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1. INTRODUCCIÓ 
 
L’aprenentatge basat en el context o CBL (de l’anglès Context – Based Learning) és una metodologia 
que ja s’utilitza a molts països per a augmentar l’interès dels alumnes i els seus coneixements en les 
ciències (Broman et al. 2015). L’estudi posa de manifest la dificultat dels alumnes en relacionar el 
coneixement adquirit amb un context real, de la vida quotidiana i ho atribueix al fet que els alumnes 
acostumen a memoritzar quan estudien, fent us de les seves habilitats cognitives de baix nivell 
(LOCS1), quan, pel contrari, s’haurien de potenciar les habilitats cognitives d’alt nivell (HOCS2). Cal 
proporcionar als alumnes situacions d’aprenentatge amb significat i rellevància, en la línia de Engaging 
Science3, que permetin construir una base de coneixement interconnectat i que a la vegada estimulin el 
seu interès. En aquest sentit, el CBL proporciona una possible solució ja que redueix la càrrega del 
currículum, fa que el contingut del coneixement estigui menys fragmentat i millora la transferència de 
coneixement a nou contextos.  
 
Per a millorar les habilitats dels alumnes en la resolució de problemes cal, doncs, una major 
complexitat dels problemes, que requereixin aplica el pensament conceptual. La metodologia CBL 
requereix un pensament d’alt nivell d’aquest tipus, però no és la única.  
 
L’aprenentatge basat en el disseny o DBL (Design – Based  Learning) és una metodologia educativa 
basada en el procés d’investigació i raonament per a la creació d’artefactes, sistemes i solucions 
innovadors (Gómez Puente et al. 2012). El DBL utilitza les mateixes idees pedagògiques que el PBL 
(Project – Based Learning) i alguns estudis han portat a considerar-lo un mètode instructiu prometedor 
per a millorar l’aprenentatge de les ciències. El DBL fa que els alumnes s’involucrin en la resolució de 
problemes reals de disseny mentre que, a la vegada, reflexionen sobre el procés d’aprenentatge. 
S’emfatitza la planificació i el disseny d’activitats en les que els alumnes prenen decisions sobre el 
disseny, generen especificacions, fan prediccions, experimenten i creen solucions, provant i 
comunicant. La revisió posa de manifest les característiques que han de tenir els projectes DBL: les 
tasques han de ser de composició oberta i no portar a una única solució, autèntiques o relacionades 
amb la vida real, pràctiques, on s’experimenti a partir de la teoria, i multidisciplinàries; el professor fa 
més de guia o facilitador, provocant als alumnes mitjançant preguntes, animant a la reflexió i 
proporcionant retroacció a mig terme; pel que fa a l’avaluació, s’ha vist que la retroacció formativa és 
més efectiva que la sumativa, ja que incrementa la motivació i és crucial en el procés d’aprenentatge, 
per la qual cosa l’autoavaluació i l’avaluació entre iguals són els mètodes idonis per al progrés tant 
individual com grupal, desenvolupant, a més competències comunicatives, de cooperació, creativitat i 
de lideratge; per tant, el context no pot ser un altre que no sigui l’aprenentatge col·laboratiu. 
 
Alguns estudis mostren que la avaluació entre iguals o la coavaluació promouen la disposició dels 
alumnes a participar en les activitats d’aprenentatge (Hsia et al. 2016). A més, ajuda als alumnes a 
entendre el criteri de puntuació del professor i a conèixer les seves expectatives, cosa que millora els 
seus resultats. Aquest tipus d’estratègia està basada en la teoria constructivista que suggereix que 
l’adquisició de coneixement es pot aconseguir com a resultat de la interacció entre estudiants, la 
compartició de la informació i la pròpia reflexió. Per tant, en un context d’aprenentatge com aquest, els 
estudiants observen els seus companys per aprendre de les seves fortaleses i evitar els punt febles, a 
la vegada que es promou l’autoreflexió. Com a punt afegit, el fet de compartir la informació aporta als 
alumnes noves idees. 
 
Nos cal dir que aquesta estratègia té efectes positius en l’aprenentatge quan l’avaluació entre iguals és 
de qualitat. Per contra, si l’avaluació no és de qualitat, l’efecte pot der justament el contrari i ser 
perjudicial per a l’aprenentatge. Per tant, l’avaluació ha d’estar ben dissenyada i per aquest fet, l’ús 
d’una rúbrica ben detallada és la millor opció per a que els alumnes l’entenguin i la segueixin fàcilment. 
D’aquesta manera, els resultats obtinguts de l’avaluació entre iguals tenen més correlació amb els 
resultats de l’avaluació del professor.  
 
Els resultats són significativament millors quan, a més, s’involucra a l’alumnat en el desenvolupament 
dels criteris d’avaluació d’una manera interactiva (Lai & Hwang 2015). L’esquema d’aquest sistema es 
mostra a la figura 1. 

                                                           
1 Lower – Order Cognitive Skills 
2 Higher – Order Cognitive Skills 
3 http://www.engagingscience.eu/es/ 

http://www.engagingscience.eu/es/
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Figura 1. Esquema del sistema d’aprenentatge interactiu (Lai & Hwang 2015) 
 
Aquest estudi conclou que, encara que no hi ha resultats significatius pel que fa a la motivació dels 
alumnes, si que es mostren millores significatives pel que fa a l’assoliment de coneixements. 
 
L’aprenentatge col·laboratiu està estretament lligat a la competició (Williams & Sheridan 2010) i, encara 
que alguns docents es mostren contraris a les competicions, ja que poden afavorir comportaments no 
desitjats com l’individualisme i la manca de confiança. Però aquesta és una visió destructiva de la 
competició. Encara que la col·laboració i la competició són dos conceptes que poden semblar oposats 
a priori, estudis recents mostren la consistència entre ambdós i es poden considerar companyes i no 
rivals. La col·laboració i la competició existeixen simultàniament i en paral·lel a la motivació i el 
comportament. El fet de treballar en grup pot portar o no a la col·laboració i a la compartició del 
coneixement; en aquest cas es treballar en grup seria una situació en la que s’espera certa interacció 
entre els participants del grup, que desencadenarà mecanismes d’aprenentatge, però no hi ha garantia 
de que succeeixi així. La col·laboració és més un pensament compartit sostingut que involucra 
habilitats complementaries interactuant per a fomentar la creativitat, la comunicació i la compartició de 
coneixements entre els estudiants. I aquesta col·laboració, unida a la competició constructiva 
contribueix a la millora de l’aprenentatge. L’estudi de Williams i Sheridan (Williams & Sheridan 2010), 
conclou que per a desenvolupar una competició constructiva entre els alumnes calen tres condicions: 
(1) Actituds, entenent per actituds els valors, els coneixements , les emocions i la forma d’actuar 
d’acord amb el que s’entén per col·laboració i competició. Per tant, no s’ha de tenir una connotació 
negativa de la competició, sinó que s’ha d’entendre que la competició pot motivar els alumnes. (2) La 
organització de l’entorn d’aprenentatge. La organització d’aquest espai inclou  el clima, que ha de ser 
obert i permissiu per a que els alumnes tinguin unes expectatives positives mútues; el treball individual 
de l’alumne, encara que en tasques inicialment individuals, els alumnes acaben col·laborant, competint 
i ajudant-se els uns als altres, i aquest tipus de col·laboració els motiva a voler aprendre i a esforçar-se 
més en els deures; el treball col·laboratiu i de competició del alumnes, degut a que entre les condicions 
bàsiques per a la col·laboració hi ha la comunicació mútua i la compartició de coneixements entre els 
estudiants. La oportunitat de col·laborar és un aspecte crucial per a la competició i a l’hora d’organitzar 
un grup de treball, el professorat ha de conèixer els objectius del grup, així com les relacions entre els 
seus membres. D’aquesta manera, la igualtat entre els membre del grup suposa una motivació per a la 
competició constructiva, entenent per igualtat respectar els coneixements dels altres, les opinions i les 
formes d’actuar. (3) Aprendre el significat d’aprenentatge. 
 
