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RESUM 
 

En aquest treball es dissenya una activitat dins del Mòdul Professional 8, Seguretat i Higiene en la 
Manipulació d’Aliments, en el context del Cicle Formatiu de Grau Mig, Elaboració de Productes 
Alimentaris. En aquesta proposta d’activitat es pretén que els alumnes estudiïn el sistema de traçabilitat 
implantat en una planta de producció fictícia considerant que la traçabilitat és una part important dins 
del que és l’Anàlisi de Perills i Punts Crítics de Control (APPCC) que es fa en una empresa alimentària, 
per tal de garantir la seguretat del producte acabat. Aquest estudi es farà a través del material de suport 
elaborat pel docent, i fent ús de metodologies d’aprenentatge actiu en el desenvolupament de l’activitat, 
essent el docent el guia durant tot el procés. És esperable que els estudiants interioritzin el concepte 
de traçabilitat en relació a seguretat alimentària, i reflexionin a través de la interrelació de conceptes 
que hauran de portar a terme per tal d’avançar en el procés tot potenciant-ne el seu pensament crític. 
En el treball s’elabora tot el material bàsic de suport que resulta necessari perquè l’estudiant pugui 
conèixer el funcionament d’una planta d’elaboració així com posar en pràctica l’activitat, que té una 
durada total de quatre sessions de seixanta minuts cadascuna. També es descriuen les sessions, la 
metodologia i els instruments  avaluatius en relació als Resultat d’Aprenentatge i les competències a 
treballar.  
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1. INTRODUCCIÓ 
 

1.1 Evolució del sistema educatiu a l’Estat Espanyol 
 

Les successives lleis de regulació de sistema educatiu han anat evolucionant cap a models que 
pretenen convertir a l’estudiant en el centre de l’aprenentatge, no obstant això, l’aplicació a la pràctica 
d’aquestes lleis no es porta a terme en bona part dels centres educatius, ja que en molts d’ells es 
segueix utilitzant la revisió expositiva o magistral com a metodologia única en impartició. 
 
És obvi que l’educació ha anat evolucionant, i tot i donar la sensació de que Espanya està en constant 
reforma educativa des de fa 200 anys, només en són tres, les reformes que realment s’han dut a 
terme i que mencionarem als següents punts. Els objectius de fer lleis ha estat donar respostes a la 
realitat que vivia en cada moment la societat, no obstant això, el sistema educatiu no aconsegueix 
avançar al ritme de la societat. Personalment, crec que potser les successives retallades en inversió 
sobre el sistema educatiu en són una de les causes. Sigui pel motiu que sigui, ens trobem davant 
d’un sistema educatiu que està desfasat de la societat, que no progressa en paral·lel, i que en la 
meva opinió, necessita ser modificat, s’ha d’adequar a la realitat que ens envolta i ho ha de fer a 
través de la introducció de forma gradual, interrelacionada i global de metodologies actives 
d’aprenentatge. 
 
Va ser entrat ja el segle XX quan arriba el que es coneix com a Pla Professional de 1931, el qual a 
part de modificar continguts de l’educació, modifica metodologies de manera que els continguts 
s’havien anat substituint successivament per una priorització de les didàctiques curriculars, amb 
l’objectiu primordial de promoure l’esperit crític de l’estudiant. Però aleshores esclata la guerra civil, 
provocant que la situació social esdevingui caòtica i essent l’església qui assumeix el poder sobre el 
sistema educatiu (San Román Gago, 2013). 

 
1.2 Anàlisi de la legislació Espanyola en l’àmbit educatiu i metodologies d’aplicació 

 
Tal com defensa De Puelles Benítez (2008), malgrat sembli que a Espanya s’està en constant 
reforma educativa, en els últims doscents anys, han estat només tres les reformes que s’han fet 
efectives: la del 1970 que volia adequar el sistema educatiu a una societat molt canviant, la LOGSE 
de 1990, i la LOE de 2006. 
 
Per tal d’entendre l’evolució del sistema educatiu a l’Estat Espanyol a nivell legislatiu, es fa un repàs 
de les aportacions o canvis que s’han realitzat a cada reforma duta a terme des de l’època de la 
transició fins a l’actualitat focalitzant-ho en les metodologies d’ensenyament que s’assenyalen a cada 
reforma legislativa. És a partir de l’any 1982, quan el PSOE (Partido Socialista Obrero Español) 
arriba al poder a través de les eleccions generals, que van aprobar les quatre lleis orgàniques 
bàsiques que regulen el sistema educatiu espanyol juntament amb la Constitució. 
 
- LOGSE. LEY ORGÁNICA 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema 

Educativo 
 

La LOGSE és la tercera llei que s’aprova en matèria d’educació després de la derogació de la LGE 
(Ley General de Educación del 1970) 
 
És en la LOGSE per primera vegada, en el seu Títol Preliminar, on s’introdueix el concepte 
construccionisme (en punts posteriors d’aquest document es parlarà d’aquest concepte) en el marc 
de les metodologies d’aprenentatge en l’àmbit educatiu fent referència al fet que els estudiants han 
d’aprendre a través de “metodología activa que asegure la participación del alumnado en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje” (LOGSE, 1990). 
 
Aquesta definició es concreta en punts posteriors de la llei, aplicant-se als diferents nivells 
educatius: 

- Educació Secundària Obligatòria, i en referència a la metodologia d’aprenentatge dels estudiants: 
“La metodología didáctica en la educación secundaria obligatoria se adaptará a las características 
de cada alumno, favorecerá su capacidad para aprender por si mismo y para trabajar en equipo y 
le iniciará en el conocimiento de la realidad de acuerdo con los principios básicos del método 
científico” (LOGSE, 1990). 
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- A Batxillerat: “la metodología didáctica del batxillerato favorecerá la capacidad del alumno para 
aprender por si mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos apropiados de 
investigación. De igual modo subrayará la relación de los aspectos teóricos de las materias con 
sus aplicaciones prácticas en la sociedad” (LOGSE, 1990). 

- A Formació Professional: “la metodología didáctica de la formación professional específica 
promoverá la integración de contenidos científicos, tecnológicos y organizativos. Asimismo, 
favorecerá en el alumno la capacidad para aprender por sí mismo y para trabajar en equipo” 
(LOGSE, 1990). 
 

En aquesta reforma, s’incideix de manera molt clara i directa en la necessitat d’una modernització 
de l’educació, a través de modificar les metodologies d’aprenentatge, les quals volen despertar 
l’esperit crític de l’estudiant. Es passa d’un currículum més tancat (de l’antiga LGE -Ley General de 
Educación-) a un de més obert, incorporant entre d’altres, mecanismes de control com són els 
documents d’un centre educatiu, en definitiva hi ha un progressiva burocratització del sistema (San 
Rommán Gago, 2013). 

 
- LOCE. Ley Orgáncia de Calidad de la Educación o Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre 

 
Aquesta llei va ser promulgada durant el segon govern de l’expresident José María Aznar, no obstant 
això, no es va arribar a aplicar degut a produir-se un canvi de govern. 
 
L’objectiu principal de la LOGSE va ser establir una educació de qualitat per tothom. Implanta els 
diferents itineraris formatius a 3r i 4t ESO, i entre d’altres, incorpora programes d’iniciació 
professional. 
 
I tal i com queda reflectit en les següents línies, en el desenvolupament de llei orgànica, es recull en 
diversos punts la voluntat d’introduir noves metodologies d’aprenentatge a les aules als diferents 
nivells educatius, així: 

- Per Educació Secundària Obligatòria, en referència a la metodologia d’aprenentatge diu que “Els 
mètodes pedagògics en l’educació secundària obligatòria s’han d’adaptar a les característiques 
dels alumnes, han d’afavorir la capacitat per aprendre per si mateixos i per treballar en equip i 
promoure la creativitat i el dinamisme, i han d’integrar els recursos de les tecnologies de la 
informació i de les comunicacions en l’aprenentatge. Els alumnes s’han d’iniciar en el coneixement 
i l’aplicació dels mètodes científics” (LOCE, 2002). 

- Pel que fa a Batxillerat, menciona que “La metodologia en el batxillerat ha d’afavorir la capacitat 
de l’alumne per aprendre per si mateix, per treballar en equip i per aplicar els mètodes pedagògics 
apropiats de recerca. De la mateixa manera ha de procurar la relació dels aspectes teòrics de les 
diferents assignatures amb les seves aplicacions pràctiques” (LOCE, 2002). 
 

És important destacar el fet que en la pròpia llei queda reflectida la importància rellevant que tenen 
els continguts de les diferents assignatures per poder aprovar-les (a diferència del que s’havia estat 
recalcant des dels anys posteriors a la Guerra Civil) més que no pas l’aprenentatge dels alumnes, la 
qual cosa, tal i com es defensa en el treball “Necesidad de un cambio en el sistema educativo a partir 
del aprendizaje basado en proyectos” (autora: Maider Goñi Galindo)”, intrínsecament implica que la 
LOCE d’alguna manera pretenia o defensava la impartició de classe magistral, aquella en què 
l’estudiant esdevé un subjecte passiu en el seu procés d’aprenentatge, i en la que són més 
importants els resultats obtinguts que el camí que s’ha seguit per obtenir-los. 

