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1  INTRODUCCIÓ 
 
1.1 MOTIVACIONS 
 
Al llarg de la vida acadèmica de qualsevol estudiant són moltes les hores que passarà a l’aula i 
molts els continguts curriculars que haurà rebut, però, la realitat és que la majoria no seran 
capaços o es sentiran preparats per enfrontar-se al món real en acabar la educació secundaria 
obligatòria. És com si el món que viuen dintre de les aules no tingués correspondència amb el 
món exterior, i la realitat fos ben diferent d’allò que aprenen al llarg de molts anys d’estudi.  Fins 
i tot, tots hem sentit moltes vegades en cicles superiors que, encara que un estudiant acabi una 
carrera universitària, no se sent amb la confiança suficient per enfrontar-se al món, té por de no 
estar preparat, encara que ho estigui.  
 
L’educació, a tots els nivells, ha anat perdent l’aspecte pràctic per basar-se fonamentalment en 
la transmissió de conceptes teòrics. En una classe magistral tradicional la majoria dels 
conceptes impartits s’acaben oblidant amb una gran rapidesa , en la meva opinió, del que es 
tracta no és tan sols d’entendre i processar la informació sinó d’adquirir unes capacitats 
relacionades amb els continguts curriculars, i això s’aconsegueix d’una forma molt més efectiva 
amb l’experimentació pràctica. Edward Dale (Dale's Cone of Experience,1969, p. 107) amb la 
representació del con de l’aprenentatge ens dona una il·lustració molt clara de com el nostre 
cervell processa la informació. Dale, amb els seus experiments arriba a la conclusió de que el 
millor aprenentatge és aquell en que la persona té una actitud activa i directa amb la tasca i els 
objectius de l’aprenentatge. Aquesta és una evidencia que tots hem experimentat al llarg de la 
nostra vida i en qualsevol àmbit, allò que realment no se’ns oblida és allò que hem fet i 
experimentat directament.  
 
La meva experiència personal, com alumne, quan estudiava l’antic batxillerat de la LGE, i com 
a docent, pel que he vist en els alumnes actuals de 3er d’ESO durant les meves pràctiques a 
l’institut, corresponents al Màster de Professorat, em fa reflexionar sobre la forma com 
eduquem. Considero que aprendre hauria de ser una activitat engrescadora i divertida, i en 
canvi “obliguem” a sentir xerrades teòriques llargues i dures, amb una quantitat d’informació 
que gairebé ningú  és capaç d’assimilar. La majoria dels alumnes van desconnectant al llarg de 
la sessió de classe. El resultat és que no hauran aprés gairebé res. Després hauran d’esforçar-
se a casa per entendre la lliçó i aprovar els exàmens. Crec que aquest sistema educatiu va 
minvant la motivació de molts alumnes, els quals no són capaços de seguir la dinàmica de 
classe, perquè realment es fa, moltes vegades, insuportable per la idiosincràsia d’un 
adolescent. Jo també he patit aquesta desmotivació per l’educació a l’escola en algunes etapes 
de la meva vida, i no vull ser partícip en el futur de provocar allò que jo vaig detestar en un 
passat.  
 
Com a futur docent, em preocupa aquesta situació. 
No vull arribar a un aula, explicar i anar veient com 
els alumnes es van desconnectant de la dinàmica 
de la classe i de la lliçó. Entenc que mantenir 
l’atenció constant és molt difícil, però com a 
professor, vull que la meva tasca estigui orientada 
a fer classes més eficaces i aconseguir arrossegar 
l’interès del màxim nombre d’alumnes. La meva 
intenció és buscar la forma de fugir de l’avorriment 
general de l’estudiant i fer classes interessants i 
dinàmiques on l’alumne sigui una part activa i es 
diverteixi cremant etapes en el seu procés 
d’aprenentatge.  
 
Seguint aquesta línia de pensament, amb el meu 
TFM vull proposar estratègies metodològiques per 
aconseguir que els alumnes aprenguin amb un 
elevat grau d’autonomia, ja que considero que la 
base de la seva formació està en aprendre a 
aprendre. Avui  tenim  una  quantitat  d’ informació  Figura 1. Con d’aprenentatge d’Edward Dale 

(1969).
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molt gran a l’abast de tothom, gracies a la tecnologia, internet i les xarxes socials. És per això 
que penso que, més que donar informació com a docents hem de fer de guies perquè els 
alumnes aprenguin a interpretar aquesta informació.   
 
En resum, amb aquest treball vull profunditzar més en les millors metodologies d’aprenentatge 
per aplicar a l’aula, amb la finalitat de que em serveixi per establir millor les futures actuacions 
que espero tindré com a professor. Vull aclarir que aquest treball es basa en un plantejament 
conceptual, doncs la metodologia plantejada no ha estat posada en pràctica ni avaluada en un 
context real. Es tracta, doncs, d’un plantejament inicial que ens servirà per poder estructurar 
una metodologia didàctica basada en projectes, que haurem d’evolucionar en funció de la 
experiència de cada cas concret. 

 
1.2 OBJECTIUS 
 
El desenvolupament de la competència bàsica d’aprendre a aprendre és un dels objectius 
principals a assolir en la formació de l’alumnat, mitjançant el desplegament  dels diferents 
currículums de totes les matèries a secundària.  Afavorir la capacitat de poder desenvolupar, 
per part de l’alumnat, un aprenentatge continuat i eficaç  al llarg de tota la seva vida és una de 
les tasques docents més importants. Les matèries de tecnologia, degut a la transversalitat dels 
seus continguts, poden suposar una eina fonamental per aconseguir aquest objectiu.   
 
Amb aquest TFM proposo estratègies metodològiques per aconseguir que l’alumnat adquireixi 
una forma eficaç d’estructurar la informació i els coneixements i ho faré des de la utilització de 
recursos tecnològics i de metodologies de desplegament del currículum de les matèries de 
tecnologies. En resum utilitzaré les tecnologies com a eina per integrar i estructurar  la 
informació en coneixement eficaç.  
 
El camp d’estudi de com les persones aprenen és molt gran. Existeix una quantitat important  
d’estudis i teories formulades al llarg de les ultimes dècades sobre aquesta temàtica (Donjan, 
2011;Pozo et al, 2006; Jensen,2003). 
 
Per poder desenvolupar d’una forma més clara i efectiva l’objectiu d’aquest TFM, la meva 
intenció és concretar la proposta d’estratègies metodològiques per aprendre a aprendre a un 
recurs que considero de molta utilitat per les matèries de tecnologies, però que no té un pes 
molt important en la majoria d’instituts, en part, crec,  per la extensió de continguts del 
currículum. M’estic referint als projectes que es poden fer en les diferents unitats didàctiques de 
les matèries de tecnologies aprofitant l’aula de tecnologia amb les seves eines i equipament. La 
realització d’un projecte implica poder desenvolupar un ampli ventall de competències, entre 
elles la d’aprendre a aprendre, i fer que l’alumne pugui ser una part activa del procés 
d’aprenentatge, és per això que considero que els projectes haurien de ser una eina essencial 
en les matèries de tecnologia als instituts. 
 
La meva proposta es basa en establir una sèrie d’estratègies metodològiques que es puguin 
aplicar  en qualsevol projecte a desenvolupar a l’aula de tecnologia, per aconseguir millorar la 
competència d’aprendre a aprendre en l’alumnat. Amb aquest TFM, plantejo doncs, estratègies 
d’aprenentatge basades en projectes (ABP). Vull proposar que el projecte pugui ser l’estructura 
vertebral del currículum de tecnologia a qualsevol dels cursos on s’imparteix la matèria, i a 
partir d’ell es puguin desplegar la resta dels continguts curriculars. Penso que , en l’actualitat, 
en la majoria d’instituts i pel que jo he vist en la meva experiència al pràcticum, el projecte 
serveix de suport per reforçar l’explicació teòrica de la unitat didàctica corresponent. El meu 
objectiu amb aquest TFM és invertir aquesta situació i fer que l’explicació teòrica serveixi de 
suport per realitzar el projecte, que esdevindrà l’eina bàsica per desplegar el currículum. 
Considero que la millor manera d’aprendre, motivar i aconseguir que l’alumnat tingui una 
actitud activa és a través de l’experimentació i dintre de les aules el que millor ens pot ajudar a 
experimentar i fer activitats pràctiques és la realització de projectes. 
 
L’estratègia que plantejo haurà de poder aplicar-se o adaptar-se a qualsevol projecte, ja que 
l’objectiu, en aquest TFM, no és plantejar i desenvolupar un projecte en concret per algun curs 
de l’ESO, sinó plantejar com s’ha d’estructurar un projecte i quins aspectes i continguts s’han 
de considerar en el seu disseny, establint també mesures de avaluació. Sempre amb la finalitat 
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de que ens serveixi per potenciar el desenvolupament de la competència bàsica d’aprendre a 
aprendre. 

 
1.3 ESTRUCTURA DEL TREBALL 

 
Partim d’una revisió bibliogràfica que permeti entendre com s’estructuren els coneixements  i  
com s’assoleix l’aprenentatge en el cervell humà, des de la perspectiva particular de 
l’adolescent. L’objectiu d’aquesta primera part és tractar els conceptes relacionats amb 
l’aprenentatge, on puguem analitzar les teories principals existents en relació als tipus cognitius 
que hi podem trobar entre l’alumnat adolescent, es a dir, quins serien els trets o 
característiques principals en la manera de processar la informació i activar l’aprenentatge en 
cada persona. Analitzaré les teories sobre estils d’aprenentatge i sobre les intel·ligències 
múltiples, per veure com aquests factors podem influir en el procés d’aprendre i per tenir-los en 
consideració alhora de proposar la metodologia didàctica. 
 
La revisió bibliogràfica també contemplarà un anàlisi de que vol dir la competència d’aprendre a 
aprendre i com es pot desenvolupar als instituts. Tractaré també alguns aspectes fonamentals i 
que penso que influencien en gran mesura el procés de l’aprenentatge, com és la motivació en 
els adolescents. M’interessa també conèixer alguns aspectes de la neuro-didàctica  per tal 
d’entendre millor com funciona el nostre cervell, principalment en l’edat adolescent i com això 
repercuteix per aprendre, o per saber quines tècniques didàctiques poden ser més efectives. 
 
Tota aquesta primera part es desenvoluparà en el capítol 2 del treball, on defineixo i 
contextualitzo el problema. Tots els aspectes que estudio en aquest punt esdevindran part del 
problema a resoldre, que no és un altre que com podem ajudar a aprendre a aprendre als 
nostres alumnes. Entendre els diversos punts d’aquesta complexa problemàtica, que analitzo 
en aquest apartat, ens donarà les eines necessàries per poder plantejar les estratègies a seguir 
en el següent apartat. En acabar aquest apartat hauré identificat alguns dels aspectes més 
importants i significatius que intervenen en el desenvolupament de la competència d’aprendre a 
aprendre. Aquests aspectes estaran incorporats en la meva proposta metodològica i em 
serviran d’estructura per desenvolupar les activitats que plantejo. 
 
En el següent capítol, proposo les estratègies a seguir en el disseny dels projectes de 
tecnologia a poder fer a l’aula.   
 
La proposta plantejada en aquest treball, no s’ha aplicat experimentalment en cap institut, és 
per això que no disposo de resultats per poder avaluar la pràctica d’aquesta metodologia. 
Malgrat això, el que si que proposo és quina seria la millor forma de dur a la pràctica aquestes 
activitats, sempre, es clar, des d’un punt de vista conceptual. 
 
A la part final del treball acabo amb les conclusions on explicaré on m’ha portat l’elaboració del 
meu treball i si he pogut assolir els objectius proposats inicialment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

Estratègies metodològiques des de les matèries de tecnologia 

per aprendre a aprendre 

2  DEFINICIÓ I CONTEXT DEL PROBLEMA 
 
La societat ha canviat molt en les últimes dècades. Els alumnes d’avui es troben una realitat 
sociocultural ben diferent de la que van tenir la majoria dels professors que imparteixen la 
docència a les aules. La tecnologia forma part de la vida quotidiana en molts àmbits, també en 
la forma de relacionar-nos amb l’entorn i amb els altres. Sens dubte, això implica que per a dur 
a terme un ensenyament apropiat haurem d’entendre com funciona ara la societat i el món en 
que vivim. El repte continua sent el mateix que en el passat: hem de formar persones que 
siguin capaces de relacionar-se amb el món, que siguin capaces de processar la informació de 
forma autònoma, que sàpiguen aprendre de forma eficaç. Com podem aconseguir que els 
alumnes d’avui desenvolupin la competència d’aprendre a aprendre?, aquest seria el 
“problema” que jo vull analitzar i proposar solucions efectives mitjançant estratègies docents. 
Com a professors hem d’orientar als alumnes en el seu procés d’aprenentatge amb l’objectiu 
de que assoleixen metodologies i estratègies per resoldre problemes de manera autònoma. En 
resum, establir una estratègia docent per donar solució a aquest aspecte vital en la formació 
dels alumnes, tenint en compte totes les variables que intervenen, com els aspectes 
socioculturals dels adolescents i la possibilitat de utilitzar noves tecnologies, esdevindrà el 
problema a resoldre en aquest treball final de màster. 

 
2.1 APRENDRE A APRENDRE A L’INSTITUT. DESENVOLUPAMENT DE LA COMPETÈNCIA. 
 
L’actual llei d’educació, la LOE, va recollir les propostes de la Unió Europea, i va establir les 
vuit competències bàsiques, d’entre les quals destaca la d’aprendre a aprendre, ja que d’alguna 
manera englobaria a tota la resta, i esdevindria l’objectiu final de l’aprenentatge. La comissió 
europea defineix aquesta competència com “la capacitat per prosseguir i persistir en 
l’aprenentatge i organitzar el propi aprenentatge, lo qual suposa realitzar un control eficaç del 
temps i la informació, individualment i en grup. Aquesta  competència inclou la consciencia de 
les necessitats i processos del propi aprenentatge, la identificació de les oportunitats 
disponibles, l’habilitat per superar els obstacles amb la finalitat d’aprendre amb èxit. Inclou 
obtenir, processar i assimilar nous coneixements i habilitats, així com la busca i utilització d’una 
guia. Aprendre a aprendre significa que els estudiants es comprometran a construir un 
coneixement a partir dels seus aprenentatges i experiències vitals anteriors amb al fi de 
reutilitzar i aplicar el coneixement i les habilitats en una varietat de contextos: a casa, a la feina, 
en l’educació i la instrucció. En la competència de la persona són crucials la motivació i la 
confiança” (Learning to Learn, 2005). 
 
Podem trobar diferents definicions, però en general podrem identificar alguns aspectes claus en 
totes elles, com són que els alumnes han de ser capaços d’anar construint aquesta 
competència al llarg de tota la seva formació, la importància de l’autonomia i l’experiència 
pròpia , així com la motivació i la confiança en si mateix.  
 
Per entendre millor com podem desenvolupar aquesta competència i aplicar-la a l’aula, com 
podem ensenyar a aprendre, assenyalaré a continuació alguns principis metodològics que 
hauria de seguir la nostra estratègia docent. 
 
El primer principi es refereix a explorar la concepció que tant estudiants com docents tenen de 
l’aprenentatge, concretament les creences  sobre com la intel·ligència influeix en el procés 
d’aprendre a aprendre. A través de tres idees concretes: què pensen els estudiants sobre què 
significa ser intel·ligent, les seves creences sobre el caràcter estable o modificable de la 
intel·ligència i les seves teories sobre l’origen de les diferencies individuals.  
 
Un segon principi metodològic seria el de planificar, supervisar i avaluar el comportament dels 
alumnes quan s’enfronten a qualsevol activitat escolar. Amb això el que fem és tenir eines per 
ensenyar als alumnes a regular el seu propi procés d’aprenentatge. Hem d’ajudar als 
estudiants a identificar els objectius de cada tasca que volen fer, per poder mesurar i avaluar el 
grau de compliment que aconseguiran vers aquests objectius. La forma per poder avaluar els 
resultats i així poder millorar-los, passa per aprendre a planificar i controlar les activitats de 
forma autònoma. Independentment que el docent haurà de portar el seu control, és important 
que l’alumne es pugui autoavaluar, i entendre com evoluciona en el seu procés d’aprenentatge 
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per si mateix, per això, cal ajudar-lo a planificar-se correctament, definint bé els seu objectius 
parcials i finals de la tasca a resoldre. Aquest segon principi ens mostra una estratègia per 
aconseguir la millora continua en l’objectiu d’aprendre a aprendre. Un aspecte primordial en 
aquest principi és saber entendre els resultats i reflexionar sobre els mateixos.  
 