Diversos estudis mostren que la integració de metodologies basades en joc, i sobretot en el joc lligats a 
la tecnologia, que comunament s’anomena aprenentatge basat en jocs o GBL (Game – Based 
Learning), són de gran benefici per a l’aprenentatge dels alumnes en diversos camps de la ciència, com 
enginyeria, biologia o farmàcia (Sadler et al. 2015; Alanne 2015; Aburahma & Mohamed 2015) i fins i 
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tot s’ha vist el seu benefici en alumnes amb trastorns per dèficit d’atenció (TDAH) (Moreno & 
Valderrama 2015). Els jocs d’aquestes característiques, tenen un gran potencial per a millorar molts 
objectius d’aprenentatge com ara la motivació per aprendre ciències, la comprensió conceptual, les 
habilitats en el procés científic, la comprensió de la naturalesa de la ciència, l’argumentació i el discurs 
científic, i la identificació amb les ciències i el seu aprenentatge. Segons Aburahma & Mohamed 
(Aburahma & Mohamed 2015) una bona seqüència per al disseny de joc interactius és la que es mostra 
a la figua 2: 

 
Figura 2. Passos per al disseny apropiat de jocs educacionals (Aburahma & Mohamed 2015) 

 
D’altra banda, encara que l’evolució de les noves tecnologies ens portin cap a l’ús de simuladors i fins i 
tot cap als entorns d’aprenentatge personal, és a dir, cap a l’aprenentatge autònom, en l’àmbit de la 
ciència, no es pot deixar de banda la pràctica, i alguns estudis mostren la importància de l’ús 
d’estratègies com la POE, de l’anglès Prediction – Observation – Explanation, per al desenvolupament 
de les habilitats del procés científic (Kose, S., & Bilen 2012). De fet, aquesta estratègia s’utilitza per al 
desenvolupament d’aplicacions virtuals, obtenint molt bons resultats pel que fa a l’adquisició de 
conceptes científics clau (With, Chung-Yuan, Chin-Chung Tsai 2011). Un possible disseny d’aquest 
tipus d’estratègies en entorns virtuals pot ser el que es mostra a la figura 3. 
 

 

   
Figura 3. Model de desenvolupament del joc en entorn virtual (With, Chung-Yuan, Chin-Chung Tsai 2011) 
 
 
No s’ha de deixar de banda altres factors, intrínsecs dels estudiants, que també influeixen en el seu 
aprenentatge. Factors com l’estil d’aprenentatge cognitiu, les estratègies d’aprenentatge, la motivació, 
l’ansietat i alguns factors demogràfics influeixen en els resultats dels estudiants (Payne & Israel 2010). 
Aquest estudi mostra que aquests factors són predictius, com ho són també els resultats obtinguts a 
secundària, l’edat, l’auto-eficàcia, l’autoajuda i l’estil d’aprenentatge reflexiu.  El model de Felder – 
Solomon d’estils cognitius està composat per quatre elements: sensitiu – intuïtiu, visual – verbal, actiu – 
reflexiu i seqüencial – global (Litzinger et al. 2005) que representen la manera en que cada individu 
processa la informació. Cada persona estarà situada en algun punt entre els dos pols de cada element, 
i això implica que cada individu tindrà un estil d’aprenentatge cognitiu propi, diferent de la resta. En la 
figura 4 es mostra el model de Felder - Solomon d’estils d’aprenentatge cognitiu, amb una descripció 
breu de cada un dels pols dels quatre elements. Les estratègies d’aprenentatge estan lligades al 
context i acostumen a ser més flexibles i obertes al canvi que els estils d’aprenentatge, i els estudiants 
poden utilitzar una estratègia diferent en funció del que vulguin aconseguir. La motivació en termes 
d’aprenentatge està lligada a la disposició dels estudiants a treballar per aconseguir uns determinats 
objectius i està relacionada amb diversos aspectes que tenen un paper important en l’impuls o el desig 
d’un estudiant per estudiar i aprendre. L’ansietat està caracteritzada per ser un sentiment d’aprensió o 
por envers a un fet o circumstància concret i té efectes negatius en els resultats acadèmics. L’edat, la 
raça i el gènere són factors que també són predictius dels resultats dels estudiants i possiblement estan 
directament relacionats amb els factors citats anteriorment.  
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Figura 4. Model de Felder - Solomon d’estils d’aprenentatge cognitiu (Litzinger et al. 2005)  
 
Tant la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (LOE a partir d’ara) com la Llei Orgànica 
8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE d’ara endavant) fan palès 
en els seus respectius preàmbuls la necessitat d’adaptar-se a les necessitats de cada moment prestant 
atenció a les necessitats individuals de cada alumne. Per aquesta raó, ambdues lleis doten 
d’autonomia suficient als centres docents, i en última instància als professors, per a establir en cada 
cas les metodologies que millor s’adaptin a la tipologia d’alumnat i a les necessitats de l’entorn.  
 
Les estratègies fins ara mencionades van en aquesta direcció, a la formació de persones actives, amb 
confiança, emprenedores i innovadores, que formin part d’una societat multicultural, amb sentiment de 
col·lectiu però sense perdre el valor individual i el criteri propi, que sàpiguen trobar l’equilibri entre el bé 
personal i el bé comunitari.   
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2. DEFINICIÓ I CONTEXT DEL PROBLEMA 
 
L’aplicació de la pràctica que es proposa es du a terme en un centre concertat, localitzat al centre de 
Barcelona, en el marc d’un Cicle Formatiu de Grau Superior de Laboratori d’Anàlisis i de Control de 
Qualitat. 
 
Pel que fa a la tipologia d’alumnat, la majoria són de Barcelona o les rodalies, encara que també hi ha 
gent d’altres províncies i el grau d’immigració és baix. Alguns dels alumnes del cicle provenen de 
realitzar els seus estudis d’ESO i Batxillerat al mateix centre, per la qual cosa ja coneixen a la majoria 
de professorat que imparteix el cicle.  
 
