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 1.- Introducció

La proposta inicial de Treball Final de Màster recull les següents necessitats:
• Aplicar els coneixements i capacitats adquirits durant el Màster.
• Millorar una activitat docent vigent.
• Dissenyar noves activitats d’aula.
• Dissenyar nous materials docents.

És per això que la proposta presentada per l’alumne es va concretar en 

“Elaboració d’Activitats d’Ensenyament i Aprenentatge 
amb l'Ajuda d’Eines TIC/TAC en un CFGS d'Automoció”.

En base a aquestes premisses, s’ha considerat convenient centrar-nos en el Nucli Formatiu “Els plàstics en 
el món de l’automòbil”, i es fonamentarà en els continguts establerts pel currículum del Cicle Formatiu de  
Grau Superior d’Automoció que fan referència al coneixement de la tecnologia dels plàstics aplicats al món 
de l’automoció i a la seva reparació.

En el  TFM s’estructurarà amb detall  tant  la programació  d’aula  com les activitats de taller  que han de 
permetre assolir els resultats d’aprenentatge fixats en el citat currículum i que es concreten en identificar les 
deformacions sofertes en els elements sintètics no estructurals, seleccionant el mètode de reparació en 
funció de la deformació plantejada.

A més a més, s’aplicaran eines i metodologies basades en les Tecnologies de la Informació i la Comunicació 
(TIC),  i  Tècniques  d’Aprenentatge  i  Coneixement  (TAC)  com  elements  innovadors  en  aquests 
ensenyaments.  El  treball  presentarà  la  combinació  d’eines  i  metodologies  tradicionals  amb  d’altres 
d’innovadores. Tanmateix, es fixaran els criteris d’avaluació i el sistema de qualificació corresponent.

Cal remarcar en aquesta introducció que, durant el període de practiques en centre educatiu, es va poder 
comprovar  les  diferents  capacitats  dels  alumnes,  com també  que  reben  i  processen  les  informacions 
rebudes de forma diferent.

En base a aquesta primera experiència i la posterior investigació al respecte, s'ha decidit aprofundir en les 
principals vies d’aprenentatge (Felder) i en les intel·ligències múltiples (Gadner), creant uns qüestionaris on 
line i a temps real sobre Google Drive i un programari en full de càlcul Open Office per obtenir els resultats  
d’una manera ràpida i de fàcil interpretació.

S’ha considerat oportú ampliar la proposta inicial afegint material i activitats que incloguin la temàtica de 
l’educació personalitzada i el treball cooperatiu.

Tanmateix,  per  tal  de millorar  en el  coneixement  de les interaccions entre  els  mateixos  alumnes,  s’ha 
confeccionat un qüestionari anomenat Sociograma, també on line, a temps real i sobre Google Drive.

Finalment, s’ha considerat oportú demanar als alumnes d’un grup  classe que realitzin els qüestionaris, per 
tal de verificar-ne la seva operativitat, els resultats obtinguts i si aquests s'adiuen amb la realitat observada a 
l’aula.

En base a aquests resultats,  s’han adaptat  les activitats  i  nous  materials  docents  previstos per  tal  de 
contextualitzar-los a aquest grup classe, tal i com faria un bon docent.
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 2.- Definició i context del problema

Tal com s’ha esmentat en l’apartat anterior, la definició del problema és:

1.- La necessitat de millorar una situació docent actual en la que s’utilitza bàsicament la metodologia 
expositiva, combinada amb demostracions magistrals al taller, on el professor experimentat porta a 
terme les activitats programades d’identificació i reparació de plàstics en vehicles automòbils.

Cal remarcar que en cap moment es qüestiona aquesta metodologia tradicional, si no que es fa servir de 
base per la 

2.- Necessitat d’introduir metodologies innovadores adaptades al context actual 

de l’alumnat, del centre i especialment de la indústria de l’automoció on hauran de desenvolupar la seva  
tasca professional.

En el  nostre  sistema educatiu  està  molt  arrelada  la  “tradició”  de que els  alumnes que  obtenen bones 
qualificacions en acabar la ESO, segueixen estudis de Batxillerat i, si les qualificacions també son “bones”, 
segueixen estudis universitaris. Tanmateix, si les qualificacions son “dolentes”, son redirigits cap als Cicles 
Formatius, on els estudis son més “manuals”.

La metodologia tradicional contempla que tots els alumnes aprenguin de la mateixa manera, escoltant les  
explicacions del professor i veient com realitza els exercicis pràctics.

La teoria de les intel·ligències múltiples de Gadner (i no talents) desprès de més de vint anys, encara no 
està present en els centres educatius de forma generalitzada. 

Molt probablement, és en els cicles formatius on l’ensenyament personalitzat que propugna Gardner pot  
obtenir millors resultats, ja que els alumnes no destaquen per la seva intel·ligència matemàtica o gramatical. 

Tanmateix, en la seva vida professional els alumnes de CF han de ser capaços de desenvolupar altres 
intel·ligències i capacitats: de comunicació, de treball en equip, d’aprendre a aprendre, etc, i a més, de forma 
continuada fins al final de la seva vida laboral.

Creure en l’intel·ligència innata, és molt occidental. En els països asiàtics, tenen molt present la cultura de 
l’esforç: es tracta de concentrar l’esforç en la direcció adequada. En el món occidental la cultura de l’esforç,  
la tenim molt abandonada.

Tal com planteja Gardner, hem d’aprofundir en l’ensenyament personalitzat. Ara resulta factible, ja que la 
revolució digital ho permet: es poden adaptar els continguts i activitats d’aprenentatge de forma ràpida i 
econòmica.

Tots hem d’aprendre un seguit de coses, però no tots les hem d’aprendre de la mateixa manera. Amb la  
disponibilitat de les noves tecnologies no ens hem de limitar a ensenyar / aprendre ni avaluar o examinar 
sempre de la mateixa manera com fa deu anys. El professor ha de preguntar als alumnes què han après i  
com ho han après, què volen aprendre i com ho volen aprendre. 

En definitiva, el professor ha de treballar en equip, amb la resta de professorat, amb els alumnes i els seus  
pares, i  no ha de ser la font única de coneixement. Per tal que el professor sigui el guia en el procés 
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d’aprenentatge, ha de descobrir les aficions i passions dels alumnes i fer servir tots els mitjans tecnològics al  
seu abast per apropar-los el coneixement que han d’adquirir.

El  desenvolupament  desigual  de les diferents  capacitats  o  intel·ligències  no ha de ser  obstacle  per  el  
complert desenvolupament personal i professional dels alumnes. En el moment en que obtinguin el Títol,  
han de posar en pràctica cada dia la seva capacitació i la competència d’aprendre a aprendre per tal de 
mantenir-se com a professionals competents.

Finalment, sempre que es realitza una tasca en el món empresarial, és convenient saber l’opinió del client. 
En aquest cas la tasca és una nova metodologia, i el clients són els alumnes. Per tant, es planteja la 

3.- Necessitat de conèixer el resultat de la nova metodologia i la satisfacció dels alumnes.

Es per això que s’ha pensat de realitzar un qüestionari de satisfacció de client (els alumnes), en finalitzar 
l’activitat.

Aquest  nou  context del  problema reclama que els  alumnes,  futurs  professionals en un mon altament 
competitiu,  han  de  ser  competents,  autònoms  i  treballar  en  equip,  com  així  ho  reflecteixen  les 
competències generals del títol.
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 3.- Descripció de la solució proposada

Un cop identificat el problema s'ha decidit proposar una solució, que passa pels següents estadis:

1.- S'han identificat les diferents metodologies que ens ajudaran a conèixer millor als alumnes.

2.- S'han confeccionat una sèrie de materials que ens permetran aplicar aquestes metodologies.