En tercer lloc, hem d’ajudar als alumnes a controlar emocionalment la gestió dels èxits i els 
fracassos, a entendre que els resultats normalment estan relacionats amb una forma de fer 
encertada o errada. Es tracta d’entendre l’èxit o el fracàs com un part més del procés 
d’aprenentatge i fer veure als estudiants que els resultats i les seves causes es troben sota el 
seu control i són modificables.  
 
Per últim, el quart principi metodològic, que haurem d’integrar en les nostres estratègies 
didàctiques, és l’escriptura epistèmica. Hi ha molts estudis (Pozo et al, 2006; Ferrreiro & 
Teberosky, 1979; Berrio, 2005) que han posat de manifest la gran capacitat del llenguatge per 
aclarir i expressar les idees i els coneixements, moltes vegades podem tenir idees però no 
sabem com expressar-les. El llenguatge ens ajuda a ordenar el que pensem, actua com una 
estructura de les nostres idees, que ajuda a manifestar-les i evolucionar-les. Quan verbalitzem 
les nostres idees el que fem es ordenar-les perquè prenem consciencia de quines són. El 
llenguatge oral es veu potenciat amb l’escriptura, aquesta afavoreix el raonament i 
l’aprenentatge. Quan escrivim hem de pensar en les característiques del lector, i com arribarà 
el nostre missatge o les nostres idees, això implica importants capacitats mentals. A més, el 
text escrit s’elabora d’una manera més pausada i enraonada que el llenguatge oral, permetent-
nos revisar el que volen expressar i seguir una planificació.  
 
Per tot això es farà imprescindible treballar els recursos lingüístics de l’alumnat per millorar el 
procés d’aprenentatge. La prioritat dels docents hauria de ser treballar els continguts des de 
diferents recursos, com comentaris de text, mapes conceptuals, resums, síntesis i reflexions 
sobre l’escriptura. 
 
Al llarg de la vida acadèmica aprenem moltes coses, el currículum està carregat de continguts, 
però la majoria no els incorporem de manera significativa a la nostra experiència. Molts 
coneixements apresos s’acaben oblidant.  
 
L’aprenentatge és un “ procés que implica un canvi durador en la conducta, o en la capacitat 
per comportar-se d’una manera determinada que es produeix com a resultat de la pràctica o 
d’altres formes d’experiència.” (Beltran i Bueno, 1995).  
 
Tots tenim la percepció i evidència que l’experiència pràctica és el millor vehicle per assolir 
l’aprenentatge, doncs és la manera més eficaç d’adquirir coneixements sense oblidar-los, i de 
ser capaços d’entendre veritablement i saber solucionar un determinat problema. En síntesi, 
l’aprenentatge implica un canvi, una evolució en la persona fruit de la seva interacció amb 
l’entorn. 
 
Cada persona, però, interpreta un fet de manera diferent, cosa que porta a prendre decisions 
diferents entre uns i altres, decisions que estan supeditades als objectius que és pretén assolir.  
D’aquests conceptes basats en les experiències pràctiques de cada individu, es desprenen 
alguns aspectes que podem generalitzar per plantejar les nostres estratègies d’aprenentatge 
com a docents: 
 

 Qui aprèn és l’alumne. Només ell pot interpretar i fer seves les idees a través de les 
activitats escolars que es plantegin. 

 
 Per aprendre és fonamental tenir ganes de fer-ho. La motivació és el principal factor, la 

resta de factors es troben subordinats a aquesta en certa manera. 
 
 El professor pot ajudar i orientar a l’alumne a detectar les errades, a planificar-se amb 

un mètode i a entendre els resultats de les seves accions. 
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Aprendre a aprendre implica saber quin és el punt de partida i els objectius a on es vol arribar. 
Cada estudiant ha de tenir un coneixement propi de les seves habilitats i un control de diversos 
aspectes sobre les seves capacitats per tal de gestionar el seu propi procés d’aprenentatge i 
arribar a assolir els seus objectius personals. D’entre els factors que intervenen alhora de 
gestionar la informació que ens arriba i la manera d’interpretar-la influeixen entre d’altres la 
memòria. Una bona capacitat de memorització permet recuperar experiències i informacions 
necessàries per construir l’aprenentatge en un moment determinat. La memòria és un factor 
que  es pot treballar i desenvolupar per facilitar l’aprenentatge dels estudiants, en aquest sentit, 
serà important disposar de tècniques per potenciar aquesta habilitat, tècniques que es podrien 
implementar dintre de les nostres estratègies docents.  
 
Si ens fixem en la forma de processar la informació rebuda, ens trobarem amb una variabilitat 
entre els nostres alumnes. Segons això, podríem parlar d’un altre factor, el pensament. Segons 
com avaluem i processem la informació que rebem, diferenciaríem entre varis tipus de 
pensament, utilitzar un o altre dependrà de  la situació o etapa de consolidació del coneixement 
i això permetrà als estudiants disposar d’una eina per anar assolint l’aprenentatge. Caldrà 
doncs potenciar aquestes capacitats de raonament i desenvolupar-les amb tècniques i activitats 
adequades.  Podríem parlar bàsicament de tres tipus de pensament (Teixidó, 2010): 
 
 

 Pensament comprensiu: Es tracta d’un conjunt d’operacions mentals complexes que 
permet ordenar i interpretar la informació rebuda per tal d’entendre el món que ens 
envolta. Requereix una bona capacitat de síntesi i de reflexió sobre la realitat que ens 
envolta. Un pensament comprensiu implica la capacitat de desxifrar la realitat des de 
una certa objectivitat, per tal d’entendre les diferents posicions dels subjectes que estan 
implicats en aquesta realitat. 

 
 Pensament crític: En aquest cas, l’estudiant adoptaria una posició personal respecte a 

la fiabilitat de la informació, emetria un judici. Considero que la capacitat crítica és 
fonamental i en aquest sentit els adolescents tenen la característica de tendir a rebutjar 
el món preestablert i qüestionar el seu entorn. Ser capaç de tenir opinió sobre un 
assumpte determinat implica un alt coneixement de la matèria en qüestió i una elevada 
capacitat d’enraonament per poder detectar els problemes en un context determinat i  
trobar i avaluar les solucions adequades a aquests problemes. Un pensament crític 
permet anar construint el coneixement a partir de la informació disponible. 

 
 Pensament creatiu: Fa referencia a la capacitat per proposar solucions i elaborar 

idees estructurades i que expressin relacions entre elles, per donar resposta als 
problemes plantejats. L’originalitat, estructuració i grau d’elaboració seran alguns 
aspectes a tenir en compte alhora de avaluar el grau de competència en un pensament 
creatiu. 

 
 
Per finalitzar aquest apartat es fa necessari concretar i delimitar alguns aspectes que haurien 
d’incorporar les nostres estratègies metodològiques per aconseguir que els nostres alumnes 
aprenguin. La majoria d’autors coincideixen, en gran part, en quins són els factors necessaris 
per desenvolupar aquesta competència, encara que, com és lògic, hi ha algunes diferencies 
antre uns i altres. No ha de ser un esquema tancat, sinó un esquema per ajudar-nos a 
començar a treballar en l’estructura de les nostres estratègies, i en particular per la concreció 
del meu TFM. 
 
Són aspectes que he tingut em compte per estructurar la meva proposta metodològica. 
Aspectes que d’una forma o una altre es treballaran i he tingut  en consideració en les activitats 
que plantejo. 
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Figura 2.  Components a tenir en compte en l’aprendre a aprendre 
Font: Teixidó, J. Aprendre a aprendre a l’institut. (2010) 
 
 

 
2.2. LA TEORIA DELS ESTILS D’APRENENTATGE 
 
Els estils d’aprenentatge es refereixen al conjunt de característiques pedagògiques i cognitives 
que s’expressen conjuntament en el moment en que una persona s’enfronta a una situació 
d’aprenentatge. La majoria dels autors coincideixen en que els estils d’aprenentatge fan 
referencia a com la ment processa la informació o com aquesta és influïda per la forma de 
percebre l’entorn de cada individu. 
 
Podem analitzar algunes de les definicions més significatives donades per autors de referència: 
 
 

“la manera per la que 18 elements diferents  (més endavant els van augmentar a 21), que 
procedeixen de 4 estímuls bàsics afecten a l’habilitat d’una persona per absorbir i retindré” 
(R. Dunn, et al., 1979). 
 
 
“les condicions educatives sota les que un individu està en la millor situació per aprendre, o 
quina estructura necessita aquest per aprendre millor” (Hunt, 1979) 
 
 
“Els estils d’aprenentatge són els trets cognitius, afectius i fisiològics que serveixen com 
indicadors relativament estables, de com els individus perceben, interaccionen i responen 
en els seus ambients d’aprenentatge” (Keefe, 1988) 

 
 
A la vista de les diferents definicions, podem dir que el terme “estil d’aprenentatge” es refereix 
al fet de que cada individu utilitza el seu propi mètode o conjunt d’estratègies quan vol aprendre 
alguna cosa. Encara que les estratègies dependran del que volem aprendre, cadascú té una 
tendència natural, en virtut de les seves capacitats personals, per establir les seves 
preferències globals en relació a les seves pròpies estratègies, el conjunt d’aquestes 
preferències constituiran el seu propi “estil d’aprenentatge”. 
 
No tothom aprèn igual i al mateix ritme, això és una evidencia. Dintre d’un mateix grup, encara 
que tothom rebi la mateixa explicació, cadascú tindrà uns dubtes diferents i assolirà 
l’aprenentatge al seu propi ritme i dintre de la seva visió particular. Aquestes diferencies en 
l’aprenentatge són el resultat de la combinació de diferents factors, com la motivació i el 
bagatge cultural previ, entre d’altres. 
 

<<Aprendre a aprendre>> 

Objectius d’aprenentatge 

Capacitats  

cognitives

Autoconeixement 

Estratègies i procés 

Aspectes emocionals 

Ambient d’aprenentatge 

Aprendre amb  

els altres 
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Si acceptem la idea de que cadascú interpreta la informació d’una forma personal i estableix el 
seu propi estil d’aprenentatge en virtut de les seves capacitats, estem acceptant la concepció 
de que l’aprenentatge és un procés actiu on el que faci o pensi l’alumne és important, i 
s’allunya del model tradicional on l’alumne representa una figura passiva on no té molta 
importància la seva percepció del procés.  
 
Quan ens referim a  “estils d’aprenentatge”, fem referència als trets cognitius particulars de 
cada individu. En aquest aspecte, els estudis de psicologia cognitiva ens expliquen les diferents 
formes que cada persona té d’aprendre i rebre la informació o conèixer l’entorn. Aquestes 
formes defineixen els estils cognitius de cada individu, a nosaltres ens interessa conèixer els 
factors que influencien en la formació i estructuració d’aquests estils cognitius, aquests factors 
els podem esquematitzar de la forma següent (Alonso, 1994): 
 
 

 Dependència – independència de camp. 
 

 Conceptualització i categorització. 
 

 Relativitat front impulsivitat. 
 

 Les modalitats sensorials. 
 

En situacions d’aprenentatge, el factor de dependència de camp fa referencia a aquells 
individus que prefereixen una major estructura externa, direcció i informació de retorn 
(feedback),  i es troben millor amb la resolució de problemes en equip. En la situació oposada 
es troben els independents, els quals no necessiten molta informació externa ni informació de 
retorn, els hi agrada més treballar sols i resoldre els problemes de forma personal.  
 
La conceptualització i categorització fa referencia a com els alumnes utilitzen i interpreten els 
conceptes, la informació i son capaços de resoldre els problemes.  
 
La impulsivitat versus reflexivitat, fa referència a la precaució i adequació de resposta de 
l’alumne davant solucions alternatives que exigeixen una resposta. 
 
Les modalitats sensorials és un element que s’ha de tenir en compte. Els individus utilitzen els 
sentits per captar i organitzar la informació, alguns autors esquematitzen les diferents 
modalitats de la manera següent: 
 
 

 Auditiu i simbòlic, porta a un pensament verbal. 
 

 Visual o icònic, porta a un pensament espacial. 
 

 Cinètic o inactiu, porta a un pensament motor. 
 
 
Podríem classificar a les persones en funció de com es manifestin les característiques dels 
estils d’aprenentatge: 
 
 

 Actiu : Animador, improvisador, descobridor, arriscat, creatiu, aventurer, ... 
 

 Reflexiu: Analític, exhaustiu, ponderat, observador, pacient,... 
 

 Teòric: metòdic. Lògic, crític, estructurat, sistemàtic, planificat, raonador,... 
 

 Pragmàtic: Directe, pràctic, realista, experimentador, tècnic, útil,... 
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Conèixer el propi estil d’aprenentatge esdevindrà un factor important per poder aprendre a 
aprendre d’una forma millor. Possiblement la majoria dels alumnes a les nostres aules 
desconeixen el seu estil, no són conscients de quines capacitats sensorials desenvolupen en 
major mesura quan s’enfronten a un procés de entendre una informació nova. En aquest sentit 
existeixen molts tipus de test (Navarro, 2008; Hoffman, 2002) per poder avaluar el tipus o estil 
d’aprenentatge que té cadascú, aquests ens poden ser d’utilitat per definir les nostres 
estratègies en funció dels alumnes que tinguem a l’aula. 
 
Les diferents teories sobre estils d’aprenentatge ens donen un marc de referencia que ens pot 
ajudar a entendre el comportament dels nostres alumnes a les aules i com estan aprenent, 
malgrat tot, la realitat sempre és molt més complexa que qualsevol teoria. La forma d’aprendre 
de cadascú podrà variar significativament entre diferents matèries i contextos, atenent a altres 
factors no contemplats en les diferents teories, sent que la forma d’aprendre de cada persona 
també és un procés viu, que evoluciona i canvia constantment, per això el repte ha de ser 
sempre evolucionar el mètode docent en funció del grup. 

 
2.3. LA TEORIA DE LES INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES.  
 
La teoria de les intel·ligències múltiples de Howard Gardner (1983),  ha revolucionat el món de 
l’educació en els últims anys. Gardner defineix les intel·ligències com el conjunt de capacitats 
que ens permeten resoldre problemes o fabricar productes valuosos per la nostra cultura. És 
una concepció diferent del que es pensava anteriorment, ja que es creia que la intel·ligència 
era una característica innata, sent que, o es naixia intel·ligent o no,  i l’educació no podia 
canviar aquesta situació. Gardner converteix la intel·ligència en una destresa que es pot 
desenvolupar, sense negar que hi ha un component genètic, però afirmant que aquestes 
potencialitats es desenvoluparan d’una forma o una altra, inevitablement, tot depenent de 
l’entorn, les experiències viscudes, l’educació rebuda, etc. Gardner estableix 8 tipus de grans 
capacitats o intel·ligències, que tots desenvolupen, en major o menor mesura.  
 
La majoria de persones disposem de totes les intel·ligències descrites per Gardner, encara que 
cadascú desenvolupa unes més que altres d’una forma molt particular. El tenir una 
intel·ligència més desenvolupada que altra dependrà, com comentava anteriorment, de 
diversos factors, com la dotació genètica, la interacció amb l’entorn, l’educació, la cultura on la 
persona creix, etc. Per això, cada persona esdevindrà un model únic en relació a com es 
desenvolupen i combinen entre si les diferents intel·ligències entre si.  
 
Podem tenir algunes intel·ligències molt desenvolupades i d’altres no. Hi ha gent amb altes 
capacitats per a unes determinades tasques, però amb moltes dificultats per resoldre d’altres. 
En aquest sentit, gairebé tothom, pot percebre en si mateix  que disposa d’unes habilitats 
especifiques o més desenvolupades per fer o resoldre unes feines determinades en detriment, 
moltes vegades, d’altres.  
 
Dels vuit tipus d’intel·ligència que descriu Howard Gardner, dos es refereixen a la nostra 
capacitat per comprendre les emocions humanes, la interpersonal i la intrapersonal, Gardner es 
refereix a aquestes dues intel·ligències com a intel·ligència emocional, aquesta determina la 
nostra capacitat per fer front a la frustració i de reaccionar davant l’adversitat, és per això que 
aquesta intel·ligència estarà íntimament lligada a la capacitat d’aprenentatge. 
 
Per a Gardner, total es les intel·ligències tenen la mateixa importància, el problema és que amb 
sistema tradicional d’aprenentatge a les escoles, no es tracten per igual, ja que ha prioritzat de 
forma absoluta la intel·ligència lògica-matemàtica  i la intel·ligència lingüística, oblidant-se de 
tota la resta. En l’àmbit escolar, una matèria es pot donar de formes molt diverses, tot 
potenciant les diferents habilitats o intel·ligències dels alumnes, aprofitant els punts forts de 
cadascú.  
 