Dins del mòdul professional 1, de Mostreig i Preparació de la Mostra, la UF24, dedicada als plans de 
mostreig, és una de les parts més tedioses per als alumnes, segons l’experiència del professor que 
l’imparteix, ja que una gran part està dedicada a l’estadística aplicada al mostreig. 
 
El principal problema amb què s’ha trobat el professor que imparteix aquest mòdul és la dificultat dels 
alumnes a l’hora d’assolir els criteris claus de l’estadística aplicada la mostreig, en especial al mostreig 
per atributs, cosa que els condueix a patir una important manca de motivació que dificulta encara més 
l’assoliment de la matèria. 
 
Per intentar millorar l’assoliment dels conceptes d’aquesta UF2 el professor ha introduït, des de fa uns 
cursos, i com a exercici de suport, la creació per part dels alumnes d’una fulla de càlcul per a la 
representació de corbes CO5, necessàries per a una bona definició d’un pla de mostreig. Tot i així, el 
resultat no ha estat del tot el desitjat, ja que encara percep dificultats en l’assimilació de continguts. 
 
 
3. OBJECTIUS 
 
Els objectius que es persegueixen amb l’aplicació d’aquesta pràctica són els següents: 

 Disseny d’activitats pràctiques per a treballar estadísticament el mostreig. 

 Augmentar la motivació dels estudiants envers els aspectes relacionats amb la presa de 
mostres. 

 Millorar l’assimilació de conceptes clau de l’estadística aplicada al mostreig. 

 Analitzar les conseqüències d’un mal pla de mostreig. 
 
 
4. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ PROPOSADA 
 
Per a millorar l’assoliment de conceptes clau es dissenya una pràctica basada en la simulació del 
mostreig, per a posar en pràctica la teoria d’estadística del mostreig per atributs. A més, la pràctica es 
plateja com un joc o una competició entre els diferents grups, amb el que s’espera augmentar la 
motivació de l’alumnat per a treballar aquest tema. 
 
Es decideix centrar la pràctica en el mostreig per atributs ja que és el tipus de mostreig que els alumnes 
estan menys acostumats a veure i el que més dificultats els hi presenta a l’hora d’entendre conceptes 
clau com espai mostral, atribut, risc α, risc β, nivell de qualitat acceptable i qualitat límit. 
 
Per al disseny d’aquesta pràctica s’han tingut en compte els resultats d’aprenentatge establerts per el 
decret 121/2012, de 9 d’octubre, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de 
laboratori d’anàlisi i de control de qualitat (Decret 121/2012 d’ara endavant), així com els corresponents 
criteris d’avaluació. 
 
La UF 2 té una durada de 28 hores i té associat un resultat d’aprenentatge (RA), Organitza el pla de 
mostreig i justifica els procediments i els recursos de cada una de les etapes seqüencials, que a la 
vegada, porta associats els següents criteris d’avaluació: 
 
 

                                                           
4 Abreviació d’Unitat Formativa 2 
5 Abreviació de corba Característica Operativa 
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1. Elabora el procediment normalitzat de mostreig  tenint en compte els indicadors de qualitat. 
2. Explica els procediments normalitzats de treball (PNT) i les instruccions d’aplicació per a cada 

tipologia de mostreig. 
3. Estableix el nombre de mostres i la seva grandària per obtenir una mostra representativa. 
4. Estableix la tècnica de mostreig tenint en compte les determinacions analítiques sol·licitades. 
5. Identifica els materials i el equips tenint en  compte la quantitat, l’estabilitat i el nombre 

d’assajos. 
6. Estableix criteris per decidir el moment i la freqüència de la presa de mostra i els temps 

màxims de demora fins al seu anàlisi. 
7. Determina els criteris d’exclusió i rebuig de mostres. 

 
De tots els criteris d’avaluació que té associats aquest RA, s’han tingut en compte els següents per al 
disseny de la pràctica: 
 

 Elabora el procediment normalitzat de mostreig tenint en compte els indicadors de qualitat. 

 Explica els procediments normalitzats de treball (PNT) i les instruccions d’aplicació per a cada 
tipologia de mostreig. 

 Estableix el nombre de mostres i la seva grandària per obtenir una mostra representativa. 

 Determina els criteris d’exclusió i rebuig de mostres. 
 
Els continguts relacionats es donaran a les classes teòriques, mentre que la pràctica es portarà a terme 
majoritàriament a les classes de problemes. 
  
En la pràctica que es planteja els alumnes hauran de treballar en grups d’entre 3 i 5,i dins de cada grup 
s’establirà un líder o cap d’equip, les funcions principals del qual seran: 
 

 Realitzar les entregues al Moodle dels documents necessaris en cada fase. 

 Entrega i recollida dels lots per al seu mostreig. 
 
En la primera fase de la pràctica hauran de simular la fabricació d’un producte per lots, a la seva 
elecció, en la qual hauran de definir: 
 

 El producte que fabricaran. 

 El seu embalatge. 

 Els atributs a observar. 

 La qualitat del seu procés productiu. 

 El nombre de lots. 

 La mida dels lots. 

 El preu de cada lot. 

 El cost de la seva destrucció.  
 
Alguns possibles exemples de productes que es podrien utilitzar per a aquesta pràctica són xinxetes o 
clips, en definitiva materials fàcilment mostrejables i observables, que es puguin crear lots suficientment 
grans per aplicar l’estadística del mostreig però sense elevar el cost de la pràctica i amb facilitat per 
introduir elements defectuosos. S’ha volgut que siguin els mateixos alumnes els que decideixin el 
producte del qual preparar els lots per a desenvolupar la seva creativitat i la seva imaginació.  
 
Donat que son alumnes de cicles formatius, no s’ha volgut pautar massa certs punts de la pràctica, com 
ara la formació dels grups, l’elecció del producte o l’elecció del tipus de mostreig. 
 
Desprès d’una primera revisió de la feina feta sobre paper, per tal de confirmar que els productes 
escollits pels alumnes són adequats a la pràctica, aquests hauran de preparar una fulla 
d’especificacions del producte, on s’ha d’incloure tota la informació rellevant dels lots preparats. 
Aquesta fulla d’especificacions serà avaluada entre iguals, mitjançant la rúbrica que es mostra a la 
taula 1. 
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Criteris pes Ben assolit (1) Assolit (0,5) No assolit (0) 

Producte 20% 
El defineix amb claredat el 
producte, l'embalatge dels 

lots i les unitats de contingut  

Està definit el producte, però 
manca la definició de 

l'embalatge o de les unitats 
de contingut 

No està definit el producte, 
l’embalatge ni les unitats de 

contingut 

Mida del lot 25% 

La mida del lot es 
sobradament àmplia per a 
poder realitzar el mostreig 

estadístic 

La mida del lot és suficient 
per a realitzar el mostreig 

estadístic 

La mida del lot no és 
suficient per a poder 
realitzar un mostreig 

estadístic 

Atributs 25% 
Es plantegen diversos 

atributs a observar 
Es planteja nomes un atribut 

a observar 
No es planteja cap atribut a 

observar 

Lots 20% 
El producte està subdividit en 

diversos lots 
El producte està subdividit 

només en 2 lots 
El producte no està 

subdividit en lots 

Qualitat 10% 

Es defineix la qualitat del 
producte i és suficientment 

alta per a realitzar el mostreig 
estadístic (Q < 5%) 

Es defineix la qualitat del 
producte i és suficient per a 

realitzar el mostreig estadístic 
(5% < Q < 10%) 

No es defineix la qualitat del 
producte o no és suficient 
per a realitzar el mostreig 

estadístic ( Q > 10%) 

Taula 1. Rúbrica d’avaluació de la fulla d’especificacions. 

