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13. Annexes 
 
13.1 Entrevista  
Entrevista al Profesor David Bueno (UB) realitzada l’11 de febrer a la Facultat de Biologia de la UB. 
Transcripció literal de la gravació de so: 

 
- La neurociència està de moda o sóc jo que ara m’hi fixo més? 

Sí, està moda (entre riures). 
 

- Cursant el Màster del Professorat i llegint diversos autors m’he anat adonant que es              
parla molt del cervell i el seu vincle en l’educació pensant en primària o secundària i                
no tant pensant en Cicles Formatius (on pots trobar des d’adolescents a gent d’edat              
més avançada). Perquè gairebé tots els autors se centren en edats més primerenques? 

Hi ha menys informació. La major part de gent es fixa en els ensenyament que van seguits. Però això                   
no vol dir que no puguis extrapolar molta informació (provinent de secundària). 
 

- Segons he llegit, el cervell té plasticitat i per tant, si en una aula ens trobem en alumnat                  
des de 19 a 35 anys, no ha de ser un problema per tal de treballar nous conceptes i/o                   
tenir una metodologia d’aprenentatge diferent a la que s’ha tingut anteriorment. 
 

Ens reconfigurem sempre, perquè el cervell és plàstic. I tot allò que aprenem, encara que no ens                 
n’adonem que ho hem après queda al cervell fixat amb connexions noves i per tant, amb aquesta                 
plasticitat. El que sí és cert és que l’adolescència és una etapa de canvi brutal, de maduració brutal. I                   
per tant, no és el mateix un adolescent de 12 anys, un de 16-17 que un jove de 30. Encara que el                      
cervell estigui madurant. Però dins d’aquestes grans etapes generals de maduració, cadascú va una              
mica al seu roltllo.  
 

- Amb quin cervell ens trobem a partir dels 12 anys? 
A l’adolescència és quan madura el control emocional. No les emocions, que són bàsiques i primàries                
i les tenim des de que naixem fins que morim. Però no aquest control de les emocions, això comença                   
a madurar a partir de l’adolescència. Per tant, un adolescent de 16-17 anys és més madur i té més                   
capacitat de controlar emocions que no un de 12, i un de 30. Però això és una mitjana. Perquè també                    
es poden trobar adolescents de 14 més madurs que altres de 18 i pots trobar persones de 30 anys                   
que no ho han acabat de madurar. 
 

- Per tant, en una aula amb aquesta gran varietat. Ens podem trobar amb problemes? 
No, al revés. Jo penso que hi ha una diferència clau. Tot el que seria l’educació                
especialitzada, que fins a batxillerat és NO especialitzada, els alumnes encara que triïn             
ciències o humanitats és molt generalista, els alumnes es troben encara amb moltes matèries              
que no són del seu interès i que ho han de fer perquè toca. En canvi, a l’FP amb una bona                     
orientació ens trobem que ja estan estudiant allò que han triat. Una altra cosa és que sempre                 
hi haurà una matèria que no els atraurà tant, sempre hi haurà condicionant que els hauran                
empès a fer aquells estudis (o per l’entorn familiar o per l’escola…), però sí que ens trobem                 
amb uns estudis amb moltes hores pràctiques i d’aplicació, i això directament motiva el              
cervell. És la gran dificultat a una secundària, al batxillerat també però ja no tant perquè                
estan una mica més madurs i han pogut fer una primera tria. Però no hi ha pràctiques, és                  
clavar colzes. Amb una FP, la llàstima que no s’ha sabut vendre o comprar bé, fa que sigui                  
una motivació important. De fet, tronca de la infantesa. Si t’hi fixes els nens ho manipulen tot I                  
per això sempre tenen una motivació físicament. 
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- En la FP l’alumnat té 2 anys per especialitzar-se i introduir-se de ple en el món laboral,                 
a través de les pràctiques en empresa. 

El cervell necessita temps per fixar les coses. És difícil de quantificar. Per exemple, tu pots llegir-te tot                  
el que puguis de física quàntica en 2 mesos però si t’esperes 1 anys et queda molt més ben                   
consolidat. Necessites temps de repetició. Deixar temps que el cervell faci interrelacions. Dedicar per              
exemple, 12 hores a ensenyar un procés tècnic a un taller, o fer un tipus de treball, i posar-te a fer                     
una altra cosa. Però és molt menys eficient això que no pas anar-ho repetint, per exemple, 2 hores al                   
dia durant 12 dies. El fet d’anar-ho fent periòdicament et permet consolidar lo que has après. 
 

- Això té a veure amb allò que diuen que es necessiten milers d’hores per ser               
professional en alguna disciplina? Ja portant-ho al terreny olímpic, la nadadora Ona            
Carbonell deia que si sumava totes les hores que ha entrenat fins ara és com si                
s’hagués passat 5 anys seguits en una piscina! 