A continuació, en els quadres que segueixen  esquematitzo els diferents tipus d’intel·ligència 
descrits per Gardner i les seves principals característiques (Taula I), i per altra banda, com 
funcionen aquestes intel·ligències en l’entorn escolar (Taula II). 
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INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES 
 

 
Intel·ligència lingüística  
 

 

És una intel·ligència normal en poetes, escriptors i 
bons redactors. Utilitza els dos hemisferis del 
cervell. La podríem definir com la capacitat 
d’utilitzar les paraules de manera efectiva al 
expressar-nos tant de forma oral com verbal. 
Aquesta intel·ligència descriu, així mateix, la 
capacitat sensitiva en l’ús del llenguatge oral i 
escrit i l’habilitat per aprendre idiomes, comunicar 
idees i aconseguir fites utilitzant l’habilitat 
lingüística. 
 

 
Intel·ligència lògica - matemàtica 
 

 

És la capacitat d’utilitzar els números de manera 
efectiva i d’aplicar un raonament lògic. Les 
persones que tenen un elevat grau d’aquesta 
intel·ligència, posseeixen una sensibilitat per 
realitzar esquemes i relacions lògiques,  
afirmacions i proposicions. 
 

 
Intel·ligència corporal - cinestèsia 
 

 

Aquesta intel·ligència destaca per les habilitats en 
el control del cos i les accions motrius, i per un 
domini efectiu per dimensionar mentalment l’espai 
on s’efectua la pràctica. És característica de 
ballarins i coreògrafs.  
 

 
Intel·ligència musical 
 

 

Representa la capacitat per tocar un instrument 
amb perfecció, per tenir habilitats de cant i un 
elevat grau d’apreciació musical.  
La intel·ligència musical pot estar relacionada amb 
la intel·ligència lingüística i la corporal. 
 

 
Intel·ligència espacial 
 

 

És la capacitat que té la persona per situar-se i 
processar la informació en un espai tridimensional. 
Es relaciona amb la capacitat que té la persona 
davant aspectes com el color, la línia, la forma, la 
figura, l’espai i la relació entre ells. 
 

 
Intel·ligència naturalista 
 

 

Es descriu com la capacitat de percebre les 
relacions entre les especies i les persones, 
reconeixent les possibles semblances i diferències 
entre elles. Es basa en el camp de l’observació del 
món natural. 
 

 
Intel·ligència interpersonal 
 

 

La intel·ligència interpersonal és la que ens permet 
conèixer millor els altres i relacionar-nos de forma 
més efectiva. Inclou la capacitat per establir 
relacions socials i per assumir diversos rols dintre 
d’un grup. És una intel·ligència característica de 
líders socials, polítics i de tots aquells que 
demostren capacitats per treballar en equip i ajudar 
els altres. 
 

 
Intel·ligència intrapersonal 
 

 

La intel·ligència intrapersonal permet comprendre’s 
millor i treballar amb un mateix. Compren l’accés a 
les característiques pròpies de la persona i els 
seus aspectes emocionals i tota la seva gama de 
sentiments. La intel·ligència intrapersonal 
requereix un bon coneixement propi per poder 
interpretar-se i orientar millor la pròpia conducta. 
 

 

Taula I . Característiques principals de les diferents intel·ligències múltiples (Gardner, 1995). 
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L’alumne destaca en Li agrada Aprèn millor en 

 
Lingüística 
 

 

-  Lectura 
-  Escriptura 
-  Narració d’històries 
-  Pensa en paraules 
 

 

-  Llegir 
-  Escriure 
-  Contar històries 
-  Parlar  
-  Memoritzar  
 

 

-  Llegint 
-  Escoltant paraules 
-  Parlant 
-  Escrivint 
-  Discutint i debatent  

 
Lògica– 
matemàtica 
 

 

-  Matemàtiques 
-  Raonament  
-  Lògica 
-  Resolució de problemes 
-  Pautes 
 

 

-  Resoldre problemes 
-  Treballar amb 

números 
-  Experimentar 
-  Qüestionar 
 

 

-  Utilitzant pautes i 
relacions 
-  Classificant 
- Treballant amb lo 
abstracte 

 
Corporal 
 

 

-  Atletisme 
-  Dansa 
-  Treballs manuals 
-  Art dramàtic 
-  Utilització d’eines 
 

 

-  Moure’s 
-  Tocar 
-  Parlar 
-  Llenguatge corporal 

 

-  Tocant 
-  Movent-se 
-  Processant informació a 

través de sensacions 
corporals 

 
Espacial 
 

 

-  Lectura de mapes 
-  Gràfics 
-  Dibuixant laberints 
-  Puzles 
-  Imaginant coses 
-  Visualitzant 
 

 

-  Dissenyar 
-  Construir 
-  Dibuixar 
-  Crear 
-  Somniar despert 
 

 

-  Treballant amb dibuixos i 
colors 
-  Visualitzant 
-  Dibuixant 
 

 
Musical 
 

 

-  Cantar 
-  Reconèixer sons 
-  Recordar melodies 
-  Ritmes 
 

 

- Cantar 
- Escoltar un instrument 
- Escoltar música 

 

-  Ritme 
-  Melodies 
-  Cantant 
-  Escoltant música i 

melodies 
 

 
Naturalista 
 

 
-  Entenent la naturalesa 
-  Fent distincions 
- Identificant la flora i la   

fauna 
 

 

- Participar en la 
naturalesa 
-  Fer distincions 

 

-  Treballant en el medi 
natural 

-  Explorant els éssers vius 
-  Aprenent sobre aspectes 

relacionats amb la natura 

 
Interpersonal 
 

 

-  Entenent a la gent 
-  Liderant 
-  Organitzant 
-  Comunicant  
-  Resolent conflictes 
-  Venent 
 

 

-  Tenir amics 
-  Parlar amb gent 
-  Ajuntar-se amb gent 

 

-  Compartint 
-  Comparant 
-  Relacionant 
-  Entrevistant 
-  Cooperant 

 
Intrapersonal 
 

 

-  Entenent-se a si mateix 
- Reconeixent els seus  

punts forts i febles 
-  Establint objectius 

 

-  Treballar sol 
-  Reflexionar 
-  Seguir els seus 

propis interessos 

 

-  Treballant sol 
-  Fent projectes al seu 

propi ritme 
-  Tenint espai 
-  Reflexionant 
 

 
Taula II . Funcionament en l’entorn escolar de les diferents intel·ligències. 

(Font: Quadre traduït de Developing Students Multiple Intelligences, Nicholson-Nelson, K, New 
York: Scholastics Professionals Books, 1998) 

 
 
2.4 COM ES RELACIONEN ENTRE SI LES DIFERENTS TEÒRIES. 
 
Al llarg de les ultimes dècades s’han formulat diverses teories sobre la forma en que l’ésser 
humà  assoleix l’aprenentatge, algunes amb aparents contradiccions entre elles. Com a 
docents, ens interessa saber com els nostres alumnes  podem arribar a aquest objectiu de 
l’aprenentatge, però hem d’entendre l’aprenentatge no com una fita, sinó com un procés al llarg 
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del qual es van cobrint etapes. Aquestes etapes constitueixen en si mateixes objectius 
d’aprenentatge assolits. No podem dir que hi hagi una teoria més valida que la resta ni una 
formula màgica per aconseguir un aprenentatge eficient i eficaç dels nostres alumnes. Hem 
d’entendre que les diferents teories es poden complementar entre elles, sent que potser les 
nostres estratègies docents hauran d’anar variant al llarg del procés d’aprenentatge dels 
nostres alumnes, fent ús d’un model o un altre, en funció del moment. 
 
Una forma d’entendre com podem relacionar les diferents teories i extreure trets en comú, 
podria ser tenint en compte les següents consideracions: 
 

 L’aprenentatge comença sempre de la recepció d’informació. De tota la informació 
rebuda, seleccionem una part. Depenent com cada alumne selecciona aquesta 
informació, podríem distingir entre alumnes amb capacitats visuals, auditives i 
cinestèsies.  
 

 La informació que seleccionem l’hem d’organitzar i relacionar. EL model del 
funcionament dels hemisferis cerebrals ens dona la informació sobre les diferents 
maneres d’organitzar aquesta informació que té cadascú. 

 
 Un cop organitzada la informació, i segons com aprenen, podem distingir entre 

alumnes actius, teòrics, reflexius i pragmàtics 
 

L’estil d’aprenentatge de cada persona es correspon a les seves tendències en l’ús 
d’estratègies d’aprenentatge, es caracteritza per les distintes estratègies utilitzades i el tipus 
predominant d’aquestes estratègies. 
 
Gardner entén els estils d’aprenentatge, però els rebutja com una cosa fixe e invariable per a 
cada individu. Podríem identificar una contradicció entre els estils d’aprenentatge i les 
intel·ligències múltiples, en funció del pensament de Gardner, però si entenem l’estil 
d’aprenentatge com el conjunt d’estratègies globals que un individu utilitza al llarg del seu 
procés d’aprenentatge, i si considerem, com de fet succeeix, que aquestes estratègies globals 
no són invariables, sinó que van evolucionant contínuament conforme evoluciona l’individu, 
podem dir que no existeix aquesta contradicció entre les dos teories, dels estils d’aprenentatge 
i de les intel·ligències múltiples. 

 
2.5 LA MOTIVACIÓ DELS ADOLESCENTS. QUINES SÓN LES SEVES FITES? 
 
Aprendre a aprendre implica adquirir habilitats i estratègies per facilitar l’aprenentatge de 
manera autònoma. Per poder desenvolupar aquesta competència cal ser conscient de quin és 
el punt de partida, de que se sap i de que cal aprendre, de com s’aprèn i de com es poden 
gestionar els processos d’aprenentatge de forma eficient i eficaç orientant-los a satisfer 
objectius personals.  
 
Aprendre a aprendre  també requereix conèixer la pròpia persona, les pròpies capacitats i 
carències, optimitzant les primeres i buscant la motivació i voluntat per superar les segones, 
des d’una perspectiva d’èxit, augmentant gradualment la confiança per afrontar i superar nous 
reptes. El coneixement propi, la motivació i la conducta, doncs, esdevindran aspectes 
fonamentals per aconseguir l’èxit de l’aprenentatge autònom.  
 
Buscar i aplicar les millor estratègies metodològiques des de la docència, per aconseguir que 
els alumnes assoleixin per si mateixos el repte d’aprendre i formar-se implica la necessitat de 
conèixer la perspectiva particular de l’adolescent, ja que no podem oblidar que ens enfrontem 
al repte de ser instructors, guies en aquest procés d’aprenentatge de persones en una edat de 
canvis importants, tant  a nivell físic com psicològic, cosa que condicionarà les seves 
motivacions i conductes. 
 
Per començar a definir i contextualitzar el repte d’aconseguir que els alumnes aconsegueixin 
l’èxit en el seu aprenentatge amb un elevat grau d’autonomia, cal entendre primerament quines 
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fites tenen aquests alumnes, quins objectius esperen assolir a la seva vida personal i com 
veuen que les activitats escolars i l’aprenentatge els hi pot ajudar.  
 
Diversos autors (Krauskopf, 2007; Atkinson i Feather, 1966; Heckhausen, 1972; Deci, 1975) 
han realitzat estudis sobre les fites característiques dels adolescents, aquestes estan presents 
en el període que va dels 12 als 18-20 anys, o sigui al llarg de l’etapa de l’ESO, que és la que 
ens ocupa en aquest treball. Aquestes fites estan relacionades amb l’autoavaluació, el desig 
d’aconseguir l’èxit i evitar el fracàs, a la busca d’autonomia i control de la pròpia vida, a 
l’acceptació social  i a la busca de certes fites externes a l’escola, com la feina, la parella, els 
diners, etc. Totes aquestes fites tenen o poden tenir repercussions en l’assoliment dels 
objectius acadèmics, encara que identificar quina incidència té en cada cas esdevé una tasca 
complexa. La fita que sembla influir més positivament, però, és aconseguir incrementar la 
pròpia competència., això es degut a que aquesta fita fa que els alumnes es centrin més en el 
procés que segueixen per aconseguir i assolir l’aprenentatge, que no pas en el producte final o 
resultat.   La motivació dels alumnes la treballaren millor proposant-los estratègies adequades 
per enfrontar-se per si mateixos als problemes, que no pas proposant-los fites d’aprenentatge. 
A la base del problema de motivació hi trobaríem un problema cognitiu, unit a una busca 
d’autonomia, independència i control de la pròpia conducta. 
 
Com estem dient, en la seva relació amb el centre escolar i l’aprenentatge, els alumnes 
persegueixen unes fites determinades que condicionaran el mode com afrontaran les activitats 
escolars. Diferents autors es van ocupar d’identificar, classificar i descriure aquestes fites  
(Atkinson i Feather, 1966; Heckhausen, 1972; Deci, 1975; deCharms, 1976; Maher, 1984; 
Nicholls, 1984; Kozeki, 1985), les quals podem agrupar en cinc categories, que mostro en la 
taula 2.1. 
 

 

FITES QUE ORIENTEN L’ACTIVITAT ESCOLAR 
 
 
FITES RELACIONADES AMB LA TASCA 
 

 Experimentar que s’ha aprés alguna cosa. Incrementar la pròpia competència 
d’aprendre. 

 

 Gaudir amb la realització de la tasca perquè representa una novetat o té un caràcter 
revelador sobre algun aspecte de la realitat,  o perquè s’experimenta un domini sobre 
la mateixa. Fita altament gratificant. 

 
 
FITES RELACIONADES AMB LA POSSIBILITAT D’ESCOLLIR 
 

 Fer la tasca perquè un mateix la ha escollit i ningú s’ho ha indicat. 
 
 
FITES RELACIONADES AMB L’AUTOESTIMA 
 

 Aconseguir una avaluació positiva de la pròpia competència, equival a experimentar 
l’orgull que segueix a l’èxit, tant en situacions competitives com no. 

 

 Evitar una avaluació negativa de la pròpia competència, equival a no experimentar 
situacions de vergonya o humiliació que acompanya al fracàs. 

 
 
FITES SOCIALS 
 

 Aconseguir ser acceptat socialment. 
 

 Evitar ser rebutjat socialment. 
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FITES EXTERNES 
 

 Aconseguir qualsevol cosa que produeixi estímuls agradables i siguin com una 
recompensa. 

 
 Evitar qualsevol cosa que pugui ser aversiva i produir un estímul desagradable. 

 
 

Taula III. Classificació de les fites que orienten els adolescents a l’escola (Tapia, 1992). 
 
La motivació de l’alumne és clau per la consecució de l’èxit acadèmic, la motivació implica la 
busca de l’èxit i la por al fracàs.  Atkinson (Atkinson i Feather, 1966), ens va donar el primer 
enfocament sobre l’estudi de la motivació cap a l’assoliment de l’èxit, mitjançant la “teoria 
clàssica de la motivació de l’assoliment”. Segons aquesta teoria hi han tres factors principals de 
l’orientació de la conducta cap a l’assoliment de l’èxit, aquests són el motiu de l’assoliment, les 
expectatives d’èxit i el grau d’incentiu que suposa aconseguir l’èxit en un moment determinat. 
  
Moltes vegades al preguntar a un adolescent el perquè no s’esforça més o no treballa més, 
aquest respon que perquè li servirà en el futur, quin objectiu assolirà, si després probablement 
acabarà a l’atur. Aquest perfil d’estudiant enfoca les activitats escolars no com a un mètode 
mitjançant el qual poden  aconseguir èxits i evitar fracassos, sinó com una activitat instrumental 
què esdevé important si serveix per aconseguir unes fites diferents a les del aprenentatge 
pròpiament dit, les motivacions en aquests casos són externes, doncs es veu l’aprenentatge 
només com a una eina per aconseguir una fita fora de l’escola que no té a veure de forma 
directa amb aprendre. Aquesta actitud vers l’aprenentatge acostuma a portar implicacions 
negatives i condueix al fracàs escolar en molts casos. 
 
 

MÈTODES MÉS IMPORTANTS DE MODIFICACIÓ DE CONDUCTA A L’AULA 
 
 

MÈTODES DE REFORÇ CONDUCTUAL 
 

 
I. TIPUS 
 

 REFORÇ POSITIU: Consisteix en proporcionar a l’alumne alguna cosa que li resulti 
agradable immediatament després d’haver rebut una reacció desitjada. Ex: Elogiar 
una tasca realitzada per l’alumne. 

 
 REFORÇ NEGATIU: Consisteix en fer desaparèixer un estímul desagradable 

immediatament després d’haver rebut una reacció o resposta desitjada. Ex: Premiar-
lo després d’haver fet correctament una tasca. 

 
 REFORÇ POSITIU VICARI: Reforçar positivament la conducta d’un alumne, 

possibilita en que els altres alumnes que observen relacionin la realització de la 
conducta amb el reforç. 

 
 REFORÇ NEGATIU VICARI: Actua de la mateixa manera que el reforç positiu vicari. 