3.- S’ha demanat als alumnes que responguin als qüestionaris on-line que s'han preparat.

4.- S’han analitzat els resultats i s’han tret les conclusions pertinents. 

5.- En base als resultats obtinguts, s’han organitzat les activitats d’ensenyament / aprenentatge i els grups  
de treball.

6.- A continuació s’han organitzat els criteris i les activitats d’avaluació.

7.-  Finalment  s'ha  dissenyat  un  qüestionari  de satisfacció,  per  conèixer  l’opinió  dels  alumnes sobre  la 
metodologia emprada i el professor. 
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 3.1.- Identificació de les diferents metodologies a emprar

S'ha decidit que per conèixer la millor manera d'aprendre dels alumnes es treballarà sobre les teories de les  
intel·ligències múltiples de Howard Gardner, dels estils d'aprenentatge de Felder i Silverman, i l'anàlisi de les  
relacions i interaccions del grup d'alumnes mitjançant un sociograma. 

Aquestes metodologies s'expliquen a continuació:

 3.1.1.- Teoria intel·ligències múltiples de Howard Gardner

La teoria de les intel·ligències múltiples és un model proposat el 1983 per Howard Garner en el que es  
pretén fugir de la idea d'intel·ligència única i mesurable amb els diferents tests de coeficient intel·lectual que 
es tenien fins al moment.

Ens parla  de la intel·ligència  com la  capacitat  de resoldre problemes i/o elaborar  productes que siguin 
valuosos  en  una  o  més  cultures,  i  estableix  que  totes  les  persones  tenim  8  tipus  de  capacitats  o  
intel·ligències igualment importants i necessàries desenvolupades en major o menor mesura i que aquestes,  
si bé poden estar relacionades, determinen el comportament, la manera d’aprendre, captar i comprendre, 
entre d'altres, el món que ens envolta.

Així, veiem que en un primer moment ens diu que el fet de tenir un currículum acadèmic brillant no ho és tot,  
i  després que, en haver identificat  la intel·ligència com un conjunt  de capacitats,  aquesta deixa de ser  
quelcom  innat  i  inamovible  com  es  creia  fins  llavors,  i  passa  a  ser  quelcom  que  es  pot  exercitar  i  
desenvolupar amb el temps.

Les intel·ligències que identifica Gardner (1983) són:

• Intel·ligència  musical: cal  per  aprendre  idiomes  i  permet  desenvolupar-se  adequadament  a 
cantats, compositors i músics. 

• Intel·ligència  lingüística:  la  que  tenen  els  escriptors,  els  poetes  i  els  bons  redactors.  Utilitza 
ambdós hemisferis. 

• Intel·ligència lògica-matemàtica: utilitzada per resoldre problemes de lògica i matemàtiques. És la 
intel·ligència que tenen els científics. Es correspon amb el model de pensament de l'hemisferi lògic i  
amb el que la cultura occidental ha considerat com l'única intel·ligència. 

• Intel·ligència espacial: consisteix en formar un model mental del món en tres dimensions; és la 
intel·ligència  que  tenen  els  mariners,  els  pilots,  enginyers,  cirurgians,  escultors,  arquitectes, 
decoradors i dissenyadors. 

• Intel·ligència  corporal-cinestèsica: capacitat  d'utilitzar  el  propi  cos  per  realitzar  activitats  o 
resoldre problemes. És la intel·ligència dels esportistes, artesans, cirurgians i ballarins. 

• Intel·ligència interpersonal: és la intel·ligència que té a veure amb la capacitat d'entendre altres 
persones i treballar amb elles. Es sol trobar en polítics, professors, psicòlegs i administradors. 

• Intel·ligència intrapersonal:  permet entendre's a un mateix i als altres. Es sol trobar en els bons 
venedors, polítics, professors o terapeutes. 
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• Intel·ligència naturalista: utilitzada quan s'observa i s'estudia la naturalesa, amb el motiu de saber 
organitzar, classificar i ordenar. És la que demostren els biòlegs o els herbolaris. 

 3.1.2.- Teoria dels estils d'aprenentatge de Felder i Silverman

Felder  i  Silverman  (1988)  presenten  un  nou  enfoc  de  l'estudi  dels  aprenentatges  que  complementa  i 
enriqueix el que ja va dir Gardner classificant als estudiants segons la seva manera d'aprendre i identificant 
que aquests poden ser:

Sensitius: Concrets, pràctics, orientats cap a fets i 
procediments.
Els agrada resoldre problemes seguint procediments 
molt  ben  establers,  tendeixen  a  ser  pacients  amb 
detalls,  els  agrada  el  treball  pràctic  (tasques  al 
laboratori,  per  exemple),  memoritzen  fets  amb 
facilitat i no els agraden els cursos amb els que no hi 
veuen connexions immediates amb la vida real.

Intuïtius: Conceptuals, innovadors, orientats cap a 
les teories i significats.
Els agrada innovar i  odien la repetició, prefereixen 
descobrir possibilitats i relacions, poden comprendre 
ràpidament  nous  conceptes,  treballes  bé  amb  les 
abstraccions  i  formulacions  matemàtiques  i  no  els 
agraden  els  cursos  que  requereixen  molta 
memorització o càlculs rutinaris.

Visuals: En  la  obtenció  d'informació  prefereixen 
representacions visuals i diagrames, recorden millor 
el que veuen.

Verbals:  Prefereixen  obtenir  la  informació  de 
manera  escrita  o  parlada.  Recorden  millor  el  que 
llegeixen i el que escolten.

Actius:  Tendeixen a retenir  i  comprendre millor  la 
nova  informació  quan fan alguna cosa activa amb 
ella (discutint-la, aplicant-la, explicant-la als altres...).
Prefereixen  aprendre  assajant  i  treballant  amb els 
altres.

Reflexius:  Tendeixen a retenir li  comprendre millor 
la  nova  informació  pensant  i  reflexionant  sobre  la 
mateixa.
Prefereixen aprendre meditant,  pensant  i  treballant 
sols.

Seqüencials:  Aprenen  en  petits  passos 
incrementals  quan  el  següent  pas  està  sempre 
lògicament relacionat amb l'anterior. 
Ordenats  i  lineals,  quan  proven  de  resoldre  un 
problema  tendeixen  a  seguir  camins  per  petits 
passos lògics.

Globals:  Aprenen  a  grans  salts,  aprenent  nou 
material casi a l'atzar i “de sobte” visualitzant-ne la 
totalitat.
Tot i això, poden tenir dificultats per explicar com ho 
han fet.

Inductius:  Entenen millor  la  informació  quan se'ls 
presenten fets i observacions i després s'expliquen 
els principis o generalitzacions.

Deductius:  Prefereixen  deduir  ells  mateixos  les 
conseqüències i aplicacions a partir dels fonaments 
o generalitzacions.

I contraposant la manera d'aprendre de la columna de la dreta amb la de la mateixa fila de la columna de  
l'esquerra.

Des de la publicació de l'estudi el 1988, Felder hi ha fet modificacions en dues ocasions: El primer canvi va  
eliminar la dimensió inductiu/deductiu per la confusió que creava entre els docents la relació d'aquesta 
dimensió amb el  mètode inductiu i  deductiu d'ensenyament.  El  segon, va propiciar el  canvi  de nom de 
visual/auditiu  a  visual/verbal  per  tal  de  permetre  que  tant  l'expressió  escrita  com  parlada  poguessin 
incloure's en aquesta categoria (Felder, 2002).
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 3.1.3.- Sociograma

La primera idea de sociograma va ser duta a terme a la dècada dels anys 30 pel doctor en psiquiatria Jacob  
Levy Moreno que durant anys va estudiar les relacions i interaccions socials dels grups, sobretot en infants, i  
que  buscava  representar  com  són  aquestes  relacions  i  interaccions  de  manera  que  fossin  fàcilment 
interpretables i poder-les analitzar.