Sí, sí. Això mateix. És com aquell qui vol muscular-se. Necessites constància i repetició, i anar cada                 
dia al gimnàs 2 hores i no de tant en tant. Doncs el cervell funciona exactament igual! 
 

- Al Màster ens han mostrat una piràmide que mostra quina efectivitat hi ha en un               
determinat tipus de metodologia aplicada, per a fixar coneixement. I volia la teva             
opinió: Les pitjors són les clàssiques: escoltar i mirar (només té un 10% de retenció de                
continguts). I les més efectives són les pràctiques (exercicis pràctics) i, com a             
capdavantera hi ha la metodologia d’explicar allò que has après a un altre 

Això és així però no ens hem de passar a l’altre extrem. La classe magistral ha de tenir el seu                    
moment, però no cal que sigui d’1 hora. Potser poden ser 10 min o 15. No és allò de dir: doncs ara no                       
expliquem res, que no vegin cap vídeo! No no. El problema és que abans només era això. I el que                    
s’ha vist és que això ajuda a aprendre una serie de coses però moltes no. Aquí és on entra la pràctica                     
i la seva importància. I sobretot, la verbalització. Els que ens dediquem a la docència ho sabem Però                  
tots ens hi hem trobat a vegades… hem après coses quan hem anat a la Facultat. Jo havia fet                   
classes d’anàlisis genètica. Vaig treure matrícula, vaig aprendre molt. Estudio i m’ho reviso abans              
d’anar a classe. Però moltes vegades, encara ara, explicant me n’adono d’implicacions que abans no               
havia vist. Això conecta amb això altre. I per què t’hi fixes ara que fas classe? I no abans que estaves                     
tranquil.lament estudiant i experimentant? Doncs perquè en verbalitzar tens el cervell a tope.  
 

- Per tant, a nivell metodològic a l’aula, també funciona. 
Sí, per tant, tot allò que sigui preparar-se un tema i després exposeu-ho als altres, per qui ho exposa                   
és una revolució. 
 

- Estan de moda metodologies com: aprenentatge basat en problemes, aprenentatge          
basat en projectes, role playing…tot això és efectiu i va en la línea del que tu deies? 

Sí, ho és. Però tornem a lo d’abans. No tot ha de ser basat en problemes, o en casos… o en                     
projectes. Tot això és molt útil, però el que hem de saber és gestionar-ho. Moltes vegades és per                  
nosaltres mateixos com a docents. Per exemple, jo com a docent aquest tema com m’agrada més                
plantejar-lo? Com a problema, com a un cas,... I això ho he de vendre jo als meus alumnes. Si tu t’ho                     
passes bé, ells s’ho passen bé.  
 

- I es tracta d’anar combinant? 
Sí. I jo poso moltes vegades l’exemple del treball cooperatiu, moltes vegades s’interpreta com a               
oposat a l’individual i no és així. Perquè magnifica el treball individual, i el dota de tot el seu valor. El                     
treball cooperatiu no és tots fem el mateix. És cadascú té una funció diferent i tots hem d’aportar                  
alguna cosa per arribar a un objectiu comú. Hem de tenir una funció complementària, solapada al                
treball dels altres. El rol del professor és veure qui rendeix més. N’hi ha que rendeixen més, i per tant                    
els hi dónes tasques més elaborades perquè se sentin estimulats, qui rendeix menys arribes al seu                
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nivell perquè també se senti estimulat i no se senti sobrepassat per la situació. Amb aquest mètode                 
amb el treball individual cadascú prepara la seva part, amb l’ajuda del docents, dels companys...però               
ho he de fer individualment. 
 

- L’ABP planteja un problema. 
A L’ABP sí que cal potser fer una petita classe magistral, per tenir unes quantes nocions i plantejar el                   
problema. I després potser et cal un treball cooperatiu, perquè per grups vagin trobant informació, i                
després potser et cal gamificació per donar-li un punt divertit i perquè ells arribin a la conclusió de… i                   
al final resols aquell problema. 
 

- La clau està en temporitzar bé totes les metodologies no? 
Cal utilitzar-les totes!  
 

- En altres entrevistes parles de l’aprenentatge transversal. A mi m’interessa perquè a            
l’FP es pot arribar a potenciar molt més en tenir diversos mòduls i diferents              
ensenyaments en el mateix centre. Parla’ns de què significa pel cervell. 

Com més connexions millor, i s’ha comprovat que quantes més zones del cervell tenim actives               
mentre fem un aprenentatge més ben gravat queda. I sobretot, amb més eficiència podrem aprofitar               
posteriorment. Vol dir, posant un exemple bàsic, aprendre a sumar per sumar, ja no es fa a FP. Però                   
tu pots aprendre a sumar en un context. Per exemple, al mercat. I aquest context que tu li dones no                    
és una pèrdua de temps, és un guany que tu li dones. Perquè tindrà una utilitat allò que tu estàs fent. 
 

