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1. INTRODUCCIÓ  
El treball que presento parteix de la meva experiència durant l’estada al centre de secundària 
en l’assignatura del Pràcticum del Màster en Formació del Professorat d’Educació Secundària 
Obligatòria, Formació Professional i d’Idiomes. 

Durant les pràctiques he assistit a diverses classes de l’assignatura de Tecnologia, tant d’ESO 
com del curs d’accés a cicle superior (CAS), i durant el temps inicial d’observació i de 
convivència al centre em vaig adonar que en totes les situacions d’ensenyament - aprenentatge 
que es realitzen a l’aula s’utilitzen mètodes en els quals el professorat actua com a transmissor 
i protagonista en la seva intervenció docent i l’alumnat es converteix en espectador i receptor, 
aquest, de tant en tant, participa responent alguna pregunta de forma esporàdica durant la 
sessió o realitza alguna activitat però sempre en petits grups i totalment guiada.  

Parlant amb el professorat del centre he detectat un cert escepticisme sobre la implantació de 
noves metodologies didàctiques però alhora, i encara que sembli incongruent, els agradaria 
veure al seu alumnat més motivat, amb més iniciativa, més creatiu, etc. Sota el meu punt de 
vista, aquesta controvèrsia pot venir donada per la peresa al canvi i la feina que aquest 
comporta pel que fa a la programació del curs o per la por a allò desconegut, pel 
desconeixement de les noves metodologies i com aplicar-les a la seva aula, o potser per la 
manca de domini de la gestió d’aula que creuen que perdrien amb les metodologies 
cooperatives. Tot això m’ha fet pensar en una frase que molt encertadament que va dir Albert 
Einstein (1879-1995): “Si busques resultats diferents, no facis sempre el mateix”. Amb aquesta 
observació filosòfica, Einstein incitava les persones al canvi, a la renovació, a l’evolució. 
L’experiència el va dur a considerar que els procediments similars donen conclusions similars i 
que les actuacions innovadores proporcionen resultats no contemplats anteriorment. 

Així doncs, basant-me en la formació rebuda al llarg del Màster, en l’experiència dels 
professors d’altres centres que han aplicat metodologies de treball cooperatiu i en la lectura de 
diversos articles com ara: “Cooperar per aprendre i aprendre a cooperar: el treball en equips 
cooperatius com a recurs i com a contingut” (Pujolàs, 2002) o “Les actituds del professorat de 
l’ESO vers les pràctiques inclusives: un estudi longitudinal” (Soldevila, 2005), crec que amb 
l’aplicació del  l’Aprenentatge Cooperatiu s’aconseguiria que la motivació i l’interès de l’alumnat 
augmentés davant l’aprenentatge. Al llarg dels anys el rol del docent ha variat des de la 
perspectiva de l’aprenentatge, deixant de ser l’únic transmissor de coneixements per convertir-
se en un guia dels alumnes, acompanyant-los en el seu desenvolupament, fent-los preguntes 
pertinents; i aconseguint que finalment, els alumnes siguin capaços d’elaborar les preguntes 
rellevants per crear coneixement i adoptin una actitud crítica. Penso que el docent ha de 
promoure la participació interactiva de tot l’alumnat a l’aula de manera tolerant, respectuosa, 
sense por a equivocar-se. I fomentar activament l’aprenentatge cooperatiu ben organitzat. Com 
diu Linda Hargreaves: “Hay que dar tiempo a las criaturas para pensar” (Hargreaves, 2015). 

És per aquest motiu, amb la voluntat d’ajudar a fer un canvi metodològic a l’aula, que en aquest 
treball es desenvolupa una metodologia i un material didàctic que ajudi a millorar l’aprenentatge 
de tots els alumnes, tenint en compte la diversitat que hi ha a les aules, així com augmentar la 
satisfacció de l’alumnat i els seus resultats acadèmics.  

Per tant, proposo començar introduint la metodologia didàctica del Teams games tournament 
(TGT) en les activitats de Tecnologia de 3r d’ESO i així, mica en mica, i en funció dels resultats 
que se n’obtingués poder anar avançant en la implementació de l’aprenentatge cooperatiu, ja 
que actualment la col·laboració i la cooperació són considerades habilitats pròpies i 
necessàries pels estudiants del segle XXI. Entre totes les tècniques d’aprenentatge cooperatiu 
s’escull la del TGT per dos raons, primerament perquè és una tècnica molt motivant per 
l’alumnat ja que juga amb la competitivitat entre els equips, i per altra banda perquè els 
resultats de la recerca sobre el coneixement de tècniques d’aprenentatge cooperatiu per part 
del professorat denota un escàs coneixement d’aquesta respecte a altres més conegudes com 
el trencaclosques o els grups d’investigació. 
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Un altre fet que he detectat durant les pràctiques és que, tot i ser un centre 1x1, com a eina 
digital només s’utilitza la pissarra digital i el projector. L’alumnat pren apunts a la llibreta i és 
aquesta la que se’ls demana per l’avaluació del seu treball. Evidentment, l’alumnat s’engresca 
molt quan s’utilitzen noves eines. He comprovat que digitalitzant activitats o proves senten 
curiositat, s’ho passen bé i rendeixen més. És per aquest motiu que la finalitat del treball no 
només és aplicar la tècnica TGT de treball cooperatiu de manera formal, sinó de manera digital 
per així treballar també aquesta competència bàsica. Per a poder realitzar la tècnica TGT digital 
he transformat el material necessari per dur a terme el torneig (targetes) i l’organització 
d’aquesta a través d’un entorn digital, elaborant una aplicació per a mòbil que funciona com a 
guia del concurs. De manera que els recursos necessaris seran un dispositiu mòbil per cada 
equip de joc enlloc de les targetes tradicionals. 

M’agradaria puntualitzar que el fet de no utilitzar el sistema 1x1 en el centre on estic fent 
pràctiques no és una decisió únicament pedagògica, sinó que també té a veure amb la precària 
infraestructura de la xarxa de telecomunicacions. És un centre molt gran i la xarxa informàtica 
actual no suporta tots els dispositius informàtics connectats alhora, i navegar per Internet a 
l’aula es converteix en un problema d’alentiment de la sessió. 

 

OBJECTIUS DEL TREBALL 

Els objectius del treball són: 

- Desenvolupar una metodologia que augmenti la implicació de l’alumnat en el seu propi 
procés d’aprenentatge i permeti aconseguir un treball cooperatiu amb alumnes de 
diverses capacitats. 

- Diferenciar el treball col·laboratiu del treball cooperatiu, així com diferenciar el treball en 
grups del treball en grups cooperatius interactius. 

- Introduir la tècnica del Teams Games Tournaments (TGT), basada en l’Aprenentatge 
Cooperatiu, en activitats de l’Aula de Tecnologia de 3r d’ESO. 

- Dissenyar una activitat per realitzar, segons la tècnica TGT, que ajudi a l’assoliment de 
les Competències Bàsiques transversals i que es pugui extrapolar a qualsevol àrea i 
nivell de secundària. 

- Aplicar eines informàtiques per a dur a terme activitats mitjançant la tècnica TGT. 

- Millorar la convivència i l’autonomia de l’alumnat mitjançant la motivació que suposa el 
treball cooperatiu. 

 
Aquests objectius es duran a terme a partir d’una activitat a 3r d’ESO, dins el bloc de màquines 
i mecanismes, en la unitat didàctica de mecanismes de transformació del moviment de 
l’assignatura de Tecnologia, mitjançant la tècnica TGT. A partir d’aquest exemple, es pot 
extrapolar la metodologia cooperativa a altres nivells i assignatures de secundària. 
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2. MARC LEGAL 
La normativa que actualment s’aplica a 3r d’ESO és la LOMCE [1], de la qual cal destacar que: 

- La Tecnologia passa a ser una assignatura específica de 1r a 3r d’ESO, repartida en 2 
hores setmanals a cada curs. 

- Es treballa en totes les matèries: comprensió lectora, expressió oral i escrita, 
comunicació audiovisual, TIC, emprenedoria, educació cívica i constitucional.  

- L’avaluació és continua amb caràcter formatiu, afavorint l’adopció de les mesures 
educatives per potenciar l’aprenentatge de cada alumne. 
 

A continuació es fa un recull dels diferents punts del Decret 187/2015 [2] que s’han tingut en 
compte en l’elaboració de l’activitat.  

● Objectius generals d’etapa 
● Objectius de la matèria 
● Competències bàsiques i específiques 
● Continguts normatius 
● Criteris d’avaluació normatius 

2.1. OBJECTIUS GENERALS DE SECUNDÀRIA 
Segons l’article 3 Decret 187/2015 [2], l'educació secundària obligatòria ha de contribuir al 
desenvolupament de les habilitats i les competències que permetin als alumnes: 

a) Assumir amb responsabilitat els seus deures i exercir els seus drets respecte als altres, 
entendre el valor del diàleg, de la cooperació, de la solidaritat, del respecte als drets humans 

com a valors bàsics per a una ciutadania democràtica. 

b) Desenvolupar i consolidar hàbits d’estudi, de treball individual i cooperatiu i de disciplina 
com a base indispensable per a un aprenentatge responsable i eficaç per aconseguir un 

desenvolupament personal equilibrat. 

c) Valorar i respectar la diferència de sexes i la igualtat de drets i oportunitats entre ells. 
Rebutjar els estereotips que suposin discriminació entre homes i dones. 

d) Enfortir les capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i amb la relació amb els 
altres, i rebutjar la violència, els prejudicis de qualsevol tipus, els comportaments sexistes i 
resoldre els conflictes pacíficament. 

e) Desenvolupar l’esperit emprenedor i la confiança en si mateix, el sentit crític, la iniciativa 
personal i la capacitat per aprendre a aprendre, planificar, prendre decisions i assumir 
responsabilitats. 

f) Conèixer, valorar i respectar els valors bàsics i la manera de viure de la pròpia cultura i 
d’altres cultures en un marc de valors compartits, fomentant l’educació intercultural, la 
participació en el teixit associatiu del país, i respectar-ne el patrimoni artístic i cultural. 

g) Identificar com a pròpies les característiques històriques, culturals, geogràfiques i socials de 
la societat catalana, i progressar en el sentiment de pertinença al país. 