Amb els anys, són moltes les persones que han opinat sobre la utilització dels sociogrames i sobre quina  
hauria de ser la seva definició, convertint-se en una eina àmpliament utilitzada i acceptada tant a l'àmbit del 
món laboral com en la docència.

Podríem utilitzar, com una definició generalitzada, que un sociograma és una tècnica que, a partir de la 
observació i l'avaluació d'un context, reflexa en un gràfic els diferents vincles entre els membres d'un grup.  
Així, s'aconsegueix deixar en evidència els graus d'influència i els llaços de preferència que s'hi presenten.

A nivell gràfic, un sociograma representa les relacions interpersonals per mitjà de punts (els individus) que  
apareixen units per una o més línies (les relacions interindividuals).

El gràfic obtingut ens permet detectar afinitats entre els diferents membres, els possibles subgrups dins del  
conjunt principal i a més ubicar les persones més i menys influents dins d'aquest grup. Això ens permet 
activar vincles potencials o desactivar aquells existents.

On més força ha guanyat l'ús dels sociogrames és en l'àmbit educatiu, ja que ens permet identificar d'una 
manera força fiable el conjunt de relacions que s'estableixen dins l'aula i que sense aquesta eina podrien  
passar inadvertits pel docent.

Bàsicament ens serviran per:
• Detectar els alumnes que són rebutjats pel grup o que presenten dificultats per integrar-se durant  

les activitats o els moments d'oci.
• Reconèixer els alumnes que funcionen com a líders, és a dir, els més acceptats i que tenen una 

major influència en el  grup.  Això ens permetrà recolzar-nos en aquests alumnes quan vulguem 
orientar al grup positivament o ajudar a aquells que presentin dificultats.

• Detectar els diferents grups d'interacció social, cosa que ens permetrà identificar la presencia de 
bandes o subgrups dins el grup principal.

És important aplicar aquests test a l'inici del curs però deixant un marge de temps perquè els alumnes es 
coneguin i obtenir així resultats més fiables que ens ajudaran a guiar els alumnes, solucionar les mancances  
i obtenir un grup classe més cohesionat i més preparat pel treball en equip.
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 3.2.- Confecció dels materials que ens permetran aplicar les metodologies

Com que aquest treball pretén afegir un plus a a les teories i als tests que s'han escollit, per tal que les  
noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació ens ajudin a fer tot aquest procés de coneixement dels  
nostres alumnes d'una manera més ràpida i funcional, s'ha decidit confeccionar una sèrie de tests on-line a 
partir dels coneixements que s'han adquirit  en base a l'anàlisi  de les diferents teories de l'aprenentatge 
explicades.

El  portal  Google.cat  ens  permet  en  la  seva  funció  “Google  Drive”  dissenyar  formularis  i  obtenir-ne 
directament els resultats en un full de càlcul amb el que podrem treballar i, per tant, seguir processant les  
dades fins que obtinguem els resultats que es pretenien aconseguir amb el test.

Tot i que el mateix Google Drive facilita una important i característica documentació gràfica, s’ha considerat  
més adequat treballar en un fitxer local Open Office, ja que treballar sobre el full de càlcul de Google Drive  
comporta dificultats especialment en els formats, i a més ens obliga a estar connectats a internet.

Es considera que el moment adient per tal que els alumnes realitzin aquests qüestionaris és:
• Test de Felder i Test de Gardner: A l’inici de curs, durant la segona setmana.
• Sociograma: Durant la cinquena setmana lectiva, ja que es busca l’equilibri entre disposar de dades 

fiables  (que  els  alumnes  es  coneguin  entre  si)  i  com  més  aviat  millor  (per  poder  crear  les 
agrupacions o equips de treball).

Es poden consultar els diferents tests confeccionats als annexos I, II i III i accedir-hi a través dels següents 
vincles:

Test de Felder
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDJ5WTI0U1FXalo4TlVxdE4tcXU0ZkE6MA#gid=0

Sociograma
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?
formkey=dEZmNWp0RDRSVmRUTkVqSUMtd1FSbGc6MA#gid=0

I al test sobre intel·ligències múltiples que ens proporciona la Generalitat de Catalunya en aquest altre
http://www20.gencat.cat/portal/site/familiaescola/menuitem.5b21aabe12191ad9aacf3010b0c0e1a0/?
vgnextoid=87c932cb448b8310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=87c932cb448b8310VgnVC
M2000009b0c1e0aRCRD
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 3.3.- Resposta per part dels alumnes dels qüestionaris que s'han confeccionat

Per tal  de dotar  d'un sentit  pràctic  al  treball  i  per  tal  de poder oferir  uns resultats com a exemple del  
funcionament de l'algoritme dissenyat s'ha passat el test a un grup classe de 13 alumnes d'un institut de la  
província de Barcelona.

Les dades que figuren en l'explicació del procés de desenvolupament de l'algoritme (Annexos I, II i VIII) i en  
els resultats que han permès identificar quines són les activitats d'ensenyament i aprenentatge més adients  
són les respostes d'aquest grup d'alumnes.

Val a dir que per preservar la confidencialitat de les dades, s'han intercanviat els noms dels alumnes per 
valors numèrics, de manera que no se'ls pugui identificar en cap moment.

De la mateixa manera, s'ha preferit ometre al treball el centre en el qual s'ha realitzat aquesta experiència  
d'aplicació de la metodologia proposada.

 3.4.- Anàlisi dels resultats obtinguts

Els resultats dels qüestionaris han permès conèixer la manera com aprenen els alumnes així com la manera 
com es relacionen.

Es detallen en el punt 5 d'aquest treball, amb identificació numèrica dels alumnes, excloent qualsevol dada 
personal que pugui vulnerar la llei de protecció de dades.

 3.5.- Organització de les activitats i grups de treball

L'anàlisi dels resultats dels qüestionaris ens han permès conèixer millor els alumnes i, d'aquesta manera, 
s'han pogut organitzar uns grups homogenis i equilibrats que garantiran que les activitats d'ensenyament i  
aprenentatge que es programaran es duran a terme amb el màxim aprofitament possible.

Així mateix, ha permès dissenyar unes activitats adaptades a tots i cadascun dels alumnes, amb l'avantatge 
que ja hem identificat quines poden ser les mancances i els punts forts de cadascun i podrem actuar en  
conseqüència.

 3.6.- Criteris i activitats d'avaluació

Per  tal  de  poder  avaluar  el  grau  d'assoliment  dels  coneixements  dels  alumnes  s'han  dissenyat  unes 
activitats d'avaluació en consonància amb les seves capacitats.

La definició d'aquestes activitats es pot trobar al punt 4.2 d'aquest treball, i les eines d'avaluació a l'Annex  
VI.

 3.7.- Qüestionari de satisfacció

Com que pretenem conèixer el grau d'acceptació de la nova metodologia i com s'han sentit els alumnes que 
l'han viscuda, a final de curs se'ls passa un seguit de preguntes incloses en un qüestionari de satisfacció  
que, a més, ens permetrà avaluar tant l'assignatura com el professor i ens dotarà d'unes dades importants 
de cara a la millora contínua.

Aquest qüestionari s'adjunta a l'annex VII i s'hi accedeix a través del següent vincle:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEkyZHB4Q3JlTm5BYTA1SUR2cng3NHc6MA#gid=0
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 4.- Resultats

A continuació, s'exposen els diferents resultats de l'anàlisi que ja s'ha descrit a l'apartat anterior, informació 
que es desenvolupa en els annexos corresponents.