- Estic obsessionada amb la creativitat, i en aplicar-la a l’aula. Pregunto: s’ha demostrat             
que aprendre amb música o dibuixant, o veient unes imatges concretes canvia el             
funcionament cognitiu, que si estem davant una classe magistral de les de tota la              
vida? 
Sí. Com més coses combines millor. Jo quan parlo de música i art i psicomotricitat ho baso                 
molt en primària, fins a tercer. El tronc comú de qualsevol aprenentatge hauria de ser aquest,                
i les matemàtiques i llengues haurien de ser les branques d’aquest tronc comú. Això activaria               
més plasticitat neural en els cervells! I després a secundària i FP ja ho farem servir per allò                  
que ens interessi. Es com fer una figura de fang a partir d’una porció petita o d’una porció                  
més gran. Donarà més joc, tindrem més material treballat. 
 

- Arribem tard, si ho apliquem a l’FP? 
No, de cap de les maneres. El moment idoni és implantar-ho a primària, però no arribes tard.                 
Segueix sent necessari. És profitós. 
 

- La música a l’aula. 
Una cosa és treballar amb música de fons, o treballem a partir de la música. Si és a partir de                    
la música cap problema, ja que la música forma part d’aquella activitat. Però de fons               
dependrà. Hi ha persones a qui els afavoreix, i a altres no. Jo per exemple, no puc treballar                  
amb música. A Austria, vaig coincidir amb una persona, passant davant del seu despatx, amb               
la porta tancada s’escoltava a tot drap música heavy. I quan entraves, tenia el cascs posat. Si                 
no, no és concentrava! 

 
- En la FP se’ns parla que s’han d’adquirir a nivell curricular competencies socials i              

personals. El meu treball va centrar en part, a això. Què s’hauria de potenciar a l’aula? 
 
Els currículums van molt centrats en el què. Què ensenyo. Fa uns anys es va introduir una mica el                   
com. Però moltes vegades ni ens el mirem. Primer ens l’hauriem de mirar, i ser molt crítics en el com.                    
Hi ha unes pinzellades molt bàsiques. Jo puc explicar un tema i que escoltin, o puc explicar                 
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demanant aportacions. Puc posar l’aula, amb fileres mirant la pissarra, on veus el clatell del de                
davant. O pots fer una aula flexible. Per què no fer un cercle? El professor té el seu rol a l’aula, però                      
és un més. Tu estàs socialitzant ja d’entrada. Socialitzem a través de les mirades. Jo no puc                 
socialitzar amb una persona que li veig el clatell. Per tant, afavorirem aquests processos. Sempre               
així? No, no sempre. Podem anar canviant depenent de l’activitat. 
 

- L’espai hauria de ser més flexible. 
No. Ha de ser flexible. Ha de ser-ho absolutament. Les cadires amb braç, o taules modulars. 
 
El docent, i el seu rol. El docent arriba a modificar l’estructura del cervell, mentre explica? 
Ho fa. Expliqui com expliqui ho fa. Per això, pots afavorir als alumnes o tot el contrari. Per exemple,                   
aquell docent que abans explicava per apuntar. I el dia de la prova vol que li apunti tal i com ho ha dit                       
està perjudicant els alumnes. Està fent persones incapaces de veure relacions noves. Perquè             
pensaran que els perjudica. Diran les coses són com són i no ens ho plantegem. En el moment que                   
tu demanes en una prova, aplica el que t’he explicat al que et pregunto, però et pregunto una altra                   
cosa. De manera que necessàriament has hagut de fer relacions. Les has de fer en el moment de                  
l’examen. I per tant, estaràs afavorint en la plasticitat del cervell amb processos dinàmics. 
 

- Hi ha alguna escola que em puguis posar d’exemple que estigui posant en pràctica la               
Neuroeducació a l’aula? 

Sí, moltes. Dissabte passat estava en una escola a Madrid que es diu Mirasur. Però aquí també n’hi                  
ha. Han muntat un Màster oficial pels seus docents d’allà, perquè aprenguin i ho apliquin de debó. 

- Més enllà de les habilitats socials i personals, ens trobem amb el sentit crític. Tant               
important en l’FP i amb el vincle amb el món laboral. Com podem despertar-lo? 

Valorant-lo. Els adolescents tenen una zona del cervell (Astriac) que és la zona de la recompensa,                
especialment activa. Busquen recompenses i es mouen per les recompenses que reben. Però no són               
premis. Una recompensa és l’aprovació del teu entorn. Si vols que siguin crítics, aprova quan siguin                
crítics. Encara que la seva crítica no t’agradi. Ja la reconduiràs o ja els hi faràs veure altres punts de                    
vista però no per dir: així no, que jo sóc el professor. Perquè llavors no estimules la seva crítica. La                    
valoraràs aprovant-la i aportant després el teu punt de vista. Ells ja saben que tu ets el referent, per                   
tant ja aniran reconduint cap a on tu vulguis.  
 
