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1. INTRODUCCIÓ 

Les metodologies d’aprenentatge que apliquen els docents en qualsevol àmbit educatiu 
evolucionen adaptant-se a les noves tecnologies (Brasó, 2012) i als canvis legislatius (Huber, 
2008). No obstant, les persones tenen una capacitat d’aprenentatge que va en sintonia amb 
l’edat que tenen i el moment cognitiu que viuen. Shuell (1986) va presentar cinc 
característiques cognitives fonamentals, definint l’aprenentatge com a actiu, autoregulat, 
constructiu, situat i social. Ara bé, part de l’aprenentatge desenvolupat durant els setze primers 
anys de la nostra vida va íntimament lligat amb la formació que s’imparteix a l’escola, tenint 
aquesta, òbviament, un pes important en l’aprenentatge de l’alumnat (Maestre, 2009). Si 
l’escola no ensenya de la manera adequada, els alumnes no aprenen tot el que podrien o 
haurien, quedant en dubte l’efectivitat del sistema educatiu. 

Isaac Asimov (1989) va preveure una situació similar a la que es viu actualment: va pronosticar 
que en totes les cases hi hauria ordinadors amb informació il·limitada que permetria a les 
persones aprendre en qualsevol moment des de qualsevol lloc. Com a gran visionari, Asimov 
(1989) va intuir que l’aprenentatge, que fins aleshores es relacionava com a propi de nens i 
adolescents, quedaria a disposició de tothom. Aquest aprenentatge global, també anomenat 
formació al llarg de la vida, aconsegueix trencar una barrera existent entre el món estudiantil i 
el món adult, fonamental per l’evolució i millora de les societats humanes (UNESCO, 1999) i 
sent més accessible a totes les edats (Moya, 2009). 

L’actualitat no és molt diferent a la pronosticada per Asimov (1989), tot i que l’escola continua 
sent un espai on coexisteixen alumnes que aprofiten les oportunitats que els ofereixen junt amb 
d’altres que es senten castigats pel sistema, tancats a les aules. A Espanya, la Llei Orgànica 
d’Educació (LOE, 2006) va promoure en teoria l’atenció a la diversitat, difícil algunes vegades, 
apostant per l’aprenentatge individualitzat com a la millor opció per garantir la inclusió en el 
sistema educatiu de nois i noies amb risc d’exclusió social. A més d’integrar-los a la societat, 
aconseguia presentar una realitat més propera als estudiants d’escoles i instituts. Aquesta llei 
proposava una manera d’avaluar mitjançant competències, havent d’estar totes aquestes 
assolides al finalitzar l’etapa de l’Educació Secundària Obligatòria (ESO), establint d’altres 
diferents en altres etapes. 

Partint del component subjectiu (el professor o professora), l’assignatura i de com s’ensenya 
aquesta, es desperten sentiments sobre l’alumnat tals com el interès, la motivació o la 
proactivitat, fonamentals en l’aprenentatge (Marchesi, 2003). També influeixen en la 
potenciació de les diverses intel·ligències i capacitats de l’alumnat (Gardner, 1983). Juntament 
amb aquests components, apareixen diferents ritmes d’aprenentatge, elements que configuren 
el concepte de “diversitat” a l’aula i que condueixen als docents a desenvolupar activitats 
adequades al nivell de cada alumne (Arnaiz, 2000) i en línea dels Entorns Personals 
d’Aprenentatge (o PLE, per les seves sigles en anglès Personal Learning Environment). 

Per poder analitzar l’aprenentatge dels alumnes i de com la metodologia emprada influeix sobre 
aquests, s’ha realitzat un estudi en un centre escolar en tres grups d’alumnes de tercer 
d’Educació Secundària Obligatòria. Tots tres grups, de característiques similars, han 
desenvolupat una unitat didàctica mitjançant, cada grup, diferents metodologies. Realitzant 
aquest estudi s’espera contestar als següents punts: 

Depenent de la metodologia emprada, els alumnes aprenen més? 

L’aprenentatge autònom és factible ara per ara en alumnes d’aquesta edat? 

Quin tipus de metodologia motiva més a l’aprenentatge de l’alumne, experimentant un gust i 
comoditat respecte aquesta? Aquesta metodologia serà la que farà que aprenguin més? 

Es pot lligar d’alguna manera la metodologia emprada amb les competències que han de 
treballar durant l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria? 
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2. PRESENTACIÓ DEL PROBLEMA 

L’ensenyament evoluciona constantment degut a múltiples variables externes que modifiquen 
el sistema educatiu, la formació del professorat o la metodologia impartida, entre d’altres. Si 
s’observa l’educació impartida a arreu del món es poden contar molts sistemes que funcionen 
diferent al nostre i que, en conseqüència, influeixen de manera diferent en l’aprenentatge dels 
alumnes. 

Els informes PISA
1
 són un clar exemple de que l’educació en els països d’arreu del món 

funciona de manera diferent a la nostra, deixant Espanya en una posició baixa entre les 
candidates analitzades. Aquests resultats sempre han comportat debats dins la nostra societat, 
posant en dubte el currículum establert, el rol del professor o les capacitats dels estudiants. Tot 
i així, en un mateix país poden existir múltiples centres que imparteixin de manera diferent, 
deixant-se endur per les noves tecnologies, intensificant les intel·ligències múltiples, 
aprenentatges mitjançant ABP o Puzzles, aprenentatges mitjançant simuladors o videojocs, etc. 
Les teories de Vigotsky (1988), de Dale (1969) o més actuals com els PLE d’Attwell (2011) han 
promogut a que els professors enfoquin les seves maneres d’ensenyar de forma diferent a la 
de fa uns anys. Tot i així, l’evolució tecnològica viscuda en aquest nou segle ha modificat 
considerablement les aules i el material que es troba en elles, intervenint també en les 
metodologies emprades pels docents, digitalitzant-les. Davant la crisi actual, els governs 
estatals estan intentant definir nous plans futurs dins l’àmbit educatiu on s’intenti promoure l’ús 
de les noves tecnologies i el treball de la innovació. En concret, la UNESCO recomana que una 
de les activitats per reformar el sistema educatiu a la secundària ha de ser el replantejament de 
tots els seus mètodes i continguts amb la finalitat de satisfer les necessitats del segle XXI, 
promovent les eines TIC en l’educació. En el cas de la Unió Europea, l’any 2011 es va crear el 
programa Horizon 2020, on es definien les línies a seguir fins l’any 2020, centrades sobretot en 
el desenvolupament de la recerca de ciències i tecnologia i en la innovació. Aquestes línies 
estan enfocades a tot tipus d’àmbits, ja sigui empresarial, d’investigació o també, d’educació. 

Existeixen teories que indiquen que la digitalització a les aules aporta un benefici en 
l’aprenentatge dels alumnes, entenent que sent l’any 2013, gran part dels nostres alumnes 
actuals i futurs provenen d’una era totalment tecnològica i, si segueix a aquest ritme, creixeran 
en una era que encara ho serà més. Per aquest motiu, la Llei Orgànica d’Educació (LOE, 2006) 
va establir unes competències que havien d’assimilar els alumnes durant la seva etapa 
d’Educació Secundària Obligatòria, sent una d’aquestes competències la competència digital, 
en la que es pretén aconseguir una autonomia per part de l’alumne en l’ús dels ordinadors i les 
noves tecnologies. Davant aquest fet, es van promoure programes com l’EDUCAT 1x1 o la 
incorporació a l’aula de les pissarres digitals interactives (PDI), amb l’objectiu de digitalitzar les 
classes apropant a l’aula la tecnologia que es troba fora d’ella. Molts d’aquests programes, 
però, s’han hagut de paralitzar, en part, a conseqüència de la crisi i la falta de recursos. Tot i 
així, és cert que alguns d’aquests programes han estat qüestionats pel propi professorat, sent 
difícil controlar què fa cada alumne en el seu ordinador mentre el docent està explicant o 
realitzant una classe tradicional de tipus expositiva. A més, amb la diversitat d’alumnes a l’aula 
es fa difícil atendre a totes les seves necessitats, sent imprescindible seguir una metodologia 
que els motivi a seguir la classe. 

Tot i així, gràcies a la tecnologia i, encara més, gràcies a Internet, durant els anys 90 ja es van 
desenvolupar plataformes online que oferien cursos a distància a alumnes d’arreu del món, 
desenvolupant així un aprenentatge a distància sense necessitat de ser presencial. Amb els 
anys, aquestes plataformes han anat evolucionant convertint-se en espais on, a més de penjar 
documents, treballs o articles, els alumnes i professors poden interactuar entre ells com si 
d’una xarxa social es tractés. A més, la digitalització de pràcticament tot el que ens rodeja fa 
que tothom tingui a la seva mà una excusa per ampliar el seu propi aprenentatge, gestionant-lo 
com prefereix i utilitzant les eines que més li agraden (blocs, interactius, simuladors, jocs, etc.). 
La proliferació de cursos online ha fet que més d’una vegada s’hagi plantejat la figura del 
docent com a figura necessària en el nostre procés educatiu, considerant que l’alumne pot 
aprendre sol mitjançant el material que se li subministra. Ara bé, buscant entre els cursos 
ofertats es pot observar que aquest servei és demandat sobretot per persones d’edat adulta 

                                                   
1
 Correspon a les sigles Programme for International Student Assessment, estudi que es realitza cada tres anys a 

alumnes de 15 anys amb l’objectiu de comparar el rendiment escolar a arreu del món. 
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que busca formar-se en àrees més especialitzades i de nivell superior al que ofereix una etapa 
com l’ESO. En canvi, sembla que cursos de formació a distància per joves menors de 16 anys 
no són molt demandats, sent escassa la seva oferta. Aquí tornen a entrar en joc les 
competències bàsiques presentades per la LOE, on es demana tenir superada la competència 
aprendre a aprendre al finalitzar 4t d’ESO. Per superar aquesta competència, els Entorns 
Personals d’Aprenentatge (PLE

2
) són una eina important a tenir en compte, sent el professor 

una figura important per ajudar a desenvolupar el de cada alumne. 