 4.1.- Qüestionaris

De l’anàlisi dels qüestionaris, s’han extret les següents conclusions:

 4.1.1.- Intel·ligències múltiples (Gardner)

Val a dir  que en el  moment de demanar al  grup d'alumnes que responguessin als formularis,  no tenia 
constància de l'eina proporcionada per la Generalitat de Catalunya.

Així doncs, tot i que em sembla interessant utilitzar-lo en d'altres ocasions, en aquest cas no s'utilitzarà per a  
l'anàlisi del grup ni la preparació de les activitats d'ensenyament i aprenentatge.

 4.1.2.- Estils d'aprenentatge (Felder - Silverman)

Estils d'aprenentatge del grup d'alumnes estudiat. S'amplia a l'Annex II. 
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Un cop tenim la representació gràfica dels resultats, és fàcil analitzar-los individualment o en grup seguint 
les indicacions de Felder i Silverman (1988).

Analitzant per separat les diferents taules de resultats tenim que:

Actiu / Reflexiu
En aquesta representació gràfica ens adonem que la majoria d'alumnes es troben entre l'1 i el 3, així doncs,
en un equilibri entre l'aprenentatge de la nova informació a base de discutir-la, aplicar-la i explicar-la als 
altres i l'aprenentatge basat en pensar i reflexionar sobre la mateixa.

El que si que podem extreure com una dada important és el fet que hi hagi 4 alumnes que s'escapen una 
mica cap a la zona d'aprenentatge més actiu. 

En una situació en la que hàgim de crear grups de treball, serà interessant el fet de repartir-los entre els 
diferents grups perquè puguin  aportar aquest  pensament  més actiu i  aquesta manera de treballar  més 
pràctica  als  companys de grup.  Això  també ens  ajudarà  a  que  aquests  mateixos  grups  estiguin  millor  
cohesionats.

Sensitiu / Intuïtiu
En aquest  cas,  i  a diferència de l'apartat  anterior,  veiem que la majoria dels alumnes es mostren més 
propers a un dels dos extrems del gràfic, el sensitiu; que només en són 2 els que estan a la zona d'equilibri i  
que els 2 restants es mostren amb una tendència clarament intuïtiva.

Val  a  dir  que  aquesta  tipologia  d'alumnat  al  que  li  costa  més  utilitzar  el  pensament  abstracte  i  les  
formulacions matemàtiques és el que trobem habitualment als cursos de Formació Professional, en el que  
els alumnes s'hi solen apuntar per veure'ls com uns ensenyaments més pràctics, més connectats amb la 
vida real i en els que la realització de les activitats sol estar més guiada que en d'altres ensenyaments 
superiors on es pretén que els alumnes vagin més per lliure.

El que es pot identificar com una dada important és el fet que hi hagi 2 alumnes que tenen un aprenentatge 
més intuïtiu, és a dir, enfocat cap a l'adquisició de nous conceptes per mitjà d'abstraccions i formulacions  
matemàtiques.

Caldrà doncs, tenir-ho en compte a l'hora d'explicar els conceptes i preparar algunes sessions de classe en  
les  que  s'utilitzin  teories  diverses  per  donar  significat  al  que  s'està  explicant  i  en  les  que  s'utilitzin 
formulacions matemàtiques per tal de recolzar els continguts que s'estan tractant.

Això pot comportar que aquestes explicacions resultin feixugues pels alumnes clarament sensitius, però 
seran ràpidament compreses pels que es troben en la zona d'equilibri i seran molt importants per garantir un 
bon aprenentatge als que són més intuïtius.

També ens podrem servir  d'aquestes consideracions quan,  en el  marc d'una sessió  de classe corrent,  
aquests  alumnes  més  intuïtius  no  comprenguin  algun  dels  conceptes,  essent  interessant  veure  com 
reaccionen amb una explicació individualitzada més enfocada al que ja s'ha comentat.
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Visual / Verbal
Aquí podem veure, de la mateixa manera que ens passava amb el gràfic d'Actiu / Reflexiu, que la majoria  
d'alumnes es troben a la zona d'equilibri i que en són només uns quants els que es mostren més propers a  
una  de  les  maneres  d'aprendre,  tot  i  que  en  aquest  cas  aquesta  tendència  es  mostra  fins  i  tot  més 
pronunciada que en el cas anterior.

Veiem doncs que, de tretze alumnes que conformen el grup classe, n'hi ha 2 que aprendran més fàcilment si 
els donem un reforç en la utilització de representacions visuals i diagrames, i que n'hi ha 3 que presentaran 
greus problemes d'atenció i comprensió si no els utilitzem.

Queda clar que haurem de centrar-nos en la preparació de materials visuals i deixar més de banda les  
activitats que requereixin de lectures feixugues, que certament tenen un risc de no ser ben assimilades i de 
fracassar.

Seqüencial / Global
En trobar-se la majoria dels alumnes representats en aquest gràfic en la zona d'equilibri i en veure que  
existeix, valgui la redundància, un equilibri entre els que es mostren més seqüencials i els que es mostren 
més globals, no podrem utilitzar els resultats per ser analitzats de forma conjunta i  enfocar,  en base a  
aquests resultats, les sessions de classe cap a un sentit o un altre ja que haurem de garantir el suport i  
recolzament necessari a cadascuna de les variants d'aprenentatge fent unes classes en les que es portin a  
terme activitats  i  metodologies  mixtes,  però  si  que  ens  servirà  per  identificar  individualment  quins  són 
aquells alumnes que tenen més facilitat d'aprendre d'una o altra manera, i això ens permetrà adaptar la  
manera com ens dirigirem cap a ells a l'hora de fer les explicacions individualitzades que trobem en el treball 
al taller o en els dubtes que els puguin sorgir en una classe de teoria convencional.

Haurem de procurar que els alumnes més globals que, tot i que s'en surtin correctament a l'hora de realitzar 
les activitats o d'assimilar els coneixements, puguin tenir problemes a l'hora d'explicar com han arribat fins  
aquí,  exercitin  també el  pensament  seqüencial  demanant-los,  per exemple,  que ajudin als companys a 
comprendre els passos que han seguit. Una activitat en aquest sentit sempre genera confiança entre els 
alumnes, permet que assimilin millor el que s'ha explicat i en aquest cas, a més, pot ajudar a cobrir unes 
mancances en un àmbit concret.
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 4.1.3.- Sociograma:

Relacions interpersonals del grup classe en l'àmbit de l'estudi. S'amplia a l'Annex III.

Veiem clarament com la majoria d'alumnes identifiquen amb facilitat quins són aquells companys amb qui 
els agradaria treballar i quins no., acostant-se molt a una representació gràfica de quins són els alumnes 
que acostumen a treballar més a classe i quins menys.

Val a dir que alguns dels alumnes no han respost correctament totes les preguntes i això ens ha donat uns 
resultats que, tot i que ens permeten fer l'anàlisi sense problemes, no són del tot complerts.
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 4.1.4.- Creació de grups

De l’anàlisi  del  Sociograma i   donat  que hi  ha uns perfils  clarament  actius en el  grup,  es crearan els  
següents equips de treball, per tal que siguin heterogenis, hi hagi un sol lider per equip , tinguin en compte 
les afinitats detectades en el Sociograma; els alumnes “exclosos”, es re-col·locaran en els grups de forma 
estratègica per tal de fomentar la seva integració; es farà un seguiment de com evolucionen les interaccions 
entre els alumnes.

El procés que s'ha seguit per a la confecció dels grups ha estat:

1.- Agafem els alumnes més actius com a coordinador de grup

Grup A Grup B Grup C Grup D

1 4 12 13

2.- Ara ens centrem en els alumnes amb qui els companys no volen estudiar. Els repartirem entre els actius 
que no hagin especificat que no volen treballar-hi.

