o superar els problemes detectats i, evidentment, aconseguir 
que l’alumnat assimili els continguts de la unitat didàctica. Així mateix, partint dels textos llegits 
s’intenten aplicar dinàmiques de grup diferents a les que els alumnes estan acostumats, 
intentant accentuar l’aprenentatge dialògic. 

La previsió inicial de 5 setmanes per donar tota la unitat es va haver d’allargar per la gran 
quantitat de dilluns festius que hi ha els mesos d’abril i maig i les sortides que es realitzen al 
centre quan comença el bon temps. 

El repartiment horari de l’assignatura és el següent: 

Cada alumne té una setmana una hora de classe a l’aula ordinària i una hora de classe a l’aula 
taller i la setmana següent dues hores a l’aula ordinària. Exceptuant els R3 que poden anar una 
hora a l’aula ordinària i una hora a l’aula taller cada setmana, ja que són molt poquets  

Seguint els horaris següents: 

PRIMER R1: Dimarts de 15:30h a 16:30h (aula). Divendres de 12h a 13h (1/2 grup aula-1/2 
grup taller) 

PRIMER R2: Dilluns de 10:30h a 11:30h (desdoblament aula). Dijous de 16:30h a 17:30h (1/2 
grup aula-1/2 grup taller) 

PRIMER R3: Dimarts de 16:30h a 17:30h (aula o taller). Dijous de 12h a 13h (aula o taller) 
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Així doncs, a nivell de programació s’agrupa l’apartat que parla de continguts, objectius i 
competències, que són establerts al currículum i han de ser iguals per tots els ritmes, i  es fa 
una divisió per ritmes a nivell de seqüència didàctica, activitats i criteris d’avaluació, per poder 
trobar-hi algun tipus d’avantatge, si finalment n’hi ha algun, o fer-ne les puntualitzacions 
corresponents. Tot i que cal remarcar que l’objectiu és aconseguir per tothom el mateix nivell 
de coneixements, a part dels 3 objectius anomenats anteriorment: 

 Augmentar la motivació de l’alumnat de primer per la matèria de tecnologia 
 Millorar dels resultats acadèmics dels alumnes 
 Millorar les relacions entre alumnes 

Les taules de programació i seqüència didàctiques en un principi són les de les pàgines 
següents: 
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Il·lustració 1. Programació didàctica. Unitat: Els Materials 
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Il·lustració 2.- Seqüència didàctica. Unitat: Els Materials
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Il·lustració 3.- Seqüència didàctica. Unitat: Els Materials (continuació) 
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La idea inicial va ser la d’aplicar metodologies apreses al llarg del màster, ampliades i 
analitzades més extensament mitjançant articles i llibres que aprofundien en el tema. La 
intenció era sortir de la pràctica habitual observada fins aleshores a les sessions d’aula i 
aprofitar al màxim els recursos que oferia el centre: ordinadors, pantalles digitals, l’aula taller, 
etc. 

o METODOLOGIES DOCENTS UTILITZADES 

1. Anàlisi d’objectes3 

 Metodologia que accedeix al coneixement tecnològic, usada pels tecnòlegs 
professionals, i per tant escaient a l’ensenyament de la tecnologia de l’ESO. 

 L’anàlisi d’objectes consisteix en observar i manipular un objecte, per part de l’alumne, 
per obtenir informació i coneixements tecnològics dels elements que el componen i de 
l’objecte com un tot. 

 Aquesta metodologia posa en contacte l’alumne i l’objecte d’aprenentatge. És l’alumne 
qui accedeix als coneixements a partir de la seva activitat mental, manipulativa i 
sensitiva. 

 Aquesta metodologia substitueix parcialment les explicacions del professor, i permet a 
l’alumne experimentar. 
 

 S’ha aplicat en tots tres ritmes mitjançant fitxes d’observació d’objectes quotidians, 
potenciant el fet de fixar-se en els materials que composaven aquests objectes, 
concepte nou per tots els alumnes. Una fitxa d’exemple seria la següent: 
 

 

Il·lustració 4.- Fitxa exemple d'observació d'objectes 

                                                      

3 J. DOMINGO. Aprenentatge i Ensenyament de la Tecnologia a Secundària II. Metodologies 
d’aprenentatge. Curs 2011-2012 
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Posteriorment, a la prova d’avaluació de conceptes també sortia aquesta pràctica, amb 
objectes diferents. 

2. Treball cooperatiu o puzle4 

 L’Aprenentatge Cooperatiu és un terme genèric que es per refereix a un grup de 
procediments d’ensenyament que parteixen de l’organització de la classe en petits 
grups  heterogenis on els estudiants treballen conjuntament de forma coordinada entre 
si per resoldre tasques acadèmiques i aprofundir en el seu propi aprenentatge. 

 Hi ha elements que fan de l'aprenentatge cooperatiu una eina útil. Permet que els 
estudiants quedin immersos en la dinàmica de la classe; aquesta immersió els 
possibilita, entre d’altres coses: 

o Estar atents 
o Respondre les preguntes dels companys 
o Formular preguntes als companys 
o Fer informes conjunts amb altres companys 
o Discrepar de les idees dels demés 
o Mantenir una posició 
o Reconèixer i acceptar els punts de vista dels demés 
o Reconèixer les pròpies limitacions 
o Plantejar-se preguntes 

 S’ha aplicat, només a l’R1, per qüestió de nombre d’alumnes que poden participar en 
una activitat com aquesta. Els d’R2 sempre estan desdoblats i no són prou nombrosos, 
igual que l’R3 com per poder aplicar aquesta metodologia.  