El naixement i posterior evolució de les tecnologies així com la seva aplicació a la docència 
sembla haver canviat un sistema tradicional que molts de nosaltres hem seguit i que no ha 
presentat resultats negatius, qüestionant si realment aquestes noves tecnologies ofereixen un 
valor afegit a l’ensenyament realitzat ja fa uns anys. Les noves tendències que es presenten 
defensen la digitalització davant de tot, sortint públics resultats que demostren que el 50% de 
l’alumnat utilitza el mòbil per estudiar, en concret, per buscar i consultar informació (Projecte 
Hestelo, 2012). Aquesta activitat per part de l’alumnat fa reflexionar sobre la importància 
d’aquesta i altres tecnologies per emprar en la docència, i de la seva necessària introducció a 
l’aula. Altres tendències més radicals pretenen fer desaparèixer en part o fins i tot, totalment, la 
figura del docent, volent demostrar que la interacció tecnològica també genera coneixement i 
usos a través de la pràctica

3
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
2 També anomenats PLE per les seves sigles de l’anglès Personal Learning Environment. Aquest concepte s’associa a 

l’autoaprenentatge realitzat per les persones gràcies a l’evolució tecnològica 2.0 actual, donant accés a il·limitada 

informació que permet ampliar tots aquells coneixements pels quals sentim algun tipus d’interès. 
3
 Iniciativa desenvolupada per l’associació One Laptop per Child, que vol experimentar amb nens d’Etipoia 

l’aprenentatge de l’alumnat de primària fent que aprenguin a llegir només amb l’ajuda de dispositius digitals, suprimint 
completament la figura del professor. 
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3. ALGUNES TEORIES RELACIONADES 

3.1. ON ESTEM? 

L’objectiu del professor és ensenyar, intentant arribar al màxim d’alumnes, despertant el seu 
interès i, sobretot, fent que aprenguin. Per ensenyar el contingut establert, existeixen múltiples 
metodologies que el professor té a la seva mà: només cal saber quina escollir. 

La metodologia més tradicional és la que ha perdurat al llarg dels anys i que ha ensenyat a la 
majoria de la població de la nostra societat, evitant un possible analfabetisme. L’explicació del 
professorat, mitjançant un perfil totalment expositiu i l’ús de materials tals com la pissarra 
convencional, llibre de text i apunts, ha sigut el sistema més utilitzat per la majoria de 
professors, seguint la línia ensenyament-emissió-transmissió de coneixements (Fernández, 
2012). Aquest tipus de metodologia no és efectiva per aconseguir un tipus d’aprenentatge 
significatiu (Leonard, 1992 i 2000) motivant a l’alumnat a només escoltar l’explicació del 
professor, estimulant només el 20% de la capacitat d’aprenentatge que té segons el con de 
l’experiència

4
 (Dale, 1969). Aquesta impartició de la teoria comporta un desgast escàs 

d’energia per part dels estudiants fent que aprenguin molt menys del que les seves capacitats 
els permeten (Leonard, 2000), fomentant a la retenció de la informació a la memòria però no a 
la seva comprensió. 

L’aparició de nous materials a l’aula, promoguts per l’aparició de noves tecnologies, ha ampliat 
els recursos dels quals disposa el professorat per impartir la classe. Aquests nous materials 
han de promoure el compliment de les competències bàsiques que estableix la Llei Orgànica 
d’Educació (LOE), aportant un punt a favor en el seu ús. L’aprenentatge que defensa 
l’ensenyament per competències és un aprenentatge de tipus constructiu, entenent com a 
constructiu l’aprenentatge que es realitza de manera natural davant l’entorn que ens rodeja i la 
necessitat de donar-li sentit. L’aprenentatge constructiu activa el cos i la ment, així com també 
desperta les emocions reforçant l’aprenentatge (Salas, 2009). Entre les competències 
presentades per la LOE que s’han d’assolir durant l’etapa de l’Ensenyament Secundari 
Obligatori, la competència de tractament de la informació i competència digital així com la 
competència d’aprendre a aprendre van molt lligades a la digitalització de l’aula.  

Si a la classe expositiva que s’impartia mitjançant la metodologia tradicional s’hi afegeixen 
recursos digitals amb vídeos o activitats interactives que potencien la participació de l’alumnat a 
la classe, el percentatge d’aprenentatge que assoleixen els alumnes s’incrementa de manera 
que es situa entre el 50% i 70% (Dale, 1969). D’aquesta manera es treballa de forma més 
intensa el coneixement que adquireix l’alumnat juntament amb l’assimilació de competències 
que ha de superar durant l’etapa acadèmica. 

L’evolució tecnològica que es preveu en els propers anys obre un debat sobre el propòsit i el 
futur de l’educació, creant discursos polítics i socials sobre l’obertura de l’educació o la defensa 
de l’educació pública. En els sistemes educatius anteriors, les necessitats de la indústria amb 
les idees i aspiracions dels professors es van equilibrar mentre que, actualment, existeix una 
tensió creixent sobre quin és l’autèntic propòsit de l’educació actual (Graham, 2013). De fet, 
existeixen aspectes molt diferenciats en quant a tipus d’aprenentatge, com es transmet aquest, 
la font d’informació de la que procedeix, etc. entre les persones que aprenen amb tecnologies i 
persones que aprenen mitjançant una metodologia exclusivament tradicional (Collin i 
Halverson, 2010). 

L’ensenyament, així com l’aprenentatge de l’alumnat, es preveu molt confús, podent 
determinar-se múltiples maneres de desenvolupar-lo. La següent Figura 3.1a mostra un breu 
resum sobre algunes de les maneres que es pot aprendre amb els recursos actuals. Aquesta 
figura, tot i proposar metodologies contraposades, no indica que només es pugui utilitzar d’una 
única manera. De fet, segons el fet de presentar un contingut de múltiples maneres diferents 
pot ajudar a que l’alumne aprengui millor, ja que s’estan atenent a les diferents intel·ligències 
múltiples que es troben a l’aula (Gardner, 1983). De la mateixa manera que es vol mostrar de 
forma molt esquemàtica i gràfica alguns dels formats dels recursos que utilitzen els alumnes 

                                                   
4
 Cone of Experience, desenvolupat per Edgar Dale l’any 1969 mitjançant un estudi de camp molt profund i obtenint uns 

resultats que encara avui es mantenen. Probablement es tracta d’un dels estudis més exhaustius que hi ha sobre 
aquest tema.  
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per aprendre, es volen presentar algunes de les àrees que es seguiran desenvolupant al llarg 
d’aquest capítol i de les que s’extrauran teories aplicades avui en dia amb alguns punts que es 
consideren importants de cara al treball pràctic. 

 

Figura 3.1a. Breu esquema de diferents maneres d’aprendre 

En aquesta confusió del futur de l’educació sempre hi està present el concepte d’ensenyament 
obert, entenent-lo com a facilitador d’experiències d’aprenentatge que siguin oberts, 
transparents, col·laboradors i socials (Couros, 2009). Entorn a aquest concepte, Gráinne 
Conole (2013) recorda com l’any 1993 van aparèixer els Learning Management Systems, LMA, 
en els quals es manifestava la pràctica del professorat i com aquesta servia per l’aprenentatge 
dels alumnes. Gràcies a aquests, alumnes i professors estaven en contacte mitjançant una 
plataforma on, a més d’oferir un lloc on penjar treballs, podien comunicar-se obtenint  així un 
feedback dels procediments. Actualment els LMS utilitzen eines estadístiques que permeten 
extreure interessants resultats sobre la gestió del sistema emprat. Gràcies a la seva aparició, 
professors i institucions van canviar el seu punt de vista respecte la tecnologia aplicada a 
l’aprenentatge (Conole, 2013) veient-la com a una eina útil que els podia unir als estudiants. 
L’ensenyament obert i l’aparició dels Entorns de l’Ensenyament de l’Aprenentatge (també 
coneguts com els ja presentats LMS) han potenciat a que es desenvolupi amb més insistència 
el concepte que ofereixen els Entorns Personals d’Aprenentatge (o Personal Learning 
Environment), que s’ofereixen com a una eina per desenvolupar els potencials de la persona 
podent-ho fer de forma independent als programes i a les institucions (Atwell 2013). 

3.2. ENTORNS PERSONALS D’APRENENTATGE  

Els PLEs van lligats a la tecnologia, sent una de les definicions que els caracteritzen“...conjunt 
d’eines, fonts d’informació, connexions i activitats que cada persona utilitza de forma assídua 
per aprendre” (Adell i Castañeda, 2010). Aquests grans experts també els defineixen com 
“l’entorn en el que aprenem utilitzant eficientment les tecnologies”. Si la persona fa ús de fonts 
d’informació i ara Internet és una de les màximes fonts d’informació, és obvi pensar que el PLE 
i Internet van agafats de la mà. Ara bé, tornant a les intel·ligències múltiples que presentava 
Gardner (1983) es pot intuir que les fonts il·limitades de les que disposem es tracten de forma 
diferent depenent de la persona que les administra. Per tant, és probable trobar a una persona 
que aprengui mitjançant la visualització d’interactius, a una altra que li motivi realitzar 
simulacions o d’altres que utilitzin metodologies diverses. Però en realitat, aquesta és la gràcia 
del PLE: la seva forma depèn exclusivament de la persona, tenint cada un de nosaltres un 
entorn d’aprenentatge definit i diferent al dels altres. 