 
 

II. POSSIBILITATS I CONDICIONS D’APLICACIÓ CORRECTA 
 
EN RELACIÓ A LA CONDUCTA A REFORÇAR:  
 

 Reforç directe de la conducta a reforçar. 
 

 Reforç de forma gradual de la conducta a reforçar, ja que no sempre és possible fer-
ho de forma directa.  

 
 Reforç de la conducta després de  la formació passiva de la mateixa. S’aplica en 
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aquells alumnes que no mostren cap conducta susceptible de reforçar.  
 
EN RELACIÓ ALS TIPUS DE REFORÇ: 
 

 Reforços materials 
 

 Reforços socials, com els elogis. 
 

 Reforços simbòlics 
 
EN RELACIÓ A LES CONDICIONS 
 

 Les normes o regles per aconseguir els esforços han de ser clares i aplicar-se amb 
rigor i justícia. 

 
 L’aplicació dels esforços s’ha de fer de forma sistemàtica. 

 
 

MÈTODES PER A LA SUPRESSIÓ DE CONDUCTES 
 

 
 EXTINCIÓ: Implica la supressió del reforç de la conducta. 

 
 REFORÇ DE CONDUCTES INCOMPATIBLES. 

 
 CÀSTIG: Pot servir per sancionar temporalment una conducta, però no és 

aconsellable. 
 

 
Taula IV. Mètodes de modificació de conducta (Tapia, 1992). 

 
2.6 NEURODIDÀCTICA I APRENENTATGE 
 
En els últims 20 anys s’ha avançat molt en les neurociències i en el coneixement de la seva 
importància en el procés d’aprenentatge. La neurodidàctica s’encarrega de l’estudi del cervell 
des de la seva anatomia, funcionament, implicacions que té en les diferents edats evolutives i 
repercussions en l’aprenentatge en general i acadèmic en particular.  
 
En aquest apartat no vull profunditzar en un tema complex i que està en continua investigació, 
tan sols vull fer un breu comentari sobre algunes afirmacions i constatacions de la 
neurodidàctica. 
 
Avui dia, tenim la evidencia de la importància de l’experiència i l’aprenentatge com a factors 
clau per modelar el cervell. Sabem que hi ha unes condicions cognitives prèvies, genètiques, 
que marquen la potencialitat de cada individu, però que es desenvolupen en una interacció 
amb l’entorn. Podem dir que naixem amb unes potencialitats ja programades en el nostre 
cervell, però que el nostre entorn determinarà quins talents podrem desenvolupar i que serà el 
que aprendrem.  
 
Els processos d’aprenentatge,  l’educació  i l’experiència seran els factors de l’entorn que 
modelaran en major mesura el nostre cervell. Aquests processos s’encarreguen de que vagin 
desapareixen les connexions neuronals poc utilitzades de tal forma que prenen força les més 
treballades o actives. 
 
Durant els primers 15 anys de vida es decideixen bàsicament tot el conjunt d’associacions 
neuronals i es van configurant el diagrama de cèl·lules nervioses. A partir d’aquesta edat les 
xarxes neuronals disposaran encara de certa plasticitat, però necessitarem desenvolupar-les 
per mitjà d’estímuls, pensaments, vivències, etc. Podem dir, llavors,  que en l’etapa adolescent 
ens trobem en una etapa clau en la formació cerebral, i en aquest sentit és important estimular 
aquesta potencialitats cerebrals que es donen en la pubertat  permetent que els joves puguin 
expressar tota la seva creativitat i capacitat. 
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Des de l’ensenyament hem de dotar d’estímuls sensorials als nostres alumnes per que puguin 
desenvolupar les seves millors capacitats i facilitar el seu aprenentatge. S’han trobat suficient 
proves de que tant els neurotransmissors dopamina, com l’acetilcolina, incrementen els 
aprenentatges en els estudiants. Quan un estudiant es troba en una situació agradable el seu 
cervell allibera aquestes hormones que el fan sentir millor, això fa que aprengui millor, podem 
dir que quan es troba present un component emocional millora el procés d’aprenentatge.  
 
Quan aprenem alguna cosa nova, rebem noves informacions que els cervell ha d’ordenar en 
una connexió ja existent, si això ho fem en un context agradable, les hormones alliberades 
reforcen la nostra concentració i faciliten l’aprenentatge. És per tot això que des de la docència 
hem de proporcionar les situacions d’aprenentatge que ofereixin els estímuls apropiats per 
aconseguir un aprenentatge eficient i eficaç. 
 
Però el que pot ser estimulant per a un estudiant, potser no ho és per altre. És per això que la 
neurodidàctica ens orienta a descobrir què és únic en cada estudiant, quines són les seves 
màximes potencialitats, el seu principal talent per poder treballar a partir d’aquest la resta de 
continguts. Contràriament a la manera tradicional d’ensenyar on el que es feia és intentar 
treballar les principals mancances de l’alumne, el que es proposa des de l’estudi de la 
neurodidàctica és treballar les mancances a través de les virtuts, per aconseguir una situació 
més agradable en el procés d’aprenentatge.  
 
Altre aspecte clau per la neurodidàctica és treballar el concepte de fracàs. L’error ha de formar 
part del procés d’aprendre, com han fet al llarg de la història els científics i investigadors, els 
quals basaven les seves descobertes en proves d’assaig i error, i era a través d’aquests últims 
com aconseguien evolucionar en el coneixement dels seus estudis. A les aules hem de reforçar 
les expectatives d’èxit i utilitzar la recompensa per fer que el cervell funcioni millor, l’error s’ha 
de contemplar com un esglaó més que s’ha pujat cap a l’èxit, per això hem d’eliminar el temor 
al fracàs en els nostres alumnes. 
 
Per últim, altre aspecte a considerar en les nostres estratègies didàctiques serà el de no frenar 
l’interès dels nostres alumnes per determinades coses. De vegades hi ha algun aspecte o 
situació que desperta l’atenció o crida l’interès d’un alumne, no hem de tallar aquesta 
motivació, tot per al contrari, hem de reforçar aquesta situació motivant-lo a profunditzar en la 
matèria que desperta el seu interès, doncs així reforçarem la sensacions positives en el seu 
cervell i l’animarem a trobar respostes per si mateix. 
 
Aquests trets característics que he esmentat i que hauria d’incorporar el procés d’aprenentatge 
des del punt de vista de la neurodidàctica,  estaran presents en les estratègies que proposo a 
continuació, en el capítol 3. 
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3  DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ 
 
Quines estratègies metodològiques podem utilitzar per  desenvolupar la competència 
d’aprendre a aprendre de forma eficaç?. Hi podríem trobar diverses solucions per poder 
treballar aquesta competència des de les diferents disciplines de secundaria, alhora que 
existeixen  múltiples tècniques didàctiques per implantar activitats a l’aula. Ens interessa, però, 
establir aquelles estratègies més adients per fer-ho des de  les matèries de tecnologia i en 
aquest sentit considero que treballar la competència mitjançant els projectes tecnològics és la 
millor solució. Anar construint l’aprenentatge donant solucions i evolucionant un problema 
plantejat amb l’execució d’un projecte, serà al meu entendre la millor forma d’aconseguir una 
maduresa en l’alumnat que li permeti gestionar el seu propi procés d’aprenentatge i assolir 
l’autonomia suficient per créixer personalment. Com veurem més endavant la metodologia 
proposada donarà solucions als aspectes fonamentals que els alumnes han d’adquirir per 
desenvolupar satisfactòriament la competència d’aprendre a aprendre. 
 
La realització de projectes  com a part del currículum no és un concepte nou a les aules, però 
l’Aprenentatge Basat en Projectes (ABP) és diferent, ja que esdevé una estratègia educativa 
global on es treballen els continguts curriculars partint de l’eix principal que és el projecte. 
Podem dir que el projecte és el centre o nucli del currículum i no actua només com a 
complement. Avui dia, el professorat treballa amb grups d’alumnes molt heterogenis, provinents 
de diferents llocs i amb realitats socioculturals i nivells d’habilitats molt diverses, per això el 
treball basat en projectes pot suposar una eina important per englobar la diversitat dintre d’un 
projecte comú. Cadascú creixerà a un ritme diferent i assolirà els seus propis objectius, però 
fer-ho treballant cooperativament com a un equip en un projecte comú suposa aprendre a 
funcionar en un context de diversitat on l’objectiu del grup ha d’estar per sobre dels interessos 
personals, de la mateixa forma que es trobaran els alumnes quan accedeixin a treballar en una 
empresa a la vida real. L’ABP es construeix sobre les individualitats dels estudiants, malgrat 
que treballin per a un objectiu comú en la realització d’un projecte en grup. Aquestes potencials 
característiques individuals de cada estudiant ens permet explorar les àrees d’interès de 
cadascun dintre del marc curricular establert.  
 
Les estratègies d’instrucció centrades en l’ABP tenen les seves arrels en el constructivisme que 
va evolucionar pels estudis de psicòlegs com Lev Vygotsky, Jerome Bruner, Jean Piget i John 
Dewey. El constructivisme defensa que és el propi alumne el que ha de crear el seu propi 
coneixement, creant procediments per resoldre situacions problemàtiques, això implica que les 
seves idees es van modificant al llarg del procés i d’aquesta forma evoluciona en el seu 
aprenentatge. La responsabilitat del docent en aquest procés constructivista és la d’orientar i 
facilitar a l’alumne les eines necessàries per que aquest pugui treballar de forma autònoma. En 
el constructivisme educatiu el procés d’aprenentatge es transforma en una activitat dinàmica i  
participativa on l’estudiant passa a l’acció interactuant amb si mateix i l’entorn. 
 
Des de la concepció constructivista “s’assumeix que els alumnes aprenen i es desenvolupen en 
la mesura en que poden construir significats adequats en torn als continguts que configuren el 
currículum escolar. Aquesta construcció inclou l’aportació activa i global de l’alumne, la seva 
disponibilitat i coneixements previs en el marc d’una situació interactiva, en la que el professor 
actua de guia i mediador entre el nen i la cultura, i d’aquesta mediació que adopta formes molt 
diverses, com ho exigeix la diversitat de circumstancies i d’alumnes amb els que es troba-, 
depèn en gran part l’aprenentatge que es realitzi. Aquest, per últim, no limita la seva incidència 
a les capacitats cognitives, entre d’altres coses perquè els continguts de l’aprenentatge, 
àmpliament assolits afecten a totes les capacitats; sinó que repercuteix en el desenvolupament 
global de l’alumne.” (Coll,1993). 
 
L’ABP esdevindrà l’estratègia docent on els estudiants aprendran a planejar, implementar i 
avaluar projectes que poden tenir aplicacions en el món real. L’ABP representa una activitat de 
llarg recorregut centrada en l’estudiant. 
 
L’estratègia metodològica que jo proposo es basa en establir aquells aspectes, que hauríem 
d’implementar en el disseny d’un projecte a realitzar pels alumnes de secundària, que 
facilitaran consolidar i assolir les fites o objectius que ens plantegem com a docents per 
ensenyar a aprendre als nostres alumnes. És per això que em centraré en definir com podem 
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incorporar això en el disseny d’un projecte. No profunditzaré, doncs,  en el disseny global d’un 
projecte adaptat per realitzar un Aprenentatge Basat en Projectes, sinó que assenyalaré 
aquelles parts que ens interessa conèixer per realitzar un disseny adequat d’un projecte per 
treballar la competència d’aprendre a aprendre.  
 
En les properes pàgines farem un recorregut per alguns aspectes generals de l’ABP, que 
tindrem en consideració, per després centrar-nos en el disseny de la nostra estratègia. La 
proposta té un caràcter general, que faciliti el disseny de qualsevol projecte d’ESO, per poder 
treballar els continguts curriculars des d’un punt de vista de l’ABP, tenint en compte el nivell 
educatiu en el qual ens trobem. No representa, per tant, una clau per a un contingut o projecte 
determinat, sinó una eina que es pot adaptar a qualsevol projecte. 

 
3.1  ANTECEDENTS DE L’ABP 
 
Las pràctiques basades en l’aprenentatge basat en projectes es van començar a desenvolupar 
entre finals del segle XIX i principis del segle XX, quan l’educador William H. Kilpatrick va 
presentar i publicar el seu treball “The Project Method” al 1918, encara que hi ha personatges 
que el van precedir mitjançant diversos estudis que van realitzar, així que hauríem de remuntar-
nos alguns anys abans per trobar els orígens d’aquesta metodologia didàctica.  
 
Kilpatrick, més que centrar-se en una tècnica didàctica, va exposar les característiques 
principals que hauria de contenir un pla de estudis a nivell professional per abastar d’una 
manera global el procés complet de pensament. Tenia una visió global del pensament on 
promulgava que havien de començar amb una idea inicial per arribar a la solució final o 
resolució del problema. 
 
El desenvolupament de projectes, així com el desenvolupament de la solució de problemes, es 
deriven de la filosofia pragmàtica que defensa que l’aprenentatge s’assoleix a partir dels 
fenòmens observables i de l’experimentació directa. 
 
El mètode de projectes no es va començar a utilitzar de manera immediata en ambients 
educatius. A “The Project Method: its Vocational Origin and International Development” Knoll 
(1997)  indica una cronologia de l’aprenentatge basat en projectes, la qual divideix en cinc 
etapes: 

 
1880-1915. Es va començar a treballar amb projectes en les escoles públiques. 

 
1915-1965. Es redefineix el concepte d’aprenentatge basat en projectes i Europa comença a 
utilitzar el mètode.  

 
1950-1965.  Es comença a treballar amb projectes en escoles d’arquitectura europees. 

 
1965-1980.  El treball amb projectes es considera una eina important per l’aprenentatge i 
passa a utilitzar-se en altres universitats a part de la d’arquitectura, com a les enginyeries. 
També amplia els horitzons, la resta d’Europa adopta aquest mètode i també el continent 
americà. 

 
1965- actualitat. El mètode s’expandeix en tots els àmbits educatius i són nombrosos els 
estudis i implantacions arreu del món. 

 
Per altra banda, recentment, les directives europees del nou Espai Europeu d’Educació 
Superior (EEES), més conegut com el Pla Bolonya, va canviar i unificar els plans d’estudis 
universitaris arreu d’Europa, amb la intenció de que els nous plans vagin en la direcció de dotar 
de més autonomia a l’estudiant en el seu procés d’aprenentatge, augmentant la seva 
responsabilitat i incrementant el nombre d’hores de treballs en grup i de treball autònom, molt 
en la línia d’un aprenentatge basat en problemes. En aquest sentit és important que la 
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preparació dels alumnes a l’educació secundaria vagi en una línia concordant, per preparar-los 
millor per l’educació superior. 

 
3.2  CARACTERÍSTIQUES I FASES  DE L’APRENENTAGE BASAT EN PROJECTES 
 
Per definir les característiques comunes que s’haurien d’incorporar com a elements en 
qualsevol projecte, em referiré a la identificació feta per diferents autors (Dickinson et al., 1998; 
Katz & Chard, 1989; Thomas, 1998): 
 

 Centrats en l’estudiant, dirigits per l’estudiant. 
 

 Clarament definits: inici, desenvolupament i final. 
 

 Contingut significatiu per als estudiants; directament observable en el seu entorn. 
 

 Problemes el món real. 
 

 Recerca. 
 

 Sensible a la cultura local. 
 

 Objectius específics relacionats amb els estàndards del currículum educatiu per al 
segle XXI. 

 
 Productes d’aprenentatge objectius. 

 
 Interrelació entre el món acadèmic, la realitat i les competències laborals. 

 
 Retroalimentació i avaluació per part d’experts. 

 
 Reflexió i autoavaluació per part de l’estudiant. 

 
 Avaluació en base a evidències d’aprenentatge (portafolis, diaris, etc.) 

 
Treballar amb l’aprenentatge basat en problemes a l’aula implica formar equips d’alumnes de 
perfils diferents, que puguin treballar conjuntament per desenvolupar i donar solució al projecte 
plantejat. Per a que els resultats siguin exitosos es requereixen unes instruccions ben clares, 
definint bé els rols de cadascú i establint correctament els objectius a assolir. L’aprenentatge 
basat en problemes com a estratègia docent inverteix l’organització tradicional dels processos 
d’aprenentatge on, habitualment, s’exposaven d’inici uns objectius per després a través d’un 
conjunt d’activitats diverses treballar el marc conceptual. Posteriorment es podia treballar i 
aplicar el coneixement adquirit en el marc de la resolució d’un problema. L’ABP, en canvi, 
primer presenta el problema, i a partir de la definició del coneixement dels alumnes i d’allò que 
encara no saben s’estableixen uns objectius, s’identifiquen les necessitats d’aprenentatge 
bàsiques i es dissenya un pla d’actuació per resoldre el projecte al llarg del procés 
d’aprenentatge. 