 S’ha fet un repartiment de fitxes referents als tipus d’unió i d’acabats de la fusta. Els 
conceptes han quedat clars i s’ha comprovat això en el resum-reflexió final conjunt fet 
amb tot el grup. 

3. Experimentació directa5  

 Metodologia que permet l’aprenentatge per descobriment. Aquest tipus d’aprenentatge 
atribueix una gran importància a l’activitat directa dels estudiants sobre la realitat. 
Aquesta metodologia permet, entre d’altres possibilitats:  

o L’aplicació pràctica dels coneixements i la seva transferència a diverses 
situacions.  

o L’aprenentatge per penetració comprensiva. L’alumne experimentat descobreix 
i compren el que és rellevant, les estructures. 

o La pràctica de la inducció: d’allò concret a allò abstracte, dels fets a les teories 
o La utilització d’estratègies heurístiques, pensament divergent. 

 S’ha aplicat a tots tres ritmes, en el que ha funcionat millor, evidentment, ha estat en el 
grup menys nombrós. A més nombre d’alumnes menys dinàmica és l’activitat i pot 
ocasionar moments de lentitud i, per tant, que algun alumne s’avorreixi. 

 S’ha aplicat en la sessió 1 i la sessió 2 de la seqüència didàctica i l’avaluació de 
l’assimilació d’aquests coneixements s’ha fet en la prova de la unitat. També, es pot 
considerar que la sessió 7, que parla de materials reciclats, on es proposava la 
realització d’un Calidoscopi, i que en realitat ha estat repartida en varies sessions 
pràctiques forma part d’aquesta metodologia, partint d’un dossier que feia una mica de 
guia calia que ells mateixos anessin experimentant i investigant de manera pràctica i 
ajudats d’un ordinador per aconseguir l’objectiu. A continuació es presenta part del 
dossier que es va facilitar a l’alumnat: 

                                                      

4 J. DOMINGO. Aprenentatge i Ensenyament de la Tecnologia a Secundària II. Metodologies 
d’aprenentatge. Curs 2011-2012 

5 CONCEPCIONES SOBRE LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE. Al web: 
http://maestrosymaestras.blogcindario.com/ficheros/documentos/concepciones_sobre_proceso
s_de_aprendizaje.pdf 
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Il·lustració 5.- 4 fulls del dossier per la Construcció i 
Utilització d'un CALIDOSCOPI  
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 Modificacions d’aplicació de la unitat didàctica 

Al llarg del desenvolupament de la unitat didàctica, als tres ritmes diferents de 1r d’ESO de 
manera simultània, he aplicat la pràctica reflexiva. Ja sigui per completar el dossier del 
pràcticum, on se’ns demanava aquesta anàlisi, com també per millorar-ne els resultats de 
forma progressiva, sense haver d’esperar al final per aplicar-hi modificacions. 

Aquestes modificacions no han estat motivades precisament pel fet que es tractessin de ritmes 
diferents, més aviat al contrari. Tractant tot el primer com a grup heterogeni, considerem 
alumnes de la mateixa edat que, en el fons, tenen uns interessos i unes bases acadèmiques i 
socials molt semblants, el que canviava molt substancialment era el nombre d’alumnes de cada 
grup. 

Així doncs, s’ha fet el procés de pràctica reflexiva en diferents direccions, de l’R1 cap a l’R3, de 
l’R2 cap a l’R3, de l’R3 cap a l’R1, etc. I també dins el mateix ritme, d’un dia per l’altre. 

Tot seguit es fa un resum de 2 cicles reflexius, un per una classe teòrica i l’altre per una classe 
pràctica en cadascun dels ritmes, acompanyats, finalment, i remarcant-ho com a fita, el perquè 
dels canvis o les conclusions parcials a les que he anat arribant. 

a. SESSIÓ TEÒRICA 

Sessió 1 – TOCAR I VEURE MATERIALS (DILLUNS 16/04/2012) 

Fase 1: Actuació concreta a R2 

He arribat puntualment a l’aula amb la caixa plena de materials, però els alumnes estan 
acostumats a fer sessió amb portàtil els dilluns, els he hagut de convèncer que valia la pena 
avui no fer-los servir perquè em fessin una mica de cas amb els materials. 
Hem anat fent les fitxes i explicant els materials d’un en un entenent el que calia, però no hem 
seguit l’ordre previst en la presentació que havia preparat, no recordava que hi havia un ordre 
lògic i important. 
No hem tingut temps de fer la fitxa, ha quedat de deures per casa. 

Fase 2: Procés de conscienciació 

Hem començat la classe una mica tard pel tema justificació del fet de no utilitzar els portàtils en 
aquella sessió.  
He donat un ordre aleatori als materials quan prèviament ja n’havia pensat un que funcionava, 
tant a nivell de característiques com de propietats de cadascun d’ells.  
Són més lents del que preveia a fer la observació i omplir la fitxa.  
He remarcat que era molt important fer la fitxa que havia quedat com a feina per casa. 

Fase 3: Anàlisis dels aspectes susceptibles de canviar 

‐ Plantejar l’activitat com un moment especial i no haver de justificar el canvi, proposar-
ho com una activitat positiva. 

‐ Tenir preparat el material multimèdia abans de començar la classe (sempre que es 
pugui fer abans) 

‐ Seguir l’ordre de les diapositives previstes, que així tot va lligat i és més fàcil d’explicar. 