Les eines i estratègies que defineixen el PLE d’una persona van lligades a la lectura, la reflexió 
i la relació. El suport que generalment es fa servir és tecnològic i digital, tal com blogs, webs, 
xarxes socials, tutorials, interactius, etc. mentre que per desenvolupar-lo es necessiten unes 
actituds i aptituds pròpies de cada persona. Si es té interès en un concepte determinat, 
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l’alumne desplegarà les eines necessàries que té a la seva mà per tal de poder informar-se 
amb deteniment (Adell i Castañeda, 2013). Segons Adell i Castañeda (2013), els components 
que desenvolupa l’alumnat i que paral·lelament defineixen el seu PLE són les mostrades a la 
següent Figura 3.2a: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2a. Components que formen el PLE de les persones 

Mitjançant aquesta figura s’entén que existeixen múltiples eines, sobretot tecnològiques i 
digitals, que permeten desenvolupar tots tres components. Entre elles s’hi troben els blogs, les 
xarxes socials, els RSS, canals de vídeo, pàgines web, projectes, presentacions, etc. 

Lluny de pensar que aquesta eina pot fer desaparèixer la figura del professor, els experts en 
aquest tema presenten al professorat amb rols diferents als que realitzen actualment. Aquests 
rols van lligats sobretot amb l’obligació que té el docent d’aportar a l’alumnat múltiples 
estratègies d’aprenentatge, ensenyant a administrar-les i a crear-se una pròpia xarxa de 
metodologies que li siguin còmodes per aprendre en el futur de forma autònoma. Abans, però, 
serà necessari ensenyar-li a cercar, a filtrar i a treballar amb la informació que l’ensenyament 
obert ofereix, convertint-se el professor en el Sherpa de la xarxa (Couros, 2013).  

3.3. MOOCs 

Aquests últims anys els PLE han guanyat importància gràcies a la massificació de cursos 
online (Massive Open Online Courses, MOOCs). Aquests cursos, amb material de base 
realitzat gràcies a la recerca i elaboració de professorat especialitzat, és una molt bona eina 
perquè l’alumnat creï i desenvolupi el seu propi PLE. L’alumne disposa d’un material del curs 
que pot utilitzar, ampliant-lo sempre que ell vulgui utilitzant les eines que li siguin més útils 
(Conole, 2013). 

Els MOOCS engloben l’oferta de cursos de formació online que es poden trobar a la xarxa i als 
quals gran part de la població hi pot accedir des de qualsevol lloc. Aquest mecanisme permet 
que l’alumne es responsabilitzi del seu propi aprenentatge, creant el seu propi PLE a partir dels 
materials i activitats proposades. McAuley, Stewart, Siemens, i Cormier (2010) defensen aquest 
recurs definint-lo com a un medi poderós a través del qual els alumnes entenen el caràcter 
social i participatiu de la tecnologia formant part alhora de la comunitat creada en la xarxa. De 
fet, el primer MOOC va ser desenvolupat per Siemens i Downs l’any 2008, tot i que existeixen 
referències d’altres cursos anteriors amb un format molt similar. 

Perquè sigui efectiu, Kop (2011) defensa a través d’un estudi realitzat, que s’han de tenir en 
compte tres aspectes importants: 

- És necessària una alfabetització crítica i una bona relació en xarxa 
- L’alumne ha de ser, a ser possible, autònom 
- Es necessita una presència contínua de seguiment del curs 

Seguint una línia similar als LMA ja presentats, els MOOCs es pronostiquen com a una eina 
sòlida pel futur educatiu tot i que, davant dels aspectes a tenir en compte, es preveuen com a 
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un mecanisme més enfocat al perfil adult i professional. Tot i així, es tracta d’una eina bastant 
nova i que encara ha de millorar, ja que les dades d’abandonament d’un MOOC són bastant 
altes. Igualment, existeixen estratègies que permeten combinar aquest sistema juntament amb 
sessions presencials a l’aula. Una de les més conegudes és el Blended Learning, o 
aprenentatge semipresencial. 

3.4. BLENDED LEARNING 

El Blended Learning, també conegut com a b-learning, té la seva traducció en l’anglès, 
significant formació combinada. La història d’aquesta metodologia d’aprenentatge prové de 
l’ensenyament e-learning, desenvolupat 100% online i que ha resultat no tenir l’èxit que 
s’esperava, reduint la població que s’hi matricula amb els anys, augmentant el fracàs de qui s’hi 
matricula i obtenint pocs estudiants que acaben un curs en aquest format (Bartolomé, 2004).  

El b-learning combina l’ensenyament presencial amb la tecnologia no presencial. Neix sota la 
idea d’aprenentatge i no ensenyament. Aquesta metodologia no és nova, ja que molts experts 
(Brodosky, 2004; Marsh, 2003) ja defensaven que aquest model segueix al utilitzat des de 
molts anys endarrere ja que un professor també ha impartit tutoria i ha demanat realitzar 
activitats als seus alumnes fora de classe com a deures. Probablement el percentatge entre 
l’ensenyament presencial i el no presencial era molt diferent al que es vol presentar per aquest 
tipus de metodologia, però ja incorporava tot dos tipus d’aprenentatge. Aquesta metodologia es 
basa en tres teories d’aprenentatge importants: el conductisme, el cognitivisme i el humanisme. 
D’aquesta manera, l’alumne disposa de tota la informació que necessita, adaptat a les seves 
capacitats i de les que rep un feed back, una retroacció fonamental a l’aprenentatge. 

Com a punts a favor d’aquesta metodologia es troba l’abaratiment dels costos que suposa un 
ensenyament semi-presencial davant d’un presencial 100%. Marsh (2003) defensa que davant 
dels problemes econòmics que pugui trobar l’educació (aules amb més alumnes, professors 
pitjor pagats, etc.) la metodologia b-learning ofereix una millora de la qualitat de les classes 
mitjançant l’ús de presentacions multimèdia i dóna més responsabilitat als estudiants en el seu 
estudi individual, proporcionant els recursos que els siguin necessaris per poder realitzar les 
activitats no presencials, reduint els costos. Però també existeixen altres avantatges: afavoreix 
l’autogestió, es treballa molt segons les capacitats de l’alumne, la informació s’actualitza 
ràpidament, s’estimula el pensament crític i argumentatiu, desenvolupa i perfecciona el PLE de 
cada persona, etc. Entre els recursos que defineixen aquesta metodologia s’hi troben: 

- Sessions presencials 
- Activitats independents 
- Pràctiques 
- Eines de comunicació 
- Estratègies d’avaluació  
- Continguts virtuals 

Davant d’aquests recursos el perfil del professor ha de ser de facilitador de coneixements (més 
que no pas de professor que vulgui instaurar a la seva manera una teoria concreta seguint una 
manera determinada), ha de facilitar les eines necessàries perquè els alumnes puguin realitzar 
la part online, deixant clar el calendari establert i atenent als alumnes de forma directa, 
intentant potenciar l’ambient col·laboratiu entre ells. Per part de l’alumnat, el perfil d’estudiant 
que utilitza el b-learning com a sistema d’aprenentatge, ha de ser de persona flexible, tenir 
competències desenvolupades que li permetin l’ús de les eines tecnològiques que se li 
requereixen, gestionar-ne el temps i les activitats, participar en els debats i activitats 
presentades, etc.  

Com tot, també existeixen alguns punts negatius, en part també donats pel poc suport del 
sistema educatiu. L’aprenentatge b-learning és un dels models que es creuen que tindran més 
influència en el futur, entenent que pot potenciar l’autoaprenentatge de l’alumnat, guiat i 
suportat pel professorat. 

3.5. LÍNIES FUTURES 

Davant la crisi actual, òrgans oficials s’han plantejat de quina manera es pot millorar el futur a 
mig temps de les condicions en les que ens trobem avui en dia, establint unes línies d’actuació 
immediates per tal de fer ressorgir l’economia del país. La Unió Europea, mitjançant un 
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comunicat procedent del Parlament europeu
5
, va presentar a finals del 2011 el programa 

Horizon 2020, dedicat exclusivament a la recerca i la innovació aplicats a diferents camps. 
Independentment del camp d’aplicació, l’ús de les noves tecnologies sembla ser imprescindible 
per tal d’aconseguir l’objectiu de millora econòmica. En el camp educatiu, per exemple, es 
presenten aquestes tecnologies com a eines per desenvolupar de forma eficient l’aprenentatge, 
sobretot en l’àmbit STEM

6
. Seguint la mateixa línea, la UNESCO presenta una proposta 

educativa basada en el replanteig de les metodologies i continguts establerts al sistema 
educatiu actual amb la finalitat de satisfer les necessitats del segle XXI. Entre les metodologies 
proposades, la UNESCO defensa l’ús de les TIC, destacant perquè ofereixen una perspectiva 
d’aprenentatge al llarg de tota la vida. Les TIC fan realitat l’educació universal, formen als 
docents, perfeccionen les competències professionals i milloren les condicions d’aprenentatge. 
Per poder garantir una educació basada en l’ús d’eines digitalitzades, primer s’haurà de 
consolidar l’accés obert a la xarxa, la creació de biblioteques digitals a escala mundial i de 
centres de documentació i eines digitals per l’aprenentatge. 