 
1. INFORMACIÓ I PLANTEJAMENT DEL PROJECTE 
 
 Presentació del problema. S’ha de presentar quina és la situació de partida. Quin és el 

problema que el projecte vol atendre o resoldre. 
 

 Delimitació del problema. S’han de definir clarament els objectius últims del projecte i de 
quina manera aquest donarà solució al problema plantejat o identificat. 
 

 Identificació de coneixements previs, necessitats, recursos i accions que calen per 
resoldre el problema.  
 

 Recerca d’informació amb diverses fonts. Pluja d’idees.  
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 Plantejament de diferents possibles solucions i dissenys del projecte per satisfer les 
necessitats plantejades. 
 

 La funció del professorat en aquesta fase ha de passar per familiaritzar als estudiants 
amb el mètode de projectes i orientar-los per determinar els temes a tractar més 
apropiats per al desenvolupament del projecte. 

 
2. PLANIFICACIÓ DEL PROCÉS 

 
 Organització del procés.  

 
 Planificació de les fases i seqüenciació de les accions. 

 
 Identificació dels mitjans i recursos disponibles. 

 
 Definició dels rols i tasques de cada integrant del grup. 

 
 Mesures de control del procés i marge per modificacions o adaptacions del projecte 

definit inicialment. 

 
3. DECISSIONS. DEFINICIÓ DEL PROJECTE 

 
 Abans de passar a realitzar el projecte físicament, els membres del grup han de decidir 

quin disseny del projecte adopten per donar solució al problema o als objectius a assolir.  
 

 És important que els alumnes aprenguin a valorar els problemes, riscos i beneficis de 
cada alternativa de projecte possible, o de cada decisió adoptada en relació a la definició 
del projecte. 
 

 La solució adoptada per part de l’alumnat s’ha de debatre amb el professor, per tal de 
que aquest comprovi que s’ajusta als objectius d’aprenentatge que ell mateix hagi definit. 
 

 En aquesta fase és important el procés de negociació que ha de seguir el grup per 
arribar a consensuar les mesures adoptades en la definició del seu projecte. 

  
4. REALITZACIÓ DEL PROJECTE 

 
 Cada membre s’encarrega d’una tasca determinada segons el que s’hagi acordat i 

planificat. 
 

 Es comparen els resultats parcials amb el pla inicial, incorporant les correccions 
necessàries. 
 

 Durant aquesta fase s’exercita l’autonomia i responsabilitat de cada alumne. El professor 
ha de donar suport sempre que ho requereixi l’alumne. 

 
5. CONTROL DEL PROCÉS 

 
 Els alumnes han de dur a terme un autocontrol de les diferents tasques del seu projecte i 

aprendre a avaluar si s’ajusta el resultat obtingut amb els seus objectius i criteris de 
qualitat. 
 

 El docent intervindrà només si els alumnes ho requereixen perquè no es posin d’acord 
alhora de definir i valorar els resultats del treball realitzat. 
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6. AVALUACIÓ  I  REFLEXIÓ 
 
 Amb la participació del docent es genera un debat per reflexionar sobre els resultats 

obtinguts i l’acompliment dels objectius. 
 

 El professor ha de generar una retroalimentació en els alumnes de tot el procés seguit en 
la realització del projecte, per analitzar els èxits i fracassos.  

 
3.3  RESPONSABILITATS i ROLS DEL PROFESSOR I DELS ALUMNES 
 
Treballar amb projectes suposa un canvi de la dinàmica d’aprenentatge convencional, cosa que 
implica un canvi de rols en la relació entre alumnes i professor. L’aprenentatge basat en 
projectes és un mètode innovador que suposa un canvi en les relacions a dintre de l’aula entre 
professor i alumnat, això suposa que per aconseguir l’èxit del mètode caldrà que cadascú 
entengui i tingui clar quin ha de ser el seu paper en aquest model d’aprenentatge. El professor 
serà un guia que orienta als alumnes en el seu procés d’aprenentatge, però ha de deixar que 
els propis alumnes vagin descobrint i formant el seu coneixement de forma autònoma.  
 
Respecte al professor, els trets més importants que haurà de tenir en compte per l’exercici de 
la seva docència serien (Parra, 2003): 
 

 L’aprenentatge passa de les mans del professor a les mans de l’alumne, passant 
aquest a exercir un paper d’orientador, bàsicament. 
 

 El professor ha d’estar acompanyant i monitoritzant contínuament l’evolució dels seus 
alumnes, observant i avaluant quines coses funcionen i quines no. 

 
 El professor ja no pensa que ho ha de fer tot, sinó que deixa als seus alumnes la 

responsabilitat d’una part important dels continguts a assolir. 
 

 El professor és vist més com un expert o assessor per part dels alumnes. 
 

 La figura del professor passa a ser secundària. S’ha de veure a sí mateix com un més 
dels líders dels diversos grups. 

 
 El professor ha de veure’s a si mateix com a part del grup de treball dels alumnes e 

influir en aquests perquè es sentin motivats pel desig d’aprendre i d’assolir riscos. 
 

 El professor ha d’intentar que els alumnes facin el projecte a la seva manera, e 
intervenir el mínim possible, encara que pensi que ho podrien fer millor d’un altra forma. 

 
 El professor es converteix en un proveïdor de recursos i en un participant de les 

activitats d’aprenentatge. 
 
Respecte als alumnes, el factor més important és que l’aprenentatge basat en projectes està 
centrat en ells, això suposa que el seu rol passa a ser molt més actiu. Com a característiques 
més significatives de la responsabilitats que han d’assumir, diríem que: 
 

 Són els alumnes qui dirigeixen, planegen i donen solucions als seus projectes, això fa 
que es sentin més motivats. 

 
 Es converteixen en descobridors, integradors i presentadors de les pròpies idees. 

 
 L’alumne dirigeix per si mateix les activitats d’aprenentatge. Defineix i programa les 

seves tasques. 
 

 Tendeix a mostrar-se comunicatiu, productiu i més responsable. 
 

 Treballi en grup i col·labori amb els altres integrants del seu equip. 
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 Utilitzi tes TIC per tractar la informació i presentar-la. 
 

 Construeixi i sintetitzi la informació que ha de cercar. 
 

 Trobi connexions interdisciplinàries entre idees. 
 

 S’enfrontin a situacions problemàtiques i  cerquin recursos per trobar solucions als 
obstacles que es presenten. Situacions que poden ser complexes i impredictibles. 

 
 Desenvolupi una competència social al desenvolupar el treball i contingut del curs d’una 

manera col·laborat iva amb els altres companys. 
 

 Adquireixi noves habilitats i desenvolupi les que ja tenia. Generi, així mateix, resultats 
complexos que demostrin el seu aprenentatge. 

 
 No tingui por d’explorar coneixements que el professor no li ha transmès i sigui 

conscient de que pot avançar fins on ell ho cregui oportú. 
 

 Tingui clar els objectius i sigui conscient dels reptes que impliquen assolir aquests 
objectius. 

 
 Utilitzi capacitats i habilitats que li seran necessàries en la seva futura feina. Com 

l’organització i el control del temps i dels recursos, i la responsabilitat de treballar en 
grup, juntament de la capacitat de motivar els seus companys per al bon funcionament 
de l’equip. 

 
 Mostri un desenvolupament de competències necessàries per a relacionar-se en el 

món real. Com les habilitats socials i la capacitat d’aprendre per si mateix a solucionar 
problemes.  

 
3.4  AVANTATGES I INCONVENIENTS DEL MÈTODE DES DEL PUNT DE VISTA 
D’APRENDRE A APRENDRE 
 
Els principals beneficis que aporta als estudiants, el treball amb projectes de llarga duració per 
desenvolupar el currículum els identifico a continuació (Raislback, 2002): 
 

 Prepara als alumnes per al seu futur lloc de treball a la vida real. Els estudiants 
estan exposats a una amplia gama d’habilitats i competències com la col·laboració, 
planificació, presa de decisions i la gestió del temps (Blank, 1997; Dickinson et al, 
1998).  
 
Les activitats que podem treballar mitjançant els projectes s’assemblen molt a les que 
podem trobar en la forma de funcionament de qualsevol empresa en l’actualitat, això 
suposa que la transferència de coneixement entre l’escola i el món real es farà d’una 
manera molt més efectiva, i l’alumne no tindrà tantes dificultats alhora d’enfrontar-se a 
una situació laboral real. 

 
 L’augment de la motivació. Els professors acostumen a notar una milloria en 

l’assistència, més participació en classe i una major disposició per fer les tasques 
(Bottoms & Webb, 1998; Moursund, Bielefeldt i Underwood, 1997). 
 
El treball amb projectes representa fer activitats molt interactives amb els alumnes, es 
necessita molta implicació i una actitud molt més activa per part d’ells. Tot això implica 
un augment en la seva motivació, doncs es senten agents més importants i decisius, 
que poden escollir el camí a seguir. L’augment de la motivació es relaciona amb altres 
aspectes molt positius, com són la disminució de l’abandonament escolar i l’augment 
del rendiment acadèmic. 
 

 Connexió de l’aprenentatge entre l’escola i la vida real. Els estudiants mantenen 
més coneixements i habilitats quan estan compromesos en el foment de projectes. 
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Amb projectes, els nens utilitzen un pensament d’ordre superior, habilitats en lloc de la 
memorització de fets en un context aïllat sense una connexió a com i on s’utilitzen en el 
món real (Blank, 1997; Bottoms & Webb, 1998; Reyes, 1998). 
 
Les habilitats desenvolupades, el coneixement i les competències assolides són més 
altes que en l’ensenyament tradicional. Aquells coneixements que es treballen i 
s’experimenten de forma pràctica i més autònoma acostumen a ser més fàcil de ser 
assolits de forma eficaç. 

 
 Oferir oportunitats de col·laboració per construir coneixement. L’aprenentatge 

col·laboratiu permet que els estudiants intercanviïn idees els uns amb els altres, 
expressin les seves pròpies opinions i negociïn solucions. Totes les habilitats que seran 
necessàries en un lloc de treball (Reyes, 1998). 
 
Les habilitats socials que els hi caldrà en el futur per poder treballar en equip en una 
empresa, es poden desenvolupar molt bé en el treball amb projectes, on cal de la 
col·laboració dels estudiants entre ells per assolir l’èxit del conjunt per assolir els 
objectius. 

 
 L’augment de les habilitats socials i de comunicació. Els alumnes desenvolupen 

habilitats i competències tals com col·laboració, planejament de projectes, 
comunicació, presa de decisions i control del temps (Blank, 1997; Dickinson, 1998). 
 
Paral·lelament a les habilitats que es desenvolupen en la col·laboració, descrites en el 
punt anterior, com les d’intercanviar, expressar i negociar les idees, el treball amb 
projectes millora la resta d’habilitats socials i de comunicació necessàries per que una 
persona tingui un bon desenvolupament i una realització adequada en la seva vida 
personal adulta. 

 
 L’augment de les habilitats de resolució de problemes (Moursund, Bielefeldt i 

Underwood, 1997). 
 
La capacitat per resoldre situacions problemàtiques, esdevé fonamental en qualsevol 
esser humà. La nostra vida està plena de situacions reals que requereixen d’una 
habilitat  per analitzar , entendre i prendre decisions, amb la finalitat d’obtenir la millor 
solució per al problema que se’ns pot plantejar. És important disposar d’una bona 
capacitat per fer front i resoldre els problemes de forma autònoma, ja que això genera 
també un elevat grau de confiança, en sentir-nos capaços de superar els obstacles. Els 
projectes a l’aula permeten potenciar aquestes habilitats. 

 
 Permetre als nens utilitzar les seves capacitats individuals d’aprenentatge i la 

diversitat de perspectives d’aprenentatge (Thomas, 1998).  
 

Els nois tenen l’oportunitat d’escollir les seves estratègies per resoldre els problemes 
plantejats. D’una forma individual, desenvolupen les seves pròpies capacitats 
d’aprenentatge, però alhora poden veure a la resta de companys i analitzar les 
estratègies de cadascú, de tal manera que tenen una visió i perspectiva més amplia de 
les possibles solucions i camins diferents que es poden seguir per aprendre i 
desenvolupar un projecte. 

 
 Proporcionar una forma pràctica del món real per aprendre a utilitzar la tecnologia 

(Moursund, Bielefeldt i Underwood, 1997). 
 
El desenvolupament d’un projecte ens permet utilitzar molts recursos TIC, amb la qual 
cosa els estudiants tindran l’oportunitat de desenvolupar les seves capacitats en el 
tractament i ús d’aquestes tecnologies. 

 
 Permetre als estudiants fer i veure les connexions entre les disciplines. 
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Un projecte tecnològic pot tenir una gran transversalitat, cosa que ens permet 
connectar amb facilitat els continguts de diverses disciplines i donar un sentit més 
global a l’aprenentatge de l’alumne. 
 

 L’augment de l’autoestima. Els estudiants se senten molt satisfets de dur a terme 
alguna cosa que té valor fora de l’aula. 
 
La motivació, la superació, el ser capaços de respondre i donar solucions als 
problemes plantejats i que van apareixent pel camí, on es pensava d’entrada que eren 
massa difícils, fa que es reforci molt l’autoestima de l’estudiant. És un cicle que es retro 
alimenta. Quan més motivació, l’èxit serà més fàcil assolir i amb cada èxit l’autoestima i 
l’autoconfiança augmentarà. 

 
Podríem afegir alguns beneficis més. Els estudiants aprenen a desenvolupar el mètode 
científic, analitzant casos concrets, deduint principis i formulant hipòtesis que caldrà verificar, 
per donar-les per bones o per rebutjar-les i formular noves hipòtesis. Es fomenten doncs, 
tècniques de l’aprenentatge per a la investigació. També es facilita la retenció de la informació, 
doncs la resolució de problemes i l’experiència pràctica esdevenen molt més efectives  per 
aprendre i assolir els coneixements sense oblidar els continguts. 
 
Com amb qualsevol altra metodologia, el treball amb projectes pot presentar algunes dificultats 
o inconvenients que caldrà tenir en compte abans de planificar les classes. Malgrat això, 
considero que els avantatges són molt més grans que els possibles inconvenients, sobretot si 
tenint en compte que els possibles inconvenients poden ser una eina per treballar les 
competències i l’aprenentatge, i transformar-los així en aspectes positius. Com aspectes més 
importants en relació amb les dificultats amb que ens podem trobar,  assenyalaria les següents:  
 

 Requereix d’ un coneixement bàsic per part del professorat sobre el disseny de 
projectes, per tal de poder realitzar una bona organització i estructuració del projecte. 
En el disseny del projecte, el professor ha de participar com a expert de continguts. Tot 
això vol dir, que per tenir més garanties d’èxit es requereix d’una certa experiència en 
l’aplicació d’aquest mètode, ja que és una metodologia amb una complexitat superior a 
les tècniques habituals d’aprenentatge.  
 

 Es requereix d’un bon planejament en el temps, doncs parlem d’un projecte que ha 
de dur-se a terme al llarg de tot el trimestre del curs.  

 
 Les diferencies entre els estudiants que composen el grup poden generar 

malentesos i discussions. Cal establir unes regles per controlar els problemes que 
puguin sorgir dintre dels grups. 

 
 Moltes vegades caldrà disposar de temps i mitjans de comunicació fora de les aules, 

doncs, si cal,  els estudiants hauran de treballar part del projecte fora de les classes, i 
per això cal un domini de les tecnologies de la informació i comunicació. 

 
 De vegades es pot fer difícil mesurar si es compleixen els objectius. 

 
 3.5  AVALUACIÓ DE L’APRENENTATGE BASAT EN PROJECTES 
 
Una bona avaluació del projecte ha de contemplar quin ha estat el grau d’assoliment dels 
objectius plantejats inicialment. Serà important fer un seguiment global, tant del resultat final, 
com dels diferents passos i solucions adoptades per part del grup durant el procés de 
realització del projecte. L’avaluació hauria de contenir tots aquells aspectes i competències que 
es volen desenvolupar amb el projecte. Considero que es important establir un criteri clar i 
objectiu, i amb aquesta finalitat realitzar una rúbrica d’avaluació per tal de planificar i fer 
correctament l’avaluació dels alumnes. Els percentatges o importància de cada aspecte que 
s’hagi de valorar dependrà del tipus de projecte o de les prioritats o objectius que tingui el 
docent en cada cas. 
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L’avaluació d’un aprenentatge basat en projectes hauria de dividir-se en dues parts. D’una 
banda aquella que fa referencia als alumnes i a tots els aspectes susceptibles d’avaluar , com 
són els relatius als objectius, competències, comportament, evolució, etc., i d’altra banda 
caldria avaluar l’efectivitat del projecte en si, es a dir, hem d’avaluar també si el projecte està 
ben dissenyat i s’ha pogut dur a la pràctica correctament, si ens ha permet cobrir els objectius 
que volien treballar amb els alumnes. 
 