h) Adquirir unes bones habilitats comunicatives: una expressió i comprensió orals, una 
expressió escrita i una comprensió lectora correctes en llengua catalana, en llengua castellana 
i, en el seu cas, en aranès; i consolidar hàbits de lectura i comunicació empàtica, així com el 
coneixement, la lectura i l’estudi de la literatura. 

i) Comprendre i expressar-se de manera apropiada en una o més llengües estrangeres. 
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j) Desenvolupar habilitats per a l’anàlisi crítica de la informació, en diferents suports, 
mitjançant instruments digitals i d’altres, per transformar la informació en coneixement propi, 

i comunicar-lo a través de diferents canals i formats. 

k) Comprendre que el coneixement científic és un saber integrat que s’estructura en diverses 
disciplines, i conèixer i aplicar els mètodes de la ciència per identificar els problemes propis de 
cada àmbit per a la seva resolució i presa de decisions. 

l) Gaudir i respectar la creació artística, comprendre els llenguatges de les diferents 
manifestacions artístiques i utilitzar diversos mitjans d’expressió i representació. 

m) Valorar críticament els hàbits socials relacionats amb la salut, el consum i el medi ambient, i 
contribuir a la seva conservació i millora. 

n) Conèixer i acceptar el funcionament del propi cos i el dels altres, respectar les diferències, 
afermar els hàbits de salut i incorporar la pràctica de l’activitat física i l’esport a la vida 
quotidiana per afavorir el desenvolupament personal i social. 

o) Conèixer i valorar la dimensió humana de la sexualitat en tota la seva diversitat i preservar el 
dret a la igualtat i a la no-discriminació per raó d’orientació sexual. 

p) Valorar la necessitat de l’ús segur i responsable de les tecnologies digitals, tenint cura 

de gestionar la pròpia identitat digital i el respecte a la dels altres. 

Una vegada analitzats els 16 objectius d’etapa, he cregut interessant destacar en negreta 
aquells conceptes i valors que tenen una vinculació directa amb el tema que s’estudia en 
aquest treball. 

2.2. COMPETÈNCIES BÀSIQUES I ESPECÍFIQUES 
Les competències bàsiques que estableix la LOMCE [1] són: 

● Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia 
● Competència en comunicació lingüística 
● Competència digital 
● Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor 
● Competència d’aprendre a aprendre 
● Competència i expressions culturals 
● Competències socials i cíviques 

D’altra banda, les competències de l’àmbit cientificotecnològic es troben recollides a l’Annex 5 
del Decret 187/2015 [2], que conté el currículum de l’educació secundària obligatòria. Les 
competències específiques que es treballen a l’assignatura de Tecnologia són: 

CB7 - Utilitzar objectes tecnològics de la vida quotidiana amb el coneixement bàsic del seu 
funcionament, manteniment i accions a fer per minimitzar els riscos en la manipulació i en 
l’impacta mediambiental. 

CB8 - Analitzar sistemes tecnològics d’abast industrial, avaluar-ne els avantatges 
personals i socials, així com l’impacta en la salubritat i el medi ambient. 

CB9 - Dissenyar i construir objectes tecnològics senzills que resolguin un problema i 
avaluar-ne la idoneïtat del resultat. 

CB11 - Adoptar mesures amb criteris científics que evitin o minimitzin els impactes 
mediambientals derivats de la intervenció humana. 
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2.3. CONTINGUTS NORMATIUS 
Els continguts de la matèria de Tecnologia de la unitat didàctica de màquines i mecanismes de 
3r d’ESO també es troben recollits a l’Annex 5 del Decret 187/2015 [2]. 

● Anàlisi d’objectes quotidians i construccions simples. 
● Reconeixement de mecanismes emprats per a la transmissió i transformació del 

moviment i anàlisi de la seva funció en diferents màquines. 
● Anàlisi de mecanismes mitjançant aplicacions digitals. 
● Disseny, desenvolupament i avaluació de projectes que incloguin mecanismes i 

associacions de mecanismes per realitzar una funció determinada. 
● Utilització de simuladors per reproduir i entendre el funcionament de mecanismes i 

associacions entre ells, i determinació d’esforços i estabilitat d’estructures. 

2.4. CRITERIS D’AVALUACIÓ NORMATIUS 
Així mateix, l’Annex 5 del Decret 187/2015 [2] també estableix els criteris d’avaluació de la 
unitat didàctica de màquines i mecanismes de 3r d’ESO: 

● Construir un objecte establint un pla de treball organitzat que permeti arribar a una 
solució correcta tenint en compte criteris d’estalvi de recursos i respecte pel medi 
ambient, tot seguint les normes de seguretat de treball amb eines i materials. 

● Utilitzar correctament la simbologia i el llenguatge tècnic. 
● Realitzar presentacions que integrin eines digitals. 
● Reconèixer la font i el tipus d’energia que permet el funcionament de diferents 

màquines. Cercar estratègies d’estalvi energètic. 
● Comprendre i descriure el funcionament i l’aplicació dels diferents mecanismes de 

transmissió i transformació del moviment a partir de l’anàlisi i l’observació d’aquests 
mecanismes en diferents màquines. 

● Dissenyar, construir i simular sistemes de mecanismes que realitzen una funció 
determinada dins d’un projecte tecnològic. 

● Analitzar mecanismes i sistemes de mecanismes mitjançant l’ús de simuladors digitals. 
● Resoldre i identificar problemes tecnològics proposant una solució que ha de passar 

per la recerca d’informació, el disseny, la planificació, el desenvolupament i l’avaluació 
d’aquesta solució. 
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3. DEFINICIÓ I CONTEXT DE L’ESTUDI 

3.1 CONTEXT EDUCATIU 
El centre de referència per a aquest projecte és un centre de titularitat pública on es cursen, de 
manera integrada i dins l’horari lectiu, els ensenyaments d’educació secundària obligatòria, 
batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i superior i curs d’accés a cicle superior (CAS). Institut 
fundat l’any 1980 com a Centre de Formació professional, va ser amb l’entrada de la LOGSE 
[3], quan el centre va ampliar la seva oferta educativa amb Batxillerat i ESO. Actualment és 
l’únic centre que ofereix Formació professional de la comarca. 

El centre es fonamenta en els valors següent: 
- El compromís i la defensa dels principis que inspiren els ensenyaments públics. 
- El pluralisme i la no discriminació. 
- La defensa i la promoció dels valors socials i individuals com la llibertat, el respecte per 

les idees, la convivència pacífica, la defensa dels drets humans i l’atenció per eliminar 
la desigualtat social i la discriminació per raó de gènere. 

- La participació activa dels estudiants en la vida de l’ institut, tot respectant-ne la seva 
autonomia. 

- El treball en grup, la innovació, la cooperació i participació activa dels estudiants 
i de la comunitat educativa en general. 

- Un suport decidit a la causa de la pau. 
- El caràcter obert i integrador amb la comunitat del poble i amb el seu desenvolupament 

humà, cultural, tecnològic i econòmic. 

Per a poder assolir aquests valors,  tenen un pla d’actuació per a l’aplicació del projecte 
educatiu de centre (PEC) que es basa en un seguit d’objectius estratègics:  

★ Millorar els resultats educatius. 
★ Millorar la cohesió social. 
★ Millorar la confiança dels grups d’interès (alumnat, famílies, empreses). 
★ Millorar la imatge del centre.  

Pel que fa a la millora de la cohesió social, l’objectiu serà de qualitat si aconseguim millorar el 
clima de convivència general al centre i reduir l’absentisme i l’abandonament de l’escolarització 
obligatòria. 

3.1.1 CURS I UNITAT DIDÀCTICA 

A 3r d’ESO, segons marca la LOMCE [1], l’assignatura de tecnologia es divideix en 4 blocs: les 
comunicacions, les màquines i mecanismes, les estructures, i la programació d’aplicacions; 
repartits en 36 setmanes lectives.  

A continuació es dóna una possible temporització de les unitats que es treballen durant el curs, 
tenint en compte que les diferents realitats de centres i alumnes poden alterar aquesta 
proposta. 

Taula 1: Unitats didàctiques 3r d’ESO 

UNITATS DIDÀCTIQUES. DURADA I SEQÜÈNCIA D’IMPARTICIÓ DE CLASSES 

Blocs 3r ESO Unitats didàctiques/ Unitats de programació Set. TOTAL 

Estructures 1. Anàlisi d’objectes 1 2 hores 

2. Estructures 5 10 hores 

Màquines i 3. Màquines simples 3 6 hores 
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mecanismes 4. Mecanismes de transmissió i transformació 6 12 hores 

5. Màquines tèrmiques 5 10 hores 

Comunicacions 6. Comunicacions a distància 3 6 hores 

7. Disseny de pàgines web 5 10 hores 

Programació 
d’aplicacions 

8. Programació d’aplicacions 6 12 hores 

9. El mètode de projectes 2 4 hores 

Font: LOMCE [1] 

El bloc de màquines i mecanismes dura un total de 14 setmanes, de les quals se’n dediquen 6 
a la unitat didàctica de mecanismes de transmissió i transformació del moviment; això implica 6 
hores de teoria i 6 hores de pràctica. De les quals, 2 hores de teoria es dediquen a transmissió 
del moviment. 

3.2 ANÀLISI DE NECESSITATS 
A l’hora d’elaborar un projecte d’intervenció com el que ens ocupa, es fa necessària una anàlisi 
de necessitats de la institució per tal de valorar si el projecte pot aportar una solució adequada 
(Morante, 2009).  

Per tal de realitzar l’anàlisi de necessitats primer cal elaborar un pla de recollida d’informació 
com el que es detalla a continuació. 

3.2.1. PLA DE RECOLLIDA D’INFORMACIÓ 
Per a elaborar el pla de recollida d’informació del projecte, els passos a seguir van de més 
general a més específic: 

- La recollida d’informació del PEC, del Pla anual i l’Institut d’Estadística de Catalunya 
(Idescat). 