• En aquest cas, veiem que podem posar el 5 tant en el grup C com en el grup D. Per desfer el dubte,  
ens fixem en les altres dades de la graella del sociograma i veiem que al 13 li agrada anar de festa 
amb el 5. Com que s'avenen, ho prioritzarem.

Grup A Grup B Grup C Grup D

1 4 12 13

11 2 - 5

3.- Ara ens centrem amb els alumnes amb qui els seus companys volen estudiar. 

• Com que el 3 vol anar amb l'11 i no té cap problema en anar amb l'1, l'adjudiquem al grup A.
• El 7 i el 9, que serien els que hauríem d'adjudicar ara, s'han escollit entre ells, però veiem que no  

poden anar junts perquè ens desequilibrarien el grup. 
• Així doncs, ens fixarem en que el 4 vol anar amb el 7, i que el 7 no té problemes en anar amb el 4. 

Ens podem fixar en que el 7 ha especificat que no li agrada estudiar amb el 2, però llegint el perquè  
d'aquesta resposta, veiem que és per eliminació, i que fins i tot el considera treballador.

• Cal col·locar el 9. Com que no vol anar amb el 5, el posem amb el 12.

Grup A Grup B Grup C Grup D

1 4 12 13

11 2 - 5

3 7 9 -
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4.- Seguim col·locant els alumnes que falten (6, 8 i 10) i fem el següent anàlisi:
• El 13 no vol anar amb el 8 i, al mateix temps, el 8 vol anar amb el 9.
• Hi haurà un grup que serà de 4 alumnes mentre els altres són de 3.
• En el grup D no hi hem posat cap alumne dels més sol·licitats per estudiar.
• Hi ha una afinitat entre el 5, el 6 i el 10 a l'hora d'estudiar.
• Tot i que el 6 ha manifestat que no li agrada anar amb el 13, és perquè “no el veu gaire disposat a 

treballar”. No es considera que sigui un motiu greu com per separar-los (seria diferent si hagués 
respost que no es poden veure ni en pintura).

• Així doncs, considerem que el més correcte és posar el 8 al grup C i el 6 i el 10 al grup D.

Grup A Grup B Grup C Grup D

1 4 12 13

11 2 - 5

3 7 9 -

- - 8 6

- - - 10

I per tant ens han quedat uns grups constituïts de la següent manera, en els que podem identificar els 
alumnes amb un aprenentatge més actiu, els més sol·licitats per estudiar i els menys sol·licitats per estudiar, 
veient que es compleix el principi que buscàvem d'heterogeneïtat i equilibri.

Grup A Grup B Grup C Grup D

1 4 12 13

11 2 9 5

3 7 8 6

- - - 10

Grups de treball per a la realització de les activitats.
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 4.2.- Programació de les activitats d'un Nucli Formatiu

 4.2.1.- Resultats d'Aprenentatge, Criteris d'Avaluació i Continguts

Les activitats es plantejaran per un Cicle Formatiu de Grau Superior en Automoció.

La competència  general  d'aquest  títol  consisteix  a  organitzar,  programar  i  supervisar  l'execució  de  les 
operacions de manteniment i  la seva logística en el  sector d'automoció, diagnosticant avaries en casos 
complexos, i garantint el compliment de les especificacions establertes per la normativa i pel fabricant del 
vehicle.

El  Departament  d’Ensenyament  de  la  Generalitat  de  Catalunya  en  el  document  anomenat  (1.-
mp_TMA0_automoció_v260612 ) fixa els continguts, criteris d’avaluació i resultats d’aprenentatge, dels que 
s’ha fet el següent extracte aplicat a plàstics, que és el Nucli Formatiu que es desenvolupa en el present  
Treball Final de Màster:

M-4 Elements amovibles fixos no estructurals.

UF3 Elements metàl·lics i sintètics.

Es mostren amb un ratllat sobre-imprès les parts del RA, CA i Continguts que no corresponen al NF a 
estudiar.

Resultats d’aprenentatge
1. Identifica les deformacions sofertes en els elements no estructurals  metàl·lics i sintètics seleccionant el 
mètode de reparació, en funció de la deformació plantejada.

Criteris d’avaluació
1.1 Descriu els mètodes i els assajos utilitzats per identificar el tipus de material que cal mantenir, així com 
la seva constitució i les seves propietats.
1.2 Identifica les deformacions i els danys en la carrosseria aplicant les tècniques de diagnòstic (visual, al 
tacte, raspat, pinta de siluetes, entre d’altres).
1.3 Descriu les característiques i l’ús d’equips i eines emprades en la conformació d’elements fixos tenint en 
compte les seves propietats.
1.4 Descriu les tècniques utilitzades en els processos de desabonyegament (estirament, recolliment i repàs 
de xapa).
1.5  Repara  deformacions  en  elements  metàl·lics  tenint  en  compte  les  característiques,  les  formes  i 
l’accessibilitat.
1.6 Repara elements de materials sintètics realitzant la preparació dels productes necessaris (catalitzadors, 
resines, entre d’altres), tenint en compte les seves característiques i propietats.
1.7 Verifica que les operacions realitzades han tornat les formes i les característiques originals.
1.8 Verifica que es compleixen les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.
1.9 Efectua en primer lloc la valoració del dany per determinar la reparació o bé la substitució de les peces.
1.10 Descriu les possibles alternatives de reparació, justificant la que s’ha utilitzat al final del procés.
1.11 Sap quins recursos ha d’utilitzar per solucionar problemes.
1.12 Aplica la normativa de prevenció de riscos laborals i de protecció mediambiental.
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Continguts
1. Deformacions de materials sintètics i metàl·lics:
1.1 Materials sintètics: mètodes d’obtenció, característiques, utilització, simbologia, identificació.
1.2 Conformació de la xapa d’acer: tècniques de batement, estirament, recolliment, entre d’altres.
1.3 Conformació de l’alumini: temperament del material, eines de conformació.
1.4 Diagnòstic de deformacions.
1.5 Classificació dels danys.
1.6 Processos de reparació de materials metàl·lics.
1.7 Processos de conformació i reparació d’elements sintètics.
1.8 Normes de seguretat concernents als processos.
1.9  Establiment d’una valoració de danys d’acord amb els processos actuals de valoracions per part dels  
fabricants.
1.10 Utilització de programes informàtics específics per al càlcul de valoracions de danys.

En funció de les hores assignades a la programació disposem de 25 hores per dur a terme aquest NF.
Les repartirem entre 10 hores a l'aula i 15 hores al taller.

NF – Els plàstics en el món de l'automòbil (25h)

Activitats 
d'Ensenyament i Aprenentatge

RA Continguts
Avaluació

CA Pes d’Avaluació

Act E/A 1 – Treball a classe 10 h 1

1.1
1.4
1.5
1.7
1.8

1.1
1.3
1.4
1.9
1.10

50%

Act E/A 2 – Treball al taller 15 h 1

1.1
1.4
1.5
1.7
1.8

1.2
1.6
1.7
1.8
1.11
1.12

50%
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 4.2.2.- Metodologia

La metodologia a seguir serà l'Aprenentatge Basat en Problemes, procurant fer un seguiment òptim de tot el  
procés per tal que els alumnes no se sentin desemparats i garantint així que puguin tenir el suport necessari  
per a desenvolupar totes les activitats amb normalitat.

A l'aula
A principi  de  curs  s'hauran  passat  els  qüestionaris  comentats  per  tal  de  conèixer  els  diferents  estils 
d'aprenentatge i les interaccions personals entre els alumnes tal i com ja s'ha comentat.

Al principi del Nucli Formatiu, es plantejarà la metodologia ABP i es farà un anàlisi del problema plantejat, 
que  s'acompanyarà  d'una  avaluació  inicial  oral  en  la  que  el  docent  podrà  comprovar  quins  són  els 
coneixements previs a l'activitat. 