 
Per tant, pel que s’acaba de mencionar, s’incorre en una contradicció ja que la llei en el seu 
desenvolupament, tal i com es menciona anteriorment, defensa la introducció de metodologies 
actives en els diferents nivells educatius. 
 
- LOE. Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de Mayo 

 
Aquesta llei vol aconseguir estabilitzar el sistema educatiu de la manera més qualitativa i equitativa 
a nivell social (de Puelles Benítez, 2008). 
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Tal i com podem veure a continuació, la LOE, en el seu desenvolupament, inclou la intenció 
d’introduir metodologies didàctiques actives als diferents nivells: 

- Pel que fa a l’Educació Secundària Obligatòria: “Los centros elaborarán sus propuestas 
pedagógicas para esta etapa desde la consideración de la atención a la diversidad y del acceso de 
todo el alumnado a la educación común. Asimismo, arbitrarán métodos que tengan en cuenta los 
diferentes ritmos de aprendizaje de los alumnos, favorezcan la capacidad de aprender por sí 
mismos y promuevan el trabajo en equipo” (LOE, 2006). I continua fent referència al 
desenvolupament de competències bàsiques per desenvolupar mètodes actius a l’aula: “En esta 
etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo de las competencias 
básicas y se fomentará la correcta expresión oral y escrita y el uso de las matemáticas. A fin de 
promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la práctica docente de todas 
las materias” (LOE, 2006). 

- Pel que fa a Batxillerat: “Las actividades educativas en el bachillerato favorecerán la capacidad 
del alumno para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos de 
investigación apropiados.” 
 

La LOE obre el camí a que es fomentin metodologies didàctiques adaptables als diferents ritmes 
d’aprenentatge dels alumnes, per tant s’entén que es dóna major importància al camí que es fa per 
arribar a l’objectiu més que no pas als resultats, i en conseqüència, que a diferència de la LOCE, en 
aquest cas, l’exposició magistral no és la única opció, fomentant que l’estudiant pugui construir el 
seu aprenentatge. 

 
- LOMCE. Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa 
 

La LOMCE o “llei Wert” és una de les lleis d’educació que més repercussió ha tingut a nivell social 
per diferents causes. Una de les més impactants va ser la incorporació d’un examen o “revàlida” a 
tres moments de l’itinerari educatiu: 6è primària, 4t ESO i Batxillerat. Aquesta necessitat del Minsiteri 
d’introduir aquesta tipologia d’avaluació a l’educació, prové de la necessitat de voler disminuir la taxa 
d’abandonament de l’escola en etapes molt primerenques, juntament amb la necessitat de millorar 
el nivell del sistema educatiu espanyol que segons enquestes de referència està molt devaluat. 

 
El fet, però, és que aquest tipus d’avaluació, és força il·lògic si és té en consideració per exemple, 
que si l’objectiu que es pretén és avaluar l’assoliment de continguts per part de l’estudiant gairebé a 
curs finalitzat, el marge de maniobra és gairebé nul per tal de detectar els problemes, analitzar-los i 
proposar millores. D’altra banda, hi ha la possibilitat que el docent planifiqui el curs focalitzant-se cap 
a la superació aquella prova final la qual cosa li pot dificultar centrar-se exclusivament en el procés 
d’aprenentatge personalitzat del seu estudiant; procés, d’altra banda que ha estat corroborat per 
molts estudis d’investigació didàctica i pedagògica que respon a les necessitats de l’alumnat essent 
una estratègia molt satisfactòria i motivant per l’estudiant (Pérez Ángel, 2013). 

 
Així mateix, aquest procés d’aprenentatge individual, com s’està referint, és absolutament antagònic 
amb tal proposta d’examen competitiu, ja que evidentment no es considera en cap cas l’evolució que 
ha fet l’estudiant durant el curs ni cap particularitat que pugui tenir d’aquest. Si bé és cert, tal i com 
refereix el professor Díez Gutiérrez: “La evaluación es necesaria. Pero otro modelo de evaluación. 
Ha de ser integral (que analice todos los factores que intervienen) del sistema educativo y que no 
pierda el carácter formativo (orientada a la mejora)” i segueix “En la educación, y más aún en la 
obligatoria, la evaluación debe tener una función formativa, de ayuda al aprendizaje”. 

 
La LOMCE considera que l’aprenentatge s’ha d’adequar a una societat que està en continu canvi, 
per això considera que és bàsic pel sistema educatiu simplificar el currículum per tal que l’alumnat 
adquireixi unes sòlides competències bàsiques (LOMCE, 2013). 
A l’igual que la LOE, la LOMCE aposta per l’assoliment d’unes competències bàsiques i d’altra banda 
necessàries perquè l’estudiant es desenvolupi a nivell personal i professional, però aquesta voluntat 
podria semblar contradictòria amb el fet que simultàniament es vulgui implantar un examen de 
revàlida com ja s’ha mencionat, on s’avalua l’assoliment de continguts, donant per tant rellevància 
principal als resultats, fomentant la classe expositiva o magistral i per tant desmarcant-se d’aquell 
model metodològic de didàctiques actives que probablement motivaria a l’alumne, despertaria el seu 
sentit crític i en conseqüència contribuiria a reduir la taxa d’abandonament dels estudis, fet que per 
altra banda, és contemplat com a un dels objectius principals en aquesta mateixa llei orgànica (en el 
seu preàmbul).  
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1.3 Educació tradicional 
 

Tal i com descriu Cavazos (2013), el que s’entén per educació tradicional es remunta al segle XVIII 
amb el sorgiment de l’escola com a institució, on allò que s’ensenya a l’escola és el coneixement 
que ha anat adquirint successivament la humanitat, i el vehicle per comunicar aquests coneixements 
és el docent, el qual d’una banda els seus coneixements transmesos als estudiants són considerats 
com veritats absolutes i d’altra banda les matèries que imparteix estan absolutament desvinculades 
del context tan històric com social que viu l’estudiant. 
 
Si bé és cert, que al llarg dels anys ha evolucionat la manera d’ensenyar als estudiants en l’àmbit 
escolar. El que es coneix com a educació tradicional la pedagogia ho defineix com a conductisme 
en aplicació a aquell model d’educació que entén l’aprenentatge de l’estudiant com un procés 
memorístic dels continguts donats a classe, i mecànic, considerant positiu el fet que com més 
informació retingui l’estudiant millor resultat obtindrà en ser avaluat a través dels exàmens teòrics. 
 
Així, Estrada (2011), defineixen a la seva ressenya el conductisme afirmant que: “El paradigma 
conductista se ocupa del estudio de la conducta observable, es decir, desde el mundo de lo aparente. 
La concepción de la enseñanza es bajo la perspectiva de la reproducción, la copia literal de los 
“saberes” del docente. “ 
 
El model conductista es sustenta bàsicament en dos tipus d’aprenentatge: en el primer, un estímul 
inicial provoca en l’organisme una resposta constant a través de la seva associació amb un fet 
determinat. El segon tipus d’aprenentatge es desenvoluparia a través de càstigs i premis, és a dir, es 
castigarien les conductes no desitjades i es premiarien les conductes que sí que ho són (Watson, 
1913; Puga, 2013). 
 
En aquesta mateixa línia, Estrada (2011) diu que: “El aprendizaje es concebido como la evidencia 
donde el alumno adquiere, incrementa o reproduce un repertorio conductual, para lo cual es 
necesario utilizar procedimientos como el reforzamiento y, en algunas ocasiones, el castigo”. 

 
Segurament aquestes tècniques o procediments descrits d’aprenentatge s’apliquen a l’aula 
constantment formant part del dia a dia dins del model educatiu que vivim. A nivell d’exemple, es 
podria dir que quan s’apliquen sancions per mal comportament a l’aula el que s’està fent és reforçant 
un càstig. O de forma contrària, quan l’estudiant realitza una feina ben feta i el docent la premia en 
públic o en privat, en aquest punt s’està premiant a l’estudiant ja que d’alguna manera se l’està 
motivant perquè continuï amb el seu aprenentatge. Molt lligat a aquest últim exemple, quan en una 
aula el docent provoca la intervenció de l’alumnat i elogia (per tant premia) públicament aquells que 
intervenen al mateix temps està desvaloritzant (per tant castigant) a aquells que no han intervingut. 
També, mencionar un altre exemple que il·lustra el primer tipus d’aprenentatge en què se sustenta 
el conductisme explicat anteriorment: el soroll del timbre. Aquest sona abans d’anar a l’esbarjo, de 
manera que  està associat inequívocament per l’estudiant d’aquesta manera, tant és que el professor 
no hagi acabat d’explicar o comentar el que sigui, probablement l’alumne ja estarà desconnectat de 
l’aprenentatge (Estrada, 2011). 

 
El rol de l’estudiant en un model d’escola tradicional basat en models conductistes, es podria definir 
com a aquell en què l’estudiant compleix a la perfecció les ordres encomanades pel docent, esdevé 
una persona absolutament passiva i és el docent qui té el control, el paper central a l’aula (Estrada, 
2011). S’entén doncs, que l’estudiant assoleix nivells de comprensió molt bàsics, a nivell d’exemple: 
podran perfectament memoritzar les taules de multiplicar però és probable que no les sàpiguen 
aplicar a un problema pràctic, no podran fer-ne una extrapolació a la vida real, és a dir, no hi ha una 
interiorització del contingut, si no només una reproducció d’aquest. 
 