- L’extracció d’informació del registre de seguiment d’incidències de l’aula de 3r d’ESO. 
- L’obtenció d’informació de primera mà de l’estat actual dels centres de la zona pel que 

fa al coneixement i aplicació de metodologies d’aprenentatge cooperatiu. 
- L’observació directa del funcionament del centre en quant a convivència dins l’aula. 
- Entrevistes informals a una mostra de  l’alumnat de 3r d’ESO. 
- L’opinió en relació a l’aprenentatge cooperatiu i la TGT de la professora de Tecnologia 

de l’institut, classe de 3r en la qual posaré en pràctica l’activitat. 
Els individus subjectes d’anàlisi són: 

- El professorat de secundària obligatòria de la zona del Penedès. 
- La professora de Tecnologia de la classe a la que es du a terme l’activitat. 

3.2.2. PROCEDIMENT D’ANÀLISI 
A continuació es detalla el procediment d’anàlisi tot indicant l’instrument i el col·lectiu objectiu 
del mateix: 

- Recerca de dades estadístiques: Recerca a l’Idescat
1
 per contextualitzar la tipologia 

d’alumnat i famílies que hi ha a la zona. Queda palès la existència de problemes de 
convivència derivats de la gran diversitat cultural i social de l’alumnat. 

- Documents de centre (PEC, Pla anual i registre de seguiment d’incidències): Anàlisi de 
la descripció de la tipologia d’alumnes i la convivència al centre. Perfil d’alumne, tipus 
de conflicte més comuns, absentisme i abandonament de l’ensenyament obligatori. 

                                                                 
1
 http://www.idescat.cat/pub/?id=censph&n=5995&geo=mun:431634 

http://www.idescat.cat/pub/?id=censph&n=5995&geo=mun:431634
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- Enquesta al professorat d’ESO: Per tal de realitzar l’anàlisi de les necessitats del 
projecte que tindrà aplicació directa a un grup d’alumnes de 3r d’ESO, és necessari 
tenir informació sobre l’opinió dels docents de secundària en relació a l’aprenentatge 
cooperatiu. La informació es recull amb una enquesta, utilitzant un formulari de Google 
Drive al que poden accedir mitjançant un enllaç que s’envia per correu electrònic a 
l’equip directiu de cada institut de la zona, i l’equip directiu s’encarrega de reenviar-lo al 
seu professorat. L’enquesta es fa de manera totalment anònima i inclou tot el 
professorat que imparteix ESO. L’enquesta realitzada per un mostra de 62 docents es 
poden consultar els resultats a l’annex 1, així com el format i les preguntes al següent 
enllaç:https://docs.google.com/forms/d/1bm-6XPXDNr4NI8A8w-
zKwGJ1aS6a5y_ESB0p8pHRD54/edit 

- Observació directa del funcionament del centre en quant a convivència dins l’aula: amb 
l’objectiu de conèixer la metodologia utilitzada i la dinàmica de l’aula tant al taller com a 
la classe. 

- Entrevistes informals amb els alumnes de 3r d’ESO: per informar-me sobre la seva 
opinió respecte el clima del centre i de l’aula, i de les expectatives que tenen. 

- Entrevista a la professora de Tecnologia de 3r d’ESO: La professora que em va 
tutoritzar les pràctiques i amb la que vaig poder aplicar les metodologies 
d’aprenentatge cooperatiu, així com activitats fent ús de les tecnologies i la 
comunicació (TIC). 

3.2.3. CONCLUSIONS DE L’ANÀLISI I PUNTS CLAU 
Per una banda, si observem les dades obtingudes de l’Idescat, descobrim que el creixement 
intercensal de les poblacions de la comarca del Baix Penedès des del 2001 fins al 2011 ha 
augmentat al voltant del 50%

2
. Per la qual cosa ha augmentat la diversitat entre l’alumnat i els 

conflictes sorgits d’aquestes diferències. Davant d’aquesta anàlisi està demostrat que 
metodologies com l’aprenentatge cooperatiu resolen millor la gestió d’aules interculturals

3
. 

Els ítems analitzats giren, per una altra banda, entorn a l’aprenentatge cooperatiu, la tècnica 
TGT i les TIC. 

L’anàlisi dels resultats obtinguts mitjançant l’enquesta es pot consultar a l’article que he 
elaborat per l’assignatura d’Innovació docent i iniciació a la recerca educativa d’aquest màster: 
“El aprendizaje cooperativo: ¿Una teoría o una práctica?” (Annex 1), el qual parteix de la 
hipòtesis que els professors i professores dels centres de secundària de la zona del Penedès 
coneixen i posen en pràctica la metodologia de l’aprenentatge cooperatiu com alternativa 
educativa al model curricular tradicional. En resum, els resultats mostren que els docents 
coneixen tècniques d’aprenentatge cooperatiu, sobretot les simples com els grups 
d’investigació i el trencaclosques, però que la majoria utilitzen aquestes tècniques de forma 
esporàdica, especialment per a dinamitzar els crèdits de síntesi, i no com a metodologia d’aula. 
Com a conclusió del treball de recerca realitzat, es demostra que les metodologies docents han 
patit pocs canvis al llarg dels anys, la qual cosa pot ser degut a la falta d’estabilitat al lloc de 
treball, al grau de competència que el docent creu que té sobre el tema, i la que crec més 
rellevant, la mandra del docent al canvi, la por als resultats desconeguts i a la manca de control 
de l’aula, en definitiva, la inseguretat que provoca el deixar d’estar a la zona de confort i control. 

Finalment, pel que fa a l’entrevista amb la professora de Tecnologia, podem concloure la 
necessitat de la utilització de metodologies cooperatives, especialment per a les activitats més 
teòriques, i d’aquesta necessitat va sorgir l’oportunitat de desenvolupar una activitat per als 
alumnes de 3r d’ESO però que pugui ser aplicable a altres cursos i assignatures, escollint la 
tècnica del TGT per a cobrir aquesta necessitat. 

                                                                 
2
 http://www.idescat.cat/pub/?id=censph&n=5995&geo=mun:431634  

3
 COELHO, E. (2005): Ensenyar i aprendre en escoles multiculturals, una aproximació 

integrada. Cuadernos de educación. Barcelona. Horsori. 

https://docs.google.com/forms/d/1bm-6XPXDNr4NI8A8w-zKwGJ1aS6a5y_ESB0p8pHRD54/edit
https://docs.google.com/forms/d/1bm-6XPXDNr4NI8A8w-zKwGJ1aS6a5y_ESB0p8pHRD54/edit
http://www.idescat.cat/pub/?id=censph&n=5995&geo=mun:431634
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3.3 LA IMPLANTACIÓ DE L’APRENENTATGE COOPERATIU 
Per poder canviar la metodologia didàctica tradicional a la metodologia cooperativa s’ha de 
començar poc a poc, és a dir, cal dedicar un temps a conèixer i dominar les regles del que 
comporta el treball cooperatiu. Mai iniciem un joc nou sense un modelatge prervi per part de 
l’expert. 

Una vegada establerta la normativa, es dedicarà una o dos sessions a la setmana, en una 
unitat didàctica o en un tema clarament definit a treballar cooperativament. És millor començar 
aplicant una dinàmica cooperativa amb una tècnica simple  i després combinar-la amb alguna 
tècnica complexa.  

Els equips han d’estar organitzats, el professor/a designa un rol o un càrrec a cada alumne, 
amb les funcions molt concretes i fàcilment observables. Una vegada acabada la sessió es 
revisa el funcionament de l’equip, per a destacar el que funciona bé i anar polint els aspectes a 
millorar. Es recull la valoració tant de la participació individual, com la grupal, com de l’activitat 
en un full o llibreta per aquest ús. 

És important assegurar al màxim l’èxit de l’experiència, que els alumnes percebin clarament els 
avantatges de treballar de manera cooperativa a l’aula.

4
 

 

Figura 1: La implementació de l’aprenentatge cooperatiu 
Font: Laboratori de psicologia. Universitat de Vic. 

 

                                                                 
4
 Pere Pujolàs Maset (2005). Laboratori de Psicopedagogia. Facultat d’Educació. Universitat de 

Vic 
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4. METODOLOGIES DIDÀCTIQUES  

4.1 MARC TEÒRIC 
Un resum dels referents teòrics clàssics del treball en grups cooperatius: els trobem en els 
treballs de Vygotsky (1896-1934), Piaget (1896-1980). 

Perspectiva vygotskiana 

Vygotski (1978) destaca que les funcions mentals i el desenvolupament humà tenen el seu 
origen en les relacions socials. Per ell les habilitats cognitives de l'individu depenen en gran 
mesura del grup en el que es troba immers (punts de vista compartits, cooperació entre 
aprenents...). En aquest sentit, doncs, l'aprenentatge i el desenvolupament intel·lectual sempre 
tindran lloc a partir de la interacció amb els altres. 

En la línia d'aquest enfocament queda clar que en la interacció social l'alumne aprèn a regular 
els seus processos cognitius seguint les indicacions o directrius dels adults i/o persones amb 
les que interactua. 

Perspectiva piagetiana 

Piaget (1970) posa l'èmfasi en la resolució dels conflictes. Per a ell la cooperació entre les 
diferents persones afavoreix la capacitat de dissociar tot allò que és subjectiu del que és 
objectiu, fomentant, d'aquesta manera, els ajustos entre les persones. 

El coneixement, segons la teoria piagetiana, es construeix a partir de la interacció entre la 
persona i l'entorn. Aquesta interacció genera un conflicte entre els esquemes previs ja assolits 
per l'individu i la nova informació que li arriba de l'entorn, amb la qual cosa enriqueix les seves 
representacions mentals (conflicte socio-cognitiu). Al llibre Conversations with Jean Piaget 
(1980), ell diu: "L'educació, per a la majoria de la gent, vol dir tractar de portar el nen a 
assemblar-se al adult típic de la seva societat ... però per a mi, l'educació vol dir fer creadors... 
Cal fer inventors, innovadors no-conformistes" (Bringuier, 1980, pàg. 132). 

L'objectiu d'aquesta interacció sempre serà el d'arribar a un acord o a una resposta comuna 
després de partir de punts de vista moderadament divergents. 

Teoria Social de l'Aprenentatge 

Pels autors d'aquesta teoria (Vygotski, 1978; Piaget, 1970), l'èxit dels individus depèn de l'èxit 
del grup al qual pertanyen, la qual cosa, obliga a crear un "clima de cooperació". 