S'explicaran les prioritats i objectius de l'aprenentatge que comença (en aquest cas conèixer els tipus de 
plàstic, saber-los identificar i saber quines són les accions necessàries per a poder-los reparar)

Seguidament s'organitzaran els grups de treball  tal i  com consten en el punt 4.1.4 d'aquest  treball  i  es 
definiran els rols de cada alumne dins el grup.

Es demanarà als alumnes que cerquin la informació necessària per a seguir treballant. Això es farà utilitzant 
el sistema de Webquest per tal que tinguin clar on anar a buscar els continguts necessaris per a la resolució 
dels exercicis i preguntes plantejades evitant així que es perdin en la immensitat d'internet. A més, se'ls  
plantejarà l'existència i  la necessitat  de la utilització de documents col·laboratius i  de fòrums per tal  de  
facilitar-los la repartició de tasques, el desenvolupament del treball teòric i la interacció entre ells.

S'ha fet un recull dels diferents recursos didàctics que se'ls oferiran a l'Annex V.

Tot això es farà mitjançant la plataforma Moodle, que està disponible a tots els centres, aprofitant així un  
recurs del que ja es disposa, sense que suposi un cost afegit  i centralitzant tota la informació en un únic 
espai, cosa que facilitarà el desenvolupament del mòdul al llarg del curs.

Tot seguit es passarà al taller, de manera que puguin portar a la pràctica els coneixements adquirits.

En finalitzar el Nucli Formatiu, els alumnes realitzaran una exposició oral per grups de 15 minuts de durada  
que els permetrà explicar els coneixements adquirits. 

Es farà una coavaluació com a instrument d'ensenyament aprenentatge i  finalment el  professor farà un 
resum  amb  la  metodologia  expositiva  tradicional  per  remarcar  els  punts  més  importants  dels  nous 
coneixements assolits

Amb les exposicions orals potenciem la competència comunicativa que els serà necessària de cara a haver 
d'explicar al client quin són els problemes detectats i la manera de solucionar-los quan es trobin treballant 
en un taller.

Així mateix, per assegurar-nos que han assolit els Continguts i els Resultats d'Aprenentatge establerts, es 
considera adient acabar l'etapa de formació amb una prova escrita.
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Al taller
Es definiran 6 zones de treball diferenciades en les que el docent haurà preparat les diferents activitats  
pràctiques que defineixen el treball al taller:

• Identificació del tipus de para-cops i material (nomenclatura, normes ISO...) 
• Identificació de trossos de plàstic no marcats (cremant-los, tallant-los...) 
• Reparació de para-cops de material termoplàstic

• Soldadura
• Adhesius

• Reparació de para-cops de material termostable
• Resines
• Substitució parcial

El professor supervisarà el treball dels grups al taller mentre els alumnes fan les pràctiques proposades amb 
l'ajuda del llibre i la informació que han trobat. En tot moment haurà de tenir cura que tots els treballs es 
realitzin amb seguretat.

El docent dirigirà l'aprenentatge perquè siguin els propis alumnes els que es resolguin entre ells els dubtes  
que puguin sorgir i es seguirà el procés següent per a resoldre'ls:

• En primer lloc es procurarà que el grup arribi a la solució raonant.
• En segon lloc, en cas de no haver arribat a una resposta s'intentarà que els altres grups hi arribin.
• I per acabar, si no s'ha arribar a la solució, el professor és qui la dóna.

Tot i que treballin en grups, els alumnes hauran de lliurar unes fitxes de forma individual on es reflecteixi el  
desenvolupament de les pràctiques realitzades. Això ens permetrà identificar els alumnes que hagin treballat 
més i menys dintre el grup i podrem posar les qualificacions en conseqüència.

En acabar totes les sessions de taller, el professor farà classe magistral repassant tot el que han fet els 
alumnes  i  remarcant  els  temes  més  importants  amb  l'objectiu  de  fer  una  reflexió  sobre  el  procés 
d'aprenentatge personal i del grup.

En relació a les mesures de prevenció de riscos laborals
Ja  que  en d'altres  UF s'ha  impartit  la  teoria  sobre  la  prevenció  de  riscos  laborals  al  taller  pel  que  fa 
referència  a  aquest  mòdul,  abans  de  començar  el  Nucli  Formatiu  es  farà  simplement  una  explicació  
recordatòria de les mesures de seguretat per a les activitats proposades.

Es farà molt d'èmfasi en que els alumnes que no disposin dels Equips de Protecció Personal no podran 
entrar al taller i posar-se a treballar, a no ser que el centre en tingui a disposició dels alumnes que per 
diverses circumstàncies no hagin pogut dur-los aquell dia.

Abans de cada sessió al taller, es passarà un qüestionari als alumnes amb diferents preguntes sobre la  
conveniència i el grau d'utilització dels diferents EPI's per aquella sessió.

De manera rotativa, un alumne s'encarregarà d'avaluar el grau d'utilització dels diferents EPI's per part dels 
seus companys.

El professor utilitzarà una graella en la que es valori el grau d'utilització dels diferents EPI's per part dels  
alumnes al llarg de cada sessió, així com la realització del treball  amb seguretat i el compliment de les  
normatives de prevenció de riscos i gestió de residus.
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 4.2.3.- Proposta d'intencions temporitzada

NF – Els plàstics en el món de l'automòbil (25h)

Activitats 
d'Ensenyament i Aprenentatge

RA Continguts
Avaluació

CA Instruments d’Avaluació

Act E/A 1 – Treball a classe 10 h

1

1.1
1.4
1.5
1.7
1.8

1.1
1.3
1.4
1.9
1.10

- Avaluació exposició 
oral pel professor 15%

- Coavaluació exposició 
oral 10%

- Prova escrita 25%

D
e

sc
rip

ci
ó

Explicació de la metodologia a seguir,  anàlisi 
del  problema  plantejat,  objectius 
d'aprenentatge i avaluació inicial (2h)

Inici a l'aula de la recerca d'informació en grup 
amb l'ajuda del webquest (5h)

Exposicions orals per grups (2h)

Prova escrita (1h)
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NF – Els plàstics en el món de l'automòbil (25h)

Activitats 
d'Ensenyament i Aprenentatge

RA Continguts
Avaluació

CA Instruments d’Avaluació

Act E/A 2 – Treball al taller 15 h

1

1.1
1.4
1.5
1.7
1.8

1.2
1.6
1.7
1.8
1.11
1.12

- Autoavaluació PRL 
2%

- Coavaluació PRL 3%

- Fitxes del 
desenvolupament del 
treball realitzat al taller 
20%

- Graella 
d'observacions del 
professor 25%

D
e

sc
rip

ci
ó

Recordatori  de  les  mesures  específiques  de 
prevenció  de  riscos  laborals  i  normes  de 
seguretat  a  seguir  en  en  taller  per  a  les 
activitats plantejades. (1h)

Treball  per  grups  de  manera  rotativa  a  les 
diferents  zones que s'hauran preparat  per  la 
identificació i reparació dels diferents tipus de 
para-cops i plàstics. (12h)

Classe magistral repassant el que han fet els 
alumnes  i  remarcant  els  temes  més 
importants. (2h)

Abans de cada sessió al taller, es passarà un 
qüestionari  als  alumnes  amb  diferents 
preguntes  sobre  la  conveniència  i  el  grau 
d'utilització  dels  diferents  EPI's  per  aquella 
sessió i on indiqui que coneix els riscos i que 
farà servir els equips de protecció adequats.