En termes generals, la relació de l’alumne amb el docent i l’empatia existent entre aquests, és 
gairebé inexistent; i que l’estudiant evolucioni més o menys a l’aula depèn del docent i intrínsecament 
de la metodologia d’aprenentatge que aquest utilitza a l’aula, la qual resulta ser gairebé de forma 
exclusiva, de transmissió de coneixements del docent a l’estudiant, impartició merament expositiva 
o magistral (Estrada, 2011). 
 
En el proper apartat, es menciona de forma més exhaustiva la rellevància real de la relació existent 
entre el docent i l’ estudiant. 
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Figura 1: Classe expositiva. 
Font: shutterstock.com 

 
Tradicionalment, hi ha alguns autors que refereixen desavantatges en la impartició de classes 
exclusivament magistrals. Així per exemple, Bados (1999), menciona que hi ha diversos problemes 
que apareixen amb freqüència derivats de la realització de classes merament expositives. Entre 
d’altres es consideren els següents: 

- Que la transmissió de la informació sigui l’únic objectiu amb què s’ha plantejat la classe. 

- Donar per suposat que l’alumne/-a té coneixements adquirits que realment no té. 

- Classes en les quals l’estudiant no és el subjecte actiu del procés d’aprenentatge 

- Falta d’estimulació de l’interès dels estudiants des de l’inici de la classe. No s’introdueix la classe 
d’una manera motivant per l’alumne/-a. 

- No s’utilitza material de suport per fer la classe, o en cas que se’n utilitzi no és l’adient. 

- S’estableix poca relació amb els alumnes, el docent resulta poc empàtic. 

- No es gestiona correctament la participació dels alumnes a l’aula de manera que pel docent resulta 
complicat obtenir un feedback sobre l’assimilació de les matèries per part dels estudiants. Per 
aquest mateix motiu no pot saber com els estudiants valoren les seves imparticions (Bados, 1999). 
 

En aquesta mateixa línia, Videla (2010) menciona que  no s’han trobat evidències en investigació que 
justifiquin l’aportació pedagògica que té la impartició magistral. No obstant això, hi ha arguments a 
favor i en contra. D'entre els primers es destaca la motivació del professor que imparteix, el fet que hi 
hagi professors que comuniquin especialment bé essent aquests molt ben valorats pels seus alumnes. 
Com a argument en contra de la impartició magistral, es menciona el fet que els docents al tenir el 
seu criteri personal pel que fa a com aprenen els estudiants, no consideren que cadascun d’ells com 
a persones diferents que són, aprenen de manera diferent (Videla, 2010) 

 
Malgrat el que s’acaba de mencionar, entenc que en diferents moments, en el transcurs d’una 
activitat desenvolupada a través de mètodes no merament expositius, és necessària la intervenció 
del docent, sigui per clarificar conceptes, per redireccionar el procés d’aprenentatge de l’estudiant o 
bé per qualsevol altre motiu que el docent consideri convenient.  

 
1.4 Model d’aprenentatge actiu 
 
A nivell legislatiu, tal i com s’ha mencionat en punts anteriors, la LOGSE fou la primera llei que va 
incloure el constructivisme en l’educació espanyola, fent referència al fet que a l’estudiant se l’ha 
d’ensenyar partint d’una “metodología activa que asegure la participación del alumnado en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje” (LOGSE, 1990). Existeix una corrent pedagògica que defensa 
que l’estudiant ha de ser el protagonista del seu propi aprenentatge o el que és el mateix, el 
construccionisme, aquell coneixement que l’individu va desenvolupant a mesura que va interactuant 
amb el medi que l’envolta i així va construint el seu aprenentatge de manera progressiva (Baró, 
2011). 
 
Un dels primers autors en fer referència al constructivisme va ser l’autor suís Jean Piaget, (1967), 
citat per Sadurni, (2009), amb la seva teoria sobre el coneixement. Per Piaget el coneixement en el 
ser humà no s’origina a través d’una percepció passiva de l’individu amb el món, sinó que aquest, 
des de la seva infantesa inicia progressivament una construcció del coneixement a través de la seva 
interacció i interès constant, amb la realitat que l’envolta. Aquest interès i curiositat de l’individu en 
interrelacionar-se amb el món provocarà que generi unes estructures mentals que li permetran 
desenvolupar el coneixement a mesura que va evolucionant (Sadurni, 2009). 
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A part de Piaget, hi ha altres autors que relacionen el construccionisme al coneixement i 
aprenentatge, entre d’altres l’autor rus Semyonovich Vigotsky, 1988 (citat a Videla, 2010). 
 
Aquest, a diferència de Piaget, considera que l’individu des de la seva infantesa s’ha de 
contextualitzar culturalment a la societat en què viu, i ha d’interaccionar amb aquesta, ja que de 
forma contrària no serà possible per ell desenvolupar el seu procés d’aprenentatge i per tant la seva 
intel·ligència (Vigotsky,1988 citat a: Papahiu i Pinya, 2004). 
 
En la mateixa línia, Baró (2011), l’aprenentatge és un procés constructiu intern que es es veu afavorit 
per la interacció social del subjecte i que té com a base el fet de prendre consciència de la realitat 
que s’està vivint. 

 
I tal com menciona Ausubel (1978), perquè hi hagi un coneixement constructiu, hi ha d’haver un 
aprenentatge significatiu, és a dir, que perquè una persona pugui aprendre i ser reflexiva, ha de ser 
capaç de relacionar els coneixements previs amb aquell coneixement nou, de manera que, les idees 
han de poder ser relacionades, de fet, si això no succeeix, aquell individu no aprendrà, ja que si no 
es poden relacionar conceptes, es memoritzaran els nous, i la memorització en cap cas implica 
aprenentatge perquè no dóna oportunitat de que l’estudiant reflexioni (Ausubel, 1978). 
 
1.5 Relació docent – grup classe 
 
En el constructivisme, el docent esdevé un guia constant que estableix objectius, i motiva als 
estudiants sense ser l’eix central de l’aprenentatge (Videla, 2010).  
 
Perquè el procés d’aprenentatge sigui un èxit el docent ha de buscar estratègies que motivin a 
l’estudiant de manera que aquest desperti el seu interès en aquella matèria i comprengui els 
continguts (Garcia et al., 2014). 
 
D’altra banda, Bahoslavsky, (1986), citat per Garcia, et al., (2014) menciona que el professor establirà 
més o menys vincles amb els seus estudiants en funció de com desenvolupi la seva funció docent, és 
a dir, el tarannà del professor juntament amb el fet de com imparteix la classe és fonamental tant per 
l’aprenentatge acadèmic que assoliran els seus alumnes sinó també, en com aquests aprendran a 
sociabilitzar-se tant a l’aula com a l’escola. 
 
Seguint en aquesta línia, i d’acord amb la meva visió després de la impartició de les 180 hores de 
pràctiques, puc fer esment del que vaig ser testimoni pel que fa a la relació docent-grup classe. 
Després d’estar amb diversos grups, vaig comprovar que les interaccions entre ells eren força 
diferents.  
 
En el primer dels grups hi havia una professora amb un gran coneixement de la matèria, no obstant 
això, el seu tarannà li dificultava poder solucionar petits conflictes que sorgien a l’aula amb els seus 
alumnes. 
 
En un segon grup, hi havia una professora amb un gran domini de la matèria i amb un tarannà autoritari 
però que alhora se sabia posar al nivell de l’estudiant, de manera que les sessions resultaven més 
disteses, i en cas d’haver algún conflicte a l’aula el sabia gestionar sense incidents. 

 
I per últim, un tercer grup, en el qual la relació docent-grup clase era excel.lent, probablement perquè 
a part de tenir un gran domini de la matèria que impartia, la docent tenia una inmensa empatia amb 
cadascun dels seus alumnes, així com un gran esperit motivador. Evidentment, la retroacció de 
l’alumnat envers la docent també era excel.lent. 
 
En la meva opinió, la relació docent-grup classe del tercer grup descrit és la perfecte per tal 
d’aconseguir que la gestió d’aula esdevingui òptima. 
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1.6 Evidències empíriques  
 
Hi ha estudis experimentals que demostren que l’ensenyament no basat íntegrament en la transmissió 
de coneixements milloren la interiorització de conceptes per part de l’estudiant, i per tant, el seu 
aprenentatge (Poh, Swenson i Picard, 2010; Crouch i Mazur, 2001).  

 
En aquesta línia, es fa menció d’una investigació que va ser dirigida per Rosalind Picard, l’any 2010. 
En ella es reflexa com un estudiant 19 anys després de ser monitoritzat al llarg d’una setmana durant 
les 24 hores del dia (a través d’un dispositiu col·locat al canell esquerra que li registrava l’activitat del 
sistema nerviós simpàtic), aquest reflectia pics de més o menys activitat en funció de la tasca que 
estava realitzant en cada moment. Així per exemple, al desenvolupar tasques més actives com són 
fer els deures, estudiar o fer un examen presentava pics d’activitat més elevada del seu sistema 
nerviós simpàtic, mentre que quan l’estudiant estava mirant la televisió o en estat relaxat, la freqüència 
i amplitud de les ones registrades baixava així com quan estava rebent la classe magistral (Poh, 
Swenson i Picard, 2010). 
 