Respecte a l’avaluació dels estudiants, els elements que s’haurien d’incorporar per a una 
correcta avaluació serien els següents: 
 
 Proves i activitats individuals i en grup: Hauríem d’avaluar allò que els estudiants han 

aprés veritablement amb la realització del projecte en tot el seu procés. Ho podríem fer 
amb la realització d’activitats parcials, a fer durant la realització de les diferents etapes 
del projecte, com finals. Penso que és positiu realitzar activitats d’avaluació tant 
individual com de grup. Aquestes activitats poden ser pràctiques, basades en aspectes 
concrets o parts del projecte. Les activitats pràctiques poden ser variades, jo em 
refereixo principalment a aquelles activitats on els alumnes hagin de sintetitzar aquells 
coneixements que van adquirint amb la conclusió de cada part del projecte, 
concretament podem plantejar la  realització de debats mitjançant el visionat de 
pel·lícules, documentals o la lectura d’articles, on cada grup hagi d’elaborar un informe 
sobre el tema del debat, explicant com relacionen el contingut tractat amb el seu 
projecte. Podem també plantejar lectura de textos i recerca bibliogràfica, activitats o 
treballs de síntesi individuals on cadascú plantegi la seva visió en la resolució d’un 
problema del projecte, etc. 
 

 Avaluació del resultat final: Independentment de que s’hagi treballat bé durant les 
etapes del projecte, no podem oblidar que el resultat final del projecte ha de contenir una 
part important del global de l’avaluació, doncs una bona part del sentit de l’aprenentatge 
basat en projectes és demostrar pràcticament amb la realització del projecte que s’han 
assolit els objectius. El plantejament inicial pot ser bo, però potser el desenvolupament i 
solució final no tant. L’aprenentatge, doncs, haurà d’estar reflectit en les solucions 
donades amb la finalització del projecte. 

 
 Exàmens i proves: Consistiria en la realització de proves escrites o orals tradicionals, 

d’un contingut més teòric. Poden ser una part de l’avaluació, però crec que no hauria de 
representar un percentatge molt elevat del total, doncs sinó cauríem en una avaluació 
convencional. És important com a suport, per consolidar i comprovar aquells continguts 
treballats amb el projecte que considerem que potser no queda clar el seu assoliment. 
Considero més important potenciar les proves mitjançant les activitats relacionades amb 
el projecte directament. 

 
 L’autoavaluació: Part de l’avaluació que considero d’una elevada importància, ja que 

els alumnes desenvolupen una elevada capacitat de reflexió i autocrítica. Penso que és 
molt interesant l’autoavaluació individual, en grup i de la resta de grups. D’una banda 
cadascú hauria d’avaluar la seva evolució, implicació, habilitats desenvolupades, etc. 
D’altra els integrants del grup haurien devaluar-se entre si, i per últim cada grup hauria 
d’avaluar a la resta. Això ens donarà una imatge clara de quin és el grau de satisfacció 
dels estudiants en relació als seus treballs. 

 
Respecte a l’avaluació del projecte, la finalitat principal és la de mesurar la seva eficàcia en 
l’assoliment dels objectius plantejats, en el desenvolupament del currículum i en la planificació 
en el temps i fases proposades, els elements que hauríem de contemplar serien:  

 
 Avaluació del objectius del projecte: Planificació del projecte per processos, 

assenyalant clarament l’objectiu de cada procés, de tal forma que ens permeti avaluar 
correctament cada fase i dur a terme un seguiment de l’efectivitat del procés plantejat als 
alumnes. L’avaluació dels objectius s’ha de contemplar tant en les diferents fases del 
projecte com en el resultat final. 
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 Avaluació dels problemes i èxits obtinguts pel grup: És important acompanyar i fer 
un seguiment del problemes que van apareixent en cada grup i dels èxits o coses 
positives que hi ha en el projecte, per tal d’identificar les millors estratègies en futurs 
projectes. 

 
 Seguiment i monitorització: Cal definir bé un pla de seguiment on s’avaluïn diferents 

aspectes relacionats amb la facilitat per desenvolupar el projecte i la facilitat de  
col·laboració que ofereix als estudiants, així com mesurar el desenvolupament 
d’habilitats competencials per part dels estudiants amb les diferents activitats del 
projecte. 

 
 Èxits i fracassos: Com a reflexió final, es fa necessari un debat global, per identificar els 

defectes i virtuts del projecte. Cal tenir la visió dels estudiants i dels professor, per tal 
d’establir i proposar allò que ha funcionat bé i el que cal millorar. El projecte hauria de 
tenir una evolució continua, de tal forma que la propera vegada que el professor el 
plantegi a un grup hagi pogut corregir les seves deficiències pel que fa a la seva 
realització a l’aula. 

 
3.6  APRENDRE A APRENDRE AMB L’APRENENTATGE BASAT EN PROJECTES 
 
Però com el treball amb projectes ens pot ajudar a desenvolupar la competència d’aprendre a 
aprendre?. Es tracta de planificar una metodologia consistent en  l’aprenentatge basat en 
projectes on s’incorporin activitats que potenciïn els principis metodològics i elements més 
importants relatius a la competència d’aprendre a aprendre. Haurem de dissenyar un projecte 
que pugui reforçar la capacitat dels estudiants per ser autònoms i descobridors del 
coneixement, tenint en compte al mateix temps quines expectatives i fites tenen els 
adolescents. 
 
Aquesta és la finalitat del meu estudi, com dissenyar un bon projecte per desenvolupar un  
procés actiu d’aprenentatge per part dels estudiants, on puguin desenvolupar al màxim la seva 
competència d’aprendre a aprendre. 
 
La meva proposta consisteix en plantejar tres projectes diferents per cada curs de tecnologia a 
l’ESO, de forma que cada projecte es pugui desenvolupar en un trimestre. La LOE (2006) ens 
demana que despleguem el currículum amb uns continguts establerts, sent que ens indica 
clarament diferents blocs de continguts per cada curs. Concretament ens dona tres grans blocs 
per cada curs, per això penso que la manera més fàcil de plantejar els projectes és fer un 
projecte per cada bloc. Per exemple, per al primer curs de l’ESO tindríem els blocs de 
continguts curriculars següents:  
 

 La tecnologia i el procés tecnològic. Eines i materials de tecnologia 
 

 Disseny i construcció d'objectes 
 

 Les TIC com eina per a la integració i la comunicació de la informació 
 
D’aquesta manera el plantejament seria el de fer un projecte per cada un dels blocs de 
continguts esmentats amb una temporització d’un trimestre per cadascun. Cada projecte hauria 
de definir clarament els objectius a assolir i a partir d’aquí plantejar les diferents fases del 
projecte, contemplant una sèrie d’activitats complementàries relacionades directament amb el 
projecte.  

El projecte contindria les diferents fases que he descrit sobre l’aprenentatge basat en projectes 
en capítols anteriors (Informació i plantejament del projecte, planificació del procés, decisions i 
definició del projecte, realització, control del procés i avaluació i reflexió). Serà important definir 
bé els objectius, ja cada objectiu haurà de identificar-se amb una part del projecte sent que 
hauríem d’anar definint objectius de menys a més complexitat. 



30 
 

Estratègies metodològiques des de les matèries de tecnologia 

per aprendre a aprendre 

La intenció és aplicar una metodologia d’aprenentatge basada en projectes on s’introdueixin 
aspectes i activitats que tinguin en compte els components d’aprendre a aprendre que hem 
tractat en la figura 1 del capítol 2. I on es tractin també les diferencies cognitives entre els 
alumnes, atenent als seus estils d’aprenentatge i als tipus d’intel·ligències de cadascú, dintre 
d’un entorn cooperatiu que els ajudi a assolir les seves pròpies fites, típiques de l’edat.  

Els projectes s’haurien de presentar amb una estructura per fases i etapes, on a cadascuna 
hauríem de plantejar uns objectius ben definits i una sèrie d’activitats de mínims, per tal 
d’orientar el procés però deixant un elevat marge per a que els alumnes trobin les seves 
pròpies solucions. 

La clau de tot el treball amb projectes és que es produeixi una experimentació directa per part 
de l’alumnat amb la tasca a fer i amb el coneixement a assolir i aprendre. 

En el pròxim capítol exposo com aplicar aquesta metodologia, assenyalant les fases i punts 
que, sota el meu punt de vista, hauria de tenir el mètode. Tot està tractat des d’un punt de vista 
conceptual, doncs no es una metodologia que jo hagi aplicat personalment amb cap grup de 
secundària, per això, introdueixo una forma de dur un control i seguiment proper per tal de que 
es pugui anar millorant el mètode mitjançant l’experiència que es pugui assolir en aplicar 
aquest sistema d’aprenentatge. 
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4  MARC EXPERIMENTAL 
 
Com he comentat a la introducció, aquesta proposta metodològica no ha estat posada en 
pràctica per la meva part, doncs requereix de temps suficient i una bona planificació i 
coneixement dels recursos disponibles a l’institut. Durant la meva estada al pràcticum no he 
disposat del temps suficient per fer l’experimentació amb aquest mètode, malgrat això, el 
pràcticum sí que em va servir per analitzar el comportament dels estudiants i les seves 
motivacions i maneres d’aprendre. És per això que no disposo de dades ni experiències reals 
pròpies sobre l’aplicació de l’aprenentatge basat en projectes ni els seus resultats, però el que 
proposo a continuació és com dissenyar un projecte global per a qualsevol curs de l’ESO i com 
aplicar-lo a l’aula. 
 
La meva proposta s’aplicaria en qualsevol dels cursos de l’ESO. La temporització prevista de 
cada projecte seria d’un trimestre sencer, per tant, al llarg del curs es treballarien tres projectes 
independents, un per a cada contingut dels tres blocs curriculars principals de cada curs. El 
desenvolupament del projecte és el fil conductor de totes les classes i a través del propi 
projecte es treballaran i desenvoluparan els continguts curriculars. No es preveu fer classes 
teòriques, tan sols en les sessions inicials on es donaran les requisits i informació necessària 
per desenvolupar el projecte. Són els alumnes els que hauran de definir i cercar els continguts 
teòrics que no coneguin, el professor actuarà d’expert i guia en aquest procés. Els requisits del 
projecte han de ser definits de tal forma que els alumnes hagin de cercar la informació que ens 
interessa desenvolupar dels continguts curriculars. Es a dir, la informació i objectius que 
facilitarem del projecte que plantegem, conduirà als alumnes a aprendre aquells continguts que 
defineix la LOE (2006), però ells mateixos hauran d’arribar a aquests continguts per deducció. 
Els professors hauran d’actuar només d’orientadors en el cas dels grups que presentin 
dificultats o dubtes. 
 
Considero que la millor forma de treballar en grup és amb equips formats per 4 alumnes de 
forma aleatòria, els alumnes han de aprendre a treballar amb qualsevol company, no només 
amb els seus amics. Cada integrant del grup haurà d’assumir un rol determinat amb les seves 
responsabilitats. A continuació esquematitzo la meva proposta: 

 
4.1  DESPLEGAMENT CURRICULAR MITJANÇANT EL TREBALL AMB PROJECTES  
 
4.1.1 CARACTERÍSTIQUES GENERALS 
 

 Adreçats als cursos de 1er a 4art d’ESO. 
 

 3 projectes per curs, 1 projecte per trimestre. 
 

 Nombre de sessions totals per projecte: entre 20 i 25. 
 

 Es treballa en un entorn de col·laboració entre els estudiants. 
 

 L’activitat principal és el projecte. Es poden plantejar activitats associades breus per 
reforçar aspectes de continguts curriculars, però sempre relacionades directament amb 
el projecte. 

 
 Ús de les TIC per compartir gestionar i compartir informació. 

 
 No es preveuen classes teòriques, el professor intervindrà per donar les explicacions 

pertinents en cada cas en particular (en cas de que el grup ho sol·liciti). 
 

Rol que ha d’adoptar el professor: 

 Expert o assessor dels alumnes. 

 Rol  secundari. És un més dels líders dels diversos grups. 

 Ha d’influenciar en els alumnes pel desig d’aprendre i d’assolir riscos. 
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 Ha d’intentar que els alumnes facin el projecte a la seva manera, e intervenir el mínim 
possible, encara que pensi que ho podrien fer millor d’un altra forma. 

 Proveïdor de recursos i participant de les activitats d’aprenentatge. 

Rol que han d’adoptar els alumnes: 

 Autonomia: dirigeixen, planegen i donen solucions als seus projectes, això fa que es 
sentin més motivats. 

 Treballi en grup i col•labori amb els altres integrants del seu equip. Tendeix a mostrar-
se comunicatiu, productiu i més responsable. 

 Desenvolupi una competència social al desenvolupar el treball i contingut del curs d’una 
manera col•laborat iva amb els altres companys. 
 
 

4.1.2  ESTRUCTURA GENERAL DE LES FASES i ETAPES DEL ABP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 . Estructura general de l’ABP. 
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FASE DE EXECUCIÓ 

FASE PRÈVIA

I. INFORMACIÓ I PLANTEJAMENT DEL 
PROJECTE 

II. PLANIFICACIÓ DEL PROCÉS

III. DECISSIONS. DEFINICIÓ DEL PROJECTE

IV. REALITZACIÓ DEL PROJECTE

V. AVALUACIÓ I REFLEXIÓ FINAL

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

Puzles 

Activitats de treball cooperatiu 

Jocs didàctics 

Presentacions en grup 

Debats en gran grup 

... 

Identificació dels perfils 
d’aprenentatge dels estudiants 

 

Formació de grups heterogenis 
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4.2  FASE PRÈVIA 
 
Alguns dels elements que intervenen en la competència d’aprendre a aprendre són 
l’autoconeixement i les capacitats cognitives. És per això que trobo mol interessant, abans de 
començar el projecte pròpiament dit, dissenyar una fase prèvia on els estudiants aprenguin a 
conèixer millor les seves capacitats i entenguin millor el seu comportament davant les diferents 
situacions a les que s’han d’enfrontar. En finalitzar aquesta fase els estudiants haurien d’haver 
identificat quines són les seves millors capacitats, quin estil d’aprenentatge creuen que tenen i 
quines fites volen assolir en relació a la seva persona al llarg del seu procés d’aprenentatge a 
l’escola. Trobo molt important aconseguir un elevat grau d’autoconeixement personal, doncs 
d’aquesta manera cada estudiant entendrà millor quins aspectes ha de reforçar i en quines 
àrees pot donar el seu màxim rendiment.  
 
El pas final d’aquesta fase serà la de la formació dels grups de treball de 4 persones. L’ ideal és 
que els grups siguin heterogenis, per això amb el resultat de les activitats fetes per identificar el 
perfil de cada estudiant, establirem 4 perfils diferents i es farà un sorteig per que a cada grup hi 
hagi una persona de cada perfil. 
 

 
FASE PRÈVIA 4 SESSIONS 

OBJECTIUS RECURSOS 
ELEMENTS D’APRENDRE A

APRENDRE 
 
Definir les fites personals en 
relació a que volen aprendre 
i quines expectatives té 
cada estudiant. 
 

 
Debat i reflexió personal. 
 
Qüestionaris. 
 

 
 

 
 

Autoconeixement 
 
 
 

Capacitats cognitives 
 
 
 

Aspectes emocionals 

 
Identificar l’estil 
d’aprenentatge de 
l’estudiant 
 

 
Activitats breus diverses. 
 
Qüestionaris. 

 
Identificar els tipus 
d’intel·ligència més 
desenvolupat del estudiant 
 

 
Activitats breus diverses. 
 
Qüestionaris. 

 
Formar els grups de treball 
 

 
Sorteig per formar grups de 4 
persones de perfils diferenciats. 
 

 

   

Taula V. Descripció de la fase prèvia del disseny d’un ABP. 
 

Grups de treball 
Intel·ligències 

principals 
Estils d’aprenentatge 

 
Amb el resultat de les activitats i 
qüestionaris, es definiran 4 
perfils principals, que han de 
contemplar les característiques 
més observades en els diferents 
alumnes.  
 
 

 
Lingüística 

Lògica – matemàtica 

Corporal 

Espacial 

Musical 

Naturalista 

Interpersonal 

Intrapersonal 

 

 

Actiu : Animador, improvisador, 
descobridor, arriscat, creatiu, 
aventurer, ... 
 

Reflexiu: Analític, exhaustiu, 
ponderat, observador, pacient,... 
 

Teòric: metòdic. Lògic, crític, 
estructurat, sistemàtic, planificat, 
raonador,... 
 

Pragmàtic: Directe, pràctic, 
realista, experimentador, tècnic, 
útil,... 
 