Davant l’evolució de la tecnologia i la implantació d’aquesta incorporant eines d’aprenentatge 
tecnològic, són moltes les referències que existeixen a nivell universitari o d’estudis post-
obligatoris. A nivell de secundària no es coneixen moltes referències, fent d’aquest estudi, un 
estudi innovador i del que es pretenen obtenir resultats interessants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
5
 Procedent del Communication from the commission to the european parliament, the council, the european economic 

and social committee and the committee of the regions signat a Brusseles el 30.11.2011 
6
 STEM, Science, Technology, Engineering and Math 
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4. PRESENTACIÓ DE L’ESTUDI 

L’estudi analitzat al llarg d’aquest Treball Final de Màster s’ha desenvolupat amb uns grups 
concrets d’alumnes i utilitzant una metodologia determinada per a cada grup. Els grups, de 
característiques similars, s’han estudiat al llarg de sis sessions, on gràcies a tests passats al 
final de cada sessió, s’han pogut recollir resultats interessants exposats al llarg del treball. 

4.1. PLANTEJAMENT 

Després de reflexionar sobre la situació educativa presentada al capítol anterior i observar les 
infinites línies actuals i futures del sistema educatiu, s’ha decidit realitzar un estudi on s’analitzin 
alguns dels aspectes presentats, aplicant-los a un grup concret d’alumnes i observant com 
funciona en una edat i amb un recurs concret, analitzant posteriorment l’aprenentatge assimilat. 
Per poder-lo realitzar, es va haver de fer una cerca prèvia sobre les tendències del futur, sobre 
les exigències cap a l’alumnat (competència digital, competència d’aprendre a aprendre, etc.) i 
sobre les diferents metodologies existents. Davant la gran quantitat de recursos dels que es 
disposaven, es va haver d’acotar per poder aplicar-ho al centre on es volia realitzar. 

Davant la necessitat de fer una aplicació pràctica i un recull de dades el més complert possible, 
va ser necessari planificar exactament el que es volia realitzar i consultar amb el centre de 
pràctiques sobre si era possible disposar del seu suport. Davant la seva resposta afirmativa, es 
van definir les metodologies que s’emprarien i es va elaborar la planificació de la unitat 
didàctica que es realitzaria, adaptada als recursos i a la metodologia que s’aplicaria a cada 
grup. El centre, de tres línies, permetia realitzar paral·lelament la unitat a tots tres grups, 
aconseguint comparar més metodologies i obtenint moltes més dades per analitzar 
posteriorment. L’estudi es va centrar en la unitat didàctica de màquines tèrmiques, definint 6 
sessions on es recollirien dades mitjançant tests.  

A la primera sessió es va presentar la metodologia que es seguiria durant les següents 
sessions i a la vegada, es va voler analitzar cada un dels grups, recollint dades que 
demostressin que els grups tenien nivells i gustos similars. A les cinc següents sessions on ja 
s’explicava teoria relacionada amb la unitat didàctica treballada, es van passar uns tests amb 
preguntes específiques del contingut desenvolupat durant cada una de les sessions. El número 
de preguntes que el formaven eren vuit, intentant evitar el factor atzar determinant quatre 
possibles respostes per cada pregunta. Només una de les respostes exposades podia ser 
correcte, sent l’alumne conscient d’aquesta informació i estant penalitzat en cas d’incomplir-la. 
Tot i realitzar-se l’estudi en tres grups diferents d’alumnes, els tests que es van passar van ser 
iguals per cada grup, sense presenciar en cap moment signe evident de còpia entre els grups. 
De fet, els grups desconeixien que el test per cada un d’ells era el mateix. 

PROGRAMACIÓ TREBALL DESENVOLUPAT 

SESSIÓ 1 Presentació de la unitat didàctica i qüestionari inicial 

SESSIÓ 2 Concepte de combustió i la màquina de vapor. Test 1 

SESSIÓ 3 El motor de quatre temps. Test 2 

SESSIÓ 4 El motor de dos temps i dièsel. Test 3 

SESSIÓ 5 La turbina de vapor, el motor de reacció i els 
combustibles alternatius. Test 4 

SESSIÓ 6 Les característiques dels motors. Test 5 

Taula 4.1.a. Breu presentació del treball realitzat durant l’estudi 

Degut a que la metodologia d’ensenyament era diferent per cada grup, el suport en el que es 
presentaven els tests també ho era, anant en sintonia amb la metodologia emprada. Aquest 
format es presentarà més endavant del capítol, juntament amb les metodologies utilitzades per 
realitzar l’estudi. 
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4.2. GRUPS ANALITZATS 

Els grups que es van analitzar per poder desenvolupar aquest estudi pertanyen a un centre 
escolar d’Educació Secundària Obligatòria dins de la província de Barcelona. Aquest centre 
consta de tres línies en tota l’etapa de l’ESO, realitzant concretament l’estudi als tres grups de 
tercer d’ESO. Les característiques de cada grup s’han recollit de forma molt breu, presentant el 
número d’alumnes per classe i, en cas d’haver-hi, els alumnes amb adaptació curricular. 
Posteriorment, es presentaran altres aspectes que s’han cregut necessaris per tal de comparar 
els grups dels que disposem i demostrar que són similars, donant solidesa a l’estudi realitzat.   
Les característiques de cada grup són les que es presenten a la Taula 4.2.1 següent. 

 Nº alumnes 
estudiats 

Nº alumnes 
AC

7
 

Nº alumnes 
total 

TERCER ESO A 25 2 27 

TERCER ESO B 28 - 28 

TERCER ESO C 24 2 26 

Taula 4.2.a. Característiques dels grups d’estudi 

Tal i com la llei d’educació actual indica (LOE), existeix una diversitat entre l’alumnat que s’ha 
d’atendre mitjançant materials i activitats diverses. Els alumnes amb adaptació curricular van 
seguir amb el grup classe part de la teoria donada adaptada al seu ritme, però no se’ls va 
incloure en l’estudi per tal de garantir la màxima homogeneïtat entre les dades extretes de tots 
tres grups.  

Abans de començar l’estudi, però, es va creure convenient estudiar la homogeneïtat entre tots 
tres grups, demostrant així la validesa de l’estudi comparatiu que es volia realitzar. Per poder 
estudiar-la es van passar dos qüestionaris: el primer on es volia determinar el gust que tenia 
l’alumnat vers l’assignatura de tecnologia i el segon amb unes preguntes de desenvolupament 
sobre la unitat que es treballaria al llarg de les sessions.  

Qüestionari 1: els resultats apareixen de respondre la pregunta T’agrada la tecnologia?. Amb 
aquesta pregunta es volia referenciar al que avançava Marchesi (2003) en quant a la 
predisposició de l’alumnat cap a l’assignatura. Marchesi (2003) afirmava juntament amb altres 
autors que si l’alumne té un sentiment cap a la teoria emprada d’empatia o de gust, li és més 
fàcil aprendre el contingut explicat. A la Figura 4.2.a es poden observar les dades analitzades. 

 

Figura 4.2.a. QÜESTIONARI 1: T’agrada la tecnologia? 

                                                   
7
 AC: Sigles corresponents a Adaptació Curricular. Aquests alumnes tenien altres feines definides per fer al llarg de les 

sessions que permetien que estudiessin uns continguts similars seguint el seu propi ritme d’aprenentatge.  
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Com es pot observar a la figura, no hi ha cap grup on existeixi una decantació evident cap a la 
resposta SI o cap a la resposta NO, mostrant-se tots tres grups amb respostes que ronden el 
50%.El grup de tercer d’ESO A sembla ser el menys atret cap a l’assignatura tenint un 56,5% 
del grup classe que no es sent atret cap a l’assignatura de tecnologia. En canvi, el grup de 
tercer d’ESO B tendeix cap al contrari, coincidint el 56% de la totalitat de l’alumnat amb una 
resposta afirmativa. Tot i així, les diferències entre grups no són significatives, observant doncs 
un gust similar per l’assignatura en tots tres grups i sense una tendència clara cap a una 
resposta definida. 

Davant aquest resultat el professor ha de ser conscient que té una part de l’alumnat poc 
motivat cap a la matèria, havent de buscar solucions per presentar la teoria en un format més 
atractiu.  

Qüestionari 2: els resultats que se n’extreuen són gràcies a un qüestionari de cinc preguntes 
curtes de desenvolupament (Sessió 1, Test de nivell, a l’Annex d’aquest treball), on es volia 
observar el nivell des d’on partien els estudiants abans de començar la unitat didàctica de 
màquines tèrmiques. Les preguntes, de resposta curta, tenien un caire general cap a conceptes 
que es desenvoluparien amb més profunditat al llarg del tema. Amb aquest qüestionari inicial, 
es volia observar el nivell general de cada grup, per tal de demostrar que els coneixements de 
cada un d’ells eren similars. 

 

Figura 4.2.b. QÜESTIONARI 2: Qüestionari inicial de nivell 

La Figura 4.2.b mostra com les notes mitjanes de tots tres grups oscil·len entre el 4,58 i el 4,85, 
sent molt similars entre elles. En quant a la desviació entre les diferents notes extretes de cada 
grup classe, es pot observar que la classe de tercer d’ESO C la té més elevada que les altres, 
sent d’un 2,34. Això pot indicar més diversitat en quant al nivell dels alumnes que formen 
aquest grup, però tot i així, no es considera molt diferent respecte les altres desviacions.  