Fase 4: Cercar alternatives i crear nous mètodes 

‐ Caldria tenir el material preparat damunt la taula abans que ells entrin a l’aula. 
‐ L’ordinador, la pantalla i el projector han d’estar encesos quan ell entrin a l’aula. 
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‐ Confiar més en la reflexió cronològica prevista a casa, tot es veu molt més clar 
quan s’està relaxat. 

Fase 5: Aplicació dels nous mètodes i avaluació 

En el grup de 1r R1 (demà) puc intentar evitar les mancances detectades en aquesta sessió i 
podré aplicar les millores proposades. 

Sessió 2 ‐ TOCAR I VEURE MATERIALS (DIMARTS 17/04/2012) 

Fase 1: Actuació concreta a R1 

He arribat puntualment a l’aula amb la caixa plena de materials, però els alumnes estan 
acostumats a entretenir-se els dimarts a primera hora de la tarda abans de començar a 
escoltar. 
Com que hi havia 30 alumnes he repartit una peça de material per cada dos alumnes i hi havia 
algun material repetit. 
Estaven molt esverats i hem anat força lents, estaven molt xerraires i ells mateixos es 
molestaven i paraven la classe. Ha quedat la fitxa d’anàlisi d’objectes com a deures per casa. 

Fase 2: Procés de conscienciació 

Hem començat la classe una mica tard, habitual en els dimarts a la tarda. 
Hem seguit l’ordre que marcava l’ordinador (la programació didàctica prevista), tot i que això 
feia que anéssim una mica més lents perquè els que estaven despistats no seguien ni les 
projeccions.  
Són molt més ràpids fent la observació i omplir la fitxa que els de l’R2.  
He remarcat que era molt important fer la fitxa que havia quedat com a feina per casa. 

Fase 3: Anàlisis dels aspectes susceptibles de canviar 

‐ Quan em desplaçava per l’aula els alumnes procuraven comportar-se. Cal recordar 
això alhora de pretendre atenció per part de l’alumne.  

‐ Saber-se els noms dels alumnes de memòria ajuda molt alhora de cridar l’atenció. Es 
guanya autoritat i respecte. 

Fase 4: Cercar alternatives i crear nous mètodes 

‐ Desplaçar-me més per l’aula, i poder cridar pel nom a cadascun dels alumnes de 
l’aula.  

Fase 5: Aplicació dels nous mètodes i avaluació 

S’han tingut en compte els aspectes millorables de la sessió anterior, seguint l’ordre marcat per 
la programació prevista a casa. El resultat ha estat positiu malgrat que han sortit altres 
aspectes a millorar que no es podien tenir en consideració en un grup de pocs alumnes com 
era l’R2. 
En el grup R3 de dijous vinent podré procurar evitar els aspectes que no han funcionat en les 
dues anteriors. 

Sessió 3 ‐ TOCAR I VEURE MATERIALS (DIJOUS 19/04/2012) 

Fase 1: Actuació concreta  a R3 



MATERIAL PER UNITAT DIDÀCTICA  DE 1r ESO.  ELS MATERIALS.  18 

Vista l’experiència en les dues altres sessions i considerant el grup on havia d’impartir-la he 
començat amb una calma especial. 
Un cop tots estaven asseguts he tret els materials, he fet que se’ls anessin passant i aquest 
cop descrivíem les característiques observades dels materials entre tots i un d’ells prenia nota 
del que es deia. 
Tots volien col·laborar com a anotadors i tots tenien un cert interès en rebre els materials que 
anaven passant.  

Fase 2: Procés de conscienciació 

A l’adaptar la sessió al ritme dels alumnes i no al revés hem anat molt lents. Les fitxes 
s’omplien d’una en una en lloc de totes alhora com en els altres grups. Però els materials que 
s’han treballat han quedat molt clars i s’ha seguit l’ordre de la programació prevista. 
Els deures per casa han sigut 3 exemples dels 5 materials treballats en aquesta sessió. 

Fase 3: Anàlisis dels aspectes susceptibles de canviar 

‐ Cal fer una llista de prioritats a l’hora de decidir el temari imprescindible per aquest grup 
d’alumnes, amb la previsió que mai fan els deures i que, per tant, el que quedi pendent 
no es farà. 

Fase 4: Cercar alternatives i crear nous mètodes 

‐ El desplaçament per l’aula fa que centrin l’atenció. 
‐ Un cop observa el material que toca ja es poden tornar a desar, per evitar que es 

trenqui, que es perdi o que hi hagi accidents. 

Fase 5: Aplicació dels nous mètodes i avaluació 

He après a no posar-me nerviosa si no tenim temps de fer tot el temari que tocava. Cal ajustar 
una mica el temps a la realitat, a mesura que ens anem adaptant els uns amb els altres anirà 
funcionant més bé. 

b. SESSIÓ PRÀCTICA 

Sessió  1  –    EL  PROCÉS  TECNOLÒGIC.  CONSTRUCCIÓ  D’UN  CALIDOSCOPI  AMB MATERIAL 
RECICLAT (DIJOUS 26/04/2012) 

Fase 1: Actuació concreta a R2 

He arribat puntualment a l’aula, he repartit els dossiers i han agafat el seu portàtil. 
Els he explicat quina era la tasca concreta que se’ls demanava, he intentat que llegissin i 
realitzessin els dos primers punts del dossier, no ho he aconseguit. Finalment ho hem fet junts, 
però ja estaven una mica nerviosos i han seguit ells sols amb el punt número 3. 
Al finalitzar la classe hem recollit els portàtils i he recordat que havien de portar el dossier, sens 
falta, el proper dia de taller. 