També Mazur (2009) , experimenta en primera persona el que succeeix als seus alumnes universitaris 
al ser receptors de les seves classes impartides a través de metodologies exclusivament basades en 
tècniques magistrals pròpies d’un gran orador. I el fet és que obtenia molt bons resultats, ja que 
aconseguia d’una banda, grans resultats acadèmics dels seus alumnes, i d’altra banda que aquests 
assistissin contents i motivats a les seves classes. Aparentment tot resultava positiu. No obstant això, 
el Dr Mazur motivat per saber com els estudiants interioritzaven els conceptes transmesos a l’aula i 
consolidaven el procés d’aprenentatge, va decidir modificar o variar la manera que tenia de plantejar 
els problemes als seus estudiants, i va ser en aquest moment quan se’n va adonar que quan aquests 
tenien que extrapolar a la realitat del món que els envolta, els problemes, tenien grans dificultats per 
poder aplicar-los. 
 
De manera que va arribar a la conclusió que el mètode tradicional expositiu o magistral no permetia 
aprendre als seus alumnes independentment que obtinguessin bons resultats en ser avaluats i 
assistissin optimistes i motivats a l’aula. Aquest fet va provocar que el professor hagués de pensar la 
manera de reoganitzar la metodologia d’ensenyament per tal de fer més eficient l’aprenentatge dels 
seus alumnes, i així va sorgir la instrucció per parells (Mazur, 2009). 
 
La instrucció per parells (Crouch i Mazur, 2001) és una metodologia per aplicar a l’aula, a través de 
la qual els estudiants aprenen, tot centrant-se en conceptes bàsics que es presenten a l’aula i 
discutint- ho amb els seus companys. En ella, el professor planteja una pregunta en relació a un 
concepte i els estudiants tenen un temps (1 o 2 minuts) per pensar individualment en la resposta i 
donar-la al professor. Seguidament, els estudiants han de discutir la resposta donada al professor 
amb els companys que tenen al voltant, i sempre argumentant, han d’intentar convèncer els uns als 
altres de que la seva resposta és la correcta. 
 
Els estudiants individualment hauran de tornar a donar resposta a aquella pregunta plantejada 
inicialment. Finalment, el professor donarà el feedback en relació a les respostes donades pels 
alumnes i explicarà de forma clara i concisa la resposta correcta (Crouch i Mazur, 2001). 
 
Aquest mètode descrit es va desenvolupar de forma experimental al llarg de deu anys a la Universitat 
de Harvard, dins la disciplina de la física, tot i poder-se extrapolar a altres àmbits. L’estudi va concloure 
que en general la resposta dels estudiants a aquesta metodologia d’aula va resultar positiva tot i haver 
aquells estudiants més reticents a ser ensenyats de manera diferent a com ho havien estat 
tradicionalment, és a dir, a través de classes merament expositives (Crouch i Mazur, 2001). 
 
Com s’acaba de veure, en el camp de la neurociència també hi ha estudis experimentals on queda 
palès que les classes merament transmissores de coneixement converteixen a l’estudiant en un 
subjecte poc motivat i passiu. 
 
Hi ha diverses propostes o metodologies actives per fer que l’estudiant esdevingui actiu dins de l’aula, 
aquestes, volen promoure l’aprenentatge significatiu explicat anteriorment, són metodologies que es 
focalitzen en un aprenentatge basat en l’experiència tot construint un coneixement en contextos reals 
de manera que es desenvolupa la capacitat crítica i reflexiva de l’estudiant. A la pràctica, aquestes 
metodologies actives normalment s’acostumen a combinar entre elles (Díaz Barriga, 2003). 
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Algunes d’aquestes són (Díaz Barriga, 2003): 

- Aprenentatge basat en la solució de problemes reals 
 

- Mètode del cas 
 

- Aprenentatge basat en projectes 
 

- Pràctiques d’aprenentatge situades en escenaris reals 
 

- Treball cooperatiu 
 

- Aprenentatge fent ús de noves tecnologies d’informació i comunicació 
 

Una de les propostes participatives més conegudes, estructurades i avaluades és l’Aprenentatge 
Basat en Projectes (ABP) (Videla, 2010). L’ABP, va començar a Canadà al 1960 difonent-se 
posteriorment pel món. En aquesta metodologia es treballa en grup, hi ha cooperació, 
retroalimentació, responsabilitat de l’estudiant (Videla, 2010). 
 
Diversos autors són els que defineixen aquesta metodologia d’aprenentatge, per exemple, Garcia 
(2015) diu que: “el fundamento básico de la propuesta consiste en fundamentar el aprendizaje de los 
alumnos y las alumnas en el trabajo individual y en el trabajo de grupo (cooperativo) a través del 
análisis de situaciones o problemas próximos a la vida real y profesional…” 
 
Si bé és cert, el mètode permet treballar a grups d’alumnes que tenen habilitats diferents així com 
estils d’aprenentatge. Els alumnes, els quals desenvoluparan cadascun un rol dins del procediment, 
hauran de treballar de forma col·laborativa entre ells per resoldre un problema que sel’s haurà 
plantejat a l’inici.  
 
Aquest tipus de treball permet que els estudiants treballin de forma autònoma essent el professor un 
guia que està en supervisió contínua de l’evolució del projecte (Lindemann & Tippelt, 2001). 

 
L’ABP es desenvolupa en les següents fases (Lindemann & Tippelt, 2001): 
1. Informar: els estudiants han de recopilar informació per solucionar el problema que els ha estat 

plantejat. 
 

2. Planificar: elaborar el pla de treball, com es treballarà, i quins mitjans es faran servir. En aquesta 
etapa s’ha definir el rol que tindrà cada component del grup. 

 

3. Decidir: el grup ha de decidir quina estratègia seguirà per solucionar el problema plantejat, i per 
fer això es veuran obligats a prendre una decisió conjunta. En aquest punt interactuaran amb el 
docent per tal de discutir sobre l’estratègia que han decidit adoptar. 

 

4. Realització del projecte: aquesta és l’etapa on l’estudiant bàsicament es dedica a  experimentar  
i a investigar. L’estudiant treballarà autònomament segons el rol que se li va assignar a l’etapa de 
planificació. 

 

5. Controlar: els alumnes fan un autocontrol sobre allò que han fet segons el que s’havia projectat 
a l’inici; I així poder passar a la següent fase, la valoració. 

 

6. Valoració i reflexió (i avaluació): en aquesta fase, el docent dóna el feedback a tots els grups, 
no  només sobre el producte obtingut sinó sobre tot el procés: rendiment que han tingut els 
estudiants durant el treball, les dinàmiques que s’han establert de grups. Aquesta reflexió serveix 
tant pels estudiants com pel docent, ja que d’aquesta manera sabrà com ha de planificar projectes 
que vagi a proposar en el futur.  
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2. DEFINICIÓ I CONTEXT DEL PROBLEMA 
 

Aquest Treball de Final de Màster, neix, en primer lloc, de l’interès que em genera, com a futura 
docent, el fet de trobar les eines necessàries per motivar els alumnes, i en conseqüència, per 
desenvolupar el seu esperit crític i potenciar la seva reflexió. 

 
Tal i com s’ha mencionat anteriorment, probablement no existeixi una única fórmula vàlida per poder 
aplicar a l’aula i segurament és necessària la intervenció del docent amb petites introduccions 
magistrals per clarificar conceptes o simplement per fer de guia, no obstant això, i sense ànim de 
generalitzar, com a ex-alumna de secundària, puc exemplificar el que implica ser estudiant d’un 
sistema educatiu basat majoritàriament en metodologies instruccionistes, on l’estudiant és un 
subjecte merament passiu que bàsicament memoritza continguts i fins i tot conceptes -que en molts 
casos s’obliden tan ràpid com s’han après-, i en moltes ocasions sense haver-los interioritzat, i no 
obstant això, obté qualificacions molt bones al ser avaluat.  

 
Podria corroborar el desgast a nivell psicològic que aquest fet esmentat  genera a mesura que passa 
el temps, i el sistema utilitzat a l’aula que en teoria vol potenciar l’aprenentatge de l’estudiant ,no 
varia, amb l’agreujant, però, del que implica l’increment en la dificultat del currículum amb el pas dels 
cursos. 

 
L’esmentat en el paràgraf anterior, es tradueix en molts casos, i sota el meu punt de vista, en 
mancances importants en l’assoliment de competències bàsiques, que a la pràctica, en la fase adulta 
i en un entorn professional poden resultar potencialment limitants per la persona i pel seu 
desenvolupament en l’àmbit laboral i en certs casos, personal. De la mateixa manera entenc que per 
motivar a l’estudiant se li ha de poder demostrar la importància que té per ell la realització d’una 
tasca determinada, ha de saber el perquè ha d’emprendre una determinada acció. Ha de poder 
creure’s que pot desenvolupar una determinada feina per ell mateix afavorint així la seva autonomia 
i seguretat en ell mateix. 
 