De manera rotativa, un alumne s'encarregarà 
d'avaluar  el  grau  d'utilització  dels  diferents 
EPI's per part dels seus companys 

El professor utilitzarà una graella en la que es 
valori  el  grau d'utilització dels diferents  EPI's 
per part dels alumnes, així com la realització 
del treball amb seguretat i el compliment de les 
normatives de prevenció de riscos i gestió de 
residus.
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 4.2.4.- Aprenentatge Basat en Projectes

Tal com s'ha detallat a l'apartat de metodologia, plantegem les etapes del problema ABP:
• Explorar la situació problemàtica
• Definir què se sap de cada tema
• Prioritzar les necessitats d'aprenentatge

• Conèixer els tipus de plàstics
• Saber-los identificar
• Saber-los reparar

• Organitzar el treball
• S'organitzen en grup i es reparteixen la feina
• Ús de documents col·laboratius

• Cercar la informació
• Webquest

• Compartir els coneixements
• S'expliquen entre ells les coses que han trobat després de repartir-se-les

• Aplicar el nou coneixement
• Identificació del tipus de para-cops i material (nomenclatura, normes ISO...) 
• Identificació de trossos de plàstic no marcats (cremant-los, tallant-los...) 
• Reparació de para-cops de material termoplàstic

• Soldadura
• Adhesius

• Reparació de para-cops de material termostable
• Resines
• Substitució parcial

• Extreure els principis del nou coneixement
• Exposició oral davant el grup classe
• Síntesi per part del professor mitjançant metodologia expositiva clàssica

Es planteja el següent problema:

En Pau és un alumne que ha acabat el Batxillerat i ha decidit estudiar un CFGS d’Automoció. Aquest és el  
seu primer any, i està molt il·lusionat, ja que sempre li han agradat la mecànica i el “tunning” de vehicles.

Durant el mes de gener reben una comunicació que un oncle d’en Pau, que viu a Austràlia, ha tingut un  
accident en desembarcar d’un creuer, s’ha trencat les dues cames i està molt impossibilitat. Els pares d’en  
pau  decideixen  desplaçar-se  a  Melbourne  i  acompanyar  al  seu  familiar  durant  el  primer  mes  de  
convalescència.

En Pau es queda sol a casa. Per celebrar-ho, munten una festa amb els amics. En acabar la festa, en Pau  
agafa el cotxe del seu pare i acompanya als seus amics a casa seva, però amb tanta mala fortuna, que  
estavella el cotxe en una tanca i trenca el para-xocs de davant.

En Pau vol reparar el para-xocs de plàstic, però aquesta Unitat Formativa de reparació de plàstics, no està  
previst donar-la fins d’aquí a dos mesos...i els seus pares ja hauran arribat!

En Pau, amb l’ajuda dels seus companys de festa, decideixen “buscar-se la vida” i recopilar informació de  
com es fa la reparació i portar-la a terme.
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El professor organitza els grups (punt 4.1.4 del treball) i els hi dóna instruccions de com es fa per treballar 
en grup.

El material docent i  els links a internet per ampliar aquest contingut (no requerit  en el currículum oficial 
d’Ensenyament) es poden trobar als annexos IV i V.

Val a dir que en tot moment i mentre es realitzin les activitats, es tindrà en compte allò que hem pogut 
analitzar en els tests de les intel·ligències múltiples i els estils d'aprenentatge per tal de donar un guiatge 
més proper als alumnes.

 4.2.5.- Webquest

La segona activitat que realitzen  és el coneixement i la identificació dels materials sintètics emprats en 
automoció,  entre  ells,  els  para-xocs:  mètodes  d’obtenció,  característiques,  utilització,  simbologia, 
identificació.

La webquest consistirà en les preguntes claus i recursos que s'exposen:

Els aprenentatges que els alumnes hauran d'assolir mitjançant els recursos que els oferim són:
• Tipus de materials plàstics utilitzats a l'automòbil?
• Com es conformen?
• Com es reparen?

Els recursos que es deixaran a disposició dels alumnes són:

Identificació de tipus de plàstics:
• http://blocdeplastic.blogspot.com.es/  
• http://www.elchapista.com/nomenclaturas_e_informacion_de_tipos_de_plasticos.html  

• http://www.youtube.com/watch?v=XK_5tJdYEQk  

Reparació de parts plàstiques en vehicles:
• http://www.elchapista.com/chapa_pintura_indice.html  
• http://www.elchapista.com/reparar_paragolpes_basico.html  
• http://solutions.productos3m.es/wps/portal/3M/es_ES/EU-  

AAD/Home/OurProducts/RepairProcesses/BumperRepair/

• http://www.youtube.com/watch?v=cP_ZZAeOORs  
• http://www.youtube.com/watch?v=g9UoC6oJj_A&list=PL6EED2B1DC7FA9617   
• http://www.youtube.com/watch?v=gMr9aJ-j0NQ&list=PL6EED2B1DC7FA9617   
• http://www.youtube.com/watch?v=cewZoQja9qY   
• http://www.youtube.com/watch?v=Q0gBZdS95e0   
• http://www.youtube.com/watch?v=m1T6fKUF9G8   

A més es disposarà dels recursos que es detallen a la bibliografia i a l'annex V.

S'ha procurat que aquests recursos contemplin els diferents estils d'aprenentatge dels alumnes. 
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 4.2.6.- Treball a taller

Tal i com s'ha explicat en l'apartat de metodologia, consistirà en que tots i cadascun dels grups realitzin les  
diferents activitats proposades per tal de posar en pràctica els coneixements teòrics assolits i tinguin una  
visió de l'aplicació al món real del que han après, que els ajudarà a l'hora de fer l'exposició oral.

Les fitxes i qüestionaris necessaris per al treball al taller es detallen a l'annex VI.

 4.2.7.- Exposició oral

Després d'haver recollit tota la informació necessària i realitzar les pràctiques al taller, cada grup d'alumnes  
prepararà una presentació audiovisual que s'haurà d'exposar davant de tota la classe i que serà coavaluada 
per la resta de companys.

S'oferirà als alumnes una sèrie de recursos per tal que coneguin la millor manera de fer les exposicions 
orals tals com:

• http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/es/cajon-de-sastre/38-cajon-de-sastre/917-  
monografico-presentaciones-efectivas?showall  =1  

• http://www.youtube.com/watch?v  =zL-GKEkOlMc  
• http://www.presentarte.es/2008/11/1-nunca-jams-utilices-las-diapositivas.html  
• http://www.slideshare.net/carlescv/presentacin-sobre-el-iphone?type  =powerpoint  
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 4.3.- Avaluació i qualificació

Per a l'avaluació es faran servir les diferents fitxes i graelles que es troben a l'Annex VI i el seu pes en la  
qualificació global del Nucli Formatiu serà el que ja es detallava en la proposta d'intencions temporitzada.

Aquestes proves (no es mostren per ordre) i el seu respectiu pes en la qualificació són:

A l'aula:
• Q1 = Avaluació exposició oral per part del professor 15%
• Q2 = Coavaluació exposició oral per part dels companys de classe 10%
• Q3 = Prova escrita 25%

Al taller:
• Q4 = Autoavaluació PRL 2%
• Q5 = Coavaluació PRL 3%
• Q6 = Fitxes del desenvolupament del treball realitzat al taller 20%
• Q7 = Graella observacions del professor 25%

Essent el total de la nota del Nucli Formatiu el sumatori dels percentatges de les diferents qualificacions:

QNF= 0,15 * Q1 + 0,1 * Q2 + 0,25 * Q3 + 0,02 * Q4 + 0,03 * Q5 + 0,2 * Q6 + 0,25 * Q7

 4.4.- Espais, equipaments i recursos

Per tal de dur a terme les activitats a l'aula serà necessari que aquesta disposi d'un ordinador per cada 
alumne amb connexió a internet i un projector.