 
Per a això, s’ha programat un taller al Moodle de l’assignatura, recurs poc o gens utilitzat normalment, 
però molt útil per a la avaluació entre iguals. Es creu que el fet d’introduir la co-avaluació serà un 
element motivador a l’hora de realitzar la pràctica. 
 
En la següent fase, un cop preparats els lots, es realitzarà l’assignació d’un d’aquests a cada grup, 
simulant la compra-venda de lots, de manera que cada grup haurà d’inspeccionar un lot diferent de la 
resta de grups. Cada grup haurà d’establir un pla de mostreig adient, que inclogui: 
 

 La descripció del producte a mostrejar. 

 La definició del AQL6. 

 El tipus de pla de mostreig aplicat, simple o doble. 

 La mida de la mostra. 

 El criteri d’acceptació segons la normativa aplicable, la norma UNE-ISO 2859-1:2012.  
 
Aquest pla de mostreig serà avaluat mitjançant l’escala de valoració que es mostra a la taula 2. 
 

Criteris correcte Incorrecte 

Es defineix del producte a mostrejar 1 0 

Es defineix la qualitat  1 0 

Es defineix el pla de mostreig 1 0 

Taula 2. Escala de valoració per a l’avaluació del pla de mostreig. 

 
Una vegada realitzat el mostreig i presa la decisió per part dels alumnes d’acceptar o refusar el lot, 
aquest es retornarà al seu propietari original per a la seva modificació (en cas de tenir només un lot), 
per tal que en una següent ronda d’assignacions el lot sigui diferent al de la primera ronda.  Aquesta 
etapa es repetirà tantes vegades com sigui possible, sempre realitzant una nova assignació cada 
vegada, de manera que cada grup pugui realitzar el mostreig de diferents productes. En el mostreig 
dels lots s’aprofita per introduir les diverses tècniques de mostreig de sòlids, entre les quals els 
alumnes n’han d’escollir una per aplicar. Generalment, i degut a la mida dels lots, es realitza el mostreig 
per extracció a l’atzar o per la tècnica del quartegi.   
Es programaran tantes tasques al Moodle com repeticions es facin, per a l’entrega dels plans de 
mostreig. 
 
Per finalitzar, un cop aplicat el pla de mostreig al lot corresponent, s’haurà de prendre la decisió 
d’acceptar o rebutjar el lot, segons el criteri d’acceptació establert. Hi haurà un recompte d’euros 
guanyats o perduts, en funció de: 
 

 El cost del mostreig. 

 Si han acceptat lots defectuosos. 

                                                           
6 Abreviació de Acceptable Quality Limit, en català, Nivell de Qualitat Acceptable 
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 Si han rebutjat lots defectuosos. 

 Si han acceptat lots correctes. 

 Si han rebutjat lots correctes. 
 
En definitiva, en funció de la bona definició i aplicació del pla de mostreig. Guanyarà el grup que hagi 
obtingut més guanys.  
 
La pràctica es durà a terme en paral·lel a la part teòrica, al llarg de la unitat formativa. 
 
 
5. RESULTATS 
 
5.1 Respostes del alumnes 
 
Degut a la distribució de l’alumnat en les classes de desdoblament per a problemes, s’han format 5 
grups de 5 persones cada grup. Inicialment, els alumnes havien format ells mateixos els grups, però hi 
havia un dels grups que només tenia 3 membres. Els altres 2 membres s’ha afegit uns dies més tard ja 
que no estaven presents el dia que es van formar els grups. 
 
A l’hora d’escollir un producte per a preparar els seus lots, hi ha hagut 2 grups que no han estat gaire 
creatius i han preparat lots de clips, un dels exemples posats a classe. En canvi els altres 3 grups han 
preparat lots de globus, de caramels de gelatina ensucrats i de tirafons de fusta, usats en el muntatge 
de mobles. Alguns dels lots creats es mostren a les il·lustracions 1 a 4. 
 

                                     
Il·lustració 1. Caramels.                                                                Il·lustració 2. Clips. 
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Il·lustració 3. Tirafons.                                                                   Il·lustració 4. Globus. 

 
Inicialment, un dels grups havia preparat lots de bolígrafs Vic, on cada lot contenia 5 unitats. Aquesta 
elecció no és correcta, ja que, per a que el mostreig estadístic tingui sentit, la mida del lot ha de ser 
molt superior. En aquest punt, s’estableix el límit inferior de la mida del lot en 30 unitats, principalment 
per a que el cost de la pràctica no s’elevi massa.  
 
Encara que la normativa contempla lots des de 2 unitats, idealment, un mostreig estadístic tindria més 
sentit a partir d’unes 100 unitats, per qüestions de probabilitat. Això vol dir, quan s’extreu una unitat 
d’un lot, aquesta te una probabilitat de que sigui defectuosa associada; quan s’extreu una segona 
unitat, la probabilitat de que sigui defectuosa és diferent a la primera, ja que la mida del lot és inferior 
degut a la primera extracció, i a mida que es van extraient unitats, aquesta probabilitat va canviant ja 
que va canviant la mida del lot. En el mostreig estadístic es fa l’aproximació que aquestes probabilitats 
son iguals, i això només passa quan la mida del lot és gran.     
 
A l’hora d’introduir els defectes en el lots, tots els grups, en general, han estat bastant creatius. La 
majoria han optat per introduir un sol tipus de defecte. En un dels casos dels lots de clips, en la primera 
assignació els grup no va incloure cap defecte, cosa que no te cap sentit en la pràctica que estem 
realitzant. El fonament és, donat un nombre d’unitats defectuoses en un lot, realitzar un mostreig 
estadístic del lot i prendre una decisió d’acceptació o rebuig en funció del resultat obtingut i del criteri 
d’acceptació establert. Se’ls explica la importància d’introduir els defectes en aquesta pràctica i en la 
segona assignació han enganxat alguns dels clips, de manera que no poden complir la seva funció. 
L’altre grup que ha preparat lots de clips, ha tallat un tros d’alguns dels clips, impedint així que es pugui 
utilitzar. En els cas dels lots de caramels ensucrats, alguns dels caramels no tenen la superfície coberta 
de sucre. Pel que fa als tirafons, n’hi ha que els manca la part esbiaixada d’un dels extrems, cosa que 
dificulta el seu ús. Finalment, el cas dels lots de globus és el que presenta més varietat de defectes, 
com ara, color no uniforme i taques, que fan que el seu aspecte no sigui el correcte, porus que 
impedeixen que es pugin inflar, i deformacions en la zona en contacte amb els llavis, cosa que pot 
dificultar el seu inflat. 
 