Fase 2: Procés de conscienciació 

Els alumnes han començat la classe entusiasmats, pensant que no anaven al taller però que 
farien servir els portàtils i els ha agradat molt la idea. 
Quan intentava explicar el que havien de fer se’ls hi feia una muntanya, no ho entenien o no 
escoltaven, no paraven prou atenció. 
Els ha costat molt llençar-se al punt número 3 tots sols. 

Fase 3: Anàlisis dels aspectes susceptibles de canviar 
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‐ El fet de tenir el portàtil sobre la taula al mateix temps que jo explicava el que havien de 
fer no ha estat una bona idea. No es concentraven en el que jo deia. 

‐ La iniciativa personal no és un dels punts més desenvolupats en aquests alumnes. Els 
costa molt saber decidir les coses per ells mateixos. Cal potenciar-la. 

Fase 4: Cercar alternatives i crear nous mètodes 

‐ L’ordre d’entrega de les eines i el material que han de fer servir dependrà de la 
necessitat, a mesura que comencen a necessitar-lo el poden anar obtenint: 
primer el dossier, amb la lectura dels punts importants, per arribar al punt que 
han de resoldre ells sols, amb el portàtil, i després els portàtils perquè els 
necessiten. 

‐ Se’ls ha d’animar a cercar solucions alternatives a les proposades en els 
dossiers, lloant la originalitat i explicant a la resta les diferents opcions que hi ha. 
Estan massa acostumats a ser guiats per un sol camí. 

Fase 5: Aplicació dels nous mètodes i avaluació 

En el grup de 1r R1 (demà) puc intentar evitar les mancances detectades en aquesta sessió i 
podré aplicar les millores proposades. 

Sessió  2  –    EL  PROCÉS  TECNOLÒGIC.  CONSTRUCCIÓ  D’UN  CALIDOSCOPI  AMB MATERIAL 
RECICLAT (DIVENDRES 27/04/2012) 

Fase 1: Actuació concreta a R2 

He arribat puntualment a l’aula, he repartit els dossiers i hem deixat els portàtils als carros. 
Els he explicat quina era la tasca concreta que se’ls demanava, hem llegit i realitzat els dos 
primers punts del dossier, n’hem fet un resum i hem aclarit els dubtes i han seguit ells sols amb 
el punt número 3, tasca per la que calia que agafessin els portàtils. 
Al finalitzar la classe hem recollit els portàtils i he recordat que havien de portar el dossier, sens 
falta, quinzenalment, al mateix temps que havien de portar el material que ells mateixos havien 
trobat com a necessari per l’activitat. 

Fase 2: Procés de conscienciació 

Els alumnes han començat la classe molt animats, els ha agradat molt el dossier, pensant que 
no haurien de copiar, com sempre, a la llibreta. Han vist de seguida que no seria una classe 
ordinària encara que no estiguessin al taller. 
Els he pogut explicar, molt més pausadament què calia que fessin, sense portàtils sobre la 
taula. M’han escoltat i hem començat a llegir el primer punt. Un cop entès el primer punt hem 
passat al segon, i quan han arribat al tercer, entre tots, hem decidit que necessitaven els 
portàtils i els han anat agafant. 

Fase 3: Anàlisis dels aspectes susceptibles de canviar 

‐ Demanaven constantment ajut per saber quines pàgines web havien de visitar per 
trobar la informació. No entenien que havien de ser ells mateixos i les seves idees les 
que els guiessin. Potser caldria guiar-los en aquest procés sense donar-los la solució 
directament. 

Fase 4: Cercar alternatives i crear nous mètodes 

‐ Es proposa pautar més concretament el procés de recerca a Internet, però no 
donant la resposta, únicament per poder seguir el seu propi camí. 
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‐ És important fer un recull d’idees i resum de conclusions els últims 5 minuts de 
classe, després d’haver recollit els ordinadors. 

Fase 5: Aplicació dels nous mètodes i avaluació 

Les mancances detectades en la sessió 1 han permès que no es repetissin els errors i poder 
treballar més tranquil·lament i a bon ritme en la resta de sessions. 
Les dificultats detectades en el seguiment del dossier i de les tasques que se’ls encomana 
també m’ha fet reflexionar sobre la sessió que toca fer a l’R3, concloent que no seguirem el 
mateix dossier. Es passarà directament a la recerca d’Internet i la presa de dades personals per 
la construcció del Calidoscopi. 

 Resultats obtinguts de l’aplicació de la unitat didàctica 

Després de les reflexions, les correccions i els canvis adients s’ha acabat d’impartir la unitat 
didàctica dels Materials. 

Els resultats obtinguts han estat els següents: 

o DE LES METODOLOGIES APLICADES: 

‐ En general, els alumnes quedaven sorpresos de la manera de plantejar les classes. Els 
primers 5 minuts, en general, observaven. Miraven el material que la professora 
entregava o mostrava i esperaven les explicacions o pautes que havien de seguir. 

‐ Sempre es procurava arribar a un consens a nivell  de definicions de conceptes o de 
valors i resultats trobats per cadascun d’ells. Això provocava un cert “debat” o diàleg 
entre els alumnes i el professor (el professor, generalment feia de moderador, 
accentuant els punts importants de la conversa) 

‐ Les metodologies d’observació d’objectes i la d’experimentació directa els han agradat 
molt. Són, com a adolescents, observadors curiosos i experimentadors intuïtius per 
naturalesa (fins a nivells temeraris, en alguna ocasió). Després, però, cal fer una 
reflexió sobre la sessió, on es pugui fer un recull, plasmat en forma de fitxa, d’imatge o 
de gràfic, perquè en puguin tenir un referent fàcil de recordar de cara a l’avaluació final 
de la unitat. 