 

- També és essencial, en un món tant complex i amb tanta informació desenvolupar un              
pensament crític. Però és possible? O és que per naturalesa l’humà tendeix al camí              
fàcil i a seguir la massa?  

Això és típic de l’adolescència a més. Ells busquen integrar-se en el seu grup, que és la societat del                   
futur. Jo tinc dos fills adolescents. Però jo sóc el seu passat. Per tant, ells socialitzen amb el seu                   
entorn immediat. I per integrar-te has d’acceptar moltes coses que fa la majoria, per no quedar                
apartat. Hi ha experiments divertidíssims que s’han fet, amb adults també. Per exemple, en una aula                
que no es puguin veure les cares i fas decidir sobre 2 coses, i cadascú decideix. Fas que s’estiguin                   
mirant els uns als altres, i veus que els que tenen dos papers a la mà i gent que acaba aixecant el                      
que té la majoria. Les majories sempre són esbiaixades, cap a la majoria. 
 

- Els canvis de ritme a l’aula. Són necessaris? 
L’efecte sorpresa és necessari. No sempre. Amb els preadolescents sí, amb els adolescents             
comencem a veure la capacitat d’automotivar-se. Si tu sempre estàs afavorint amb canvis de ritme               
després va en contra seva i de la seva maduració. Però els has de donar pautes, s’ha d’anar                  
combinant. Però sí que va bé, tenir canvis de ritme. Acudits, anècdotes... 
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- La tecnologia a l’aula, hi ha moltes aplicacions que et permeten fer una classe              
interactiva, com ara compartir un qüestionari i que tothom respongui amb el seu             
smartphone. Aprendre jugant, funciona? La gamificació. 
Si només acabem fent servir tecnologia a l’aula sí que anem en detriment d’altres capacitats               
que són necessàries. La tecnologia ha vingut per quedar-se, però la qüestió és fer-la servir               
quan toca: gestionar-la. És el que realment marca les diferències. Sí que es perden coses,               
però se’n guanyen d’altres. El cervell és limitat. És molt gran, però és limitat. I per tant, o fem                   
una cosa o l’altra o ho repartim. Utilitzar la tecnologia digital per exemple, s’ha comprovat que                
va en detriment de les xarxes neurals que consoliden la memòria. Perquè l’hem externalitzat.              
Ho busquem a Google. En canvi, s’ha vist que potencia les xarxes neurals que enllacen               
dades diferents. Perquè si tens papers, com a molt tens un parell de llibres i apunts. Amb una                  
tauleta tens moltes pestanyes obertes, aplicacions, etc. La combinació és lo que és útil. 

 
 

13.2 Programació 
 

Mòdul formatiu: llenguatge i tecnologia audiovisual 
Durada: 198 hores. 12 ECTS 
Unitats formatives que el componen: 
UF 1: introducció als mitjans audiovisuals. 1 ECTS 
UF 2: comunicació i llenguatge audiovisual: recursos expressius. 3 ECTS 
UF 3: tècniques i tecnologies de realització audiovisual. 4 ECTS 
UF 4: tècniques i tecnologies de postproducció audiovisual. 4 ECTS  

 

Mòdul formatiu: teoria de la publicitat i el màrqueting 
Durada: 99 hores. 7 ECTS 
Unitats formatives que el componen: 
UF 1: publicitat: comunicació i persuasió. 4 ECTS 
UF 2: màrqueting aplicat a la publicitat. 3 ECTS  

 
 

Mòdul Professional Hora (mín) Unitats Formatives Hores UF 

Llenguatge i tecnologia 
audiovisual 

198 1. introducció als mitjans audiovisuals. 33 

2. comunicació i llenguatge audiovisual: 
recursos expressius 

33 

3.  tècniques i tecnologies de realització 
audiovisual 

66 

4. tècniques i tecnologies de 
postproducció audiovisual. 

66 

Teoria de la publicitat i el 
màrqueting 

99 1.publicitat: comunicació i persuasió. 66 

2.màrqueting aplicat a la publicitat. 33 
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UF 4: tècniques i tecnologies de postproducció audiovisual 
 
Resultats d'aprenentatge 
1.Domina la tècnica i la tecnologia bàsica de postproducció de peces audiovisuals. 
2.Utilitza de forma adient la terminologia pròpia del mitjà. 
3.Interpreta projectes gràfics de l'especialitat en el medi audiovisual i en planifica les fases 4. de 
realització. 
5. Desenvolupa la capacitat de comunicació audiovisual, la inventiva i l'expressivitat personals. 
 
