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Metodologia per a potenciar en els alumnes d'Enginyeria les seves habilitats

metacognitives; de manera que quan se li presenti un problema serà capaç de

trobar la millor solució. Per a aconseguir-lo s'ha dissenyat, aplicat i avaluat un

pla d'acció a l'aula suportat bàsicament en tres pilars:

1 . El treball en grup (treball cooperatiu), que permet a l'alumne comptar

amb l'ajuda directa d'altres companys que integrin el grup.

2 . Aplicació d'ensenyament basat en problemes (PBL), que són treballs

assistits on es tracta de fer experimentar a l'alumne el que podria ser un

cas real.

3 . Utilització de material multimèdia de disseny propi com a suport de la nostra
estratègia docent.

Els objectius experimentals.

D’acord amb els objectius que acabem d’exposar,

plantegem el problema en torn a l’elaboració d’una

metodologia educativa per a:

• Millorar el rendiment acadèmic.

• Millorar, l’aprenentatge significatiu, i sobretot el

nivell meta cognitiu.

• Avaluar la utilitat del material docent dissenyat per

poder posar a la pràctica el nostre pla d’actuació.

• Impulsar l’aprenentatge actiu per a què sigui més

efectiu.

Els nostres objectius teòrics.

• Potenciar el metaconeixement dels alumnes

d’enginyeria.

• Estudiar i comprendre el tipus d’habilitats que es

necessiten per a desenvolupar amb èxit els

treballs professionals relacionats amb els

diferents camps del coneixement en l’enginyeria:

disseny i diagnòstic.

• Analitzar les diferències entre experts i inexperts,

per descobrir quines habilitats dels primers s’han

d’inculcar als segons.

• Generar instruments informàtics per a la docència.

• Obtenir un punt de partida que permeti enfocar la

metodologia de formació.