L’activitat que es descriu en aquest TFM s’engloba dins de l’àmbit de la indústria alimentària. En 
aquest sector i concretament en el camp de la tecnologia alimentària, es descriuen estudis on 
s’apliquen diferents metodologies actives per tal de col.locar a l’estudiant al centre del seu 
aprenentatge. 

 
En un d’aquests estudis, queda reflectit com la metodologia centrada en ABP, en aplicació a un curs 
d’introducció als aliments, aconsegueix que els estudiants cooperin per demostrar diverses habilitats 
com són: obtenir resultats de més qualitat, saber comportar-se de manera professional i aprendre a 
treballar amb els companys, així com també despertar el seu interès i motivació (Willard i Duffrin, 
2006). 
 
Altres metodologies utilitzades a l’aula dins d’aquest sector per exemple, en cursos de preparació 
d’aliments, passen per incorporar i potenciar  la comunicació oral dels estudiants per mitjà 
d’exposicions orals. Aquestes exposicions  en primer lloc es farien entre els membres del grup de 
treball, i posteriorment a tots els companys de l’aula. En aquest cas, l’estudiant assolirà una millor 
habilitat en la comunicació oral i una millor interiorització del contingut, pel fet d’haver d’explicar-ho 
als companys (Reitmeier, Svendsen i Vrchota, 2004). 
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3. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ PROPOSADA 
 

3.1 Objectiu 
 

Considerant el que ha estat exposat fins ara, es pot  dir que l’objectiu principal d’aquest Treball 
Final de Màster és: 

 
- Dissenyar i desenvolupar una proposta d’activitat amb metodologies d’aprenentatge actives en què 

l’alumne esdevé el subjecte actiu del procés i on s’engloben conceptes estudiats prèviament i 
conceptes nous, propis de l’activitat a realitzar, per tal de que l’estudiant pugui interrelacionar-los i 
així poder desenvolupar un coneixement global sobre l’objecte d’estudi en qüestió. 

 
De forma paral·lela com a objectiu secundari s’elaborarà el material de suport bàsic pel 
desenvolupament de l’activitat proposada:s’elabora de manera que sigui coherent, del nivell 
acadèmic de l’alumne/-a, explícit perquè s’entengui la finalitat de l’activitat a realitzar, i que sigui 
motivant i desperti l’interès crític de l’estudiant. 

 
A part d’aquesta eina, la guia del docent també ajudarà a solucionar possibles dubtes durant el 
desenvolupament de l’activitat. 

 
Aquestes activitats centrades en models de pedagogia activa són basats en hipòtesis de realització 
del treball portat a terme a l’aula pels estudiants essent el docent el guia en tot el procés, ja que no 
ha estat possible realitzar-ne la seva implantació pràctica al centre on he desenvolupat les pràctiques 
d’aquest màster. 

 
Seguint en la línia del que s’ha explicat fins aquest punt del treball, l’activitat que es planteja, vol 
situar a l’alumne en el centre del seu aprenentatge, essent ell/-a l’eix vertebrador de la història de 
manera que aquest pugui fer una immersió absoluta en el seu propi procés d’assoliment de 
conceptes, de manera que s’acosti al màxim a la realitat que l’envolta, és a dir, fent-ho a través d’un 
aprenentatge significatiu. 

 
Però perquè l’estudiant pugui dur a terme aquest procés, esdevé fonamental que se li proporcionin 
les eines necessàries, com són en aquest cas concret, el disseny de les activitats a realitzar i els 
materials de suport per desenvolupar aquestes activitats, garantint així, l’òptim funcionament de tot 
el procés des del seu plantejament inicial fins la seva culminació amb l’avaluació final. 
 
3.2 Proposta d’activitat 

 
En el context del Cicle Formatiu de Grau Mitjà Elaboració de productes alimentaris, i concretament 
en la proposta curricular del Departament d’Ensenyament del mòdul professional 8, Seguretat i 
Higiene en la manipulació d’aliments, es proposa que l’estudiant porti a la pràctica el concepte de la 
traçabilitat, element essencial de l'Anàlisi de Perills i Punts de Control Crítics (l’APPCC; el procés 
sistemàtic preventiu per garantir la seguretat alimentària). 

 
Tal i com es mostra en el currículum de l’esmentat cicle, el fet de que l’estudiant hagi de treballar el 
concepte de traçabilitat no és exclusiu del Mòdul 8 Seguretat i Higiene, sinó que és present a diverses 
seccions del currículum: 
- com a competències generals en el seu 11è apartat: “k) Aplicar la normativa de seguretat 

alimentària per garantir la traçabilitat i salubritat dels productes elaborats”. 

- a observacions generals , en el seu sisè punt també es considera: “f) Analitzar les operacions 
d’envasament, d’etiquetatge i d’embalatge i relacionar-les amb la conservació, la distribució i la 
traçabilitat dels productes alimentaris per a la seva realització.”  
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La taula 1 mostra com el concepte de traçabilitat està incorporat en els diferents mòduls del cicle. 
 
Taula 1. El concepte de traçabilitat als diferents mòduls professionals del Grau Mitjà Elaboració de productes alimentaris 

 

MÒDUL 
PROFESSIONAL (MP) 

UNITAT FORMATIVA 
(UF) 

SECCIÓ UF APARTAT 

1 “Operacions de  
   condicionament de  
   matèries” 

1 “Condicionament de  
   matèries primes” 

Continguts: “Selecció 
de matèries primes 
vegetals” 

6è: “Traçabilitat” 

1 “Operacions de  
   condicionament de  
   matèries” 

2 “Condicionament de  
   matèries primes  
   càrnies” 

Continguts: “Selecció 
de matèries primes 
càrnies” 

6è: “Traçabilitat” 

2 “Tractaments de  
   transformació i  
   conservació” 

5 “Envasament i  
   embalatge” 

Criteri d’Avaluació “Dissenya etiqueta de 
producte envasat i 
embalat seguint una 
correcta traçabilitat” 

3 “Processament de  
   productes  
   alimentaris” 

1 “Aliments frescos” Criteri d’Avaluació “Aplica el mètode 
d’identificació de lot de 
producció per garantir 
la traçabilitat del 
producte” 

Font: Elaboració pròpia en base al currículum del CFGM d’Elaboració de Productes Alimentaris (2013). 
 

Queda palès, doncs, que el concepte de traçabilitat té una importància rellevant dins del cicle 
formatiu, al ser treballada dins de diferents mòduls i unitats formatives. 
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A la taula 2 es presenta el marc curricular on es contextualitza l’activitat. 
 
Taula 2. Mòduls Professionals i Unitats Formatives del CFGM Elaboració de productes alimentaris 
 

CFGM ELABORACIÓ DE PRODUCTES ALIMENTARIS 

DURADA : 2000 HORES 

FAMÍLIA PROFESSIONAL : INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES 

REFERENT EUROPEU : CINE-3 CLASSIFICACIÓ 

MÒDULS PROFESSIONALS (MP) UNITATS FORMATIVES (UF) 

MP1: Operacions de condicionament de matèries 
primes (132 hores) 

UF1, UF2 i UF3 

MP2: Tractament de transformació i conservació 
(264 hores) 

UF1, UF2, UF3, UF4 i UF5 

MP3: Processament de productes alimentaris 
(297 hores) 

UF1, UF2, UF3, UF4 i UF5 

MP4: Processos tecnològics en la indústria 
alimentària (198 hores) 

UF1, UF2, UF3, UF4 I UF5 i UF6 

MP5: Matèries primeres en la indústria 
alimentària (132 hores) 

UF1, UF2, UF3, UF4 I UF5, UF6 i UF7 

MP6: Venda i comercialització de productes 
alimentaris (66 hores) 

UF1 i UF2 

MP7: Operacions i control de magatzem en la 
indústria alimentària (66 hores) 

UF1 i UF2 

MP8: Seguretat i Higiene en la manipulació 
d’aliments (66 hores) 
(No s’assignen hores de lliure disposició) 

UF1: Manipulació d’aliments (40 hores) 
UF2: Protecció del medi ambient (26 hores) 

MP9: Principis de manteniment electromecànic 
(66 hores) 

UF1, UF2 i UF3 

MP10: Formació i orientació laboral (99 hores) UF1 i UF2 

MP11: Empresa i iniciativa emprenedora (66 hores) UF1 

MP12: Anglès tècnic (99 hores) UF1 

MP13: Síntesi (66 hores) UF1 

MP14: Formació en centres de treball (383 hores)  

Font: Elaboració pròpia en base al currículum del CFGM d’Elaboració de Productes Alimentaris (2013) 
 
Aquesta activitat està contemplada dins d’una programació, dins de la Unitat Formativa 1: Manipulació 
d’aliments, i es preveu que les sessions es desenvolupin al final de la unitat, ja que d’aquesta manera 
s’entén que els alumnes estaran en coneixement d’altres conceptes relacionats que es mostraran 
implícitament dins de l’activitat pròpiament de traçabilitat, com per exemple saber què és i la 
importància que té dins del funcionament d’una empresa alimentària, l’Anàlisi de Perills i Punts Crítics 
de Control.  
 