Criteris d'avaluació 
1. Edita àudio i vídeo. 
2.Utilitza amb destresa els equips i les tècniques pròpies de la postproducció audiovisual. 
3.Exporta els productes audiovisuals en el format adient en funció del mitjà de reproducció al qual 
van destinats. 
4.Comprèn i utilitza correctament la terminologia i els conceptes tècnics de la postproducció 
audiovisual. 
5.Realitza propostes audiovisuals, tècnicament correctes, de supòsits pràctics de l'especialitat, 
portant a terme de forma adient les diferents fases del procés. 
6.Explora amb iniciativa les possibilitats tècniques, expressives i comunicatives de les tecnologies 
audiovisuals i les aplica de manera creativa en la creació de missatges audiovisuals propis o 
assignats. 
7.Emet un judici crític estètic i tècnic argumentat en relació amb productes audiovisuals. 
 
Continguts 
1.Tècniques actuals d'edició i postproducció de la imatge i del so. 
2.Formats de sortida. 
3.Fases en l'elaboració d'un producte audiovisual: la postproducció audiovisual 
 
 
UF2. Màrqueting aplicat a la publicitat 
 
Resultats d'aprenentatge 
1.Comprèn el procés i usa les tècniques d'investigació de mercats. 
2.Comprèn els sistemes diferents de planificació de vendes. 
3.Comprèn globalment el sistema distributiu de l'empresa. 
Criteris d'avaluació 
1.Explica el procés i les tècniques d'investigació de mercats utilitzant adequadament els conceptes i 
terminologia del mòdul. 
2.Explica el cicle de vida d'un producte i les etapes de desenvolupament d'un producte nou utilitzant 
adequadament els conceptes i terminologia del mòdul. 
3.Explica els canals i sistemes de distribució d'un producte utilitzant adequadament els conceptes i 
terminologia del mòdul. 
 
Continguts 
1.El màrqueting: concepte i funcions del màrqueting. 
2.La investigació de mercats. Processos i tècniques. 
3.El producte: concepte i tipus. Cicles de vida del producte. Etapes de desenvolupament d'un 
producte nou. 
4.La distribució: concepte, funcions i sistemes de distribució. Els canals de distribució: majoristes i 
minoristes. 
5.Les formes noves de distribució comercial. Els costos. 
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En la següent taula es relacionen els Continguts, els RAs i C.A: 
 

Continguts RAs Criteris d’avaluació 

UF4. tècniques i tecnologies de 
postproducció audiovisual 
 
1 

2 

3 

1. Domina la tècnica i la tecnologia 
bàsica de postproducció de peces 
audiovisuals. 
2. Utilitza de forma adient la 
terminologia pròpia del mitjà. 
3. Interpreta projectes gràfics de 
l'especialitat en el medi 
audiovisual i en planifica les fases 
de realització. 
4. Desenvolupa la capacitat de 
comunicació audiovisual, la 
inventiva i l'expressivitat personals 

1. 
2. 
3. 
 

UF2. màrqueting aplicat a la 
publicitat 
 
1 
2 
3 
4 
5 

1.Comprèn el procés i usa les 
tècniques d'investigació de 
mercats. 
2.Comprèn els sistemes diferents 
de planificació de vendes. 
3.Comprèn globalment el sistema 
distributiu de l'empresa. 
 
 

1. 
2. 
3. 
 

 
 

JUSTIFICACIÓ EN RELACIÓ AL PERFIL PROFESSIONAL 

UF 4: tècniques i tecnologies de postproducció audiovisual + UF 
2 màrqueting aplicat a la publicitat 

NF4. Vídeo corporatiu (5h 30 min) 
 

A1 Elabora un vídeo corporatiu 

SESSIÓ 1 

Descripció Continguts RA Avaluació 

. Explicació sobre el paper del 
productor. 
. Explicació sobre les fases de 
producció del vídeo corporatiu. 
. Visionat de vídeos i testimonis del 
món de la producció. 
. Explicació sobre tipologies de 
vídeos corporatius. 
. Visionat de diferents tipus de 
vídeos corporatius. 
. Preguntes i comentaris sobre 
referents publicitaris. 
. Explicació sobre l’ús de programes 
organitzatius per a rodatges 
publicitaris. 
. Explicació sobre la realització del 
retrotimming. 
 

- Inici de pràctica individual 
d’un retrotimming i entrega 
la mateixa sessió. 

3 (UF 2 
 
3 (UF 4) 

CA Instruments 

UF4  
4 
6 
7  
 
UF 2 
3 

. Checklist sobre el punts que ha 
de contenir un retrotimming. 
 