 

Taula VI. Descripció dels grups de treball.  
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COMPONENTS D’APRENDRE A APRENDRE QUE ES POTENCIEN EN AQUESTA FASE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Components d’aprendre a aprendre  
en la fase prèvia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autoconeixement 

Capacitats cognitives 

Aspectes emocionals 

L’alumne identificarà: 

 El seu estil d’aprenentatge. 

 Les seves millors intel∙ligències 

 Quines són les seves fites. 

L’alumne coneixerà millor les seves 

capacitats: 

 Treballarà els diferents estils i 

intel∙ligències. 

 Tasques basades en perfils: 

‐ Visuals o icònics 

‐ Auditius o simbòlics 

‐ Cinètics o Inactius 

L’alumne identificarà: 

 Les seves fites socials. 

L’alumne aprendrà: 

 A treballar de forma 

cooperativa. 

 L’autoconeixement porta a 

l’autocontrol de les emocions. 
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4.3  INFORMACIÓ I PLANTEJAMENT DEL PROJECTE 
 
Amb la recerca sobre els estils d’aprenentatge i les maneres d’aprendre hem arribat a la 
conclusió de que l’aprenentatge comença sempre a partir de la recepció d’informació. De tota la 
informació rebuda, seleccionem una part, i cada alumne la processarà de forma diferent en 
funció del seu perfil.   
 
Per això un cop hem definit els grups en la fase prèvia i ajudat als alumnes a conèixer les 
seves millors aptituds, passem a exposar directament en aquesta fase el problema que hauran 
de solucionar amb la realització del projecte. Presentarem el problema als alumnes i els 
demanarem que identifiquin, defineixin i delimitin el problema plantejat des del seu punt de 
vista. A continuació haurien de fer una reflexió sobre els coneixements previs que tinguin sobre 
el tema a tractar per passar a fer una pluja d’idees on cadascú aporti solucions diferents. Al 
finalitzar aquesta fase els alumnes haurien d’haver definit i plantejat diferents solucions per 
satisfer les demandes del projecte. Aquestes solucions s’hauran d’analitzar per identificar les 
avantatges i solucions de cada proposta. El professor  hauria de tenir un rol més actiu en 
aquesta fase, doncs és important facilitar la informació de forma entenedora, de forma que no 
hi quedin dubtes conceptuals sobre la feina a fer. Si els alumnes no han treballat mai amb 
projectes, el professor hauria de programar una classe per discutir sobre com s’ha de fer o 
quines premisses bàsiques haurien de tenir en compte els alumnes per tenir èxit. En aquesta 
explicació el professor hauria de donar les claus sobre: 
 
 Com es pot definir i desenvolupar un projecte complex. Les fases i les mesures de 

control i seguiment que haurien de considerar. 
 

 Quines estratègies poden seguir per assolir el coneixement nou d’aquells continguts 
que no han treballat i desconeixen, per poder desenvolupar el projecte. 
 

 Com adquiriran les habilitats sobre les TIC per que serveixin com un recurs efectiu per 
ajudar a desenvolupar i controlar el procés. 

 
Els alumnes reben la informació bàsica dels requisits del projecte. Aquesta informació l’han 
d’organitzar i relacionar. A més a més han de fer una recerca addicional d’informació per 
entendre i trobar les solucions que considerin oportunes. En aquesta fase encara no s’ha definit 
els rols de cada estudiants, és interessant que treballin plegats e intercanviïn les seves idees 
tant en la recerca com en la definició de les solucions. Aquesta fase ens permet treballar molts 
elements de la competència d’aprendre a aprendre. 
 
Durant la fase d’informació i plantejament del projecte els alumnes han de processar la 
informació i ser capaços d’entendre quins són els objectius i requisits del projecte, aquest és 
potser el pas més important del projecte, doncs requereix d’un elevat grau de capacitat per part 
de l’alumne per sintetitzar la informació i ser capaços de pensar en les solucions. El professor 
hauria de plantejar que els alumnes fessin una anàlisi del la informació que se’ls proporciona 
mitjançant les tres fases del pensament, comprensiu, crític i creatiu. D’aquesta manera 
proporcionem eines als alumnes perquè siguin capaços de fer un anàlisi eficaç i eficient. 
Recordem que les tres fases del pensament que proposo es basen en: 
 

 Pensament comprensiu: Un pensament comprensiu implica la capacitat de desxifrar 
la realitat des de una certa objectivitat, per tal d’entendre les diferents posicions dels 
subjectes que estan implicats en aquesta realitat. 

 
 Pensament crític: En aquest cas, l’estudiant adoptaria una posició personal respecte a 

la fiabilitat de la informació, emetria un judici. Considero que la capacitat crítica és 
fonamental i en aquest sentit els adolescents tenen la característica de tendir a rebutjar 
el món preestablert i qüestionar el seu entorn. Un pensament crític permet anar 
construint el coneixement a partir de la informació disponible. 

 
 Pensament creatiu: Fa referencia a la capacitat per proposar solucions i elaborar 

idees estructurades i que expressin relacions entre elles, per donar resposta als 
problemes plantejats. L’originalitat, estructuració i grau d’elaboració seran alguns 
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aspectes a tenir en compte alhora de avaluar el grau de competència en un pensament 
creatiu. 

 
En el següent quadre exposo els objectius i tasques a fer en aquesta fase del projecte, tant 
pels alumnes com per al professor, així com quins components de la competència d’aprendre a 
aprendre ajudem a desenvolupar. 
 
 

I.  INFORMACIÓ I PLANTEJAMENT DEL PROJECTE 4 SESSIONS 

OBJECTIUS ROLS, RECURSOS  I TASQUES 
ELEMENTS D’APRENDRE 

A 
APRENDRE 

 
Presentar el problema i 
donar informació per part 
del professor. 
 

 
Debat i reflexió del grup. 
 
Ordenar i planificar la informació. 
 
Requisits del projecte. 
 
Com desenvolupar un projecte . 
 
Com cercar informació i adquirir nous 
coneixements. 
 
Ús de les TIC com a recurs. Noves 
habilitats. 
 
Establir fites parcials. 
 

 
 

 
 
 
 
 

Objectius d’aprenentatge 
 
 
 
 
 

Estratègies i procés 
 
 
 
 
 

Aprendre amb els altres 
 
 
 
 
 

Ambient d’aprenentatge 
 
 
 
 
 

Aspectes emocionals 

 
Identificar, definir i delimitar 
el problema per part dels 
grups. 
 

 
Activitats breus diverses. 
 
Recerca d’informació. 
 
Qüestionaris. 
 

 
Identificar els coneixements 
previs dels alumnes. 
 

 
Activitats breus diverses. 
 
Qüestionaris. 
 

 
Plantejar diferents possibles 
solucions. 
 

 
Pluja d’idees. 
 
Recerca d’informació. 
 
Anàlisis d’avantatges i inconvenients 
de cada proposta. 
 

 
Definir els objectius 
d’aprenentatge del projecte. 
 

 
Plantejament per part del professor i 
per part de cada grup. 
 

 
Control del procés 
 
 

 
S’han d’establir programes, fites 
parcials i mètodes d’avaluació. 

 

 

Taula VII. Descripció de l’etapa I del disseny d’un ABP. 
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COMPONENTS D’APRENDRE A APRENDRE QUE ES POTENCIEN EN AQUESTA ETAPA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Components d’aprendre a aprendre 
en la etapa I.  

Objectius 

d’aprenentatge 

Estratègies i procés 

Aprendre amb els 

altres

L’alumne identificarà: 

 Els objectius del projecte i del procés 
en relació al seu aprenentatge. 

 Establirà els seus propis objectius 

personals d’aprenentatge. 

L’alumne aprendrà: 

 A seleccionar les millors estratègies 
en funció del seu perfil personal. 

 Eines per planificar el procés d’un 
projecte. 

 Eines per fer un control i seguiment 
del seu propi procés d’aprenentatge.

L’alumne aprendrà: 

 A treballar en equip. 

 A assumir un rol, ser autònom i 
responsable. 

 A negociar, defensar les seves idees i 
acceptar el consens del grup. 

 A observar, ensenyar i aprendre 
amb la forma de fer dels companys. 

Ambient 

d’aprenentatge 

L’alumne gaudirà: 

 D’un rol actiu i divertit. 

 D’aconseguir les fites i formar part 
d’un equip. 

 D’un entorn cooperatiu. 

Aspectes 

emocionals 

L’alumne reforçarà: 

 La seva socialització. 

 A acceptar els èxits o fracassos com 

una part del procés d’aprenentatge. 

 A millorar l’autoconfiança. 
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4.4  PLANIFICACIÓ DEL PROCÉS  
 
La fase de planificació es caracteritza per l’elaboració d’un pla de treball. Els estudiants han de 
realitzar una programació complerta del procés a seguir en la realització del projecte. Aquesta 
planificació ha de definir quin procediment es seguirà i quins recursos i mitjans de treball es 
tenen per dur a terme el procés. És molt difícil que la planificació es compleixi íntegrament 
durant la realització del projecte, doncs acostumen a sorgir imprevistos i situacions que no es 
podien contemplar a l’inici, és per això que és important una bona planificació, ja que només 
així els estudiants podran fer front a qualsevol modificació o adaptació que hagin de fer del seu 
projecte. És més fàcil canviar o traslladar una part de la planificació si s’ha planificat bé amb 
anterioritat i tots els integrants del grup tenen clar el procediment i les tasques que han de 
desenvolupar. La planificació ha d’estar temporitzada i s’han d’establir unes mesures de control 
i seguiment dels diferents objectius, per tal de detectar possibles desviacions. 
 
La planificació també ha de definir bé els rols i tasques de cada estudiant dintre del grup. EL 
treball amb projectes es basa en un treball en equip, on tots els estudiants han de col·laborar 
per poder aconseguir l’èxit, es per això que es pot desenvolupar molt bé els aspectes de 
socialització, però perquè no hi hagin problemes es fa necessari definir bé les tasques abans 
de començar de tal forma que tothom estigui satisfet i conforme amb el seu rol. 
 
En el següent quadre identifico els objectius a assolir en aquesta fase del procés : 
 

 
II. PLANIFICACIÓ DEL PROCÉS 4 SESSIONS 

OBJECTIUS ROLS, RECURSOS i TASQUES 
ELEMENTS D’APRENDRE A

APRENDRE 
 
Organitzar el procés. 
 

 
Organitzar tots els recursos 
disponibles i programar tot el 
procés.  
 

 
 

 
 

Objectius d’aprenentatge 
 
 
 
 

Estratègies i procés 
 
 
 
 

Aprendre amb els altres 
 
 
 
 

Ambient d’aprenentatge 
 
 
 
 

Aspectes emocionals 

 
Planificar les fases i 
seqüenciar les accions a 
seguir. 

 
Planning o mapa del projecte.  
 
Definició de l’estructura del projecte. 
 

 
Establir mesures de 
control del procés i un 
marge per modificacions o 
adaptacions del projecte 
definit inicialment. 
 

 
Planificar el seguiment i definir 
fitxes per controlar i  analitzar el 
procés. Retroalimentació del 
resultats parcials. 

 
Definir els rols i tasques 
de cada integrant del grup. 

 
Nomenament d’un portaveu i un 
líder del grup. Així com definir un 
pla de treball de les diferents 
tasques de cada integrant. 
 

 
Identificar els mitjans i 
recursos disponibles. 
 

 
Definir els recursos disponibles i les 
TIC que s’utilitzaran. 
 

 
Planificar l’autoavaluació,  
definir els resultats 
esperats i els criteris 
d’avaluació. 
 

 
Establir els aspectes claus del 
procés per avaluar per part dels 
estudiants i omplir les fitxes 
dissenyades per aquest fi. 

 

 
Control del procés 
 

 
Per part del professor establir 
mesures de seguiment i avaluació 
del procés. 
 

 

 

Taula VIII. Descripció de l’etapa II del disseny d’un ABP.  
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COMPONENTS D’APRENDRE A APRENDRE QUE ES POTENCIEN EN AQUESTA FASE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Components d’aprendre a aprendre 
en la etapa II.  

Objectius 

d’aprenentatge 

Estratègies i procés 

Aprendre amb els 

altres 

L’alumne aprendrà: 

 A organitzar i planificar el procés en 
funció dels objectius plantejats. 

 Establirà els seus propis objectius 

personals d’aprenentatge. 

L’alumne aprendrà: 

 A programar i planificar un procés de 
treball per resoldre un problema. 

 A planificar el procés d’un projecte. 

 A fer un control i seguiment del seu 
propi procés d’aprenentatge. 

L’alumne aprendrà: 

 A treballar en equip. 

 A assumir un rol, ser autònom i 
responsable. 

 A compartir els coneixements que es 
van adquirint. 

 A observar, ensenyar i aprendre 
amb la forma de fer dels companys. 

Ambient 

d’aprenentatge 

L’alumne gaudirà: 

 D’anar superant les etapes del 
projecte. 

 D’aconseguir les fites personals i 
formar part d’un equip. 

Aspectes 

emocionals 

L’alumne reforçarà: 

 La seva socialització. 

 A acceptar els èxits o fracassos com 

una part del procés d’aprenentatge. 

 A millorar l’autoconfiança. 
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4.5  DEFINICIÓ DEL PROJECTE 
 
Abans de passar a la fase de realització del treball amb la realització física del projecte, els 
membres del grup han de debatre sobre la millor solució a seguir de les plantejades 
anteriorment. Tots els membres del grup han de fer una llista amb les diferents solucions 
estudiades posant les preferides i les raons perquè les escollen. Entre tots han de consensuar 
la solució que seguiran. 
 
Un cop els membres del grup s’han posat d’acord en l’estratègia a seguir, han de presentar-la 
al docent i debatre-ho amb ell. El paper del docent en aquest cas hauria de ser de crític, per tal 
de fer veure als alumnes els punts forts i febles de la solució que han escollit. El docent ha de 
comprovar que la solució del projecte que planteja el grup compleix els requisits a nivell 
d’objectius generals plantejats per ell, però en cap cas hauria de rebutjar la decisió dels 
estudiants per altres motius, ja que són els alumnes que han de decidir. El professor només 
assessorarà i els exposarà la seva visió crítica. 
 
Un dels aspectes importants de l’aprenentatge basat en projectes és el procés de negociació 
que es produeix en aquesta fase del procés, on cada estudiant intentarà defensar la seva 
proposta. La comunicació en el grup ha de ser fluida, la comunicació social entre els integrants 
es reforça de forma molt considerable en aquest procés de negociació. Cadascú haurà de ser 
capaç de tenir una visió crítica de la seva decisió per exposar-la a la resta del grup. En 
qualsevol cas, la decisió final serà consensuada, així aprendran a cedir en les posicions 
personals i buscar el millor per al grup, sota el pensament de tots els integrants. 
 
 

III. DEFINICIÓ DEL PROJECTE 4 SESSIONS 

OBJECTIUS RECURSOS i TASQUES 
ELEMENTS D’APRENDRE A

APRENDRE 
 
Avaluar els riscos i 
beneficis de cada 
alternativa de disseny de 
projecte plantejat. 
 

 
Reflexió personal de cada 
estudiant. 
 
Cadascú proposa la seva solució 
preferida. 
 

 
 

Objectius d’aprenentatge 
 
 
 

Estratègies i procés 
 
 
 

Aprendre amb els altres 
 
 
 

Ambient d’aprenentatge 
 
 
 

Aspectes emocionals 
 

 

 
Definir i escollir el disseny 
del projecte definitiu. 
 

 
Negociació entre els integrants del 
grup. 
 
Decisió final consensuada. 
 

 
Comprovar que el projecte 
s’ajusta als objectius 
d’aprenentatge definits pel 
professor. 

 
El professor ha de donar el vist i 
plau al projecte definitiu que hagi 
escollit el grup. 
 
Debat actiu amb el professor, que 
aportarà una visió crítica. 

 
Control del procés. 
 

 
Per part del professor establir 
mesures de seguiment i avaluació 
del procés. 
 

 

 

Taula IX. Descripció de l’etapa III del disseny d’un ABP.  
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COMPONENTS D’APRENDRE A APRENDRE QUE ES POTENCIEN EN AQUESTA FASE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7. Components d’aprendre a aprendre 
en la etapa III.  

Objectius 

d’aprenentatge 

Estratègies i procés 

Aprendre amb els 

altres 

L’alumne identificarà: 

 Cada estudiant estableix el seu criteri 
i presenta la seva opció preferida. 

 Punts forts i febles del guió preferit 

per cadascú. 

L’alumne aprendrà: 

 A seleccionar les millors estratègies 
en funció del consens del grup. 

 A tenir una visió crítica. 

 A constatar que el procés escollit 
s’ajusta als objectius. 

L’alumne aprendrà: 

 A treballar en equip. 