Pel que s’acaba d’esmentar es considera justificada una temporització d’una hora d’introducció 
conceptual i tres hores de feina a l’aula perquè l’estudiant pugui desenvolupar l’activitat.  
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L’activitat es desenvoluparà dins del nucli formatiu 2: Pre-requisits APPCC tal i com es mostra en la 
taula 3. 

 
Taula 3. Desglossament de la Unitat Formativa on s’inclou l’activitat 
 

UF1: MANIPULACIÓ D’ALIMENTS (40 H) 

NUCLI FORMATIU HORES RESULTATS APRENENTATGE (RA) 

NF1: Higiene Alimentària 15 2, 3 

NF2: Prerrequisits APPCC 25 1,2,3 i 4 

Font: Elaboració pròpia en base al currículum del CFGM d’Elaboració de Productes Alimentaris (2013). 
 

L’activitat, el Resultat d’Aprenentatge (RA) a assolir pels estudiants així com els criteris d’avaluació 
que es seguiran per a l’avaluació de l’activitat es mostra a la taula 4.  
 
Taula 4. Activitat a desenvolupar en relació al RA i als Criteris d’Avaluació (CA) 

 

NF2: 
PRERREQUISITS 

APPCC 

HORES RESULTATS APRENENTATGE 
(RA) 

CRITERIS AVALUACIÓ 
(CA) 

Títol Activitat: 
“Validació del 
sistema de 
traçabilitat d’una 
planta d’elaboració 
de salses de taula 
fictícia”. 
 

4 4: Aplica els sistemes 
d’autocontrol basats en l’anàlisi 
de perills i punts de control crític 
(APPCC) i en el control de la 
traçabilitat, justificant-ne els 
principis associats. 
 

4.6: Emplena registres 
associats al sistema. 

 
4.7: Relaciona la 
traçabilitat amb la 
seguretat  
Alimentària. 
 
4.8: Documenta i traça 
l’origen, les etapes del 
procés, i la destinació 
de l’aliment. 

Font: Elaboració pròpia en base al currículum del CFGM d’Elaboració de Productes Alimentaris (2013). 
 

3.3 Desenvolupament de l’activitat 
 

És sabut que la seguretat alimentària és reponsabilitat de totes les parts que conformen la cadena 
alimentària, des de la fabricació d’un producte, fins al seu consum a les llars domèstiques. 
 
I la traçabilitat és una part important dins del que és l’Anàlisi de Perills i Punts Crítics de Control 
(APPCC) que es fa en una empresa alimentària, per tal de garantir la seguretat dels productes que 
es distribueixen per ser consumits.  
 
Per aquesta raó i també pel fet que és un requeriment legal, és molt important  poder seguir la traça 
de tot producte que es posa al mercat, és a dir, s’han de tenir ben controlades i documentades totes 
les etapes per les quals passa aquest producte, desde que és ingredient, passant pel processament, 
emmagatzematge i distribució del producte a client.  
 
L’estudiant fent una aplicació pràctica del concepte teòric de la traçabilitat, comprendrà a través de 
la reflexió, la investigació i el registre, allò que implica fer el seguiment complet d’un producte, desde 
que es recepciona l’ingredient fins que s’expedeix el producte acabat. 
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A la taula 5 es mostra la distribució setmanal de què es disposarà pel desenvolupament de l’activitat. 
 

Taula 5. Temporització de l’activitat. 
 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

Setmana 1 Sessió 1 
(60 minuts) 

 Sessió 2 
(60 minuts) 

  

Setmana 2 Sessió 3 
(60 minuts) 

    

Setmana 3   Sessió 4 
(60 minuts) 

  

Font: Elaboració pròpia 
 
L’activitat es desenvoluparà en grups de 3 d’estudiants, de manera que s’obtindran 10 grups de 
treball. D’aquests grups de treball,  4 grups (A, B, C i D) formaran l’equip I, 3 grups (E, F i G) formaran 
l’equip II, i 3 grups (H, I i J) l’equip III. 
 
A cada sessió es farà entrega d’un formulari als estudiants el qual haurà de ser complimentat i 
retornat al docent al final de cada  sessió, essent aquest avaluable. 
 
Així mateix, a l’inici de cada sessió, el docent repartirà les tasques entre els diferents components 
de cada grup, per tal de que comencin l’activitat treballant de forma individual cadascun una part del 
formulari prèviament a la posta en comú dins del grup.  
 
Les sessions es desenvoluparan a l’aula d’informàtica, dotada de connexió a internet. A la taula 6 es 
mostra la distribució del temps dins de cada sessió. 
 
Taula 6. Temporització de l’activitat per sessió. 
 

NÚMERO SESSIÓ ACTIVITAT TEMPORITZACIÓ A L’AULA 

SESSIÓ 1 Explicació teòrica concepte traçabilitat i 
explicació activitat a desenvolupar en 
les sessions posteriors 

60 minuts 

SESSIÓ 2 Repartir material i llegir-lo els estudiants 10 minuts 

Ressolució formulari número 1 25 minuts 

Posta en comú a la pissarra 25 minuts 

SESSIÓ 3 Ressolució formulari número 2 30 minuts 

Posta en comú a la pissarra 30 minuts 

SESSIÓ 4 Ressolució formulari número 3 30 minuts 

Posta en comú a la pissarra 30 minuts 

Font: Elaboració pròpia 
 

El docent durant la sessió actuarà com a guia pels alumnes i resoldrà els dubtes que vagin sorgint. 
Aquest, tindrà una graella d’observació en la qual es valoraran aspectes com l’assistència, l’actitut 
que té l’estudiant dins del grup així com l’evolució que presenta al llarg de les sessions). 
 
La segona part de la sessió, es dedicarà a la posta en comú de la feina que s’ha realitzat a l’aula.  
Es resoldran els punts demanats al formulari, s’anotaran a la pissarra i es raonaran. Els altres grups 
del mateix equip hauran de dir si el resultat que anota el company a la pissarra és correcte o no, i en 
cas de no ser-ho, dir el que ells han posat raonant-ho i creant debat si s’escau.  
 
El docent resoldrà en cas de que ningú respongui la pregunta correctament. 
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És important que els estudiants sàpiguen que el fet de sortir a anotar i raonar els resultats a la pissarra 
en una de les sessions, no els exclou de que hagin de tornar-ho a fer en les següents sessions. A la 
segona sessió, es farà entrega a cada equip d’una etiqueta d’un producte acabat de diferents 
característiques, que serà la base perquè els estudiants puguin complimentar els formularis 
entregables.  
 
El sistema d’avaluació a les sessions, serà a través de la co-avaluació, és a dir, el docent elaborarà 
una rúbrica i en farà entrega a cadascun dels grups, per tal que cada equip avalui a través d’aquesta 
rúbrica el grup del seu equip que està a la pissarra exposant resultats, tal i com es mostra a la taula 
7. Un cop realitzada la co-avaluació, el document serà pujat per cada grup al moodle del mòdul 
corresponent per tal de poder ser revisada pel professor. 

 
Taula 7. Posta en comú de resultats i co-avaluació de grups 
 

CO-AVALUACIÓ DEL FORMULARI 

EQUIP I EQUIP II EQUIP III 

ETIQUETA 
PRODUCTE ACABAT 1 

ETIQUETA 
PRODUCTE ACABAT 2 

ETIQUETA 
PRODUCTE ACABAT 3 

RESULTATS 
GRUPS A,B,C i D 

RESULTATS 
GRUPS E,F i G 

RESULTATS 
GRUPS H,I i J 

Font: Elaboració Pròpia 
 
Abans de concloure cada sessió, els estudiants entregaran el formulari corresponent omplert al 
docent per tal de ser avaluat per aquest. En cas de que en la posta en comú els estudiants se 
n’adonin d’errades comeses, aquests les podran corregir prèviament a fer entrega de la fitxa al 
docent. El professor tornarà el formulari de cada sessió corresponent corregit, a la sessió següent. 
Així doncs, les sessions es desenvoluparan de la següent manera: 

 
Sessió 1: El docent realitzarà una explicació teòrica sobre el concepte de traçabilitat i la seva 
importància en l’aplicació d’aquesta, a la indústria alimentària. A continuació es plantejarà l’activitat 
que els estudiants portaran a terme en les sessions posteriors, sel’s plantejarà un repte: estudiar el 
pla de traçabilitat d’una empresa alimentària fictícia que es dedica a l’elaboració de salses de taula, 
a partir de la realització de la traçabilitat de tres productes que es fabriquen a la planta. L’esmentat 
estudi quedarà reflectit al formulari que el docent farà entrega als estudiants a cada sessió com s’ha 
referit anteriorment. 
 
Pel desenvolupament de l’activitat, a la 2a, 3a, i 4a sessió, no només es treballarà una metodologia 
en concret sinó que s’utilitzarà un mètode mixt, és a dir, d’una banda es farà ús d’una metodologia 
centrada en l’aprenentatge cooperatiu, de manera que dins de cada grup hauran de cooperar tots 
els integrants entre ells per tal de reconèixer, investigar, esbrinar i registrar el que es demana per tal 
de poder anar avançant progressivament en les tasques requerides dins l’activitat. D’altra banda, es 
planteja un problema d’entrada que implicarà la reflexió dels estudiants per tal de poder-lo resoldre, 
estaríem parlant doncs de la metodologia del cas. A cada sessió, cada integrant de cada grup 
treballarà una part del formulari individualment prèviament al treball cooperatiu dins del grup. També 
s’ha de tenir en compte, tal i com s’ha mencionat anteriorment que la ressolució del formulari a la 
pissarra a cada sessió es farà de forma oral, la qual cosa permetrà a l’estudiant desenvolupar les 
seves habilitats comunicatives. 