Entregable en pdf. 
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JUSTIFICACIÓ EN RELACIÓ AL PERFIL PROFESSIONAL 

UF 4: tècniques i tecnologies de postproducció 
audiovisual + UF 2 màrqueting aplicat a la publicitat 

NF4. Vídeo corporatiu (5h 30 min) 

A1 Elabora un vídeo corporatiu 

SESSIÓ 2 

Descripció continguts RA Avaluació 

. Gamificació (warm up) 
amb Kahoot. 
. Visual Thinking 
reflexionant sobre el procés 
comunicatiu i de màrketing 
del producte. 
. Reflexió en grup sobre els 
productes escollits pels 
companys. 
. Es fan grups de 2-3 
persones per a poder gravar 
un vídeo corporatiu. 
 
PAUSA 
 
. Explicació sobre el Pìtch 
Elevator. 
. Exercici en grup: defenseu 
en 1 min la vostra idea de 
venda. 
. Role Play: agència i 
creatius. Els creatius 
defensen la idea, l’agència 
avalua. 

2 (UF2)  
 
4 (UF 4) 

CA Instruments 

UF4  
4 
6 
7  
 
UF 2 
2 
3 

Rúbrica de coavaluació al Pitch. 
 
Rúbrica entregable en pdf. 
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13.3 Materials utilitzats 
 
Power Point sessió 1: 
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Power point sessió 2: 

 
 
Rúbrica d’avaluació (Sessió 2) 

INDICADORS ASSOLIMENT 
EXCEL.LENT 

ASSOLIMENT 
NOTABLE 

ASSOLIMENT BÀSIC NO ASSOLIT PES 
(100) 

Documenta y  
produce el proceso   
creativo en la fase    
de preproducción del   
clip. 

El proceso creativo en 
la fase de 
preproducción del clip 
está documentado de 
forma correcta. 

El proceso creativo 
en la fase de 
preproducción del clip 
está documentado de 
forma correcta pero 
falta concreción. 

El proceso creativo 
en la fase de 
preproducción del 
clip está 
documentado pero 
incompleto. 

El proceso 
creativo en la 
fase de 
preproducción on 
está 
desarrollado. 

30 

El criterio técnico y    
estético tienen  
concordancia con las   
necesidades 
productivas del  
proyecto. 

Hay concordancia  
adecuada con el   
criterio técnico y   
estético y las   
necesidades 
productivas. 

Hay bastante  
concordancia 
adecuada con el   
criterio técnico y   
estético y las   
necesidades 
productivas. 

Hay ligera  
concordancia 
adecuada con el   
criterio técnico y   
estético y las   
necesidades 
productivas. 

No hay  
concordancia 
estética ni  
técnica. 

40 

La edición del   
material trabaja el   
concepto de story   
telling y aplica las    

Se trabaja 
correctamente el story 
telling y se aplican las 
técnicas de sonido, 
imagen y rotulación.  

Se trabaja el story 
telling y se aplican las 
técnicas de sonido, 
imagen y rotulación 
pero de forma 

Se trabaja 
parcialmente el story 
telling y las técnicas 
de sonido, imagen y 
rotulación.  

No se trabaja el 
concepto de 
story telling ni 
tampoco se 
aplican las 

15 
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técnicas de sonido,   
imagen y rotulación. 

incompleta en algún 
aspecto. 

técnicas de 
sonido, imagen y 
rotulación. 

Justifica la elección   
del criterio estético y    
técnico para la   
proyección del clip. 

Justifica correctamente  
el criterio estético y    
técnico para la   
proyección. 

Justifica parcialmente  
el criterio estético y    
técnico para la   
proyección. 

La justificación no   
es adecuada para el    
criterio estético y   
técnico elegidos. 

No hay 
justificación para 
la elección del 
criterio estético y 
técnico. 

15 
 

NOTA  
FINAL 

    100% 

 
 
 
RÚbrica de coavaluació:  
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13.4 Graella d’observació 
 

Guió proposat per Tapia (1999) Resultats en les sessions 

Quina tasca es fa? Sessió 1: Retrotiming Pla de Producció 
Sessió 2: Test gaming, Treball cooperatiu amb       
Pitch Elevator 

Què s’ha d’aprendre al fer-la? Sessió 1: Habilitats organitzatives i executives. 
Sessió 2: Estratègia, Record de coneixements      
apresos, creativitat i síntesi, habilitats socials i       
professionals. 

Instruccions: s’expliquen els objectius,    
procediments, guió? 

Sessió 1: sí 
Sessió 2: sí 

Mitjans: amb quins recursos comptem Sessió 1: Projecció i PC. 
Sessió 2: Projecció, smartphones, Post-its,     
retoladors, pissarra, PC. 

Grup: quin tipus de grup es formarà?       
s’elegirà lliurement? 

Sessió 1: individual 
Sessió 2: grups de 2-3 (afinitat horària i        
organitzativa entre alumnat)  

Podria fer el mateix treball una      
persona sola? 