‐ La metodologia de puzle també els ha agradat molt. Evidentment que cal polir-la i 
millorar-la perquè la inexperiència, tant per part de l’alumnat com per part del 
professorat, ha fet que tot anés una mica més lent del que tocava. Però el fet de formar 
equips i de necessitar-se els uns als altres ha funcionat. Sobretot pel fet que els equips 
no eren triats per ells ni els habituals del curs. 

o DE LA PART TEÒRICA 

‐ Els alumnes d’R1 van fer una prova de la qual n’han obtingut bons resultats, únicament 
una alumna nouvinguda, amb problemes d’adaptació per les alçades del curs en les 
que ha estat traslladada, no ha superat el nivell mínim exigit. 

‐ Tots els alumnes d’R1, abans de la prova, estaven molt nerviosos perquè no sabien 
quin tipus de continguts haurien de saber explicar. (Tots ells portaven la llista de 
densitats dels materials estudiats a classe, com a element bàsic pel seu coneixement) 

‐ Els alumnes d’R2 van fer una prova igual a la d’R1 i han obtingut uns resultats molt 
satisfactoris, únicament dos alumnes no han superat el nivell mínim exigit.  

‐ Els alumnes d’R2 no estaven nerviosos abans de l’examen. 

‐ Els alumnes d’R1 van fer una prova igual a la d’R1 i R2 i salvant les distàncies, a nivell 
d’idioma dels nouvinguts i a nivell d’absentisme escolar, que no s’ha pogut corregir, han 
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obtingut uns resultats prou bons, no tant com els de R1 i R2, però si molt millors dels 
esperats. 

‐ Els alumnes d’R3 no recordaven que hi havia un examen el dia que el van fer, no s’ho 
havien apuntat a l’agenda. 

‐ Cal remarcar que tant a R2 com a R3 hi ha hagut 4 alumnes de cada grup que no van 
fer l’examen, però aquestes absències estaven totes justificades. A R2 hi havia un 
alumne amb el dit trencat, un altre que no ve mai els dimarts a la tarda perquè ajuda als 
de casa, i els altres dos estaven expulsats per acumulació d’incidències. A R3, dos dels 
alumnes que no van fer la prova va eren a l’aula però amb un comportament 
especialment difícil (van estar controlats per la tutora durant tota l’hora intentant que no 
destorbessin els altres), un altre alumne havia anat al metge a primera hora i l’altre 
alumne ha estat canviat de centre després d’un llarg procés d’expulsions i expedients 
per mala conducta. 

‐ En general, en el moment d’entregar l’examen, els tres grups es quedaven 
descol·locats, ja fos perquè pensaven que seria molt difícil, perquè no entenien que 
amb les activitats que havíem fet haguessin pogut aprendre res que es pogués 
preguntar en un examen, o per mandra de llegir bé els enunciats. 

‐ La prova sobre la que s’ha avaluat part dels objectius plantejats inicialment està adjunta 
en l’annex d’aquest treball. Així com la rúbrica d’avaluació de tota la unitat. 

Aquests són els resultats, de forma impersonal i objectiva de cadascun dels ritmes. 

Gràfic 1.- Quadre de resultats numèrics i percentatge dels mateixos 

R1 R2 R3 R1 R2 R3
1 9,40 9,10 7,25 5,50% 8,33%
2 9,30 8,35 6,70
3 9,30 8,05 6,65
4 8,90 7,65 6,45
5 8,75 6,95 6,25
6 8,75 6,95 4,90
7 8,70 6,85 4,70
8 8,60 6,40 0,50
9  (USEE) 8,60 6,30 -

10 8,55 6,20 -
11 8,55 6,15 -
12 8,45 5,80 -
13 8,45 4,65
14 8,45 3,80
15 8,40 -
16 8,20 -
17 8,15 -
18 8,10 -
19 8,10

20 7,85

21 7,70
22 7,65
23 7,60
24 7,50
25 6,70
26 6,65
27 5,90
28 5,70
29 5,45
30 5,00
31 4,70 3,22%

33,33%

25,00%

33,33%

9,68%

67,42%

19,35%

16,60%

44,40%

11,11%

22,22%
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Gràfic 2.- Percentatge de tot el curs de Primer 

o DE LA PART PRÀCTICA 

‐ La realització del Calidoscopi amb material reciclat ha estat un èxit. A part de la 
construcció del Calidoscopi, amb la corresponent valoració, hi havia un apartat en la 
prova escrita que els preguntava què els havia semblat la pràctica proposada. La gran 
majoria ho havia trobat molt interessant i divertit, quan dic la gran majoria vull dir que, 
únicament una alumna dels 31 de R1 ho va trobar avorrit perquè ja ho havia fet a 
l’esplai. Tots desitjaven que hi haguessin més activitats d’aquest tipus. A continuació hi 
ha un petit recull dels comentaris dels alumnes respecte l’activitat: 

 “M’ha semblat fàcil i divertit, fàcil perquè no m’ha costat de fer-ho, i m’ha semblat 
divertit perquè el resultat final m’ha semblat molt bé” 

 “M’ha agradat molt perquè m’ho he passat molt bé fent un calidoscopi, ha estat fàcil i 
m’ha agradat, espero que tornem a fer alguna cosa d’aquest tipus” 

 “M’ha semblat divertit, m’ho he passat molt bé. He tingut alguns problemes de mides... 
Però ha estat interessant i m’ha sortit molt maco amb la decoració ” 

 “Fàcil i interessant perquè mentre ho feia no m’avorria i m’entretenia” 

 “M’ha semblat interessant i divertit perquè t’ho passes bé fent-ho i no t’avorreixes. ÉS 
entretingut i després, com queda, és genial! (si et queda bé, clar)” 

 “M’ha semblat interessant perquè és el primer cop que construeixo un calidoscopi amb 
materials reciclats, m’ha agradat molt fer aquesta activitat, al principi va ser una mica 
complicat però finalment va ser fàcil” 

 “A mi, el calidoscopi, m’ha agradat i també m’ha semblat interessant perquè mai ho 
havia fet i tampoc he vist altres persones fer-ho. I, a part de tot això, a l’hora 
d’observar-lo és molt bonic.” 