Amb totes dues figures es pot demostrar que els grups classe analitzats són grups molt 
similars, sent això un punt a favor per tal de poder comparar l’evolució de tots tres grups al llarg 
de les següents sessions que formen l’estudi.  

Les metodologies emprades amb cada un d’ells es presenten al següent apartat. 

4.3. METODOLOGIES APLICADES A L’ESTUDI 

Per poder determinar les metodologies d’estudi es va analitzar l’entorn educatiu actual, el 
material que empren els docents i la tendència que sembla que seguirà la docència en els 
propers anys. Davant la defensa de sistemes educatius com els coneguts Entorns Personals 
d’Aprenentatge (PLE), es va pensar en que una de les variables interessants d’estudi seria 
l’aprenentatge dirigit o autònom. De fet, a nivell universitari es coneixen molts casos on 
l’estudiant pot aprendre des de casa seva, llegint articles, presentacions o visualitzant vídeos. 
Mitjançant aquest estudi comparatiu es vol analitzar si un adolescent de quinze anys es troba 
suficientment desenvolupat cognitivament per tal de poder realitzar aquest tipus 
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d’aprenentatge. En cas de ser afirmatiu, s’obriria un possible debat respecte la figura del 
professorat i les tasques que fan. 

L’altre variable que es vol analitzar es relaciona amb el material emprat. Davant l’evolució 
tecnològica que està patint la societat actual i la incorporació de nou material a l’aula de 
caràcter més digital (PDI i ordinadors) s’ha cregut interessant observar l’aprenentatge dels 
alumnes segons el material emprat a les sessions. Al cap i a la fi, anteriorment es realitzaven 
classes docents mitjançant pissarres convencionals de guix i llibres de text o fotocòpies. Per 
tant, seria interessant poder observar si les noves tecnologies influeixen d’alguna manera en el 
sistema d’aprenentatge dels alumnes que es troben a l’aula ajudant-los a comprendre i a retenir 
la informació. 

Amb aquestes dues variables seria possible realitzar fins a quatre alternatives de metodologies 
diferents. Al disposar només de tres grups d’estudi, s’ha hagut de rebutjar una d’elles i provar-
ne les altres tres. Les característiques de la metodologia de cada un dels grups són les 
descrites a continuació: 

- TERCER ESO A: grup classe dirigit per un professor que imparteix la sessió únicament 
amb l’ajuda de material digital. En aquest cas, el professor feia ús del llibre digital de 
l’editorial utilitzada pel centre juntament amb el suport de vídeos educatius i 
presentacions realitzades per ell mateix.  
Al finalitzar cada sessió es penjava el test d’anàlisi mitjançant la plataforma Google 
Forms, on els alumnes veien projectades les preguntes i possibles respostes que 
havien de respondre en un petit full repartit prèviament. 
 

- TERCER ESO B: grup classe dirigit per un professor que imparteix la sessió únicament 
amb l’ajuda de material tradicional. En aquest cas, el professor feia ús del llibre de text 
de l’editorial utilitzada pel centre juntament amb el suport de revistes especialitzades, 
propostes d’exercicis de collita pròpia i esquemes i dibuixos realitzats a la pissarra. 
Excepcionalment, com el centre havia realitzat PQPI en anys anteriors, hi va haver la 
possibilitat de pujar a un taller de mecànica a veure motors desmuntats.  
Al finalitzar cada sessió repartia un full on hi havia el test corresponent a la sessió, que 
els alumnes havien de completar i retornar al professor per corregir. 
 

- TERCER ESO C: grup classe d’aprenentatge autònom que realitza les sessions 
d’aprenentatge a l’aula d’informàtica. A aquests alumnes se’ls demanava uns 
continguts per cada sessió que havien d’assolir mitjançant la recerca a la xarxa. Per 
“ajudar-los” una mica se’ls proposava alguns links determinats d’on podien extreure la 
informació, molts d’ells de l’editorial Planeta, amb un apartat propi anomenat Aula 
Planeta on hi ha interactius, vídeos i exercicis per practicar molt lúdics i educatius pel 
seu aprenentatge.  
Al finalitzar cada sessió es presentava un link on l’alumne accedia al test penjat gràcies 
al Google Forms que contestava en el mateix ordenador i enviava a una base de dades 
que es creava de forma automàtica.  

Les característiques de cada grup es recullen a la següent Taula 4.3.a. 

GRUP CLASSE AUTÒNOM/DIRIGIT DIGITAL/TRADICIONAL
8
 

TERCER ESO A Dirigit Digital 

TERCER ESO B Dirigit Tradicional 

TERCER ESO C Autònom Digital 

Taula 4.3.a. Variables de les diferents metodologies en funció del grup 

Per poder desenvolupar de forma correcta les sessions d’estudi va ser necessari programar-les 
amb temps per poder-ho fer de la millor manera possible. Amb els tests va passar el mateix: 
era necessari trobar un material de suport amb continguts similars per poder utilitzar el mateix 
test a tots els grups classe i així evitar que un grup tingués preguntes més difícils que els altres.  

                                                   
8
 El material tradicional engloba tot aquell material que no fa ús de suport digital tal com les fotocòpies, els llibres de 

text, les pràctiques manuals o les revistes entre d’altres. 
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5. RESULTATS 

Un cop analitzats els grups i observar que les seves característiques inicials eren bones per 
poder desenvolupar l’estudi que es tenia en ment, es va portar a terme impartint cinc sessions 
de teoria i analitzant l’aprenentatge de cada grup al finalitzar cada una de les sessions. Els 
resultats obtinguts de les notes dels tests i de l’anàlisi posterior que va fer cada grup de la 
metodologia emprada es presenten al llarg d’aquest capítol. 

Entre els resultats que es van extreure, s’han volgut diferenciar entre ells segons les dades que 
s’analitzen. En primer lloc, s’analitzarà l’aprenentatge de l’alumnat amb cada una de les 
metodologies aplicades. En segon lloc, s’analitzarà com valora l’estudiant la metodologia que 
han utilitzat al llarg d’aquestes sessions, buscant el grau de satisfacció, les mancances que han 
pogut observar o què haguessin preferit. Per últim, es farà un apartat extern que s’ha cregut 
interessant, analitzant les eines i recursos que els alumnes necessiten en el seu aprenentatge 
per ordre d’importància, donant una idea del paper que juga el professor per ells o altres 
materials com el llibre de text o les eines digitals. 

5.1. RESULTATS DE L’ESTUDI 

L’estudi realitzat consistia en recollir un seguit de dades obtingudes a partir de passar un test al 
final de cada classe durant un total de cinc sessions. Al finalitzar cada sessió es passava un 
test de vuit preguntes i quatre possibles respostes relacionades amb el contingut desenvolupat 
durant la sessió impartida. Això es feia per analitzar com, de bones a primeres, els alumnes 
havien assimilat la informació donada els 50 minuts anteriors. 

Del recull de dades extretes s’ha realitzat un seguit d’anàlisis obtenint resultats interessants. 
Mitjançant un diagrama de barres s’han volgut presentar les notes mitges obtingudes per cada 
grup en cada una de les sessions. També s’ha considerat interessant incorporar les 
desviacions dels resultats de cada grup. El resultat obtingut d’aquest recull de dades es 
presenta a la següent Figura 5.1.a. 

 

Figura 5.1.a. Resultats i desviacions dels grups en cada un dels tests realitzats a l’estudi 

Com pot observar-se en el gràfic, el grup de tercer A, corresponent a l’aprenentatge dirigit 
mitjançant eines digitals, és el que obté millor nota mitja respecte els altres grups analitzats. En 
el test 4 i 5, la diferència es fa més evident, sent en els altres tests no tan diferent. Per un altre 
costat, el grup de tercer C mostra una nota clarament inferior en els tests 2, 3 i 4, reduint la 
diferència entre grups en el primer i últim test. Per últim, el grup de tercer B segueix de prop al 
grup de tercer A, no sent significatives la diferència entre tots dos. 
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Sent el comportament en quatre dels cinc tests igual, s’ha pogut observar que en l’últim test el 
grup de tercer C obté una nota superior a l’obtinguda pel grup de tercer B. Davant aquesta 
situació, es va voler buscar una raó que justifiqués el resultat, analitzant la programació i les 
diferències existents entre les altres sessions i aquesta concreta. Mirant les sessions 
realitzades, es va comprovar com, mentre les quatre primeres sessions estaven destinades a 
treballar sobre teoria, la última es va invertir en treballar més l’apartat de característiques dels 
motors, parlant sobre la cilindrada, la relació de compressió i d’altres, així com realitzant 
activitats matemàtiques a classe. Buscant la resposta que justifiqués el resultat obtingut del test 
d’aquesta sessió, es va analitzar el funcionament dels grups en l’assignatura de matemàtiques. 
Aquest centre en concret, realitza grups de nivells en les assignatures de llengües i 
matemàtiques. Un cop es va conèixer aquesta dada, es van demanar les llistes dels grups 
muntats, podent observar com un gran nombre d’alumnes del grup de tercer B pertanyia als 
grups de menys nivell, mentre que un gran nombre d’alumnes del grup de tercer C pertanyia a 
grups de nivell superior. Amb aquesta dada, es pot comprovar que el resultat d’aquest últim test 
queda lleugerament alterat, ja que existeix una variable no contemplada que ha influït en 
l’aprenentatge de l’alumne independentment de la metodologia aplicada. 