Pel que fa a la presentació de la fulla d’especificacions, en general ha estat adequada. Majoritàriament 
els formats presentats son sobris, sense un format determinat i contenen tota la informació necessària 
per a la preparació d’un pla de mostreig. Destaquen dos grups per aspectes ben oposats, el primer, en 
el que la seva fulla d’especificacions no consten els components del grup, i el segon, que  han preparat 
la seva fulla d’especificacions amb un format tipus taula i fins i tot han creat un logotip d’empresa per a 
incloure’l-hi. 
 
L’avaluació de les fulles d’especificacions es fa mitjançant el taller de Moodle, recurs de Moodle que 
permet realitzar l’avaluació entre iguals. A cada alumne se li assignen les fulles d’especificacions de les 
quals no és autor per a la seva avaluació, per tant 4, de manera manual.       
 
S’han realitzat 2 assignacions de lots a cada grup. Els plans de mostreig realitzats per els alumnes han 
estat en general ben dissenyats, aplicant la normativa corresponent. Han realitzat plans de mostreig 
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simples i dobles, i en alguns casos han acompanyat el pla de mostreig de la corba OC com a 
justificació del mateix. 
 
5.2 Avaluació de les respostes i resolució del joc 
 
D’aplicar les diferents eines per a l’avaluació als documents rebuts dels alumnes se n’extreu la nota de 
la pràctica. Es considera que els resultats obtinguts són adequats. Es mostren amb més detall a la 
taula 3: 
 

Grup 
Nota 

especificacions 
(50%) 

Nota pla 
de 

mostreig 
(50%) 

Nota final 

1 3,4 5 8,4 

2 4,3 3,3 7,6 

3 4,1 5 9,1 

4 3,6 4,2 7,8 

5 3,9 5 8,9 
Taula 3. Avaluació de la pràctica. 

 
Pel que fa a la resolució del joc, en la taula 4 es mostren els resultats dels guany o pèrdues de cada 
grup, expressats com a percentatge respecte de la inversió inicial, ja que la inversió inicial en cada cas 
és diferent. S’agrupen els resultats de les dues rondes realitzades. 
 

GRUP 1 2 3 4 5 

Inversió total 2,85 8,25 8,4 4,4 5,6 

Guany total 1,94 1,35 -2,00 1,61 -3,60 

% 
guany/pèrdua 

67,98 16,36 -23,81 36,48 -64,29 

Taula 4. Taula resum de la resolució del joc. 

 
Per a realitzar els càlculs s’ha tingut en compte, a més del preu del lot establert, les següents 
casuístiques: 
 

 Si s’accepta un lot correcte, el guany és del doble del preu del lot menys el cost del mostreig, 
que serà el preu per unitat pel nombre d’unitats de la mostra agafada. 

 Si s’accepta un lot defectuós, la pèrdua és el preu de la destrucció del lot. 

 Si es refusa un lot correcte, s’aplicarà una penalització en concepte de demora del nou lot del 
50% del preu del lot. 

 Si es refusa un lot defectuós no hi ha ni pèrdua ni guany.   
 
Malgrat que els plans de mostreig estaven ben definits, en alguns casos les decisions han estat 
incorrectes. Alguns dels factors que poden influir en els resultats negatius poden ser: 
 

 El lot té una qualitat inferior a la indicada pel fabricant. 

 El nivell de qualitat acceptable (AQL) establert és inferior a la qualitat indicada pel fabricant.  

 El tipus de mostreig seleccionat és massa permissiu per la qualitat del lot. 

 La tècnica de mostreig seleccionada no és la més adequada. 
 
5.3 Comparativa de notes de cursos anteriors 
 
Per saber si l’aplicació d’aquesta pràctica ha tingut algun impacte en els resultats obtinguts es fa una 
comparació de les notes amb els resultats obtinguts l’any anterior, degut a que no existeix un segon 
grup que es pugui utilitzar de control. La comparació es realitza tant de les notes finals de la Unitat 
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Formativa 2, com de les notes del primer examen realitzat, corresponent al mostreig per atributs. No 
s’han tingut en compte en aquesta comparativa els alumnes que van aprovar l’examen en segona 
convocatòria. 
 
L’anàlisi estadístic s’ha realitzat mitjançant ANOVA (Microsoft Excel). Les dades estadístiques dels dos 
grups de notes es presenten a les taules 5 i 6: 
 

Any 15-16   Any 14-15   

    Media 5,05 Media 4,26 

Error típico 0,43 Error típico 0,38 

Mediana 5,48 Mediana 4,04 

Moda #N/A Moda 0 

Desviación estándar 2,21 Desviación estándar 2,25 

Varianza de la muestra 4,90 Varianza de la muestra 5,07 

Curtosis 0,03 Curtosis -0,26 

Coeficiente de asimetría -0,72 Coeficiente de asimetría 0,25 

Rango 8,29 Rango 8,74 

Mínimo 0,25 Mínimo 0 

Máximo 8,54 Máximo 8,74 

Suma 131,32 Suma 153,26 

Cuenta 26 Cuenta 36 

Nivel de confianza(95,0%) 0,89 Nivel de confianza(95,0%) 0,76 

Taula 5. Dades estadístiques dels resultats de les notes finals de la UF2. 

 
 

Any 15-16   Any 14-15   

    Media 5,19 Media 3,92 

Error típico 0,43 Error típico 0,38 

Mediana 5,03 Mediana 3,50 

Moda 4,75 Moda 2,90 

Desviación estándar 2,22 Desviación estándar 2,27 

Varianza de la muestra 4,91 Varianza de la muestra 5,14 

Curtosis 0,22 Curtosis -0,83 

Coeficiente de asimetría -0,45 Coeficiente de asimetria 0,20 

Rango 9,38 Rango 7,95 

Mínimo 0 Mínimo 0 

Máximo 9,38 Máximo 7,95 

Suma 134,9 Suma 137,1 

Cuenta 26 Cuenta 35 

Nivel de confianza(95,0%) 0,90 Nivel de confianza(95,0%) 0,78 

Taula 6. Dades estadístiques dels resultats de les notes de l’examen de mostreig per atributs. 
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El primer pas de la comparació és realitzar un estudi de les variances, en ambdós casos, mitjançant un 
test F de Fisher: 
 

  Any 15-16 Any 14-15 

Media 5,05 4,26 

Varianza 4,90 5,07 

Observaciones 26 36 

Grados de libertad 25 35 

F 0,9668 
 

P(F<=f) una cola 0,4722 
 

Valor crítico para F (una cola) 0,5284   

Taula 7. Test F per a les notes finals de la UF 2. 

 
 

  Any 15-16 Any 14-15 

Media 5,19 3,92 

Varianza 4,91 5,14 

Observaciones 26 35 

Grados de libertad 25 34 

F 0,9556 
 

P(F<=f) una cola 0,4595 
 

Valor crítico para F (una cola) 0,5271   

Taula 8. Test F per a les notes de mostreig per atributs. 