 
Sessió 2: El docent reparteix el material que servirà de base als estudiants per desenvolupar 
l’activitat. Aquest consta de: 
-  Un supòsit fictici de l’empresa elaboradora de salses. 
-  Un plànol de la planta. 
-  Un diagrama de flux del procés. 
-  Etiquetes de producte acabat de maionesa. 
-  Material gràfic: imatges i vídeo del procés d’envasat, enllaç: 

https://www.youtube.com/watch?v=_PduU4tzAYY. 
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A la taula 8 es desglossen els objectius formatius que es treballen a la sessió 2, en relació a les 
competències que s’hi desenvolupen, mostrades al currículum del Cicle Formatiu d’Elaboració de 
Productes Alimentaris. 
 
Taula 8. Competències treballades a la sessió 2. 
 

 

OBJECTIU FORMATIU SESSIÓ 2 
 

COMPETÈNCIES 

1. Interpretar i entendre el material que se’ls 
entrega per tal de poder complimentar la 
fitxa. 

k) Aplicar la normativa de seguretat 
alimentària per garantir la traçabilitat i la 
salubritat dels productes elaborats. 

2. Familiaritzar-se amb la nomenclatura 
utilitzada en l’etiquetatge del producte 
acabat. 

3. Saber identificar el lot i la caducitat en 
l’etiqueta d’un producte acabat així com la 
correcta interpretació dels ingredients de 
l’etiqueta. 

4. Saber trobar per internet especificacions 
tècniques de productes alimentaris.  

Font: Elaboració pròpia en base al currículum del CFGM d’Elaboració de Productes Alimentaris (2013). 
 
Sessió 3 i Sessió 4: Es seguirà la metodologia explicada a l’inici d’aquest apartat.  
 
A les taules 9 i 10 es desglossen els objectius formatius que es treballen a la sessions 3 i 4 
respectivament, en relació a les competències que s’hi desenvolupen, mostrades al currículum del Cicle 
Formatiu. 
 
Taula 9. Competències treballades a la sessió 3. 
 

 

OBJECTIU FORMATIU SESSIÓ 3 
 

COMPETÈNCIES 

1. Conèixer el funcionament de la recepció 
d’ingredients en una planta d’elaboració i el 
requeriments per tal d’acceptar aquell 
ingredient concret (butlletins analítics, 
certificats de neteja i pesada de cisternes, 
etc.) 

i) Emplenar els registres i els comunicats 
d’incidència, utilitzant els procediments de 
qualitat 

k) Aplicar la normativa de seguretat 
alimentària per garantir la traçabilitat i la 
salubritat dels productes elaborats. 

2. Identificar els ingredients al.lèrgens quan es 
recepcionen, conèixer la llei que regula la 
seva identificació. 

3. Saber que un ingredient al.lèrgen en el 
moment que entra a planta ha de tenir una 
identificació que el diferencii de la resta 
d’ingredients. 

4. Conèixer que és un registre d’incidència i la 
importància d’omplir-lo correctament. 

Font: Elaboració pròpia en base al currículum del CFGM d’Elaboració de Productes Alimentaris (2013). 
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Taula 10. Competències treballades a la sessió 4. 
 

 

OBJECTIU FORMATIU SESSIÓ 4 
 

COMPETÈNCIES 

1. Com funciona la planta d’elaboració (zona 
de reactors): com s’addicionen els 
ingredients per evitar contaminacions 
creuades. 

g) Verificar la qualitat dels productes 
elaborats, realitzant controls bàsics i 
registrant els resultats 

k) Aplicar la normativa de seguretat 
alimentària per garantir la traçabilitat i la 
salubritat dels productes elaborats. 

2. Com s’haurien de registrar els ingredients 
que s’utilitzen per no perdre la traça del 
producte tant a l’elaboració com a l’envasat 
de la maionesa. 

3. Com es verifica la qualitat del producte 
acabat. 

4. Conèixer els paràmetres que ha de contenir 
un registre d’expedició de producte acabat 
abans de sortir de la instal.lació per tal de 
no perdre’n la traçabilitat un cop s’ha 
expedit a client. 

Font: Elaboració pròpia en base al currículum del CFGM d’Elaboració de Productes Alimentaris (2013). 
 

3.4. Avaluació 
 
Un cop finalitzada l’activitat, la qualificació global d’aquesta, la realitzarà el docent a través d’una 
rúbrica de resultats, que inclourà una graella d’observació (inclou assistència, actitut de l’estudiant 
durant l’activitat, evolució de l’estudiant al llarg de les diferents sessions), el resultat de la correcció 
dels formularis realitzada pel professor, i el resultat de la co-avaluació realitzada pels alumnes a cada 
sessió (inclou la intervenció oral dels estudiants a la pisarra per mostrar resultats). 
 
A la taula 11 es mostra la ponderació dels diferents instruments d’avaluació que s’utilitzaran per 
l’avaluació, i a l’annex 2 trobem aquests instruments desenvolupats per cada sessió. 
 
Taula 11. Rúbrica de resultats per avaluació de l’activitat 
 

SESSIÓ INSTRUMENT 
AVALUACIÓ (IA) 

PONDERACIÓ IA AVALUADOR 

2, 3, 4 Graella Observació 20% Docent 

2, 3, 4 
Rúbrica per correcció dels 
formularis entregats 
individualment 

40% Docent 

2, 3, 4 Rúbrica per Co-Avaluació  40% Alumnes 
 
Font: Elaboració pròpia. 
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4. RESULTATS 
 
El fet d’haver de resoldre un formulari i avançar pas a pas a través de la investigació i reflexió dels 
companys del grup de treball, així com cooperar entre ells per resoldre els dubtes que els han anat 
sorgint durant tot el procés, s’hi suma el fet que els estudiants surten a la pissarra per posar en comú, 
exposar i argumentar resultats, essent aquests discutits i avaluats per la resta de companys. És per 
tant  esperable, que es produeixi una plena interiorització del concepte de traçabilitat i que es prengui 
consciència de la seva importància en termes de seguretat alimentària. També es preveu una millora 
en les habilitats comunicatives dels estudiants.  És per aquest procés experimentat que la 
interiorització del concepte estudiat hauria de romandre retingut durant molt de temps per l’estudiant. 
 
Els resultats d’aquest treball inclouen l’elaboració de la documentació per tal de poder portar a terme 
aquesta activitat, i tot i ser una proposta d’activitat no portada a la pràctica, podria ser realitzada a 
l’aula per qualsevol docent fent ús del material elaborat. 
 
La documentació engloba tot el material que el docent elabora i reparteix als estudiants, el qual es 
descriu a la taula 12, i es pot consultar en l’annex 1 el material entregat a la sessió 2, i a l’annex 2 
els Instruments d’Avaluació utilitzats per avaluar les evidències presentades pels estudiants. 

 
Taula 12. Material entregat als estudiants en el transcurs de l’activitat 
 

DOCUMENTACIÓ ENTREGADA NÚMERO DE SESSIÓ 

1. Supòsit de l’empresa elaboradora 
2. Plànol de la planta. 
3. Diagrama de flux del procés. 
4. Etiquetes de producte acabat de maionesa. 
5. Video del procés d’envasat (enllaç per 

poder-ho visualitzar) 2 

Graella d’observació 

Formulari de treball (F1) 

Rúbrica per co-avaluació 

Graella d’observació 

3 Formulari de treball (F2) 

Rúbrica per co-avaluació 

Graella d’observació  

4 Formulari de treball (F3) 

Rúbrica per co-avaluació 

Font: Elaboració pròpia. 
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Els formularis de treball (F1, F2 i FR3) entregables als estudiants per a resoldre en cada sessió es 
mostren a les taules 13, 14 i 15. 
 
Taula 13. Fitxa de treball (F1) per entregar a l’estudiant 

 

F1. FORMULARI DE TREBALL PER A LA SEGONA SESSIÓ A L’AULA D’INFORMÀTICA 

NOM DEL GRUP: 
NOM DE L’ALUMNE/A: 
DATA: 

TASQUES A DESENVOLUPAR RESULTATS / OBSERVACIONS 

IDENTIFICAR EL LOT I LA CADUCITAT 
DEL PRODUCTE 

 

- Què implica el lot en el procés de traçabilitat? Pot 
ser l’equivalent al dia en què s’elabora el 
producte? Justifica-ho. 

- Caducitat o consum preferent, és el mateix? 

 

IDENTIFICAR ELS INGREDIENTS QUE ES 
DESCRIUEN A L’ENVÀS 

 

- Hi ha ingredients al.lèrgens en aquest producte? 
Si n’hi ha, compleixen el reglament 1169/2011 
d’Etiquetatge d’Ingredients Al.lèrgens? Justifica-
ho. 
 