Quan els individus treballen junts en una tasca nova la seva dependència del grup els motiva a 
esforçar-se per arribar a l'èxit, ja que cada un d'ells arribarà a assolir els seus objectius si, i 
només si l  equip assoleix l  èxit. 

Les relacions entre els alumnes tenen un gran valor educatiu perquè afavoreixen el procés de 
socialització, faciliten l'adquisició de competències socials, fan que es relativitzin els diferents 
punts de vista i, en definitiva, incrementen les aspiracions individuals davant el treball escolar 
possibilitant, alhora, la regulació dels impulsos agressius. 

4.2 L’APRENENTATGE COOPERATIU  
L'Aprenentatge Cooperatiu és un terme genèric usat per referir-se a un grup de procediments 
d'ensenyament que parteixen de l'organització de la classe en petits grups mixtos i heterogenis 
on els alumnes treballen conjuntament de manera coordinada per resoldre tasques 
acadèmiques i aprofundir en el seu propi aprenentatge. Dos autors de referència, David i Roger 
Jonhson (1998), ambdós psicòlegs socials, ho han definit com aquella situació d'aprenentatge 
en la qual els objectius dels participants estan estretament vinculats, de tal manera que 
cadascun d'ells "només pot assolir els seus objectius si, i només si, els demés aconsegueixen 
assolir els seus".  
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Es fonamenta en: 
- Valorar el potencial educatiu de les relacions interpersonals existents en qualsevol grup.  
- Considerar els valors de socialització i integració com eficaçment educatius.  
- L'aprenentatge per desequilibri.  
- La teoria del conflicte sociocognitiu.  
- El increment del rendiment acadèmic. 

Diferències del treball en grup clàssic: 
- La composició dels petits grups.  
- L'organització de la tasca i de les activitats.  
- La distribució de la tasca.  
- La implicació de tots els participants.  
- El grau de control mutu i en les exigències mútues.  

Funcions bàsiques per a la cooperació en l'aprenentatge per part dels alumnes treballant en un 
petit grup cooperatiu: 

- Posar-se d'acord sobre el que cal realitzar.  
- Decidir com es fa i què ha de fer cadascú.  
- Realitzar els corresponents treballs o proves individuals.  
- Discutir els trets d'allò que realitza o ha realitzat cadascú, en funció de criteris 

preestablerts, ja sigui pel professor o pel propi grup.  
- Considerar com es complementa el treball; escollir, d'entre les proves o treballs 

individuals realitzats, aquell que s'adopta en comú, o bé executar individualment 
cadascuna de les parts d'un tot col·lectiu. 

- Valoració en grup dels resultats, en funció dels criteris establerts amb anterioritat. 

Elements bàsics: 
- Interdependència positiva 
- Promoure la interacció cara a cara 
- Donar responsabilitat a cada estudiant del grup 
- Desenvolupar les habilitats del grup i les relacions interpersonals 
- La reflexió sobre el treball del grup. 

Finalment, cal no confondre el treball cooperatiu amb el treball col·laboratiu. El treball 
col·laboratiu és el que atorga a l’estudiant la responsabilitat d’aprendre. No obstant, en aquesta 
situació el treball del professor segueix existint. De fet, la responsabilitat és encara major que 
en el treball cooperatiu donat que és el professor qui ha de dissenyar i articular prèviament les 
activitats, per a que la sessió funcioni. Un exemple de treball cooperatiu és el que promou la 
metodologia de l’aprenentatge basat en projectes (ABP) en la que, prèvia planificació del 
professor, fa que la interdependència dels membres del grup de treball sigui evident, respectant 
els interessos i habilitats de cada un dels integrants i on la responsabilitat davant el producte 
realitzat és de tots els membres de l’equip. A mode d’exemple, en l’article de la Universitat 
Ramon Llull publicat a la revista Aloma (2011, 153-172)

5
 s’explica l’experiència en una aula 

universitària, durant els cursos 2008-2009 i 2009-2010, d’organitzar i experimentar 
l’ensenyament i l’aprenentatge amb un enfocament metodològic interdisciplinari basat en 
l’aprenentatge en equips cooperatius, amb el suport de les Tecnologies de la Informació i de la 
Comunicació (TIC). 

En canvi, el treball cooperatiu el docent dissenya el desenvolupament de la classe, les 
activitats, la seqüència, els temps i els resultats. Són accions intencionades per a l’obtenció de 
resultats. El professor o professora dóna un rol a cada alumne, responsabilitzant-lo d’una part 
de la solució del problema. 

Com a punt en comú entre els dos treballs que els uneix i els ubica lluny de metodologies 
conductivistes és la reflexió, el intercanvi d’idees, la capacitat d’avaluar i jutjar els seus 
resultats; així com també en els dos treballs l’aspecte social, el saber actuar i conviure amb 
altres, és present. 

                                                                 
5
 http://www.raco.cat/index.php/Aloma/article/viewFile/248387/332511 

http://www.raco.cat/index.php/Aloma/article/viewFile/248387/332511
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4.3 FORMACIÓ DELS GRUPS  
El treball cooperatiu es basa en treballar en equip. Els equips o grups poden tenir diferents 
mides, però es recomana que per a un bon funcionament de les activitats els grups estiguin 
constituïts per entre 3 i 5 membres cadascun. No es convenient passar d'agrupaments de 5 
alumnes, ja que la dinàmica de planificació, de discussió, de responsabilitat davant el paper a 
assumir, d'obtenir acords, etc. es fa difícil. 

Començarem parlant de la diferència entre els grups de treball tradicional i els grups 
d’aprenentatge cooperatiu, mitjançant la taula comparativa següent: 

Taula 2. Comparació entre equips de treball cooperatiu i tradicional. 

EQUIP D’APRENENTATGE COOPERATIU 
 

EQUIP DE TREBALL TRADICIONAL 

Interdependència positiva No hi ha interdependència positiva 

Responsabilitat individual No s’assegura la responsabilitat individual 

Habilitats cooperatives directament 
ensenyades 

Habilitats cooperatives espontàniament 
exercides 

Lideratge compartit i repartiment de les 
responsabilitats (organització interna del grup) 

Lideratge generalment nomenat i no es 
reparteixen necessàriament les 
responsabilitats 

Contribució de tots els membres a l’èxit de 
l’equip 

L’èxit de l’equip de vegades només depèn 
de la contribució d’un, o alguns, dels seus 
membres 

Observació i feedback per part del professorat 
a l’equip, que treballa de forma cooperativa 
dintre la classe 

El professor no segueix – o segueix de 
forma  ocasional – el desenvolupament del 
treball en equip (que normalment es duu a 
terme fora de la classe) 

L’equip revisa el seu funcionament i es 
proposa objectius per a millorar-lo 

L’equip no revisa de forma sistemàtica el 
seu funcionament 

Font:  Pujolàs, P. Aprendre junts alumnes diferents. Vic: Eumo, 2002. p. 76. Adaptació de Putman, 1999. 

Amb aquestes característiques el que s’aconsegueix és una major motivació per part de 
l’alumnat i un descens de l’absentisme sense haver de recórrer a penalitzacions per part del 
centre. 

En l’organització dels grups cooperatius és molt important seguir els criteris de heterogeneïtat 
per a la composició dels grups, ja que tota l’escola, i tots els grups classe, són un reflex de la 
diversitat de la societat en la qual està ubicada. I en el cas concret del centre on s’implanta 
aquesta és una característica determinant per a definir l’alumnat, la diferencia racial, cultural i 
ideològica. 

Independentment dels equips o grups, també és interessant formar una Comissió de 
recolzament entre companys, es tracta d’una comissió de la qual formen part, per torns, tots els 
estudiants del grup. L’objectiu d’aquesta comissió, que es reuneix periòdicament, es determinar 
de quina manera es pot donar més recolzament mutu, per a que el grup classe es converteixi 
en una petita comunitat d’aprenentatge cada vegada més acollidora.
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En el següent mapa conceptual, el qual ha estat elaborat a partir de l’escrit “Els grups en 
l’aprenentatge cooperatiu” del professor Joan Domingo (2011), es pot veure resumit quines són 
les característiques dels grups, les diferències entre ells i l’aplicació de cada tipus en funció de 
la necessitat de l’activitat i l’objectiu a assolir. 

 
Figura 2. Mapa conceptual dels grups en l’aprenentatge cooperatiu 
Font: elaboració pròpia 
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4.3.1. ORGANITZACIÓ DEL GRUP COOPERATIU 
Els grups cooperatius necessiten unes normes de funcionament per a que funcionin bé les 
dinàmiques o tècniques cooperatives: 

1. Compartir-ho tot (és necessari demanar permís prèviament). 
2. Demanar la paraula abans de parlar. 
3. Acceptar les decisions de la majoria (democràticament). 
4. Ajudar els companys. 
5. Demanar ajuda quan es necessiti. 
6. No rebutjar l’ajuda d’un company. 
7. Complir les feines que em corresponen. 
8. Participar en tots els treballs i activitats de l’equip. 
9. Treballar en silenci i, quan sigui necessari, parlar en veu baixa. 
10. Complir aquestes normes i fer-les complir als altres. 

 

4.4 LA TÈCNICA “TEAMS GAMES TOURNAMENTS”  
Per dur a terme un aprenentatge cooperatiu es poden utilitzar moltes tècniques sent cadascuna 
més adient en funció de la temàtica o l’objectiu didàctic a assolir a la classe. Una d’elles és el 
teams games tournaments (TGT), la qual he escollit per la seva polivalència a qualsevol àrea, 
ja que funciona bé en el desenvolupament de classes conceptuals més que no pas en les 
procedimentals.  