 
En ambdós casos el valor de F és superior al valor crític de F, pel que es pot establir que les variances 
en els dos casos presenten diferències estadísticament significatives. 
 
A continuació es realitza un test t de Student per a comparar les mitjanes suposant variances 
desiguals: 
 

  Any 15-16 Any 14-15 

Media 5,05 4,26 

Varianza 4,90 5,07 

Observaciones 26 36 

Diferencia hipotética de las medias 0 
 

Grados de libertad 55 
 

Estadístico t 1,3830 
 

P(T<=t) una cola 0,0861 
 

Valor crítico de t (una cola) 1,6730 
 

P(T<=t) dos colas 0,1722 
 

Valor crítico de t (dos colas) 2,0040   

Taula 9. Test t-Student per a les notes finals de la UF2. 

 
En el cas de les notes finals, al ser la probabilitat, en el cas d’una cua, superior a 0.025, es pot acceptar 
la hipòtesi que afirma que la diferencia entre les mitjanes és igual a 0, per la qual cosa, es pot 
considerar que les mitjanes no presentes diferències estadísticament significatives. 
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  Any 15-16 Any 14-15 

Media 5,19 3,92 

Varianza 4,91 5,14 

Observaciones 26 35 

Diferencia hipotética de las medias 0 
 

Grados de libertad 55 
 

Estadístico t 2,1961 
 

P(T<=t) una cola 0,0162 
 

Valor crítico de t (una cola) 1,6730 
 

P(T<=t) dos colas 0,0323 
 

Valor crítico de t (dos colas) 2,0040   

Taula 10. Test t-Student per a les notes de mostreig per atributs 

 
En el cas de les notes de l’examen corresponent al mostreig per atributs, per contra, la probabilitat és 
inferior a 0.025, per tant queda refusada la hipòtesi que afirma que la diferencia entre les mitjanes és 
igual a 0. Podem dir doncs, que les mitjanes presenten diferències estadísticament significatives. 
 
Degut a que no disposem d’un segon grup per a realitzar el control, es realitza el mateix anàlisi 
estadístic comparant les notes obtingudes en la primera unitat formativa del mòdul, tant notes globals 
com les del primer examen realitzat, amb les obtingudes l’any anterior, ja que s’ha realitzat utilitzant la 
mateixa metodologia, i ha esta impartida pel mateix professor. D’aquesta manera es vol minimitzar els 
factors intrínsecs de l’estudiant, com ara factors socials i demogràfics i relatius a l’estil d’aprenentatge. 
 
Així doncs, les dades estadístiques relatives a les notes finals de la UF 1, i les notes del primer examen 
realitzat es mostren en les taules 11 i 12 respectivament. 
 

Any 15-16   Any 14-15   

    Media 6,25 Media 5,35 

Error típico 0,51 Error típico 0,37 

Mediana 7,34 Mediana 5,59 

Moda #N/A Moda #N/A 

Desviación estándar 2,60 Desviación estándar 2,04 

Varianza de la muestra 6,74 Varianza de la muestra 4,16 

Curtosis 1,17 Curtosis -0,81 

Coeficiente de asimetría -1,54 Coeficiente de asimetría -0,38 

Rango 8,88 Rango 7,13 

Mínimo 0 Mínimo 1,52 

Máximo 8,88 Máximo 8,65 

Suma 162,48 Suma 160,54 

Cuenta 26 Cuenta 30 

Nivel de confianza(95,0%) 1,05 Nivel de confianza(95,0%) 0,76 

Taula 11. Dades estadístiques dels resultats de les notes finals de la UF1. 
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Any 15-16   Any 14-15   

    Media 6,04 Media 5,18 

Error típico 0,60 Error típico 0,33 

Mediana 7,25 Mediana 5,21 

Moda 0 Moda #N/A 

Desviación estándar 3,07 Desviación estándar 1,80 

Varianza de la muestra 9,43 Varianza de la muestra 3,24 

Curtosis -0,03 Curtosis 1,02 

Coeficiente de asimetría -1,11 Coeficiente de asimetría -0,65 

Rango 9,3 Rango 8,3 

Mínimo 0 Mínimo 0 

Máximo 9,3 Máximo 8,3 

Suma 157,05 Suma 155,43 

Cuenta 26 Cuenta 30 

Nivel de confianza(95,0%) 1,24 Nivel de confianza(95,0%) 0,67 

Taula 12. Dades estadístiques dels resultats del primer examen de la UF1. 

 
De la mateixa manera que en la comparativa anterior, primerament es comparen les variances 
mitjançant un test F de Fischer. En la taula 13 es mostra el resultat d’aquesta comparació pel que fa a 
les notes finals de la UF1, mentre que a la taula 14 es mostra el resultat anàleg per les notes del primer 
examen d’aquesta unitat formativa. 
 

  Any 15-16 Any 14-15 

Media 6,25 5,35 

Varianza 6,74 4,16 

Observaciones 26 30 

Grados de libertad 25 29 

F 1,6203 
 

P(F<=f) una cola 0,1057 
 

Valor crítico para F (una cola) 1,8915   

Taula 13. Test F per a les notes finals de la UF1.  
 

Per les notes finals de la UF1, el valor de F és inferior al valor crític de F, per la qual cosa es pot dir que les 
variances no presenten diferencies estadísticament significatives. 
 
 

  Any 15-16 Any 14-15 

Media 6,04 5,18 

Varianza 9,43 3,24 

Observaciones 26 30 

Grados de libertad 25 29 

F 2,9100 
 

P(F<=f) una cola 0,0032 
 

Valor crítico para F (una cola) 1,8915   

Taula 14. Test F per a les notes del primer examen de la UF1.  
 

En el cas de les notes del primer examen realitzat en la UF1, el valor de F obtingut és superior al valor 
crític de F, per tant es pot afirmar que les variances presenten diferències estadísticament 
significatives. 
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A continuació es realitza una comparació estadística de les mitjanes, utilitzant el test t de Student, 
suposant variances iguals en el cas de les notes finals, i variances desiguals en el cas de les notes del 
primer examen. Els resultats es mostren a les taules 15 i 16 respectivament. 
 

  Any 15-16 Any 14-15 

Media 6,25 5,35 

Varianza 6,74 4,16 

Observaciones 26 30 

Varianza agrupada 5,36 
 Diferencia hipotética de las medias 0 
 Grados de libertad 54 
 Estadístico t 1,4478 
 P(T<=t) una cola 0,0767 
 Valor crítico de t (una cola) 1,6736 
 P(T<=t) dos colas 0,1535 
 Valor crítico de t (dos colas) 2,0049   

Taula 15. Test t-Student per a les notes finals de la UF1.  

 
En el cas de les notes finals la probabilitat en el cas d’una cua és superior a 0.025 i es pot acceptar la 
hipòtesi que afirma que la diferència entre les mitjanes és igual a 0. Així doncs, es pot considerar que 
les mitjanes no presentes diferències estadísticament significatives. 
 