- Per què hi ha percentatges en alguns 
ingredients? consultar el Real Decreto 858/1984, 
28 de Marzo Reglamentación Técnico-Sanitaria 
para Elaboración, Circulación y Comercio de 
Salsas de Mesa 

 

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES 
D’INGREDIENTS MAJORITARIS 

 

- Considerant els ingredients majoritaris del vostre 
producte: oli, aigua, ou i vinagre. Busqueu les 
especificacions tècniques de cadascun d’aquests 
productes i anoteu el nom dels respectius 
proveïdors 

 

Font: Elaboració pròpia 
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Taula 14. Fitxa de treball (F2) per entregar a l’estudiant 
 

F2. FORMULARI DE TREBALL PER LA TERCERA SESSIÓ A L’AULA D’INFORMÀTICA 

NOM DEL GRUP: 
NOM DE L’ALUMNE/A: 
DATA: 

TASQUES A DESENVOLUPAR RESULTATS / OBSERVACIONS 

RECEPCIÓ DE MATÈRIES PRIMERES  

- Els ingredients que ja coneixeu, quan es 
recepcionen al magatzem creieu que han de 
portar algun precinte identificatiu? 
 

- I els ingredients al.lèrgens s’han de senyalitzar 
d’aguna manera? (reglament 1169/2011) 
 

- Han de portar el número de lot del proveïdor? 
S’han de pesar les cisternes a la recepció? 
Justifica-ho. 
Quina documentació adjunta han de portar els 
ingredients a la recepció? 

 
- Hi ha d’haver un registre d’entrada de matèries 

primeres i de material d’embalatge? En cas 
afirmatiu, elabora una plantilla o menciona els 
paràmetres que creus que ha d’incloure aquest 
registre per tal de tenir tota la informació i així 
no perdre la traçabilitat de cap material. 

 
- S’han de registrar les incidències? En quin 

tipus de registre? 

 

IDENTIFICACIÓ D’INGREDIENTS A 
MAGATZEM I NEVERA 

 

- Com identificaries els ingredients al·lèrgens per 
diferenciar-los dels que no ho són? Cal fer-ho? 
Justifica-ho. 

 

Font: Elaboració pròpia 
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Taula 15. Fitxa de treball (F3)  per entregar a l’estudiant 
 

F3. FORMULARI DE TREBALL PER LA QUARTA SESSIÓ A L’AULA D’INFORMÀTICA 

NOM DEL GRUP: 
NOM DE L’ALUMNE/A: 
DATA: 

TASQUES A DESENVOLUPAR RESULTATS / OBSERVACIONS 

ELABORACIÓ  

- Creieu que pot haver contaminació creuada si 
l’al.lèrgen entra al procés d’elaboració 
directament sense possibilitat de ser 
manipulat per l’operari? Justifica-ho 

 
- Hi hauria d’haver algun registre automàtic 

(tipus escaneig) o manual, del control de la 
producció en el qual quedin registrats els lots 
de tots els ingredients que els operaris fan 
servir en el procés d’elaboració de la salsa? 
Justifica-ho 

 
- En cas d’existir un registre manual a 

complimentar pels operaris, quins paràmetres 
creus que hauria d’incloure? 

 

ENVASAT  

- En el procés d’envasat, l’operari a més 
d’incloure el lot del producte intermedi en el 
seu registre d’envasat, quins altres paràmetres 
creus que ha de complimentar per tal de no 
perdre la traçabilitat? 

 
- En aquesta fase, el departament de qualitat 

hauria d’agafar alguna mostra del producte 
acabat? Justifica-ho 

 

EXPEDICIÓ  

- Abans de que el producte acabat surti de la 
instal·lació creus que hi ha d’haver un registre 
de sortides per tal de poder seguir la traça 
d’aquest fins al final? En cas afirmatiu, 
indiqueu els paràmetres bàsics per al de no 
perdre el rastre del vostre producte acabat. 

 

Font: Elaboració pròpia 
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5.  DISCUSSIÓ 
 

L’activitat contemplada en aquest treball, a part del que ja s’ha comentat en l’apartat anterior, també 
pretén que l’estudiant aprengui a comunicar-se oralment amb els seus companys a través de 
l’exposició de resultats a la pissarra. En aquesta mateixa línia, estudis realitzats en l’àmbit de la 
tecnologia alimentària mostren d’una banda, com metodologies actives utilitzades a l’aula promouen 
que l’estudiant millori el coneixement científic pel que fa a la ciència alimentària, així com les seves 
habilitats comunicatives desenvolupades a través de la realització d’exposicions orals per petits grups 
i per l’aula sencera (Reitmeier, Svendsen i Vrchota, 2004). 
 
A més a més, és el fet que haver de treballar en grup de forma colaborativa i haver d’interectuar 
obligatòriament per tal d’ assolir un repte comú, és un aspecte que es pot considerar com un 
entrenament per l’estudiant, ja que li resultarà molt útil a l’hora d’encarar el seu futur professional, 
essent aquesta una competència molt valorada en l’àmbit laboral en general, i en el sector alimentari 
en particular, on bona part de les decisions que es prenen per resoldre un problema real, són decisions 
consensuades en equip.  
 
D’altra banda, quan s’apliquen metodologies actives, és important que el docent rebi retroacció per 
part de l’estudiant. D’aquesta manera, el professor podrà fer una valoració objectiva de l’eficiència de 
la metodologia que s’ha aplicat, corregint els seus punts dèbils en cas de tenir-los i així poder-los 
reforçar, i coneixent els punts que han resultat de més interès, i per tant més ben  valorats pels 
estudiants (Willard i Duffrin, 2006). 
 
En qualsevol cas, és previsible que en el transcurs d’una activitat desenvolupada a través de mètodes 
actius com la que es descriu en aquest treball, sigui necessària la intervenció de docent, per 
redireccionar el procés d’aprenentatge de l’estudiant, per aclarir conceptes o bé per qualsevol altre 
motiu. A més, també s’ha de tenir en compte el fet que en ocasions i en funció de la temàtica de que 
es tracti, pot resultar molt necessari per l’estudiant memoritzar determinats conceptes que li seran 
d’utilitat per poder desenvolupar posteriorment activitats d’aprenentatge que es desenvoluparan per 
mitjà de metodologies actives. Així doncs, resulta molt complex trobar una única fórmula metodològica 
que sigui ideal per poder desenvolupar a l’aula, i de fet, segurament tampoc cal que existeixi. 
 
És important la relació entre el docent i l’estudiant, considero que el primer ha de saber trobar i aplicar 
les eines que es requereixin encada context en què es trobi, així com conèixer el màxim possible a 
tots els integrants del seu gup-classe per tal de motivar-los, i provocar que aquests esdevinguin el 
suficientment interessats en una matèria determinada com per aplicar-hi els cinc sentits, i d’aquesta 
manera progressivament poder-se superar ells mateixos, interioritzar coneixements i en definitiva 
aprendre. Depèn del docent que es constitueixin relacions interpersonals amb els seus alumnes de 
manera que aquests tinguin la suficient confiança i seguretat com per formular les preguntes que 
considerin oportunes sense haver de sentir-se coïbit o jutjat (Garcia et al., 2014). 
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6.  CONCLUSIONS 
 

En aquest treball, s’ha dissenyat una proposta d’activitat d’aplicació dins l’àmbit de la seguretat 
alimentària, concretament la traçabilitat d’un producte. Així mateix, s’ha elaborat tot el material bàsic 
de suport que resulta necessari perquè l’estudiant pugui conèixer el funcionament intern d’una planta 
d’elaboració. Aquest material inclou els formularis que els estudiants treballaran a les diferents 
sessions i hauran de retornar complimentats al docent. Aquesta activitat s’ha pensat per realitzar-se 
en 4 sessions i utilitzant metodologies d’aprenentatge actiu que convertiran a l’estudiant en el 
protagonista del seu aprenentatge. 
 
La proposta d’activitat que es presenta en aquest treball, planteja un repte als estudiants. Aquest fet, 
intrínsecament ja implica que l’alumne es motivi des d’un primer moment, i conforme va avançant en 
el procés, i va resolent pas a pas el formulari entregat, és previsible que la seva motivació augmenti. 
També cal considerar que en el fet d’avaluar als seus companys i ser avaluat es genera debat i 
discussió la qual cosa va a favor de la seva reflexió i per tant, del seu pensament crític. Reflexió d’altra 
banda, que es potenciarà tenint en compte que per resoldre l’activitat l’estudiant haurà 
d’interrelacionar conceptes ja apresos amb anterioritat amb d’altres conceptes nous.  
 
Considero que la predisposició i motivació inicial dels alumnes a aprendre nous conceptes crec que 
pot ser major si aquests conceptes els són plantejats des d’una vessant més didàctica, i potser 
d’aquesta manera es redueixen les possibilitats de rebutjar conèixer una temàtica determinada que 
és prèviament desconeguda a l’estudiant. 
 
Finalment i malgrat no haver pogut portar a la pràctica l’esmentada proposta al centre on vaig realitzar 
les pràctiques del màster, considero interessant el fet que l’esmentada proposta pot ser aplicada  a la 
pràctica per qualsevol docent interessat  en qualsevol moment que es consideri oportú. 
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