Aquesta tècnica va ser ideada per De Vries i Edwards (1974), i el seu funcionament és el 
següent:  

o Es formen equips base, heterogenis pel que fa al nivell de rendiment dels seus 
membres, i el professor els indica que el seu objectiu és assegurar-se que tots els 
membres de l'equip s'aprenguin el material assignat.  
Equips heterogenis: 

 
Figura 3. Grups heterogenis 
Font: Laboratori de Psicopedagogia. Universitat de Vic 

o Els membres de l'equip estudien junts aquest material, i una vegada après comença el 
torneig, amb les regles del joc ben especificades. 

o Cada alumne juga en grups de tres o quatre, amb companys d'altres equips que tinguin 
un rendiment similar al seu. Per exemple, en un grup classe de 24 alumnes, amb 6 EB, 
es podrien fer 6 equips de joc, de 4 membres cadascun:  

∙ 2 equips sortits dels 6 alumnes “A” (d’un rendiment més alt)  
∙ 2 equips formats amb els 6 alumnes “B” (d’un rendiment mitjà)  
∙ 2 equips amb els 6 alumnes “C” (d’un rendiment més baix)  

Equips homogenis: 

 
Figura 4. Grups homogenis 
Font: Laboratori de Psicopedagogia. Universitat de Vic 
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o El professor lliura a cada equip un joc de fitxes amb les preguntes sobre els continguts 
estudiats fins al moment en els equips base. 

o Els alumnes de cada equip agafen, un després d'un altre, una fitxa del piló (que està de 
cap per avall), llegeixen la pregunta i la responen. Si la resposta és correcta, es queda 
la fitxa. Si és incorrecta, retorna la fitxa sota el piló.  

o Els altres alumnes poden refutar la resposta del primer (començant pel que està a la 
dreta d'aquest) si creuen que la resposta que ha donat no és correcta. Si el que refuta 
la resposta l’encerta, es queda la fitxa. Si no l'encerta, ha de posar una de les fitxes que 
ja havia guanyat (si en té alguna) sota del piló.  

o El joc finalitza quan s'acaben totes les fitxes. El membre del trio que, al final del joc, té 
més fitxes guanya la partida i obté 6 punts per al seu equip; el que queda segon, obté 4 
punts; i el que queda tercer, 2 punts. En cas d’empat es reparteixen en parts iguals els 
punts dels jugadors que han empatat, és a dir, si el primer i el segon han empatat 
rebran 5 punts cadascú, si empaten el tercer i el quart tindran 1 punt cadascú.  

o Els punts que ha obtingut cada integrant del equip se sumen als que han obtingut els 
seus companys d'equip de base que formaven part d'altres equips de joc. L'equip que 
ha obtingut més punts és el que guanya.  

En aquest joc, tots els membres de cada equip base tenen la mateixa oportunitat d'aportar la 
mateixa quantitat de punts per al seu equip, perquè tots competeixen amb membres d'altres 
equips d'una capacitat similar. Fins i tot, pot donar-se el cas que, en un equip de base, els 
membres amb menor capacitat aportin més punts per al seu equip, perquè han “guanyat” la 
seva partida, que els de més capacitat, els quals poden haver “perdut” la seva partida. 

4.4.1 REGLES DEL JOC TGT 
A. Per començar el joc, cal especificar qui comença. Es pot escollir aleatòriament, per exemple 
el que va néixer últim. Els torns per a jugar segueixen el sentit de les agulles del rellotge. 

B. Per a jugar, cada alumne llegeix la pregunta en veu alta i la contesta d'una de les següents 
dues maneres: 

1. Diu que no sap la resposta i pregunta si un altre jugador la vol respondre. Si ningú vol 
contestar-la, la fitxa es col·loca en l'últim lloc del piló. Si algun jugador la respon, segueix el 
procediment que s'explica més avall. 

2. Respon la pregunta i consulta si algú vol refutar la seva resposta. El jugador que està 
immediatament a la seva dreta té la primera oportunitat de refutar-la. Si no ho fa, el que està 
a la dreta d'aquest pot refutar la resposta. 

a. Si no hi ha cap refutació, un altre jugador ha de verificar la resposta.  
- Si la resposta és correcta, el jugador conserva la fitxa.  
- Si la resposta és incorrecta, el jugador ha de col·locar la fitxa sota el piló.  

b. Si hi ha una refutació i el que la planteja decideix no contestar, es verifica la resposta. 
Si la resposta original és errònia, el jugador ha de col·locar la fitxa sota el piló.  

c.  Si hi ha una refutació i el que la planteja dóna una resposta, aquesta és verificada:  
- Si el que refuta encerta, es queda amb la fitxa.  
- Si el que refuta no encerta i la resposta original és correcta, el que l’ha refutada ha 
de col·locar una de les fitxes que ja havia guanyat (si és que en té una) sota el piló.  
- Si ambdues respostes són errònies, la fitxa es col·loca sota el piló. 

C. El joc conclou quan ja no queden fitxes en el piló. El jugador que té més fitxes és el 
guanyador. 
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5. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ PROPOSADA 

5.1 MATERIAL PER AL PROFESSORAT 

5.1.1 INTRODUCCIÓ 
El professor/a ha de tenir en compte quatre elements didàctics fonamentals per dissenyar el 
procés d'ensenyament - aprenentatge amb la garantia d'assolir les competències, tant les 
específiques com les genèriques: 

1. Definició dels objectius formatius d'aprenentatge de la matèria  
2. Estratègia i metodologia de les activitats d'aprenentatge  
3. Seguiment del procés d'aprenentatge de l'estudiantat  
4. Avaluació de l'aprenentatge de l'estudiantat  

5.1.2 OBJECTIUS D’APRENENTATGE 
Els objectius tenen en compte l’adquisició de coneixements de tipus cognitiu o intel·lectual, 
metodològic, psicomotriu, actitudinal i de valors, afectius i emocionals, i que desenvolupin 
diferents nivells de complexitat: des de conèixer i memoritzar fins crear i construir, passant per 
comprendre, aplicar, experimentar, analitzar, sintetitzar o valorar. 

Els objectius es comuniquen i es comparteixen amb l’alumnat a l’inici de la unitat didàctica per 
fer-los partícips de l’aprenentatge que tot seguit inicien. En un currículum basat en la formació 
en competències, els objectius de les unitats didàctiques integren les competències que es 
volen desenvolupar en el decurs de la unitat. A continuació trobem uns objectius en clau de 
competències, referits a les generals i a les pròpies de la matèria. 

Al final de la unitat didàctica l’alumnat ha de ser competent per… 

Taula 3: Objectius d’aprenentatge 

1 Conèixer els mecanismes bàsics de transformació del moviment, així com les seves 
aplicacions. 

2 Descriure els mecanismes més importants que són presents en les màquines i identificar 
si són de transformació de moviment. 

3 Identificar els diferents factors que caracteritzen les màquines i la seva eficàcia. 

4 Valorar la importància dels mecanismes en el funcionament de màquines d’ús quotidià, i 
la importància de les màquines al llarg de la història i la seva relació amb la tecnologia. 

5 Relacionar la paraula màquina amb enginys que no tenen per què ser elèctrics. 

6 Utilitzar els diferents recursos que ens ofereixen les TIC i Internet com a eines de treball 
habitual així com gestionar, de forma correcta i amb seguretat, la informació, els 
sistemes 
operatius i els programes informàtics adients per a la resolució d’un problema concret o 
per a la representació i disseny d’objectes o processos. 

7 Treballar en equip de forma coordinada, activa, solidària i tolerant. 

8 Expressar i comunicar idees i solucions 

9 Cooperar amb els companys, expressant les idees pròpies i escoltant els demés. 

Font: Elaboració pròpia 
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5.1.3 COMPETÈNCIES BÀSIQUES I ESPECÍFIQUES 
Les competències bàsiques que l’alumne treballarà al llarg de l’activitat són: 

● Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia 
● Competència digital 
● Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor 
● Competència d’aprendre a aprendre 
● Competències socials i cíviques 

 

Les competències específiques de l’assignatura de tecnologia que es tindran en compte són: 

● CB7: Utilitzar objectes tecnològics de la vida quotidiana amb el coneixement bàsic del 
seu funcionament, manteniment i accions a fer per minimitzar els riscos en la 
manipulació i en l’impacta mediambiental. 

● CB8: Analitzar sistemes tecnològics d’abast industrial, avaluar-ne els avantatges 
personals i socials, així com l’impacta en la salubritat i el medi ambient. 

5.1.4 CONTINGUTS I CRITERIS D’AVALUACIÓ DIDÀCTICS 
Continguts: 
a) Conceptuals:  

- Descripció i funcionament de mecanismes de transformació de moviments: cargol 
sense fi, pinyó i cremallera, lleva, biela i manovella. 

- Visió de diferent aplicacions dels mecanismes. 
- Identificació dels elements d’un mecanisme. 

b) Procedimentals: 
- Identificació dels diferents tipus de mecanismes que formen part d’objectes d’ús 

quotidià. 
- Utilització dels diferents tipus de mecanismes i observar-ne el funcionament. 

c) Actitudinals: 
- Acceptació, respecte i valoració crítica vers les activitats pròpies i les dels/les 

companys/es. 
- Valoració de l’eficàcia de les màquines quan se’n fa un ús adequat. 

 

Criteris d’avaluació: 
1. Comprendre i descriure el funcionament i l’aplicació dels diferents mecanismes de 

transformació del moviment a partir de l’anàlisi i l’observació d’aquests en diferents 
màquines. 

2. Cercar,  identificar i seleccionar informació a través de la xarxa. 
3. Ser capaç de fer la feina amb solidaritat i tolerància, tant individualment com en grup. 
4. Usar els recursos TIC de forma responsable i ètica. 

5.1.5 DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT  
A continuació aplicarem el TGT a dues sessions de l’assignatura de tecnologia, aquesta tècnica 
pot ser utilitzada tant a primària com a secundària i és més adient per treballar contingut 
conceptuals que procedimentals. 

Curs: 3r ESO 

Nombre d’estudiants: 32 

Tema:  Concurs TGT sobre ”mecanismes de transformació de moviment”. 

Durada: 2 hores. 

Mida i formació dels grups: Equips base (EB) i equips de joc (EJ). 
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Els EB seran heterogenis, els 32 alumnes de classe es divideixen en 8 grups de 4 persones 
cadascun. Aquests equips estan formats prèviament pel docent, tenint en compte les capacitats 
de cada alumne per tal de formar equips el màxim heterogenis possible en els que es puguin 
complementar i ajudar tots els membres entre ells. 