Per tal de dur a terme les activitats al taller caldrà disposar de les instal·lacions i  equipaments que es 
detallen a la normativa d'ensenyament i que s'adjunten a la taula següent:

30 alumnes 20 alumnes Grau d’ús

Espai m2 m2 %

Aula polivalent
Aula  taller  de  gestió  i 
logística

60 40 20

Taller de xapa
Taller de pintura
Taller  d’estructures  del 
vehicle

240 240 30

Taula extreta del document de la Generalitat de Catalunya que marca els recursos necessaris per al Cicle.

Per a poder realitzar el Nucli Formatiu amb aprofitament, es demanarà al centre que les hores de teoria i  
taller es reparteixin de la següent manera:

• Taller: 3 hores seguides.
• Teoria: 2 hores un dia i 1 hora un altre dia.
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 5.- Conclusions

Al llarg dels segles s'ha entès l'educació com un procés en el que hi participaven dos elements principals: un 
professor, que feia les seves explicacions en un context de classe magistral i uns alumnes que, simplement, 
l'escoltaven amb l'esperança d'assimilar així els conceptes que el professor els exposava, essent aquesta 
l'única manera que es coneixia com a mitjà de transmissió del coneixement.

Ara bé,  en un moment en què la nostra societat està experimentant uns canvis constants a nivell tecnològic  
i en la forma d'actuar de les persones, es fa cada cop més necessari buscar l'excel·lència en els diferents  
àmbits de la vida, també en l'educació.

Així doncs, en els últims anys, hem pogut veure com apareixien desenes d'articles i teories que ens parlen 
de la millor manera d'educar els nostres alumnes, de les diferents maneres que té el cervell humà d'adquirir 
coneixements nous i de les diferents capacitats i processos dels individus per assimilar-los, resultant tot  
plegat en una idea majoritària sobre la necessitat de canviar la metodologia adoptada fins el moment de les  
classes magistrals i buscar-ne de noves, més en línia amb el que avui en dia sabem de l'aprenentatge i que 
no es coneixia fa uns segles.

La realització del Màster de Formació del Professorat i d'aquest Treball de Final de Màster m'han permès  
reflexionar sobre com aprenem i, sobretot, com ensenyem com a docents, i a aprofundir en aquestes teories 
que ja fa temps que ens anuncien que hi ha una altra manera de fer les coses.

Tot i que en un primer moment em vaig mostrar una mica escèptic sobre la possibilitat que la realització 
d'uns tests als principi de curs ens poguessin ajudar a definir com són els alumnes i que això em pogués 
ajudar a definir una metodologia de treball o unes activitats que serien més acceptades que no pas les que 
hagués  pogut  preparar  sense  aquest  estudi  previ,  les  meves  aspiracions  de  millora  contínua  a  nivell  
personal i, també, a nivell social, em van impulsar a seguir amb l'estudi d'aquestes teories que tothom creia 
tant bones però que no s'estaven duent a la pràctica per veure per què no les havia conegut abans, què era 
el que jo hi podia aportar i com li podia donar un valor afegit.

Adonar-me que  un dels  grans  problemes d'aquestes  metodologies  que  impedia  que  les  veiéssim més 
habitualment a les aules era la gran quantitat d'hores que calia invertir-hi no va ser difícil, i si ho sumem amb 
que sempre he tingut facilitat pel domini de les eines informàtiques i per la optimització dels recursos (ei! 
gràcies a l'entorn que he viscut des de petit, ara ja hem vist que no és innat), arribar a la idea de generar 
una aplicació que fes més àgil tot el procés va ser, simplement, natural.

El fet d'haver tingut la possibilitat d'aplicar en un grup classe real aquestes teories m'ha permès, a més, 
adonar-me de la potencialitat que m'oferien -si aquest hagués estat un treball purament teòric, segurament 
no hagués trencat la barrera de l'escepticisme que comentava- i constatar que el que em mostraven els 
resultats dels tests era, efectivament, un reflex del que ja havia vist a l'aula.

Veiem,  doncs,  que les noves tecnologies ens  poden ajudar  a  aplicar  allò  que  fa  anys  que  s'intuïa  (la  
necessitat d'un canvi en la manera com eduquem i com aprenem) i a fer un ensenyament més personalitzat 
que permeti que els nostres alumnes facin un màxim aprofitament dels estudis que estan cursant.
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És per això que he volgut fer èmfasi en que la realització i lliurament de les activitats es fes, també, de 
manera telemàtica, per acostar-nos a aquesta nova realitat en la que la tecnologia cada cop guanya més  
pes a les nostres vides i ens permet aprofitar els avantatges (que també en té) de viure en un món global,  
proporcionant  la  possibilitat  d'establir  noves  relacions  i  d'aprendre  d'una  manera  més  autodidacta:  El 
professor ja no és aquella font de coneixement absolut que havia estat, no té sentit que ho sigui quan a un  
click puc tenir imatges i informacions de primera mà de professionals que dediquen cadascun dels seus dies 
a fer allò que m'he disposat a aprendre, sinó que ha de ser un mitjà, un guia, per ajudar-nos a arribar a 
aquest treball autodidacta, a saber-lo portar a terme i a sentir-nos còmodes duent-lo a terme.

Tanmateix no he volgut passar per alt la importància del treball en equip, en el que s'han basat les activitats 
proposades,  per ser la base de la pervivència i  l'evolució de les nostres societats i  per el perill  que té 
actualment de perdre la importància que es mereix en una societat cada cop més individualista i elitista, en 
part, val la pena dir-ho, per la mala gestió o el mal ús que s'ha fet d'alguns avenços tecnològics. 

El  treball  en grup et  permet  conèixer-te a tu  mateix  i  als  altres,  aprendre dels  altres i  amb els  altres,  
coordinar esforços per arribar més lluny i arribar a un nivell de perfeccionament més elevat, entre d'altres, i  
si la utilitzem correctament, la tecnologia ens permet teixir unes xarxes i uns grups més eficients sense la  
necessitat  de  trobar-se  presencialment.  Per  això  al  treball  es  parla  de  la  utilització  dels  fòrums  i  els  
documents col·laboratius que ens ajudaran a transmetre aquesta visió a l'aula, i això també és un canvi en 
positiu en la manera com aprenem.

En  resum,  la  realització  d'aquest  Treball  de  Final  de  Màster,  m'ha  permès  aplicar  els  coneixements  i  
capacitats adquirits durant el curs, millorar una activitat docent vigent, dissenyar noves activitats d’aula i 
dissenyar nous materials docents, complint els objectius del mateix, a més de consolidar la meva filosofia 
docent,  aspectes  claus  en  aquesta  nova  etapa  com a  formador  en  la  que  de  ben  segur  aplicaré  els 
coneixements adquirits per tal de garantir als alumnes una educació el més adaptada possible a les seves 
capacitats per tal que en facin el màxim aprofitament.
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Altres a considerar
Cal tenir en compte que també s'han utilitzat materials confeccionats individualment o en grup a l'aula durant 
les  sessions  de  classe  del  Màster  en  Formació  del  Professorat  d'Ensenyament  Secundari  Obligatori, 
Formació professional i Ensenyament d'Idiomes, així com els recursos que ens han anat proporcionant els 
diferents professors al llarg d'aquestes mateixes sessions.
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 7.- Annexos

 7.1.- Annex I.- Teoria de les intel·ligències múltiples. Howard Gadner.

 7.2.- Annex II.- Teoria dels estils d'aprenentatge. Felder i Silverman.

 7.3.- Annex III.- El sociograma. 

 7.4.- Annex IV.- Treball en equip.

 7.5.- Annex V.- Continguts.

 7.6.- Annex VI.- Graelles d’avaluació.

 7.7.- Annex VII.- Qüestionari de satisfacció.

 7.8.- Annex VIII.- Dades recopilades a l'aula.
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