 A assumir un rol, ser autònom i 
responsable. 

 A negociar, defensar les seves idees i 
acceptar el consens del grup. 

 A observar, ensenyar i aprendre 
amb la forma de fer dels companys. 

Ambient 

d’aprenentatge 

L’alumne gaudirà: 

 D’un rol actiu i divertit. 

 De sentir‐se important amb 
l’aportació de les seves idees i poder 
tenir vot en les decisions. 

 D’un entorn cooperatiu. 

Aspectes 

emocionals 

L’alumne reforçarà: 

 La seva socialització. 

 A millorar l’autoconfiança. 
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4.6  REALITZACIÓ DEL PROJECTE 
 
Durant la fase de realització del projecte, l’acció experimental e investigadora passa a tenir un 
paper prioritari. Es tracta de que cada membre del grup actuï i treballi amb autonomia i 
responsabilitat en la realització de la tasca que tingui assignada, però alhora és important de 
que hi hagi una comunicació fluida sobre els progressos de cadascú. L’estudiant ha d’ 
aconseguir ser capaç d’identificar i corregir per si mateix els seus propis errors. És important 
que els membres del grup es recolzin per fer front a les dificultats individuals que puguin tenir. 
 
En aquesta fase ha d’haver-hi una retroalimentació sobre els resultats parcials obtinguts i el pla 
inicial. S’han de prendre mesures de control que permetin analitzar cada resultat parcial i 
comparar-lo amb el disseny projectat, per tal d’avaluar el grau de compliment o satisfacció del 
que s’havia pensat inicialment. 
 
El paper del docent és important durant aquesta fase. Ha d’actuar com a un expert que 
acompanya el procés d’aprenentatge dels estudiants, però des d’una certa distància. És normal  
que durant la realització del projecte sorgeixen la majoria dels dubtes, ja que no sempre és fàcil 
dur a la pràctica allò que s’ha projectat, però és amb aquestes dificultats on els estudiants més 
aprenen a ser autònoms, solucionar els problemes i assolir els coneixements. Els alumnes no 
han de tenir la sensació de que estan sols, el professor els observa i estarà sempre a la 
disposició dels alumnes, però ha d’intentar motivar l’esforç i el treball dels estudiants per 
reforçar la seva autonomia. L’aspecte  emocional doncs serà molt important per aconseguir 
l’èxit i la millor eficiència dels estudiants. 
 
 

IV. REALITZACIÓ  DEL PROJECTE 4 SESSIONS 

OBJECTIUS ROLS, RECURSOS i TASQUES 
ELEMENTS D’APRENDRE 

A 
APRENDRE 

 
Construir el projecte per 
parts seguint les 
especificacions definides 
amb anterioritat. 
 

 
Cada membre s’encarrega d’una 
tasca determinada segons el que 
s’hagi acordat i planificat. 
 

 
 

Objectius d’aprenentatge 
 
 

Estratègies i procés 
 
 

Aprendre amb els altres 
 
 

Ambient d’aprenentatge 
 
 

Aspectes emocionals 
 
 
 

 
Comprovar els resultats 
parcials amb el pla inicial.  
 

 
S’han d’analitzar els resultats parcials 
i fer proves per tal d’avaluar si 
compleixin els requisits i poder 
introduir millores.. 
 

 
Augmentar i potenciar 
l’autonomia i responsabilitat 
de l’alumne. 

 
El professor ha de donar suport 
sempre que l’ alumne s’ho demani. 

 
Control del procés. 
 

 
Per part del professor establir 
mesures de seguiment i avaluació del 
procés. 
 

 

 

Taula X. Descripció de l’etapa IV del disseny d’un ABP.  
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COMPONENTS D’APRENDRE A APRENDRE QUE ES POTENCIEN EN AQUESTA ETAPA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8. Components d’aprendre a aprendre 
en la etapa IV.  
 

Objectius 

d’aprenentatge 

Estratègies i procés 

Aprendre amb els 

altres 

L’alumne assolirà: 

 Els objectius del projecte i del procés 
en relació al seu aprenentatge. 

 Establirà els seus propis objectius 

personals d’aprenentatge. 

L’alumne aprendrà: 

 A seleccionar les millors estratègies 
en funció del seu perfil personal. 

 A planificar el procés d’un projecte. 

 A fer un control i seguiment del seu 
propi procés d’aprenentatge. 

L’alumne aprendrà: 

 A treballar en equip. 

 A assumir un rol, ser autònom i 
responsable. 

 A negociar, defensar les seves idees i 
acceptar el consens del grup. 

 A observar, ensenyar i aprendre 
amb la forma de fer dels companys. 

Ambient 

d’aprenentatge 

L’alumne gaudirà: 

 D’un rol actiu i divertit. 

 D’aconseguir les fites i formar part 
d’un equip. 

 D’un entorn cooperatiu. 

Aspectes 

emocionals 

L’alumne reforçarà: 

 La seva socialització. 

 A acceptar els èxits o fracassos com 

una part del procés d’aprenentatge. 

 A millorar l’autoconfiança. 
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4.7  AVALUACIÓ I REFLEXIÓ FINAL 
 
No podem donar per finalitzat el procés d’aprenentatge un cop s’ha acabat la realització del 
projecte, doncs una part molt important d’aquest procés és la reflexió final.  
 
El docent i els alumnes han de discutir sobre el resultat final de tot el procés del treball. La 
funció del docent en aquesta fase serà més activa, doncs haurà de donar una retroalimentació 
de tot el procés a cada grup i del seu resultat final.  
 
El docent ha d’haver fet una avaluació i seguiment de tot el procés, assenyalant els factors 
positius i negatius, els èxits i els fracassos, els rendiments individuals i grupals, les 
experiències i dinàmica de funcionament del grup, l’assoliment dels objectius, la capacitat del 
grup per introduir modificacions i propostes de millora en les diferents parts del projecte i la 
capacitat de solucionar els errors. Tots aquests aspectes de l’avaluació s’han de debatre i 
reflexionar en el grup de classe, doncs és important que cada estudiant reflexioni sobre els 
seus èxits i pugui arribar a una conclusió sobre el que ha aprés amb el seu projecte i sobre 
quines millores podria introduir si ho fes una altra vegada. 
 
El docent ha de tenir un criteri per avaluar si els estudiants han aprés allò que han d’aprendre a 
nivell curricular, encara que hi ha molts altres aspectes que també haurien de ser importants en 
l’avaluació de l’aprenentatge basat en projectes. No és important només aprendre continguts 
curriculars, sinó avaluar la capacitat de cada estudiant per treballar de forma autònoma i per 
col·laborar en un projecte comú. L’evolució és un aspecte molt important que s’hauria de tenir 
també en compte, en el procés d’aprendre a aprendre, tenir una bona evolució és un símptoma 
de que l’estudiant ha estat capaç de créixer en aprendre per si mateix. 
 

 
V. AVALUACIÓ I REFLEXIÓ FINAL 4 SESSIONS 

OBJECTIUS ROLS, RECURSOS i TASQUES 
ELEMENTS D’APRENDRE A

APRENDRE 
 
Reflexió final 

 
Amb la participació del docent es 
genera un debat per reflexionar 
sobre els resultats obtinguts i 
l’acompliment dels objectius  
 

 
 
 
 

Objectius d’aprenentatge 
 

 
 
 
 

Aprendre amb els altres 
 
 
 
 
 

Ambient d’aprenentatge 
 
 
 
 
 

Aspectes emocionals 
 
 
 

 
Autoavaluació 
 

 
Els estudiants han d’entregar una 
graella d’avaluació que han anat 
omplint durant tot el procés. 
 

Avaluació del procés. 
 

Avaluació dels companys i d’un 
mateix. 
 
Avaluació global del resultat final. 
 

 
Avaluació de les activitats 
del procés del projecte 

 
El professor ha de generar una 
retroalimentació en els alumnes de 
tot el procés seguit en la realització 
del projecte, per analitzar els èxits i 
fracassos. 
 
Seguiment i monitorització per part 
del professor, al llarg de tot el 
projecte. 
 

 
Avaluació del projecte 
 

 
Avaluació del objectius del projecte 
 
Avaluació dels problemes i èxits 
obtinguts pel grup 
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Proves complementaries 
 

 
Si s’escau convenient, el professor 
plantejarà un examen de continguts 
final, per comprovar el grau de 
coneixement teòric assolit. 
 

 

 

Taula XI. Descripció de l’etapa V del disseny d’un ABP.  
 
 

COMPONENTS D’APRENDRE A APRENDRE QUE ES POTENCIEN EN AQUESTA ETAPA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9. Components d’aprendre a aprendre 
en la etapa V. (Autor). 
 
 
 
 
 

Objectius 

d’aprenentatge 

Aprendre amb els 

altres

L’alumne aprendrà: 

 Forma part dels objectius 
d’aprenentatge la reflexió i 
autoavaluació. 

 A tenir una visió crítica 

L’alumne aprendrà: 

 A debatre sobre els resultats. 

 A reflexionar de forma col∙lectiva. 

 A escoltar i acceptar les crítiques 
constructives. 

 A observar i aprendre amb els 
projectes dels altres grups. 

Ambient 

d’aprenentatge 

L’alumne gaudirà: 

 D’un entorn relaxat on tothom pot 
expressar les seves reflexions finals. 

 De sentir‐se part d’un equip que ha 
assolit uns objectius. 

Aspectes 

emocionals 

L’alumne reforçarà: 

 La seva socialització. 

 A acceptar els èxits o fracassos com 

una part del procés d’aprenentatge. 

 A millorar l’autoconfiança. 
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5  CONCLUSIONS 
 
Amb el plantejament d’una metodologia basada en projectes, he intentat donar resposta a les 
necessitats dels adolescents actuals, proposant un model educatiu pensat per gaudir de 
l’aprenentatge des d’un punt de vista vocacional i sense limitar les llibertats i la creativitat 
personal. Avui dia podem parlar sobre dos tipus de models educatius clarament diferenciats, 
aquell que segueix una doctrina establerta i limita les llibertats creatives, model que només 
s’encarrega de “fabricar” persones per funcionar en un sistema definit i normalitzat, i l’altre 
model contraposat que  consisteix en mostrar a la gent com poden aprendre per si mateixos, 
com poden gestionar el coneixement i aprendre de forma autònoma i amb llibertat, seguint la 
seva pròpia vocació. 
 
La metodologia que he presentat intenta adaptar-se al món actual i al present tecnològic, fent 
ús de les noves tecnologies perquè ens ajudin en un procés educatiu on els alumnes puguin 
aprendre més i amb més rapidesa, i sobretot marcant el seu propi ritme. És un procés educatiu 
que té en compte el tarannà d’un noi o noia adolescent del món actual, que és una persona que 
rep molta informació del seu entorn, i moltes vegades pot sentir por als canvis i a l’augment de 
responsabilitats. Pot tenir por a fracassar i no aconseguir els reptes que li imposa la societat, en 
aquest sentit, la proposta tracta els èxits o fracassos com a una part més del procés 
d’aprenentatge, no hi ha cap problema en cometre errors i equivocar-se, tot al contrari es tracta 
d’aprendre de les errades i equivocar-se ara per poder fer millor les coses en un futur en la vida 
adulta, això ho percebrà l’estudiant i reforçarà la seva autoestima i seguretat.  
 
Altra aspecte important de la meva metodologia és què els alumnes són agents actius en tot el 
procés, deixen de tenir una actitud tant passiva pròpia dels models tradicionals de classes 
magistrals, amb la qual cosa aconseguim augmentar el seu interès i sobretot que assoleixin el 
coneixement de forma efectiva gràcies a l’experimentació directa. Amb aquest TFM, doncs, he 
donat una solució per aplicar un model educatiu on l’alumne pugui aprendre a aprendre d’una 
manera autònoma i eficient. He identificat, analitzat e incorporat  els components fonamentals 
que es necessiten per aprendre, com són els objectius d’aprenentatge, les capacitats 
cognitives, les estratègies i el procés, aprendre amb els altres, l’ambient d’aprenentatge, els 
aspectes emocionals i l’autoconeixement com a requisits bàsics per dissenyar un model basat 
en projectes que potenciï sobretot la competència d’aprendre a aprendre. Cada fase del 
projecte és un esglaó que quan es supera  augmenta la capacitat de l’alumne per ser autònom i 
sentir-se segur en el seu aprenentatge. La meva proposta no és un model tancat, sinó que és 
una guia efectiva per dissenyar un ABP que sigui eficaç i ajudi en la formació dels alumnes. És 
un model que es pot adaptar fàcilment a qualsevol curs de l’ESO i que permet desenvolupar bé 
els diferents continguts curriculars. 
 
Amb l’estructura d’ABP que proposo he procurat crear un concepte didàctic integrador de les 
diverses àrees del coneixement, facilitant que els estudiants puguin desenvolupar una empatia 
amb els seus companys i amb el docent mitjançant relacions de treball de diversos tipus. 
Alhora aconseguim que els estudiants assoleixin uns hàbits que els permet desenvolupar els 
treballs d’una forma disciplinar en un entorn de cooperació, promovent la capacitat de recerca i 
experimentació. 
 
Amb el disseny d’aquesta metodologia didàctica també dono resposta a un altre aspecte clau 
per mi, que és que per aconseguir formar bones persones amb capacitat d’aprendre i resoldre 
situacions de forma autònoma, és molt important que gaudeixin del que fan, o sigui que hem 
d’intentar potenciar les àrees d’interès de les persones, estimulant el seu pensament creatiu, 
perquè la persona obtingui els millors resultats i tingui motivació per aprendre al llarg de tota la 
seva vida. Cada alumne tindrà preferència per uns determinats continguts, però l’estructura que 
d’aquesta metodologia es basa també en que sigui l’alumne qui completi els seus propis 
continguts en aquelles àrees on tingui més interès. La guia està pensada per permetre donar 
un ampli ventall de solucions en la realització del projecte, de forma que cada grup pugui 
explorar el coneixement i treballar amb aquells continguts amb que es trobi més còmode. Hi ha 
uns objectius definits i comuns, i alguns continguts curriculars marcats per llei que s’han de 
tractar i desenvolupar, però els projectes sobre les matèries de tecnologia permeten un ampli 
ventall de solucions i sub-continguts, i és aquí on els alumnes podran explorar la seva 
creativitat. 
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Amb l’ús de les noves tecnologies facilitem que una persona pugui tenir més autonomia per 
gestionar el ritme del seu propi procés d’aprenentatge. Les tecnologies faciliten també que 
qualsevol persona pugui accedir a un camp d’informació molt més ampli i trobar àrees que li 
eren desconegudes i suscitin el seu interès. 
 
Les matèries de tecnologia disposen de continguts transversals que són fàcilment adaptables a 
la metodologia d’aprenentatge basat en projectes. Aplicar una nova metodologia a l’aula, però, 
sempre pot crear cert rebuig d’entrada per les parts implicades, ja que requereix un esforç 
diferent, malgrat això, les possibilitats d’èxit poden ser molt elevades, d’això dependrà en gran 
part, la motivació i implicació tant d’alumnes com de professors. He analitzat aspectes 
rellevants per entendre les motivacions i fites que tenen els adolescents de tal forma que 
puguem incorporar en el disseny del nostre ABP activitats que millorin i potenciïn la motivació 
dels adolescents, això ens ajudarà a tenir millors resultats. 
 
He estat conscient que dissenyar, planificar i impartir una programació didàctica no és una 
tasca fàcil per a un professor que no disposi d’experiències en aquesta metodologia. 
Aconseguir una bona eficiència en el primer projecte que es plantegi pot suposar un repte 
important per al docent, però si aquest disposa de temps i ajuda per part del seu centre, per 
planificar bé el projecte i totes les activitats complementaries a fer,  tindrà moltes possibilitats de 
construir una educació i formació que els estudiants adquiriran per la resta de la seva vida, així 
com també aconseguirà transmetre l’entusiasme, confiança i força que els estudiants necessitin 
per construir el seu propi aprenentatge. Aquest model que plantejo pot servir d’ajuda per 
facilitar el  disseny d’ un ABP per a un professor de secundària que no disposi d’experiència 
prèvia, ja que he intentat fer-lo senzill i adaptable a qualsevol curs i contingut de les matèries 
de tecnologia a secundària, de forma que sigui realment una eina que faciliti la tasca docent.  
 
Per últim, vull comentar que tinc molta motivació per ser professor en un institut de secundària 
en un futur pròxim i aplicar totes aquelles metodologies innovadores que trobo interessants, 
entre elles, es clar, les estructurades en un aprenentatge basat en projectes i rebre així una 
retroalimentació real de l’estudi que he realitzat amb aquest TFM. Estic convençut que 
l’experiència real podrà satisfer les meves expectatives en aquest model educatiu.  
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