 “A mi m’ha semblat interessant i difícil, interessant perquè hi poses molta concentració i 
al mateix moment t’esforces i ho passes bé, i difícil perquè és una mica complicat” 

 “Al principi, a l’hora de tallar, enganxar...ha sigut, o m’ha semblat, una mica difícil i 
avorrit, però més endavant m’ho vaig passar pipa.” 

 “Doncs la idea del calidoscopi m’ha semblat molt bona idea perquè és molt interessant i 
ens ho han donat tot molt ben preparat i adaptat per la nostra edat. Ha sigut molt 
divertit treballar amb la Mireia” 

 “M’ha semblat bastant complicat, però el resultat ha merescut la pena. M’ha semblat 
complicat perquè al principi el tub era massa llarg i el vaig haver de tallar, després em 
vaig equivocar al tallar el CD i vaig haver de fer-ho una altra vegada. Però, com ja he 
dit, després de l’esforç m’ha quedat un calidoscopi bastant “xulo”” 

‐ Cal remarcar, a part, que quan algun alumne acabava el seu calidoscopi s’oferia 
voluntari a ajudar al company que encara no l’havia acabat. Una reacció espontània de 
col·laboració molt important. 

EXCEL.LENT

NOTABLE

APROVAT
SUSPÈS
ABSENTS
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 Valoració general del procés de la unitat didàctica 

Considerant els resultats obtinguts en les proves i en la realització de l’activitat pràctica podem 
fer una valoració molt positiva del procés d’aquesta unitat didàctica. 

En general, podem dir que les metodologies proposades i les dinàmiques d’aula que es 
perseguien eren bastant adequades a l’alumnat que ens hem trobat. Tot i que, com s’ha 
puntualitzat anteriorment, en funció del nombre d’alumnes per aula no totes es poden aplicar a 
tots els grups. 

6. Resultats  

Valorant els 3 punts claus que ens havíem proposat millorar en l’aplicació d’aquest material 
podem comentar el següent: 

 Augmentar la motivació de l’alumnat de primer per la matèria de tecnologia 

Després de la primera classe amb cadascun dels grups, d’explicar-los que al llarg d’aquelles 4 
o 5 setmanes seria jo la que els explicaria la unitat i que finalment faríem un examen (sobre tot 
per poder tenir prou notes per avaluar bé el trimestre, de cara al centre), els alumnes no 
s’estranyaven al veure’m entrar a l’aula amb un material curiós per treballar. És més, venien 
mig encuriosits per saber com ho faríem aquell dia. Això es pot considerar com un cert 
augment de motivació per les classes de tecnologia, a part de, evidentment, l’encàrrec 
individual que se’ls hi havia fet de construir un calidoscopi amb material reciclat, que volien 
complir de totes totes. 

L’altre factor important que respon al grau de motivació per la matèria és l’absentisme escolar. 
Deixant a part els alumnes expulsats temporalment (una constant en el centre) o els casos 
especials o accidentals, tots els alumnes han assistit a pràcticament totes les sessions i, encara 
més significatiu, a la prova final. En el grup d’R3, per exemple, en l’avaluació del segon 
trimestre, hi havia 8 alumnes sense nota, és a dir que cap d’ells es va voler presentar al centre 
els dies dels exàmens. Resoldre el problema de l’absentisme escolar en aquest curs no era un 
dels objectius a millorar, però el fet que l’alumne no faci diferències entre un dia de classe 
normal i un dia d’examen és un factor molt indicatiu de millores en la motivació per 
l’assignatura. 

 Millorar dels resultats acadèmics dels alumnes 

Els resultat acadèmics dels alumnes han millorat substancialment. Tot i que aquests resultats 
no són directament associables a les metodologies o materials emprats, perquè potser era 
matèria més fàcil, menys abstracte o més pràctica que les treballades anteriorment, si que es 
pot dir que la transmissió de conceptes i continguts ha funcionat. 

 Millorar les relacions entre alumnes 

Les relacions entre alumnes, sobre tot a les sessions pràctiques, ha estat excel·lent. S’han 
ajudat, han compartit material (molts cops el material reciclat no respon com voldríem i se n’ha 
de fer servir més del que preveiem) i han volgut veure i observar el resultat obtingut pels altres, 
sempre valorant-lo i lloant-lo com a resultat excel·lent. 

En la realització de l’exposició final dels calidoscopis i les imatges que se n’extreuen hi va 
haver una perfecte demostració del treball en equip i de la capacitat de delegar, d’una banda, i 
assumir responsabilitats, de l’altra. 

A l’hora d’omplir la fitxa de característiques de materials i de realitzar exercicis d’observació 
d’objectes es va proposar de treballar en grups reduïts, entre 2 i 4 persones, segons el ritme, 
per economitzar el temps i els recursos. Va funcionar a la perfecció, i alhora de demanar 



MATERIAL PER UNITAT DIDÀCTICA  DE 1r ESO.  ELS MATERIALS.  24 

aquestes feines fetes per tal de valorar-les sempre es preocupaven perquè es tingués en 
compte que ho havien fet en grup, que no hi faltés el nom de ningú. 