Sessió 1: - 
Sessió 2: no, no es treballaria el mateix 

Poden sol·licitar ajuda al professor? Sessió 1: sí 
Sessió 2: sí 

Avaluació: es proporciona feedback?    
de quin tipus? 

Sessió 1: immediat durant la pràctica, però       
resultats al cap d’una setmana. 
Sessió 2: immediat. 

Qualificació: Compten les activitats per     
la nota? 

Sessió 1:sí 
Sessió 2:sí 

Efectes positius observats Sessió 1:organització individual i gesitó del      
temps. 
Sessió 2:interaccions a l’aula, creativitat,     
pràctica del discurs oral. 

Efectes negatius observats Sessió 1:abandonament de la sessió o no       
entrega d’algunes pràctiques. 
Sessió 2:cert nerviosisme davant la pràctica      
oral. 
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13.5 Enquestes i taula de resultats 
 
LINK a l’enquesta: https://forms.gle/9QEJ4unw6PJqF5Uk7  
 
Taula de resultats: 
 

Subjecte Preguntes 

Gènere Edat 
SESSIÓ 
1 

SESSIÓ 
2 Treball Gamificació 

Visual 
Thinking 

Treball 
coop 

Pitch 
Elevator Coavalaució 

Home 
de 18 a 
20 anys 7 8 

Combinant les 
dues opcions 8 9 9 7 10 

Dona, Home 
de 21 a 
25 anys 9 8 En grup 9 9 8 8 10 

Home 
de 18 a 
20 anys 9 10 Individualment 8 9 6 6 9 

Home 
de 18 a 
20 anys 9 8 Individualment 8 7 10 10 10 

Dona 
de 21 a 
25 anys 9 8 En grup 10 10 10 10 10 

Dona 
de 18 a 
20 anys 9 8 

Combinant les 
dues opcions 10 10 9 10 10 

Dona 
de 18 a 
20 anys 8 7 Individualment 7 7 7 6 8 

Home 
de 18 a 
20 anys 9 10 

Combinant les 
dues opcions 10 10 10 10 9 

Home 
de 21 a 
25 anys 7 10 

Combinant les 
dues opcions 10 10 9 10 9 

Home 
de 18 a 
20 anys 6 9 

Combinant les 
dues opcions 9 9 8 10 10 

Home 
de 18 a 
20 anys 7 9 Individualment 10 9 9 5 10 

Home 
de 26 a 
30 anys 6 10 

Combinant les 
dues opcions 10 10 10 10 10 

Home 
de 18 a 
20 anys 6 10 

Combinant les 
dues opcions 10 9 8 10 10 

Home 
de 21 a 
25 anys 5 9 En grup 9 9 9 9 10 

Dona 
de 18 a 
20 anys 7 10 En grup 10 9 10 10 10 

Dona 
de 21 a 
25 anys 6 10 En grup 10 9 10 9 9 

Dona 
de 18 a 
20 anys 7 10 

Combinant les 
dues opcions 10 10 9 10 10 

Dona 
de 18 a 
20 anys 6 10 

Combinant les 
dues opcions 10 10 9 10 10 

Dona 
de 18 a 
20 anys 7 10 En grup 10 10 9 8 9 
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Dona 
de 21 a 
25 anys 7 9 

Combinant les 
dues opcions 10 10 10 9 10 

Dona 
de 18 a 
20 anys 8 10 

Combinant les 
dues opcions 10 10 10 10 10 

Dona 
de 18 a 
20 anys 7 10 

Combinant les 
dues  9 9 9 9 10 

 
 
Subjecte Preguntes 

 
Por al fracàs o 
seguretat Reconeixement Motivació per aprendre 

Importància de la 
nota 

1 

En ocasions em sento 
inquiet o sento cert 
nerviosme. 

No és important per mi 
sentir-me reconegut davant una 
activitat ben feta. Estic motivat per aprendre. 

No, tinc altres 
motivacions a part de 
la nota. 

2 
Afronto les tasques amb 
total seguretat. 

M'agrada sentir-me reconegut i 
tinc desig que el procés sigui 
exitós. Estic motivat per aprendre. 

Sí, la meva motivació 
és la nota com a 
benefici a canvi de 
l'esforç. 

3 

En ocasions em sento 
inquiet o sento cert 
nerviosme. 

No és important per mi 
sentir-me reconegut davant una 
activitat ben feta. Estic motivat per aprendre. 

No, tinc altres 
motivacions a part de 
la nota. 

4 Em sento força segur. 

M'agrada sentir-me reconegut i 
tinc desig que el procés sigui 
exitós. Estic motivat per aprendre. 

No, tinc altres 
motivacions a part de 
la nota. 