En quant a desviacions, generalment es mouen en un interval de 1,5 i 2,5, tenint un parell 
d’excepcions. Aquestes desviacions indiquen la heterogeneïtat d’alumnat a l’aula, tenint alguns 
alumnes que destaquen i d’altres que no tant. 

Un cop realitzat l’estudi, es va pensar que seria convenient recollir la opinió de l’alumnat 
respecte la metodologia aplicada, podent relacionar-la amb la motivació o el gust que aquesta 
els desperta i amb l’aprenentatge que han adquirit al llarg de les sessions. 

5.2. RESULTATS DE LA METODOLOGIA 

Es considera que variar amb la metodologia pot fer que l’alumnat estigui més predisposat a 
seguir la sessió, pensant en que l’ús d’una mateixa metodologia durant molt de temps continuat 
pot fer que l’alumne s’avorreixi, es desmotivi i deixi de seguir-la. Ara bé, per tal que el 
professorat desperti el seu interès s’ha pensat que podria ser de gran ajuda recollir les opinions 
de l’alumnat, valorant les metodologies emprades.  

En primer lloc, s’ha volgut conèixer si els ha agradat la metodologia que se’ls ha aplicat. Aquest 
gust anirà directament lligat a altres variables, que després s’analitzaran més a fons extraient 
les conclusions pertinents. La Figura 5.2.a mostra els següents resultats. 

 

Figura 5.2.a Resultats dels grups d’estudi responent a la pregunta T’ha agradat la metodologia? 

Com es pot observar, el grup de tercer A és el més satisfet en quant a la metodologia emprada 
durant l’estudi ja que el 87% de l’alumnat ha contestat a l’apartat amb la resposta “molt” i amb 
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la resposta “bastant. El grup de tercer B en canvi té un 68% de l’alumnat que ha contestat amb 
una resposta positiva, tot i que és inferior a la del grup anterior. A més, aquest mateix grup té 
un 32% de l’alumnat a qui no els ha agradat massa la metodologia emprada, sent ja un 
percentatge significatiu a tenir en compte. Finalment, el grup de tercer C trenca totalment amb 
la línia seguida pels dos grups anteriors: el 70% de l’alumnat respon negativament a la 
pregunta plantejada contestant un 40% dels alumnes amb la resposta “gens” i per tant, 
suspenent la metodologia aplicada.  

El segon dels anàlisis realitzats correspon al material o els recursos que l’alumnat ha trobat a 
faltar al llarg de l’estudi, entenent aquests com a aquell material o suport que li ha pogut faltar 
(es miren les quatres opcions que s’han treballat a l’estudi) i que haguessin volgut incorporar-lo 
a les sessions realitzades. Cal recordar que les metodologies emprades en les 5 sessions on 
s’ha desenvolupat la teoria de la unitat didàctica de màquines tèrmiques es cenyien al màxim a 
les variables que les determinaven: la presència o no del professor que dirigeix la classe i el 
material utilitzat, distingint el presentat com a tradicional i el presentat com a digital. Si l’alumnat 
no ha trobat a faltar res, també ho pot manifestar contestant la resposta “res”. La següent 
Figura 5.2.b mostra els resultats obtinguts en aquest àmbit: 

 

Figura 5.2.b. Resultat de l’alumnat sobre les eines o recursos que ha trobat a faltar al llarg de la 
metodologia emprada a l’estudi 

Com pot observar-se a la figura presentada, els materials trobats a faltar per l’alumnat varien 
molt segons el grup classe analitzat, i per tant, segons la metodologia emprada. Al diagrama 
mostrat es pot observar com l’alumnat que menys recursos ha trobat a faltar és el corresponent 
al grup de tercer A, on només el 22% d’ells haguessin volgut incorporar el llibre de text a la 
metodologia seguida. En el cas del grup de tercer B, grup dirigit mitjançant material tradicional, 
existeix una resposta dividida entre l’alumnat: mentre un 52% opina que no hi ha necessitat 
d’incorporar material nou a la metodologia, l’altre 48% creu que s’hauria de disposar també de 
material digital, sent un percentatge considerable. Finalment, el grup de tercer C és  
probablement el que més indefens s’ha pogut sentir ja que el 88% del grup classe necessita 
algun material o suport, sent el més demandat la figura del professor amb un 48% seguit de 
prop del llibre de text amb un 40%. 

El tercer i últim anàlisi relacionat amb les metodologies utilitzades durant l’estudi ha anat 
relacionat amb la metodologia preferida per l’alumnat, entenent que, un cop s’ha aplicat una de 
les metodologies, cada alumne pot tenir una idea formada del que li agrada i del que no, podent 
tendir a preferir una metodologia respecte d’una altra ja sigui quedant-se amb la realitzada o 
preferint alguna que no hagi provat. Per realitzar la següent Figura 5.2.c, es va preguntar als 
diferents grups classe sobre la metodologia que preferirien en cas de que se’ls deixés escollir. 
Entre les proposades s’hi va afegir la metodologia realitzada de forma autònoma mitjançant 
material tradicional, tot i no haver-la pogut aplicar dins de l’estudi. En tot cas, si realment no 
prefereixen la metodologia que han desenvolupat durant l’estudi, triaran una metodologia que 
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realment no han utilitzat, considerant interessant poder aprofitar incorporant aquesta última 
metodologia que no s’ha pogut avaluar. 

 

Figura 5.2.c. Metodologia preferida pels grups classe en cas de poder triar quina fer 

Com es pot observar, la metodologia preferida per tots tres grups és la que està dirigida per un 
professor que utilitza material digital. La següent de les metodologies preferides és la autònoma 
i digital, sent bastant inferior a la que està en primera posició. Posteriorment, el grup de tercer A 
no en tria cap més, descartant completament l’aprenentatge mitjançant les eines tradicionals. El 
grup de tercer B, en canvi, té un petit percentatge d’un 4% que voldria aplicar l’aprenentatge 
autònom mitjançant material tradicional, el mateix percentatge que té el grup de tercer C. 
Finalment, aquest mateix grup té un 13% de l’alumnat a qui li agradaria més seguir una 
metodologia basada en la direcció del professor i amb l’ús d’un material tradicional.  

5.3. ALTRES RESULTATS 

És convenient tenir en compte moltes vegades la opinió dels alumnes, podent aprendre de ells 
tant com ells aprenen dels docents. A més, si la intenció és aconseguir que aprenguin, és 
aconsellable seguir les teories de Marchesi (2003) sobre la importància que té la motivació cap 
a l’alumnat, aconseguint que aprenguin més i fugint de la poca inversió intel·lectual que fan 
sovint tal i com detecta Leonard (2000). 

Entre les possibilitats que se’ns oferien d’avaluar a l’alumnat, es va pensar en afegir un apartat 
al qüestionari final on es recollien les dades sobre la metodologia realitzada. Aquestes dades, 
no tan relacionades amb la metodologia emprada però sí amb les preferències de l’alumnat, 
s’han recollit pensant en els gustos d’aquests, per tal de també analitzar què és el que 
necessita un alumne de tercer d’ESO.  

Aquests resultats, més genèrics, s’han obtingut a partir de tots els qüestionaris recollits al 
finalitzar les sessions de teoria, sent independent la metodologia aplicada. L’objectiu d’aquests 
no és veure què prefereix l’alumnat de cada grup sinó què prefereix l’alumnat del curs, entenent 
que les preferències i gustos són independents a la metodologia d’ensenyament, i van més 
lligats a les necessitats cognitives i d’aprenentatge que senten com a adolescents que són.  

En primer lloc, i seguint amb les variables que han format part d’aquest estudi, s’ha demanat 
als estudiants que indiquin per ordre de preferència els diferents elements presentats, segons 
la necessitat que senten de que aquests formin part del seu aprenentatge, ordenats de major 
(primera opció) a menor preferència (quarta opció). Els elements proposats a ordenar són el 
professor, material digital, el llibre de text i l’aula on es desenvolupa la classe. Aquest últim 
element sembla ser l’únic que no ha format part de forma implícita dins l’estudi, no contemplant 
la influència que podia tenir cap a l’alumnat. Tot i així, s’ha considerat interessant observar què 
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en pensen per tal de poder treballar en possibles línies futures. Les dades obtingudes es 
presenten a la següent Figura 5.3.a. 

 

Figura 5.3.a. Preferències de l’alumnat de tercer d’ESO 

Interpretant la figura proposada, es pot observar com l’alumnat concreta com a primera opció el 
professor, destacant per sobre dels altres elements a escollir amb un 62% de votacions. 
Seguidament, la segona opció més votada és el material digital, seguit pel llibre de text i, com a 
quarta opció i que els és menys important és l’aula on s’imparteix l’assignatura. Cal observar 
que tant a segona com a tercera opció, el material digital i el llibre de text han tingut resultats 
similars. Igualment, com analitzant la primera i quarta opció es veu com el material digital té 
més preferència que el llibre de text, es mantindrà el resultat per aquest ordre de preferència: 
professor, material digital, llibre de text i aula d’impartició. 

Una altra de les coses de les que es queixa l’alumnat és de que no se l’escolta, i que per tant, 
el professor no sap què necessita. Per tal d’analitzar en primera mà què opinen, s’han recollit 
dades que informen sobre què els demanarien als professors que fessin a les seves classes. 
Entre les opinions, aquestes es van recollir en les següents respostes: més ajuda del professor, 
més material de suport, menys continguts, més dinamisme i activitats, anar a l’aula 
d’informàtica, més disciplina, més taller i utilitzar més les eines digital de les que disposa el 
centre.  Les dades obtingudes són les mostrades a la següent Figura 5.3.b. 