 
Figura 5. Equips base heterogenis 

Font: elaboració pròpia 

Els grups de joc en canvi seran homogenis, repartits en grups de 4 alumnes, formant un total 
de 8 grups  

∙ 2 equips sortits dels 8 alumnes “A” (d’un rendiment més alt)  
∙ 4 equips formats amb els 16 alumnes “B” (d’un rendiment mitjà)  
∙ 2 equips amb els 8 alumnes “C” (d’un rendiment més baix) 

 
Figura 6. Equips de joc homogenis 
Font: elaboració pròpia 

Materials:  
- Fitxes de preguntes obertes, una per alumne (32u) 
- Fitxes de preguntes tancades, una per grup (8u) 
- Un dispositiu multimèdia per grup com a mínim. 

 
Tasca del grup base:  Tots els membres del EB s’han d’aprendre els continguts. Per tant, cada 
alumne té un rol dins el grup que van rotant un cop acabada l’explicació o bé quan s’arriba al 
temps màxim (10 min.) 
 Rols:  1- Explica el mecanisme estudiat individualment al resta de companys de grup. 
  2- Fa preguntes i demana  aclariments. 
  3- Controla el temps i fa el paper de mediador, si cal. 

4- Pren notes dels continguts més importants. 

Tasca grup de joc: Cada membre ha d’aconseguir el màxim de punts per sumar-los als del 
grup base.  

Rols:  1- Contesta la primera pregunta. 
2- Refuta o contesta la segona pregunta. 
3- Refuta o contesta la tercera pregunta. 
4- Refuta o contesta la quarta pregunta. 

Desenvolupament: 
Prèviament a la sessió TGT, el professor/a explica el funcionament, fa els grups i reparteix les 
tasques de cadascú.  
La metodologia del TGT es basa en formar grups heterogenis, en aquest cas de 4 estudiants, 
els quals han de buscar informació i compartir-la entre ells. Per a la recerca, aprofitant els 
principis de la tècnica del trencaclosques, es dividiran la matèria de la sessió en quatre parts, 
una per cada individu, repetint la mateixa distribució a la resta d’equips base:  

a) pinyó-cremallera  
b) cargol-femella 
c) biela-manovella  
d) lleva 
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Per a realitzar la recerca es donen una sèrie de preguntes obertes per reflexionar sobre el 
funcionament dels mecanismes a mode de guia, a partir d’aquestes l’alumnat busca la 
informació per omplir-les. Aquesta activitat de recerca es durà a terme a casa. 

PREGUNTES OBERTES: 

a) Pinyó-cremallera 
● Quins elements necessites per construir un mecanisme de pinyó-cremallera? 
● Com el faríeu funcionar? Hi ha un element motriu? És un sistema reversible? 
● Com podeu saber si us encaixa el pinyó amb la cremallera? Poseu un exemple. 
● Digueu 3 aplicacions en les que s’utilitzi aquest mecanisme.  

b) Cargol-femella 
● Quins elements necessites per construir un mecanisme de cargol-femella? 
● Com el faríeu funcionar? Hi ha un element motriu? És un sistema reversible? 
● Com podeu saber quina distància avança el cargol al enroscar-lo a la femella i quantes 

voltes ha de donar? Poseu un exemple. 
● Digueu 3 aplicacions en les que s’utilitzi aquest mecanisme.  

c) Biela-manovella  
● Quins elements necessites per construir un mecanisme de biela-manovella? 
● Com el faríeu funcionar? Hi ha un element motriu? És un sistema reversible? 
● Com podeu saber la velocitat mitjana del pistó? Poseu un exemple. 
● Digueu 2 aplicacions en les que s’utilitzi cada un dels dos mecanismes. 

 

d)     Lleva 
● Com funciona una lleva? 
● Digueu 2 aplicacions en les que s’utilitzi aquest mecanisme.  
● Quins elements necessites per construir una lleva? 

 
Un cop feta la recerca i entès els continguts trobats (poden consultar al professor sempre que 
calgui), s’ajunta tot l’equip base i cada alumne explica a la resta del grup la seva part. Així ho 
fan tots els alumnes per torns fins que s’ha explicat tot el tema. Un cop tot l’EB entén tot el 
temari, junts donen resposta a unes preguntes tancades sobre els 4 mecanismes. Aquestes 
preguntes són les que posteriorment hauran de respondre al concurs. 

PREGUNTES TANCADES: 

1. Quins són els elements que composen el pinyó-cremallera? 
2. Quin mecanisme trobem en un tamboret de l’aula taller? 
3. Quin mecanisme trobem en un motor de 4 temps? 
4. Quin mecanisme fa servis un llevataps? 
5. Quin mecanisme trobem en un trepant de columna? 
6. Quin mecanisme trobem en un serjant? 
7. Quin mecanisme trobem en un gat mecànic? 
8. El moviment de la cama d’un ciclista a quin mecanisme equival? 
9. Quan mesura el pas d’una roda dentada de diàmetre d = 10 cm i z = 28 dents? 
10. Poden engranar un pinyó de z = 47 dents i diàmetre d = 30 cm amb una cremallera de 

pas p = 2cm? 
11. Quantes voltes completes s’ha de fer amb un tornavís per introduir un cargol 1 cm a la 

paret si el seu pas és de 0,5 mm? 
12. Quin tipus de moviment fa una cremallera? 
13. Quin és l’element motriu d’un mecanisme biela-manovella? 
14. Com es transforma el moviment d’un cargol a una femella? 
15. En un mecanisme biela-manovella, en quin moviment es transforma el moviment 

circular de la manovella quan passa al pistó? 
16. Què delimita el tipus de moviment de la lleva? 
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RESPOSTES: 

1. Barra dentada (cremallera) i roda dentada (pinyó) 
2. Cargol-femella 
3. Biela-manovella 
4. Pinyó-cremallera 
5. Pinyó-cremallera 
6. Cargol-femella 
7. Cargol-femella 
8. Biela-manovella 
9. 1,12 cm 
10. Si 
11. 20 voltes 
12. Lineal 
13. És reversible, per tant ho poden ser els 2 
14. El moviment passa de lineal a circular 
15.  En lineal o rectilini 
16. El perfil del disc 

El professor va de grup en grup observant el procés i si hi ha algun problema hi intervé per 
ajudar. 

Quan tots els grups han respost totes les preguntes i s’han assegurat que tots els membres del 
grup han entès el funcionament de tots els mecanismes de transformació del moviment, es fan 
grups de 4 (un de capa EB) homogenis en quant a capacitats de l’alumne. Una vegada tots els 
equips de joc disposen d’un dispositiu mòbil es comença el torneig. 

Per a jugar, cada alumne llegeix la pregunta en veu alta i la contesta d'una de les següents 
dues maneres: 
 

1. Diu que no sap la resposta i pregunta si un altre jugador la vol respondre. Si ningú vol 
contestar-la, es polsa el botó Següent pregunta per passar a una altre pregunta. Si algun 
jugador la respon, canvia l’usuari de la pregunta seleccionant el nom del que contestarà (per 
exemple, Jugador equip 1 per Jugador equip 2) i segueix el procediment que s'explica més 
avall. 

2. Respon la pregunta i consulta si algú vol refutar la seva resposta. El jugador que està 
immediatament a la seva dreta té la primera oportunitat de refutar-la. Si no ho fa, el que està 
a la dreta d'aquest pot refutar la resposta. 

a) Si no hi ha cap refutació, un altre jugador ha de verificar la resposta.  
- Si la resposta és correcta, el jugador guanya un punt.  
- Si la resposta és incorrecta, el jugador no guanya cap punt.  

b) Si hi ha una refutació i el que la planteja decideix no contestar, es verifica la resposta. 
Si la resposta original és errònia, el jugador no aconsegueix cap punt.  

c) Si hi ha una refutació (es canvia l’usuari per poder puntuar) i el que la planteja dóna 
una resposta, aquesta és verificada:  

- Si el que refuta encerta, guanya un punt.  
- Si el que refuta no encerta i la resposta original és correcta, el que l’ha refutada perd 
un punt (si és que en té un).  
- Si ambdues respostes són errònies, ningú guanya cap punt.  

El joc conclou quan ja s’han respost les 16 preguntes. Es fa una classificació en funció dels 
punts guanyats, el jugador que ha aconseguit més punts és el guanyador, i per tant aporta 6 
punts al seu EB, el segon aporta 4 punts al EB, el tercer 2 punts i el quart 0 punts. Un cop 
repartits els punts, es dissolen els EJ i cada membre torna al seu EB amb els punts guanyats. 
Finalment es sumen tots per veure quin és l’EB guanyador i cada grup fa la seva coavaluació. 
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Els últims 10 minuts a l’aula es dediquen a respondre l’autoavaluació de la sessió de manera 
individual, i a través del moodle cada alumne penja la seva, d’aquesta manera es reflexiona 
sobre els temes que es poden millorar per a les següents activitats d’aprenentatge cooperatiu. 

Temporització: 
Sessió prèvia: 

- Presentació del tema i els continguts per part del professor/a: 5’ 
- Formació de grups base i indicacions generals del professor/a: 5’ 
- Reunió del grup base i repartició de tasques per alumnes: 10’ 
- Cerca d’informació per part del alumnes (a casa) 

Sessió 1: 
- Explicació a la resta d’EB de la informació trobada per cada alumne: 10’x4 = 40’ 
- Debat sobre el material per a assegurar la major comprensió i resposta a les preguntes 
tancades entre tots: 20’ 

Sessió 2: 
- Reunió dels equips de joc i dur a terme el concurs pregunta-resposta: 30’ 
- Tornar als EB, sumar els punts aconseguits per cada membre: 10’ 
- Coavaluació en EB: 10’ 
- Autoavaluació individual: 10’ 

 

Criteri d’èxit: Els concursants han d’encertar la majoria de les preguntes i estar atents a les 
dels companys/es per poder refutar-les en el cas de no ser correctes, per tant, han de prestar el 
màxim d’atenció i saber-se els continguts. 

Interdependència positiva: Al formar part d’un equip, la resposta que dóna el company és 
important per tot l’equip, per tant, els components de l’EB han d’estudiar junts i ajudar-se a 
entendre els continguts per a que tots sàpiguen la resposta correcta i poder guanyar el concurs,  
quan l’explicació és entre iguals s’estableix un llenguatge més equiparat que millora la 
comprensió

6
. 