Així doncs, no sé ben bé si ha millorat molt aquest concepte, però ara mateix el nivell de 
relacions entre alumnes és molt bo. 

D’altra banda, sense haver-ho previst, s’ha observat una millora important en la competència 
bàsica dels alumnes d’aprendre a aprendre i la d’autonomia i iniciativa personal. En els 
processos d’obtenció d’informació, de completar el dossier  o de construir el calidoscopi, i, fins i 
tot, en el procés imprescindible d’entendre els coneixements, conceptes o continguts nous, 
d’una manera diferent a la que estaven habituats, per poder-los expressar en una prova 
d’avaluació molt més semblat a la que ells si que estaven acostumats, implicava una 
interconnexió de conceptes que han fet ells sols. 

7. Conclusions 

Com a resultats finals conseqüència de tot aquest procés, i tornant a la valoració objectiva dels 
resultats numèrics podem afegir un seguit de conclusions i de propostes: 

OPCIÓ  REPARTIMENT A B C 

1 9,40 9,30 9,30 1 5,00% 5,00% 
10,00% 

2 8,75 8,90 9,10 2

40,00% 
45,00% 

3 8,75 8,70 8,60 3

40,00% 

4 8,55 8,55  (USEE) 8,60 4

5 8,45 8,45 8,45 5
6 8,20 8,35 8,40 6
7 8,15 8,10 8,10 7

8 7,70 7,85 8,05 8
9 7,65 7,65 7,60 9

10 6,95 7,25 7,50 10

30,00% 

11 6,95 6,85 6,70 11

30,00% 30,00% 

12 6,65 6,65 6,70 12
13 6,45 6,40 6,30 13

14 6,15 6,20 6,25 14
15 5,90 5,80 5,70 15
16 4,90 5,00 5,45 16

10,00% 
17 4,70 4,70 4,65 17

10,00% 10,00% 
18 - 0,50 3,80 18

15,00% 19 - - - 19
10,00% 

15,00% 20 - - - 20

21     - 21     

Gràfic 3.- Opció de repartiment en 3 grups heterogènis 

Partint del llistat vist anteriorment, i vistos els avantatges i inconvenients del nombre d’alumnes 
es proposa un repartiment més heterogeni dels grups. Que siguin 3 grups, com fins ara, però 
que no estiguin distribuïts en funció del ritme d’aprenentatge sinó amb uns criteris diferents.  

‐ El primer i més important: que siguin grups d’entre 20 i 21 alumnes, similar al del grup 
R2, i que es pugui aplicar el desdoblament quan sigui necessari (aula-taller, treball amb 
ordinadors). Això facilitaria l’atenció a l’alumnat i evitaria situacions de gran excitació 
com les de dimarts a la tarda amb els d’R1 on la sessió es fa insostenible. 

‐ El segon criteri (ara parlem dels resultats obtinguts en aquesta unitat i segurament 
s’hauria d’utilitzar un criteri una mica més global de tot el curs i de totes les matèries 
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que treballen amb aquests grups) hauria de ser el d’igualar el nombre d’alumnes amb 
un resultat acadèmic similar en cadascun dels grups. Així doncs obtindríem un GRUP 
TIPUS així: 

 

Gràfic 4.- Grup tipus de repartiment proposat 

‐ Si seguim analitzant el mateix repartiment proposat i remarquéssim la necessitat 
d’igualar una mica el repartiment d’alumnes de diferents ritmes veiem que també 
s’ajusta, i ens quedaria de la següent manera: 

REPARTIMENT RITMES  

1 9,40 9,30 9,30
2 8,75 8,90 9,10
3 8,75 8,70 8,60
4 8,55 8,55  (USEE) 8,60
5 8,45 8,45 8,45
6 8,20 8,35 8,40
7 8,15 8,10 8,10   R1 
8 7,70 7,85 8,05   R2 
9 7,65 7,65 7,60   R3 

10 6,95 7,25 7,50
11 6,95 6,85 6,70
12 6,65 6,65 6,70
13 6,45 6,40 6,30
14 6,15 6,20 6,25
15 5,90 5,80 5,70
16 4,90 5,00 5,45

17 4,70 4,70 4,65
18 - 0,50 3,80
19 - - - 
20 - - - 

21     - 

Gràfic 5.- Repartiment dels tres ritmes en els tres grups nous 

Observant aquesta taula, com a curiositat i per afegir informació al resultats, podem 
apreciar que a R2 hi ha més d’un alumne que potser hauria d’estar a R1 i que a R1 
passa igual però a la inversa. Vol dir que els grups no funcionen amb la intenció inicial 
de fer grups homogenis. No ho són. 

 EXCEL.LENT

 NOTABLE 

 APROVAT 

 SUSPÈS 

 ABSENTS 
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D’altra banda, cal remarcar que, l’alumne de la USEE que ha seguit aquesta unitat ha 
obtingut uns resultats sorprenentment bons i ha mostrat una actitud molt positiva en 
totes les sessions. Fins al punt de comentar en un final de classe que li havia agradat 
molt el que havíem fet. Per tant, la discriminació o diferència dins aquest grup no és tan 
marcada com podríem pensar. 