 

Figura 5.3.b. Observacions dels alumnes cap als professors del que volen a classe 
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A la figura exposada es pot veure com una part de l’alumnat no desitja millorar res, mentre que 
un 25% desitjaria trobar a les classes més dinamisme i activitats a més de la classe expositiva 
del professor. Com a dada important que destaca, un 15% vol més increment de suport digital a 
les sessions de classe, considerant que es veuen pocs vídeos i es fan sessions poc interactives 
amb els recursos dels que disposen (ordinadors i PDI). Com a tercera observació, un 10% de 
l’alumnat exigeix més ajuda del professor, queixant-se alguns alumnes de que el professorat 
avança molt ràpid i no dóna temps a que els alumnes assimilin el contingut. Per tal de poder 
seguir les sessions, un altre 10% creu que és important complementar les sessions amb més 
material de suport, ja que moltes vegades es senten insegurs i poc recolzats amb només el 
llibre de text. A continuació, un 4% ha demanat anar més a l’aula taller, mentre que també un 
altre 4% demana anar a l’aula d’informàtica. Per últim, hi ha hagut dos alumnes (que equivalen 
a un 1% cada un) que han comentat que s’haurien de reduir els continguts i que el professor 
hauria de tenir més disciplina cap a l’alumnat, dient que algunes sessions es treballa poc a 
causa del comportament d’alguns companys. 
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6. CONCLUSIONS 

Entre les conclusions que es poden extreure, n’hi ha de diferents tipus, sent convenient 
separar-les per resultats obtinguts 

6.1. CONCLUSIONS ACADÈMIQUES 

Per poder raonar sobre les conclusions acadèmiques de forma correcta, s’ha pensat en recollir 
les dades extretes més interessants i mostrar-les a la següent Figura 6.1.a. De les quatres 
possibilitats que de partida hi ha amb les dues variables d’estudi (aprenentatge autònom/dirigit, 
i amb llibre de text tradicional/material digital), i donat que teníem únicament tres grups es va 
descartar l’aprenentatge autònom amb llibre de text; de fet, aquest cas és el que es troben els 
alumnes que s’han de mirar el llibre com a únic material i sense el suport del docent. 

 

Figura 6.1.a. Característiques acadèmiques de cada grup 

Entre les notes obtingudes per cada grup seguint aquest la seva pròpia metodologia, es pot 
observar com el grup de tercer A ha tret en tots els tests la millor nota mitjana, seguit del grup 
de tercer B. La diferència entre tots dos no era molt significativa, sent la diferència màxima 
aconseguida de 0,6 dècimes en un dels quatre primers tests. Entre aquests dos grups hi ha 
una diferència dins la metodologia: el material emprat. Com 0,6 dècimes no es considera una 
diferència significativa (sabent que és la màxima extreta), es pot extreure la primera de les 
conclusions d’aquest treball: el material emprat en les metodologies no ha afectat 
significativament el resultat dels grups classe analitzats, obtenint notes molt similars en tots dos 
casos. Per tant, el material digital o el material tradicional no fa aprendre més a l’alumnat en 
cas d’emprar un o d’emprar l’altre.  

En el cas del grup de tercer C, aquest mostrava notes molt inferiors respecte els altres dos 
grups, sent la màxima diferència de 2,2 dècimes respecte el grup de tercer C, i de 3,4 dècimes 
respecte el grup de tercer A, diferències molt significatives. Observant la metodologia emprada 
per cada un d’aquests grups, es podria dir que la diferència del grup de tercer C respecte els 
altres dos grups és la figura del professor, sent present en els grups de tercer A i tercer B, i 
faltant en el grup de tercer C, exigint un nivell d’autonomia per aquest últim grup. Per tant, 
aquest factor porta a extreure la segona i la tercera de les conclusions d’aquest treball: en un 
nivell de tercer d’ESO (adolescents de quinze anys aproximadament) és necessària la figura 
del professor dins de la classe, implicant un millor aprenentatge de l’alumnat. La tercera 
conclusió va lligada amb el nivell d’autonomia de l’alumnat d’aquesta edat, demostrant que no 
són perfectament autònoms i que per tant, no saben aprendre sols. Tot i així, una hipòtesis que 
es podria fer a partir d’aquest succés és que es tracta d’una metodologia nova per l’alumnat, 
amb la qual no hi estan gens familiaritzats i que no saben encara utilitzar de forma correcta. 

Aprofitant aquesta aparició de l’autonomia, s’ha recordat que la Llei Orgànica d’Educació (LOE, 
2006) va establir avaluar l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) mitjançant unes 
competències bàsiques. Aquestes són les que es presenten a continuació: 
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- Competència en comunicació lingüística 
- Competència matemàtica 
- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 
- Tractament de la informació i competència digital 
- Competència social i ciutadana 
- Competència cultural i artística 
- Competència per aprendre a aprendre 
- Autonomia i iniciativa personal 

Entre aquestes competències presentades, l’assignatura, la programació i la metodologia van 
implicar el treball d’alguna d’elles, sent diferents per cada grup. Les competències que es van 
treballar es mostren a la Taula 6.1.a. presentada a continuació. 

Grup Competències 

Tercer A 

- Competència en comunicació lingüística 
- Competència matemàtica 
- Competència en el coneixement i la interacció 

amb el món físic 
- Tractament de la informació i competència 

digital 

Tercer B 

- Competència en comunicació lingüística 
- Competència matemàtica 
- Competència en el coneixement i la interacció 

amb el món físic 

Tercer C 

- Competència en comunicació lingüística 
- Competència matemàtica 
- Competència en el coneixement i la interacció 

amb el món físic 
- Tractament de la informació i competència 

digital 
- Competència per aprendre a aprendre 
- Autonomia i iniciativa personal 

Taula 6.1.a. Competències bàsiques treballades a la metodologia de cada grup 

Com pot observar-se a la taula, la metodologia del grup de tercer C és la que més 
competències ha desenvolupat, incorporant la competència d’aprendre a aprendre i la 
d’autonomia i iniciativa personal. A la vegada, tal i com s’ha dit al començament d’aquest 
apartat, és la metodologia on menys nota s’ha aconseguit. Dels resultats obtinguts i de l’anàlisi 
de les competències que haurien d’assimilar es presenten les següents conclusions: 

- La competència d’aprendre a aprendre i la d’autonomia i iniciativa personal no estan 
assolides, sent els alumnes de tercer C incapaços de filtrar bé la informació, 
manifestant el seu malestar per no saber buscar i entendre el contingut de cada sessió 
i en conseqüència, desmotivant-se. 

- Es pot interpretar que, al treballar-se tantes metodologies a la vegada, pot ser que sigui 
difícil superar-se totes a la vegada, sent millor realitzar sessions i/o activitats on no es 
treballin tantes. 

Aquestes conclusions, sumades a les altres tres presentades, es recullen a continuació de 
forma més breu i concisa: 

- L’ús d’un tipus concret de material (digital o tradicional) no implica millor aprenentatge 
per part de l’alumnat 

- La presència del docent ha sigut imprescindible per millorar l’aprenentatge de l’alumnat 
- Els alumnes d’aquesta edat no són suficientment autònoms 
- No està assolida la competència d’aprendre a aprendre i la d’autonomia i iniciativa 

personal a aquesta edat 
- Treballant moltes competències a la vegada es corre el risc de no poder-les assolir 

totes 
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A continuació, s’extrauran les conclusions sobre les metodologies emprades analitzades pel 
propi alumnat. 

6.2. CONCLUSIONS METODOLÒGIQUES  

Mitjançant les dades obtingudes del qüestionari final passat als alumnes, es van aconseguir 
uns resultats molt interessants dels que s’han pogut extreure algunes conclusions, coincidint 
algunes amb les ja presentades i d’altres que no.  

Igual que en el cas anterior, s’ha volgut recordar al lector quins han estat els resultats 
mitjançant un esquema on es recullen tots. La Figura 6.2.a recull aquests resultats. 

 

Figura 6.2.a. Resum de l’anàlisi de la metodologia fet per l’alumnat 

Sembla ser que el grup que millor ha puntuat la metodologia ha estat el grup de tercer A, 
manifestant la gran majoria que no necessitarien res mes per afegir, excepte un 22% que ha 
indicat que hagués preferit tenir el llibre com a material complementari. A més, tres quarts de la 
classe si haguessin de triar, continuarien quedant-se amb la mateixa metodologia, tot i que 
l’altre quart sent curiositat per provar-la de forma autònoma. Seguidament, el grup de tercer B 
també ha afirmat per majoria que ha estat satisfactòria l’experiència amb la metodologia que 
han seguit, tot i que el percentatge ha estat inferior al del grup de tercer A. Un 44% 
necessitarien incorporar material digital durant les sessions i el 60% haguessin preferit seguir la 
metodologia guiada per un professor però emprant l’altre tipus de material. Finalment, el grup 
de tercer C s’ha mostrat crític amb la metodologia seguida, suspenent-la un 70% de l’alumnat. 
A més, un 84% d’ells ha demanat tenir la figura del professor i el llibre de text, i un 70% 
canviaria de metodologia, coincidint amb la més votada pel grup de tercer A i de tercer B.  