  Any 15-16 Any 14-15 

Media 6,04 5,18 

Varianza 9,43 3,24 

Observaciones 26 30 

Diferencia hipotética de las medias 0 
 Grados de libertad 39 
 Estadístico t 1,2526 
 P(T<=t) una cola 0,1089 
 Valor crítico de t (una cola) 1,6849 
 P(T<=t) dos colas 0,2178 
 Valor crítico de t (dos colas) 2,0227   

Taula 16. Test t-Student per a les notes del primer examen de la UF1.  

 
En el cas de les notes del primer examen de la UF1, i per al cas d’una cua, la probabilitat continua 
essent superior a 0.025. S’accepta doncs la hipòtesi que afirma que la diferència entre les mitjanes és 
igual a 0, considerant que no hi ha diferències estadísticament significatives entre ambdues.  
 
En definitiva, analitzades les notes finals de la UF1 i de la UF2, no s’han trobat diferències significatives 
entre les notes dels dos cursos. No es pot dir el mateix, en canvi, en el cas de les notes dels primers 
exàmens realitzats en cada unitat formativa. Si bé no s’han trobat diferències significatives entre les 
notes del primer examen realitzat en la UF1, sí que hi ha diferències significatives entre les notes del 
primer examen realitzat en la UF2, corresponent al mostreig per atributs, per la qual cosa es pot 
concloure que aquestes diferències són degudes més a la metodologia aplicada que a la variabilitat 
individual. 
 
 
5.4 Percepció dels alumnes 
 
Per a conèixer la percepció que han tingut els alumnes respecte de la pràctica, aquestes han respost a 
l’enquesta de la taula 17. 
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Taula 17. Enquesta de percepció de l’alumnat. 

 
Els resultats obtinguts es mostren a la taula 18. 
 

  

GENS 
D'ACORD 

POC 
D'ACORD 

BASTANT 
D'ACORD 

MOLT 
D'ACORD 

TOTAL 

1 
Creus que la realització d'aquesta pràctica t'ha 
ajudat a entendre millor el mostreig estadístic per 
atributs? 

1 4 16 2 23 

2 
Creus que el plantejament com una competició t'ha 
motivat més a l'hora de realitzar la pràctica? 

  8 7 8 23 

3 
Creus que el fet que es realitzi coavaluació t'ha 
motivat per a esforçar-te més?  

3 8 9 2 22 

4 
Creus que la pràctica t'ha ajudat a entendre les 
conseqüències d'una mala planificació del 
mostreig? 

  3 10 10 23 

5 
Creus que el treball en equip ha sigut beneficiós a 
l'hora de realitzar la pràctica? 

2 5 6 10 23 

6 
Creus que s'haurien de realitzar més pràctiques 
d'aquest tipus (joc, competició) en altres 
assignatures? 

1 4 12 6 23 

Taula 18. Respostes obtingudes a l’enquesta de percepció de l’alumnat. 

 
 
A continuació s’analitzen el resultats obtinguts en cada pregunta, amb l’ajuda dels seus corresponents 
diagrames de barres:  
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Creus que la realització d'aquesta pràctica t'ha 
ajudat a entendre millor el mostreig estadístic per 

atributs?

  

GENS 
D'ACORD 

POC 
D'ACORD 

BASTANT 
D'ACORD 

MOLT 
D'ACORD 

1 Creus que la realització d'aquesta pràctica t'ha ajudat a 
entendre millor el mostreig estadístic per atributs?         

2 Creus que el plantejament com una competició t'ha motivat 
més a l'hora de realitzar la pràctica?         

3 Creus que el fet que es realitzi coavaluació t'ha motivat per a 
esforçar-te més?          

4 Creus que la pràctica t'ha ajudat a entendre les 
conseqüències d'una mala planificació del mostreig?         

5 Creus que el treball en equip ha sigut beneficiós a l'hora de 
realitzar la pràctica?         

6 Creus que s'haurien de realitzar més pràctiques d'aquest tipus 
(joc, competició) en altres assignatures?         
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Davant la pregunta “Creus que la realització d’aquesta pràctica t’ha ajudat a entendre millor el mostreig 
estadístic per atributs?”, la gran majoria hi estan bastant d’acord o molt d’acord, el que suposa una 
mica més del 78% del enquestats. 
 
 
 

 
 
Davant la pregunta “Creus que el plantejament com una competició t’ha motivat més a l’hora de 
realitzar la pràctica?”, aproximadament un 65% dels enquestats estan bastant d’acord o molt d’acord, 
mentre que la resta es mostren bastant contraris. 
 
 
 

 
 
Davant la pregunta “Creus que el fet que es realitzi coavaluació t’ha motivat per a esforçar-te més?” hi 
un 50% dels enquestats que hi estan d’acord o molt d’acord, mentre que l’altre 50% hi estan en poc 
d’acord i gens. 
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Davant la pregunta “Creus que la pràctica t’ha ajudat a entendre les conseqüències d’una mala 
planificació del mostreig?”, Quasi un 87% hi està d’acord o bastant d’acord, mentre que només un 13% 
aproximadament hi està poc d’acord. 
 
 
 
 

 
 
Davant de la pregunta “Creus que el treball en equip ha sigut beneficiós a l’hora de realitzar la 
pràctica?”, aproximadament el 69.5% hi està bastant o molt d’acord, mentre que la resta, 
aproximadament un 30.5%, hi està poc o gens d’acord. 
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Per últim, davant la pregunta “Creus que s’haurien de realitzar més pràctiques d’aquest tipus (joc, 
competició) en altres assignatures?”, un 78% del enquestats aproximadament han contestat que hi 
estan bastant o molt d’acord, mentre que un 12% aproximadament hi estan poc o gens d’acord. 
 
Cal esmentar que en algunes de les enquestes s’han detectat algunes incongruències com haver 
respost estar d’acord en que la pràctica ha ajudat a entendre el mostreig per atributs i no estar d’acord 
en realitzar més pràctiques d’aquest tipus. 
 
Cal esmentar també el desgrat mostrat obertament per alguns alumnes de treballar en equip. 
 
 
6. ANÀLISI GLOBAL DELS RESULTATS 
 
Les notes d’aquest curs i les dels curs anterior, tant les notes finals de la UF 2 com les notes 
corresponents al primer examen realitzat, corresponent al mostreig per atributs, han estat analitzades 
estadísticament i es pot concloure que, encara que les diferències entre les notes finals no es poden 
considerar estadísticament significatives, no passa el mateix amb les notes del primer examen de 
mostreig per atributs. Aquests resultats van en la línia de l’esperat.  
 
En el cas de les notes finals de la UF 2, la comparació inclou el resultat de dos exàmens i un treball o 
pràctica, per tant, tres factors influeixen en la nota final, i encara que un d’ells hagi variat d’un any a 
l’altre, els altres dos factors poden haver fet que aquest canvi en un dels factors quedi emmascarat o 
compensat. Per això s’observen diferències estadísticament significatives en el resultats del primer 
examen corresponent al mostreig per atributs (Taula 10) però no s’observen diferències 
estadísticament significatives en els resultats de les notes finals (Taula 9).  
 