5 
Afronto les tasques amb 
total seguretat. 

No és important per mi 
sentir-me reconegut davant una 
activitat ben feta. Estic motivat per aprendre. 

No, tinc altres 
motivacions a part de 
la nota. 

6 

En ocasions em sento 
inquiet o sento cert 
nerviosme. 

M'agrada sentir-me reconegut i 
tinc desig que el procés sigui 
exitós. No estic motivat. 

Sí, la meva motivació 
és la nota com a 
benefici a canvi de 
l'esforç. 

7 Em sento força segur. 

No és important per mi 
sentir-me reconegut davant una 
activitat ben feta. No estic motivat. 

No, tinc altres 
motivacions a part de 
la nota. 

8 

En ocasions em sento 
inquiet o sento cert 
nerviosme. 

M'agrada sentir-me reconegut i 
tinc desig que el procés sigui 
exitós. Estic motivat per aprendre. 

No, tinc altres 
motivacions a part de 
la nota. 

9 Em sento força segur. 

M'agrada sentir-me reconegut i 
tinc desig que el procés sigui 
exitós. Estic motivat per aprendre. 

No, tinc altres 
motivacions a part de 
la nota. 

10 
Tinc por al fracàs o sento 
nerviosme. 

M'agrada sentir-me reconegut i 
tinc desig que el procés sigui 
exitós. Estic motivat per aprendre. 

No, tinc altres 
motivacions a part de 
la nota. 

11 
Tinc por al fracàs o sento 
nerviosme. 

M'agrada sentir-me reconegut i 
tinc desig que el procés sigui 
exitós. Estic motivat per aprendre. 

Sí, la meva motivació 
és la nota com a 
benefici a canvi de 
l'esforç. 

12 
Afronto les tasques amb 
total seguretat. 

M'agrada sentir-me reconegut i 
tinc desig que el procés sigui 
exitós. Estic motivat per aprendre. 

Sí, la meva motivació 
és la nota com a 
benefici a canvi de 
l'esforç. 

13 Tinc por al fracàs o sento M'agrada sentir-me reconegut i Estic motivat per aprendre. No, tinc altres 
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nerviosme. tinc desig que el procés sigui 
exitós. 

motivacions a part de 
la nota. 

14 

En ocasions em sento 
inquiet o sento cert 
nerviosme. 

M'agrada sentir-me reconegut i 
tinc desig que el procés sigui 
exitós. Estic motivat per aprendre. 

No, tinc altres 
motivacions a part de 
la nota. 

15 

En ocasions em sento 
inquiet o sento cert 
nerviosme. 

No és important per mi 
sentir-me reconegut davant una 
activitat ben feta. Estic motivat per aprendre. 

Sí, la meva motivació 
és la nota com a 
benefici a canvi de 
l'esforç. 

16 

En ocasions em sento 
inquiet o sento cert 
nerviosme. 

M'agrada sentir-me reconegut i 
tinc desig que el procés sigui 
exitós. Estic motivat per aprendre. 

No, tinc altres 
motivacions a part de 
la nota. 

17 Em sento força segur. 

M'agrada sentir-me reconegut i 
tinc desig que el procés sigui 
exitós. Estic motivat per aprendre. 

Sí, la meva motivació 
és la nota com a 
benefici a canvi de 
l'esforç. 

18 
Tinc por al fracàs o sento 
nerviosme. 

M'agrada sentir-me reconegut i 
tinc desig que el procés sigui 
exitós. Estic motivat per aprendre. 

Sí, la meva motivació 
és la nota com a 
benefici a canvi de 
l'esforç. 

19 
Tinc por al fracàs o sento 
nerviosme. 

M'agrada sentir-me reconegut i 
tinc desig que el procés sigui 
exitós. Estic motivat per aprendre. 

Sí, la meva motivació 
és la nota com a 
benefici a canvi de 
l'esforç. 

20 
Tinc por al fracàs o sento 
nerviosme. 

M'agrada sentir-me reconegut i 
tinc desig que el procés sigui 
exitós. Estic motivat per aprendre. 

No, tinc altres 
motivacions a part de 
la nota. 

21 Em sento força segur. 

M'agrada sentir-me reconegut i 
tinc desig que el procés sigui 
exitós. Estic motivat per aprendre. 

Sí, la meva motivació 
és la nota com a 
benefici a canvi de 
l'esforç. 

22 

En ocasions em sento 
inquiet o sento cert 
nerviosme. 

M'agrada sentir-me reconegut i 
tinc desig que el procés sigui 
exitós. Estic motivat per aprendre. 

Sí, la meva motivació 
és la nota com a 
benefici a canvi de 
l'esforç. 

 
 
13.5.2 Gràfiques corresponents a l’enquesta: 
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13.6 Títol del curs de formació del professorat Iniciació a la neurociència 
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