D’aquest recull general de dades es poden extreure les següents conclusions: 

- L’alumnat sent necessitat d’incorporar material digital en el seu aprenentatge, 
demanant que hi estigui present 

- La metodologia preferida per l’alumnat de 3r d’ESO és dirigida per un professor que 
utilitzi recursos digitals a l’hora d’explicar la teoria 

- Exigir autonomia a l’alumnat d’aquesta edat i que aprengui sol no és eficient ni efectiu 
ja que les notes que han obtingut són molt baixes i a que han demostrat un rebuig 
significatiu cap a la metodologia emprada 

 

Tercer A 

•87% de gust per la 
metodologia 

•78% no necessitarien 
més material i un 22% els 
agradaria tenir el llibre 

•74% prefereix la 
metodologia de professor 
amb material digital 

Tercer C 

•70% suspèn la 
metodologia 

•48% necessitarien el 
professor i un 40% el 
llibre de text 

•  70% prefereixen la 
metodologia de 
professor amb 
material digital 

Tercer B 

•68% de gust per la 
metodologia 

•48% necessitarien 
més material digital 

•  60% prefereixen la 
metodologia de 
professor amb 
material digital 
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- L’alumnat que no té només que un ordinador per aprendre i buscar, necessita de forma 
urgent algun material de suport, sent el més demandat la figura del professor i el 
següent més demandat, el llibre de text 

- El llibre de text encara és una eina molt important per l’alumnat d’aquesta edat, 
entenent que tenen una dependència cap a aquest ja que segons ells, recull de forma 
ordenada tot el que han de saber per l’examen 

És convenient tenir en compte la opinió que aquests adolescents tenen cap a la metodologia, ja 
que si s’aconsegueix que sentin estima cap al sistema emprat, poden estar més predisposats a 
aprendre amb aquest. 

6.3. ALTRES CONCLUSIONS 

Aquest apartat recull les dades extretes de forma general sobre els gustos de l’alumnat, 
intentant establir unes conclusions que guiïn al professorat per tal de que coneguin què 
s’espera d’ells, què necessiten i què els agradaria que tinguessin en compte a l’hora de 
desenvolupar la classe. 

Entre els materials proposats que l’alumnat havia d’ordenar per ordre de preferència, el 
professor destacava amb gran majoria entre les opcions ofertades. A continuació, el material 
digital (entès com a ús dels ordinadors, PDI, recursos de vídeos, interactius, etc.) es trobava 
com a segona preferència, seguit de prop pel llibre de text. Com a última opció es trobava l’aula 
on s’impartia la classe, tenint menys importància per l’alumnat que les altres opcions que se’ls 
presentaven.  

A més d’aquestes dades, es van extreure d’altres on l’alumnat manifestava què voldria 
demanar-li al professor que tingués en compte a l’hora de fer la classe. Un 28% de l’alumnat no 
tenia res a dir-li, mentre que l’altre 72% presentava diferents opcions. Un quart de l’alumnat 
demanava més dinamisme a la classe i la realització de més activitats a l’aula, manifestant que 
les classes són molt avorrides i que necessiten poder participar més mitjançant activitats en 
grup, debats, etc. Aquesta proposta aniria bastant lligada a altres propostes que venen a 
continuació, com pot ser la demanda de fer servir un suport digital, altres materials de suport, 
anar a l’aula taller o a l’aula d’informàtica. Es suposa que aquestes quatres opcions afavoreixen 
al dinamisme de les sessions, ampliant el ventall d’activitats que pot realitzar el professorat 
cobrint certes necessitats manifestades per l’alumnat. Per últim, cal destacar que hi ha hagut 
un petit percentatge que ha demanat més ajuda del professor, ja que es queixa de que a 
vegades es va molt ràpid per complir el temari, i que no hi ha temps d’assimilar tots els 
conceptes presentats. Un parell d’alumnes comentaven que per evitar aquesta sobresaturació, 
es podia treure part del contingut a donar o el professor havia de mostrar més disciplina i així 
poder explicar més i millor. 

D’aquest recull de dades es poden extreure conclusions que poden orientar al professorat cap 
al que espera l’alumnat, coincidint algunes amb el que s’ha mostrat anteriorment. 

- La figura del professor és imprescindible per l’alumnat de tercer d’ESO 
- El material digital i el llibre de text són dues figures importants a tenir presents a classe, 

queixant-se part de l’alumnat de que s’aplica en poca mesura i que en voldrien més 
- Hi ha una gran part de l’alumnat que demanaria millorar al professorat, principalment 

en quant a dinamisme i activitats desenvolupades a classe 
- Part d’aquest alumnat sent que necessita suport d’altre tipus, demanant altres fonts 

d’informació, més ajuda del professor i, si fos possible, eliminant part del temari 

És curiós com la necessitat del material digital es mostra evident entre l’alumnat analitzat, 
coneixent a través de l’estudi realitzat que aquest no fa que aprenguin més. La justificació a 
aquest fet aniria lligada a la teoria presentada en el capítol tres d’aquest treball, on es 
presenten línies que treballen aspectes similars. Com presentaven Castañeda i Adell (2013), 
els PLE actuals es desenvolupen mitjançant eines tecnològiques i, d’aquestes, l’alumne en té 
moltes fora de l’aula: smartphones, ordinadors, Internet il·limitat, ipads, ebooks, etc. 
Probablement, tal i com pronostiquen alguns autors dels mencionats, serà necessari un canvi 
de paradigma educatiu on la tecnologia i el material digital tindrà un paper molt important.  
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7. LÍNIES D’INVESTIGACIÓ FUTURES 

Seguint amb la línia realitzada al llarg d’aquest projecte, és convenient seguir buscant la 
manera de que els alumnes aprenguin més, fent participar al professorat. 

Moltes vegades es comenta que part del professorat està estressat en gran causa per l’alumnat 
que tenen davant i d’altra banda, per la gran quantitat de tasques encomanades que tenen, 
entre elles el programar les classes, corregir exàmens i treballs, impartir diferents cursos i 
assignatures i fer substitucions (Moriana i Herruzo, 2004). Part d’aquest estrés es demostra 
que es pot transmetre a l’alumne, sent conscients que la major part del nostre vocabulari es no 
verbal i no podent evitar que l’altre gent interpreti els nostres moviments. Convindria observar si 
aquesta relació professor-alumne es veu condicionada pel malestar de tots dos personatges 
degut a que s’hauria de proposar alguna solució per millorar una i, en conseqüència, millorar 
l’altra. 

Una altra de les causes que fomenten l’estrés del professorat és l’evolució tecnològica, la 
formació constant i la gran variabilitat de metodologies d’ensenyament. Es pot observar com 
Internet alimenta a les persones amb informació il·limitada, i s’exigeix que la persona amb el 
temps pugui saber administrar aquesta informació per tal d’absorbir la que més li convé, la que 
més li agrada i en general, la que realment li interessa. Aquest excés d’informació també se la 
troba el professorat, plantejant la possibilitat de que no té el seu PLE suficientment 
desenvolupat en aquesta àrea específica, trobant-se perdut a l’hora d’escollir entre les 
metodologies alternatives a la que utilitza diàriament.  

Es sap que aquest Treball Final de Màster és limitat en quant a variables o número d’alumnes, 
tot i que s’han aconseguit uns gràfics molt complerts i unes conclusions interessants. Tot i així, 
si es tingués possibilitat de poder-ho aplicar en diferents centres, la població a analitzar 
ampliaria, sent més precisos els resultats. A més, si es disposessin de més sessions per 
realitzar l’estudi, es podrien analitzar més variables, observant així com influeixen les unes amb 
les altres. Com ja s’ha comentat anteriorment, alguna metodologia és pràcticament nova per 
l’alumnat mentre que amb d’altres hi estan familiaritzats. Un aspecte a millorar per un futur 
estudi seria poder analitzar metodologies que coneguin tots ells o, al contrari, que no conegui 
ningú. Així tothom estaria en igualtat de condicions. 

El treball realitzat s’ha fet a nivell d’aprenentatge personal, no col·laboratiu. Existeixen mètodes 
d’ensenyament basats en el treball col·laboratiu, com pot ser un Aprenentatge Basat en 
Problemes, un puzzle i d’altres. Seria interessant poder realitzar un estudi semblant al 
presentat però treballant i potenciant més el treball i l’avaluació en grup. 

Pensant en el futur, s’obren moltes línies interessants que volen repercutir en l’educació a mig i 
curt temps. A nivell estatal, ens trobem que la LOMCE és la propera llei que pica a la porta per 
entrar, convertint l’assignatura de tecnologia en una optativa que qui vulgui podrà triar, i, evitant 
en conseqüència, que els nostres futurs alumnes es familiaritzin amb ella i amb el que aquesta 
comporta. L’educació futura estarà recolzada en part en les novetats tecnològiques que 
existeixen i que existiran, pensant a nivell europeu que aquestes potencien a que es creï un 
perfil d’alumne més competent i amb més vocacions cientificotècniques, perfil convenient per 
apostar per una economia estable.  

A més, la davallada de l’aprenentatge e-learning a causa de l’abandonament que existia 
replanteja un futur basat en l’aprenentatge b-learning, el presentat com a semi presencial. 
Aquest tipus d’aprenentatge serà més complert a l’hora cobrir certs aspectes necessaris que no 
cobria l’aprenentatge 100% online: el contacte amb el professor i els companys, 
l’assessorament d’un professor al que pots conèixer i amb el que et pots relacionar i altres 
aspectes relacionats amb les relacions personals que no existeixen només que presencialment, 
i que al final, ens fan créixer com a les persones que som. 
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