D’altra banda, en el cas de les notes de l’examen de mostreig per atributs, la comparació estadística 
porta a pensar que hi ha hagut una millora d’aquesta nota d’un any per l’altre, passant la mitjana de 3.9 
al curs 2014 – 2015 a 5.2 al curs 2015 – 2016. 
 
Encara que podríem pensar que aquesta millora ha estat deguda a la pràctica realitzada, ja que ha 
estat l’únic canvi realitzat en la metodologia de classe, no ho podem assegurar al cent per cent sense 
considerar altres factors, intrínsecs de l’estudiant, que poden influir en els seus resultats acadèmics, 
com ara l’estil d’aprenentatge cognitiu, les estratègies d’aprenentatge, la motivació, l’ansietat així com 
altres factors socials i demogràfics (Payne & Israel 2010) que no s’han tingut en compte en aquest cas.  
 
Caldrien doncs, més estudis com el que van portar a terme Payne i Israel (Payne & Israel 2010) per a 
determinar com afecten en aquest cas els factors abans mencionats en els alumnes i en el seu 
desenvolupament acadèmic. Si aquests factors resultessin menyspreables, podríem concloure que la 
pràctica realitzada ha tingut un impacte positiu sobre el resultat final obtingut. Si resultessin que no són 
menyspreables, caldria tenir-los en compte en futurs estudis. 
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Donada la impossibilitat de realitzar estudis posteriors per determinar la influència d’aquest factors en 
l’alumnat, es realitza una comparació estadística dels resultats obtinguts en la UF1 d’aquest mateix 
mòdul professional. De la mateixa manera que en el cas de la UF2, la comparació es realitza tant de 
les notes finals com de les notes del primer examen, i es considera que l’únic factor que canvia d’un 
any a l’altre és el factor estudiant, ja que la metodologia empleada és la mateixa a cada curs, i el 
professor que l’imparteix no ha canviat. Amb aquesta comparativa es pretén minimitzar els factors 
intrínsecs dels estudiants.  
 
Els resultats d’aquestes comparatives, que es mostren a les taules 15, en el cas de les notes finals de 
la UF1, i 16, en el cas de les notes del primer examen, mostren que no hi ha diferències 
estadísticament significatives, en cap dels dos casos, entre les notes del curs 2014 – 2015 i les del curs 
2015 – 2016. Aquests resultats corroboren l’impacte positiu que ha tingut la realització de la pràctica en 
els resultats obtinguts en el primer examen corresponent al mostreig per atributs.  
 
D’altra banda, observant els resultats de l’enquesta realitzada per a conèixer la percepció que tenen els 
alumnes de les pràctiques d’aquest tipus, es pot concloure que la gran majoria veuen de manera 
positiva l’ús d’aquest tipus de pràctiques, malgrat que en alguns casos els alumnes s’han mostrat 
reticents a realitzar tasques que suposen un treball extra. Si més no, per a millorar aquesta percepció, 
una possible evolució d’aquesta pràctica podria ser el desenvolupament de la mateixa a través d’una 
aplicació mòbil o d’un simulador, on els alumnes haurien de rebre un producte, determinar un pla de 
mostreig, i aplicar-lo. També es podrien incloure altres aspectes relacionats amb altres assignatures, 
però directament lligades al mostreig, com la perillositat i la reactivitat dels productes químics, les fulles 
de seguretat de producte (MSDS – Material Safety Data Sheet) i els equips de protecció individual 
(EPIs). Això ajudarà a que els alumnes vegin la connexió entre diferents assignatures.     
 
 
7. CONCLUSIONS 
 
El disseny i aplicació d’aquesta pràctica perseguia assolir quatre objectius principalment: 
 

 Disseny d’activitats pràctiques per a treballar estadísticament el mostreig. 

 Augmentar la motivació dels estudiants envers els aspectes relacionats amb la presa de 
mostres. 

 Millorar l’assimilació de conceptes clau de l’estadística aplicada al mostreig. 

 Analitzar les conseqüències d’un mal pla de mostreig. 
 
En general, es consideren assolits els objectius. Pel que fa al disseny d’activitats pràctiques per a 
treballar estadísticament el mostreig, es considera assolit ja que s’han tingut en compte el resultat 
d’aprenentatge i els criteris d’avaluació corresponents al mostreig per atributs que estableix el Decret 
121/2012, i a més s’ha realitzat una connexió entre la teoria explicada a classe amb la realitat que es 
podran trobar els alumnes al mon laboral mitjançant la preparació dels plans de mostreig i l’aplicació 
d’aquests mitjançant el mostreig manual. A més, s’han introduït factors per a augmentar la motivació i 
l’assoliment del contingut. 
 
Pel que fa a l’augment de la motivació de l’alumnat envers als aspectes relacionats amb la presa de 
mostres, es considera parcialment assolit. El factors introduïts en el disseny de la pràctica que anaven 
dirigits a un augment de la motivació eren dos, el plantejament de la pràctica com una competició entre 
equips i el fet intervenir en la avaluació dels altres equips. Aquests dos factors han estat avaluats 
mitjançant l’enquesta de la taula 17, i els resultats obtinguts en cada cas mostren un augment més 
aviat discret de la motivació. En el cas de la competició com a font de motivació, només el 65% dels 
enquestats s’han sentit motivats per aquest fet, mentre que en el cas de la coavaluació, només al 50% 
dels enquestats els ha suposat una motivació. Si bé s’esperava aquest resultat en el cas de la 
coavaluació, ja que suposa un treball extra per als alumnes, s’esperava un percentatge més elevat pel 
que fa a la competició entre equips. 
 
La millora de l’assimilació de conceptes clau es considera un objectiu assolit, ja que els resultats de 
l’anàlisi estadístic mostren una millora de les notes de l’examen de mostreig per atributs respecte del 
curs anterior. La mitja en el curs 2014 – 2015 se situava en el 3.9, mentre que aquest curs 2015 – 2016 
ha pujat a 5.2. El percentatge d’aprovats d’aquest primer examen de la UF2 ha passat del 17.1% del 
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curs passat al 50% d’aquest curs, sense tenir en compte els aprovats en segona convocatòria. Un altre 
fet que corrobora aquesta millora de l’assimilació de conceptes clau és que el 78% dels enquestats al 
finalitzar la pràctica creuen que aquesta ha estat beneficiosa per aquesta finalitat i el mateix nombre 
d’enquestats està a favor de l’ús de pràctiques d’aquest tipus en altres assignatures.  
 
Per últim, l’anàlisi de les conseqüències d’un mal pla de mostreig per part dels alumnes també es 
considera assolit. Aquest objectiu ha estat avaluat mitjançant enquesta, i un 87% dels enquestats 
aproximadament han estat d’acord en que la pràctica els ha ajudat a reconèixer les conseqüències d’un 
mal disseny en el pla de mostreig.        
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