Exigibilitat/responsabilitat individual: Durant el torneig, cada membre dels equips base 
concursa contra altres membres d’un altre equip base cadascú, i té la responsabilitat d’encertar 
el màxim de preguntes per a poder aportar una alta puntuació al seu EB. 

Habilitats socials en joc: El lideratge és compartit en tot moment ja que durant el joc li tocarà 
a un membre del grup base, respondre les preguntes sense suport de la resta de l’equip, 
refutar, prendre decisions i exposar les respostes i raonaments propis al companys de joc dels 
altres grups.  

Reflexió sobre el treball del grup: A través de la fitxa de coavaluació l’equip reflexiona sobre 
el seu funcionament manifestant allò que ha fallat i es pot millorar per a properes vegades, així 
com el que s’ha fet bé. Per altra banda, a nivell individual, cada alumne fa una autoavaluació 
per reflexionar sobre la seva aportació al grup i el funcionament d’aquest.  

Risc de l’activitat: En primera instància podria haver-hi problemes si hi ha estudiants que no 
van a classe el dia de l’activitat, ja que no tindran puntuació d’aquest tema. També pot ser que 
algun dels estudiants es negui a treballar en grup, i no aporti punts al grup base de manera 
voluntària. 

3.1.6 INTERVENCIÓ DOCENT 
Donem a continuació algunes pautes per ajudar a la utilització del mètode TGT descrit. La 
primera vegada que es vulgui fer ús de la TGT cal que el docent prevegi un temps per  explicar 
les regles del joc i poder fer un modelatge de la tècnica. Si el docent ho veu convenient abans 
d’aplicar-la a la U.D. es poden fer assajos en exercicis més simples. 

                                                                 
6
 DE LA CERDA TOLEDO, M. (2013). Per una pedagogia d’ajuda entre iguals. Barcelona: Graó. 
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En aquesta tècnica el professor/a deix de ser el transmissor dels continguts i desenvolupa un 
paper més facilitador, organitzador i vehiculador del coneixement..., per tant, ha: 

● D'especificar clarament els objectius a aconseguir 
● De prendre una sèrie de decisions prèvies 
● D'explicar la tasca i la interdependència 
● De supervisar l'aprenentatge 
● D'intervenir per recolzar (no massa aviat) 
● D'avaluar l'aprenentatge 
● D'ajudar-los a determinar el nivell d'eficàcia dels funcionaments del grup 

El professor/a per adoptar aquest rol nou de manera eficaç ha de: 
● Saber molt bé com organitzar els grups cooperatius 
● Dissenyar prèviament les classes cooperatives 
● Diagnosticar els problemes que poden tenir alguns alumnes i intervenir-hi per 

augmentar el grau d'eficàcia. 
● Regular la intervenció docent en tot moment. 

5.1.7 SEGUIMENT DEL PROCÉS D’APRENENTATGE  
Per a seguir el procés d’aprenentatge dels alumnes durant el desenvolupament de l’activitat 
realitzada amb una metodologia cooperativa com és el TGT, es fan una sèrie d’avaluacions i 
reflexions tant per part dels propis alumnes com del docent. 

L'avaluació condiciona totalment el procés d'aprenentatge: "diguem com avalues i et diré què 
aprenen els teus alumnes"

7
. L'avaluació és, així doncs, un element indispensable dins el mateix 

procés d'aprenentatge de l'estudiant i, en conseqüència, s'ha de dissenyar, més que com un 
element de judici del professorat, com una eina d'ajuda i de millora a l'estudiant dins del procés 
d'aprenentatge. 

L'avaluació ha de reflectir el procés mitjançant el qual l'alumnat va aprenent i, a més, ha 
d'ajudar a fer que progressi al llarg d'aquest procés, de manera que li permeti corregir els errors 
a temps. És a dir, el mètode ha de canviar perquè l'avaluació sigui coherent amb els objectius 
d'aprenentatge i proporcioni retroacció (feedback) constructiva respecte a la manera com 
progressa l'estudiant. 

5.1.8 AVALUACIÓ 
Els criteris d’avaluació o rúbriques ens permeten valorar com s'ha dut a terme l'activitat i afirmar 
que l'activitat s'ha fet d'acord amb els nivells d'assoliment preestablerts. Permeten valorar el 
desenvolupament de les competències definides a través dels objectius que s'han d'assolir i, 
d'aquesta manera, permeten objectivar el procés

8
. Si l'alumnat sap quin és el nivell de qualitat 

esperat, és més fàcil que ho faci bé i alhora permet que sigui el mateix alumnat el que s'avaluï 
(autoavaluació i coavaluació). Aquests criteris de qualitat concreten encara més els objectius 
d'aprenentatge o competències, i l'alumnat els ha de conèixer des de l'inici del curs. 

A continuació s’especifiquen els mecanismes que es tenen en compte per avaluar l’activitat 
realitzada, la nota resultarà de la mitjana de tots els mecanismes. 

1. Coavaluació i autoavaluació: 
En aquest apartat es proposa com a eines per a integrar la visió de l’estudiant sobre el seu 
procés i el seu resultat final, que cada alumne valori l’aportació personal i la dels companys de 
grup. 

                                                                 
7
 Struyven, K., Dochy, F. i JANSSENS, S. (2005). Students Perceptions about evaluation and 

assessment in Higher Education: A review. Assessment and Evaluation in Higher Education, 
30(4), 325-341. 
8
 L’avaluació en el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), Desembre 2008. 

Monografics ICE   
<https://www.ice.upc.edu/ca/innovacio-docent/publicacions_ice/arxius/2_avaluacio.pdf> 
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Es dissenya una pauta per a l’autoavaluació i la coavaluació entre iguals en els equips de 
treball cooperatiu, per obtenir informació sobre la valoració individual, tant en el procés com en 
el producte final de cada grup. 

Pauta coavaluació: 

Taula 4: Fitxa coavaluació 

Nom de l’equip:   Curs: Grup: 

Distribució dels càrrecs: 

Com ha funcionat el nostre equip   Cal millorar  Bé Molt bé 

1.- Cadascú ha exercit les tasques que li pertocaven    

2.- Tots/es hem après sobre el contingut    

3.- Hem utilitzat el temps adequadament    

4.- Acabem la feina dins el temps previst    

5.- Ens ajudem els uns als altres    

6.- Cadascú ha complert el seu compromís    

 

Què és el que fem especialment bé? 

 

En què hem de millorar? 

 

Valoració global: (negativa / positiva / molt positiva) 

Pauta autoavaluació: 

Taula 5: Fitxa autoavaluació 

Evidències de participació Sí No A vegades 

Aporto idees, suggeriments i propostes a l’equip.       

Escolto els altres.       

Accepto les idees i propostes dels companys/es.       

Planifico les tasques junt amb els companys/es.       

Accepto les tasques que em pertoquen.       

Em faig responsable de la meva feina.       

Ajudo els companys/es en la seva feina.       

Anoto a l’agenda els compromisos o el treball a realitzar.       

Accepto les correccions que em fan els companys/es.       
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2. Observació directa de l’alumne/a: s’avaluarà l’actitud dia a dia amb l’interès i el bon 
comportament (valorar, ser crític, etc) de l’alumne mitjançant una rúbrica, de la qual s’informarà 
a l’alumnat abans d’iniciar l’activitat. 

Taula 6: Rúbrica 

RÚBRICA Excel·lent (4) Notable (3) Suficient (2) Insuficient (1) 

Fer grups 

Li és igual amb quin 
company, ja que 
considera que tothom 
pot fer aportacions 
interessants 

Sempre busca 
companys 
treballadors o 
molt amics 

Busca grups per 
xerrar i fer sarau 

No vol treballar 
en grup 

Aprendre 
dels 
companys 

Escolta i pregunta el 
que no entén 

Escolta però no 
sempre participa 

Escolta però diu 
tonteries i no 
participa 

No té 
predisposició a 
escoltar 

Aportació 
d’idees 

S’implica escoltant i 
discutint, per generar 
una bona idea entre 
tots 

Fa propostes, 
encara que 
algunes siguin 
improvisades 

Li costa fer 
propostes, espera 
que els altres en 
facin primer 

No aporta 
idees, no 
participa 

Respecte 

Respecte sempre el 
torn de paraula i el 
demana quan vol fer 
una aportació 

Normalment 
respecte el torn 
de paraula 

A vegades 
respecte el torn de 
paraula 

Talla els 
companys quan 
estan parlant  

Rol dins del 
grup 

Té un rol definit i el 
desenvolupa de forma 
efectiva 

Té un rol 
assignat però no 
està clarament 
definit  

Té un rol assignat 
però no n’és 
conscient 

No fa cap 
esforç per 
desenvolupar el 
seu rol 

Aplicació 
TIC 

Excel·lent 
manipulació de l’App 
TGT 

Utilitza l’App TGT 
de forma 
correcta 

Es perd en el 
transcurs del 
concurs 

No entén el 
funcionament 
de l’App TGT 

Treball 
autònom 

Aporta més 
informació de la 
requerida 

Aporta tota la 
informació 
requerida 

Aporta quasi tota 
la informació 
requerida 

No aporta cap 
informació 

Coneixeme
nts 
demostrats 

Profunda comprensió 
del tema 

Bona comprensió 
del tema 

Demostra 
comprensió parcial 
del tema 

Poc o cap 
coneixement 
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5.2. MATERIAL PER A L’ALUMNAT 

Les taules i fitxes que venen a continuació són el material que s’entrega directament a l’alumnat 

per a realitzar l’activitat de forma ordenada. 

a) Bastida: Fitxes de preguntes obertes per guiar la recerca d’informació de l’alumnat, una 
per cada alumne: 
 

Taula 7: Fitxes preguntes individuals 

Pinyó-cremallera 

Quins elements necessites per construir un mecanisme de pinyó-cremallera? 

 
 
 

Com el farieu funcionar? Hi ha un element motriu? És un sistema reversible? 

 
 
 

Com podeu saber si us encaixa el pinyó amb la cremallera? Poseu un exemple. 
 

 
 
 

Digueu 3 aplicacions en les que s’utilitzi aquest mecanisme 

 
 
 

 

Cargol-femella 

Quins elements necessites per construir un mecanisme de cargol-femella? 