‐ I finalment, i per no oblidar el tema de la coeducació, cal revisar la taula i fer un 
repartiment equitatiu de sexes. Amb el gràfic següent es veu que també queda bastant 
equilibrat: 

REPARTIMENT SEXES  
REPARTIMENT 
SEXES   

1 9,40 9,30 9,30 1

45,00% 45,00% 
38,00% 

2 8,75 8,90 9,10 2
3 8,75 8,70 8,60 3
4 8,55 8,55  (USEE) 8,60 4
5 8,45 8,45 8,45 5
6 8,20 8,35 8,40 6
7 8,15 8,10 8,10 7
8 7,70 7,85 8,05 8
9 7,65 7,65 7,60 9

62,00% 

10 6,95 7,25 7,50 10

55,00% 55,00% 

11 6,95 6,85 6,70 11

12 6,65 6,65 6,70 12

13 6,45 6,40 6,30 13

14 6,15 6,20 6,25 14

15 5,90 5,80 5,70 15

16 4,90 5,00 5,45 16

17 4,70 4,70 4,65 17

18 - 0,50 3,80 18

19 - - - 19

20 - - - 20

21     - 21     

  NENS 
  NENES 

Gràfic 6.- Proporció de nenes i nens en el mateix repartiment 

Finalment, per acabar de parlar de la nova proposta d’agrupaments, comentar que a 
l’assignatura d’Innovació docent realitzada al màster al llarg d’aquest segon semestre, vam fer 
una proposta basada en el concepte “barrejar per millorar” en la qual es volia potenciar 
l’aprenentatge contagiat i les tasques en equips formats per membres de diferents cursos i 
edats, tot partint del sistema educatiu de l’escola rural, pretenent extreure’n al màxim els 
avantatges. Alguns d’aquests avantatges es poden arribar a aconseguir amb aquest sistema 
d’agrupament, com ara: 

 Els diferents objectius curriculars ens permeten introduir la cooperació. 
 Introduir conceptes transversals. 
 Millorar l’organització de la classe i de les sessions. 
 Madureses diferents malgrat la mateixa edat (això permet el desenvolupament de 

forma més natural) 
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D’altra banda, es poden extreure un seguit de conclusions sobre les metodologies i el material 
didàctic emprat. Es farà un llistat en forma de conclusions enumerant els condicionant o 
elements que ha de tenir el material didàctic, tot i que, vista l’experiència, el que marca més 
l’assimilació dels continguts és la metodologia que cal aplicar, que també s’explicarà o es farà 
una guia de com aplicar-la. 

 El material didàctic ha de ser atractiu a la vista. Tant els recursos digitals, que ha de ser 
animat i no ha d’estar atapeït (com per exemple un “power point”), com els recursos 
tradicionals (com per exemple una fitxa), que han de ser clars i amb un cer grau de 
disseny, que a l’alumnat li interessi mantenir-lo en bon estat. 

 Una opció econòmica partint del punt anterior és treballar amb projecció a pantalla 
digital i que l’alumne copiï el que es vagi treballant i remarqui els punts importants. Es 
pot demanar aquesta feina de prendre apunts com a feina puntuable i que una part de 
la nota sigui la presentació.  

 És molt important anar entregant el material a poc a poc, repassant-lo de dalt a baix i 
donant les indicacions pertinents. Cal repetir-les fins a 3 vegades. 

 També és molt important corregir sempre. Després d’explicar què cal fer, a classe, cal 
corregir el que s’ha fet, entre tots i creant debat entre les solucions diferents. Finalment 
cal plasmar les conclusions extretes d’aquesta correcció i donar temps a que les copiïn. 

 A tall d’exemple descriuré un procés que ha funcionat molt bé per desenvolupar treball 
en grup i per evitar la memorització sense sentit d’una taula de característiques de 
materials: 

o S’entrega el material, una fitxa per omplir, amb intenció de fer exercicis a l’aula, 
sense explicació magistral. Únicament s’expliquen els 4 conceptes bàsic que 
caldrà entendre per poder treballar (en aquest cas les característiques dels 
materials) 

o Es reparteixen els grups (treballaran per parelles) i s’explica el que cal fer. 

o Cal cercar informació a internet, però fins que ells no ho demanen no tenen el 
portàtil a la taula. Aleshores comencen a treballar per parelles, cal que 
s’organitzin. 

o Si no s’acaba aquell dia ho acabaran a casa, seran deures 

o Es corregeix a l’aula de la següent manera. Es demana el valor trobat d’un 
material, per ordre i aixecant la ma. Sabent un valor es demana a la resta si el 
té igual, si no és molt diferent s’arriba a un consens, si és molt diferent cal sortir 
de dubtes, per tant, cal tornar a cercar amb els portàtils fins que trobem la 
solució que ens convenci a tots. 

o Finalment, i per aconseguir una assimilació més clara es fa una taula ordenant 
els valors trobats de major a menor o a la inversa (en funció del que es vulgui 
treballar) i es dóna una referència que ajudi a memoritzar el concepte i la 
característica i, fins i tot, una mica els valors (amb la densitat es va fer servir 
l’aigua com a referent) 

 Resumint, i remarcant la importància d’assolir les competències bàsiques, a part dels 
objectius marcats, cal trobar la clau perquè l’alumne prengui decisions, tingui iniciativa 
personal i sàpiga cercar a internet (sobre tot quan, on i perquè). Cal guiar-los perquè 
puguin treballar sols amb tots els recursos existents als centres, que ara mateix són 
molts, però amb un cert criteri i unes reserves. També cal, i amb això finalitzo els meus 
comentaris, que ells mateixos aprenguin a associar coneixements i relacionin els 
conceptes apresos dins la mateixa assignatura o de forma transversal, amb totes les 
altres.  
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