 
 
 

Com el farieu funcionar? Hi ha un element motriu? És un sistema reversible? 

 
 
 

Com podeu saber quina distància avança el cargol al enroscar-lo a la femella i quantes voltes 
ha de donar? Poseu un exemple. 
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Digueu 3 aplicacions en les que s’utilitzi aquest mecanisme.  

 
 
 

Biela-manovella  

Quins elements necessites per construir un mecanisme de biela-manovella? 

 
 
 
 

Com el farieu funcionar? Hi ha un element motriu? És un sistema reversible? 

 
 
 
 

Com podeu saber la velocitat mitjana del pistó? Poseu un exemple. 

 
 
 
 

Digueu 2 aplicacions en les que s’utilitzi aquest mecanisme. 

 
 
 
 

 

Lleva 

Quins elements necessites per construir una lleva? 

 
 
 

Com funciona una lleva? 

 
 
 

Digueu 2 aplicacions en les que s’utilitzi aquest mecanisme.  
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b) Preguntes tancades que han de respondre tot l’equip base junt: 

Taula 8: Fitxa preguntes de grup 

Quins són els elements que composen el pinyó-cremallera? 

 

Quin mecanisme trobem en un tamboret de l’aula taller? 

 

Quin mecanisme trobem en un motor de 4 temps? 

 

Quin mecanisme fa servis un llevataps? 

 

Quin mecanisme trobem en un trepant de columna? 

 

Quin mecanisme trobem en un serjant? 

 

Quin mecanisme trobem en un gat mecànic? 

 

El moviment de la cama d’un ciclista a quin mecanisme equival? 

 

Quan mesura el pas d’una roda dentada de diàmetre d = 10 cm i z = 28 dents? 

 

Poden engranar un pinyó de z = 47 dents i diàmetre d = 30 cm amb una cremallera de pas p = 

2cm? 

 

Quantes voltes completes s’ha de fer amb un tornavís per introduir un cargol 1 cm a la paret si 

el seu pas és de 0,5 mm? 

 

Quin tipus de moviment fa una cremallera? 

 

Quin és l’element motriu d’un mecanisme biela-manovella? 

 

Com es transforma el moviment d’un cargol a una femella? 

 

En un mecanisme biela-manovella, en quin moviment es transforma el moviment circular de la 

manovella quan passa al pistó? 

 

Què delimita el tipus de moviment de la lleva? 
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c) Concurs desenvolupat mitjançant l’eina App inventor com a aplicació mòbil. A continuació es 

mostren la successió de pantalles: 

1. Inici del joc: quan els 4 membres de 
l’equip estan apunt polsen el botó jugar. 

2. 1a pregunta, dirigida al jugador 1: 
 

 
 

 

3. 1a pregunta pel jugador 2, en el cas que 
no la sabés respondre o fos refutada, es 
polsa sobre el requadre taronja i es canvia 
de jugador/ usuari 

4. 1a pregunta pel jugador 3: 
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5. 1a pregunta pel jugador 4: 6. 2ª pregunta pel jugador 1: 

 
 

 

7. 2a pregunta, pel jugador 2: 8. 2a pregunta, pel jugador 3: 
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9. 2a pregunta, pel jugador 4: 10. 3a pregunta, pel jugador 1: 

 

 

 

11. 3a pregunta, pel jugador 2: 12. 3a pregunta, pel jugador 3: 
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13. 3a pregunta, pel jugador 4: 14. 4a pregunta, pel jugador 1: 

 
 

 

15. 4a pregunta, pel jugador 2: 16. 4a pregunta, pel jugador 3: 
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17. 4a pregunta, pel jugador 4: 18. Recompte, on es veu la classificació i els 
punts guanyats per cada jugador. 

 
 

 

Figura 7: Aplicació mòbil TGT 
Font: elaboració pròpia mitjançant l’eina informàtica App Inventor 
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6. RESULTATS I CONCLUSIONS 

6.1 RESULTATS  

Els resultats de l’aplicació de la tècnica del TGT per assolir els continguts de la sessió de 
mecanismes de transformació del moviment es valora mitjançant un estudi DAFO, el qual s’ha 
dut a terme a partir de l’observació directa del grup classe durant la sessió i en base a les 
coavaluacions i autoavaluacions fetes per l’alumnat. 

Debilitats 
● Falta de formació sobre el treball cooperatiu, en especial sobre el TGT 
● Professorat poc implicat en el canvi metodològic 
● Falta de temps 
● Problemes amb la connectivitat del centre (Internet) 

 

Amenaces 
● Ratio professorat - alumnat inadequat 
● Falta de formació per part del professorat en TIC 
● L’ús continuat d’aquesta tècnica (TGT) pot resultar monòton per als alumnes 
● Absentisme escolar 

 
Fortaleses 

● Actituds d'implicació i d'iniciativa activa de l’estudiant en el procés d’aprenentatge 
● Motivació per la tasca 
● Aprenentatge centrat en l’alumnat 
● Procés participatiu 
● Desenvolupament personal de l’habilitat per escriure i parlar amb claredat 
● Grau de comprensió del que es fa i del perquè es fa 
● Volum de treball realitzat 
● Qualitat del mateix 
● Grau de domini de conceptes 
● Reducció de l’abandonament dels estudis 
● Promou l’aprenentatge independent i autodirigit, la perspectiva crítica 
● Ajuda a elevar el rendiment de tots els alumnes 
● S’aconsegueix un nivell superior de raonament i pensament crític 
● Ajuda a establir relacions positives més solidàries entre els alumnes 
● Valoració de la diversitat 
● Cohesió, esperit d' equip 

Oportunitats 
● Foment de l’aprenentatge cooperatiu 
● Repte metodològic 
● Autonomia d’aprenentatge 
● Comunitats digitals per a compartir material 
● Formació tant de l’alumnat com del professorat 
● Incentiu per a la millora de la qualitat educativa del centre 
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6.2 CONCLUSIONS 
En primer lloc, voldria indicar que gràcies a la realització d’aquest treball he pogut posar en 
pràctica molts dels coneixements adquirits durant el Màster. Ha estat una excel·lent oportunitat 
per a revisar, acabar d’assimilar i integrar l’aprenentatge adquirit durant aquest curs, molts dels 
quals havia assolit de forma superficial donada l’allau de les noves experiències i demandes 
d’atenció provocades per un intens dia a dia durant el Pràcticum. 

En segon lloc, indicar que he abordat aquest TFM de la mateixa manera com demanem als 
alumnes que abordin la seva pròpia creació de coneixement: vaig detectar una necessitat o 
problema, vaig fer recerca per obtenir el material base necessari, d’entre aquest vaig triar 
raonadament el que considerava més adient, i he proposat una solució en forma d’activitat, 
proporcionant-ne la seva documentació. 

Aquesta manera de procedir ha estat molt enriquidora a nivell personal, ja que sense disposar 
de coneixements previs sobre la tècnica del TGT, he pogut crear i documentar un recurs que, 
mitjançant la metodologia del treball cooperatiu, pot millorar l’aprenentatge de l’alumnat. Aquest 
recurs està dissenyat per a la unitat didàctica de màquines i mecanismes, però la base pot 
extrapolar-se a qualsevol altre àrea o nivell, només cal canviar les preguntes i respostes. 

En el treball que s’ha exposat l’activitat que es mostra per realitzar a l’assignatura de 
Tecnologia de 3r d’ESO s’utilitza una metodologia d’aprenentatge cooperatiu i integra les TIC 
en el seu desenvolupament, assolint així la competència bàsica digital, la social, la d’aprendre a 
aprendre, entre d’altres. 

L’activitat s’ha dissenyat tenint en compte el context del centre educatiu de referència, el qua l 
és en el que he realitzat el Pràcticum. L’objectiu és introduir a poc a poc activitats on es treballi 
en grups cooperatius en els quals l’alumnat s’apoderi del seu propi aprenentatge i augmenti la 
seva motivació, i on el professorat pugui detectar els beneficis d’aplicar metodologies 
didàctiques diferents a les “tradicionals”. 

En aquest treball s’han donat les eines necessàries per tal de poder dur a terme l’activitat. Se 
n’han indicat els continguts, els objectius, la temporització, els criteris d’avaluació i els materials 
i recursos necessaris per a la seva realització. 

A partir de l’activitat plantejada en aquest treball se’n poden dissenyar moltes altres, amb 
l’objectiu d’arribar a canviar el model curricular tradicional per un model educatiu innovador. 
Crec que l’aposta per al canvi de model queda justificada mitjançant alguns estudis i 
investigacions que avalen que l’aprenentatge cooperatiu: 

- És una eina imprescindible que genera pràctiques inclusives (informe AEDEE, 2003) 
- És una metodologia amb moltes potencialitats educatives (Bond i Castagnera, 2006; 

EADSNE, 2003; Terpstra i Tamura, 2008) 
- Té grans avantatges: clima més favorable per al aprenentatge, facilita la participació 

activa, potencia l’aprenentatge de tots els continguts (Pujolàs, 2011) 
 

Finalment, per concloure, considero que s’ha assolit el doble objectiu que es proposava aquest 
Treball Final de Màster:  

1. Crear un material didàctic utilitzant una tècnica d’aprenentatge cooperatiu mitjançant un 
dispositiu digital que millori l’assoliment dels continguts per part dels alumnes, creï un 
bon clima d’aula i atengui a la diversitat. 

2. El recurs creat serveix tant per a l’assignatura de tecnologia, com per a qualsevol altre 
assignatura o temari. 
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d'aprenentatge cooperatiu i les dificultats per estendre'l en el sistema educatiu, així com 
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ACRÒNIMS 

AEDEE Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación Especial 

CAS Curs d’Accés a cicle Superior 

DAFO Debilitats, Amenaces, Fortaleses, Oportunitats 

EADSNE European Agency for Special Needs and Inclusive Education 

EB Equip Base 

EJ Equip de Joc 

ESO Educació Secundària Obligatòria 

PEC Projecte Educatiu de Centre 

UD Unitat Didàctica 

TFM Treball Final de Màster 

TGT Teams Games Tournament 

TIC Tecnologies de la Informació i la Comunicació 

 

 

 

 


