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Resum 

Aquest treball s’ha iniciat amb una revisió de l’estat del coneixement. En primer lloc s’ha fet un estudi de 
la definició de creativitat i les fases del procés creatiu. En segon lloc, s’ha estudiat el procés tecnològic, ja 
que en el seu desenvolupament la creativitat hi juga un paper important i es considera una bona eina per 
a treballar-la amb els alumnes. S’han analitzat les etapes que el composen segons diferents autors i quines 
coincidències o diferències hi trobem. Una vegada estudiada la creativitat i el procés tecnològic s’ha fet 
un estudi del seu aprenentatge i quins factors hi tenen influència. 

Posteriorment, s’ha estudiat l’avaluació de la creativitat veient quines posicions tenen els autors estudiats 
i reflexionant sobre rúbriques ja publicades per a la seva avaluació. Partint dels aspectes analitzats, s’han 
generat dues rúbriques sobre l’avaluació de la creativitat, una dedicada a l’autoavaluació dels docents per  
a generar un clima adient a l’aula, i una altra dedicada a avaluar el grau de creativitat de cada alumne. 

Finalment, s’ha programat una unitat formativa (UF) en la que els resultats d’aprenentatge i els criteris 
d’avaluació surten de les rúbriques creades. En aquesta UF es vol fer treballar als estudiants la creativitat 
a partir d’un procés de disseny d’escenografia, tot seguint els passos del procés tecnològic i avaluant els 
diferents aspectes de la creativitat resultants de la investigació realitzada al marc teòric.  

 

 

 

Resumen 

Este trabajo se ha iniciado con una revisión del estado del conocimiento. En primer lugar se ha hecho un 
estudio de la definición de creatividad y las fases del proceso creativo. En segundo lugar, se ha estudiado 
el proceso tecnológico, ya que en su desarrollo la creatividad juega un papel importante y se considera 
una buena herramienta para trabajar con los alumnos. Se han analizado las etapas que lo componen según 
diferentes autores y qué coincidencias o diferencias encontramos. Una vez estudiada la creatividad y el 
proceso tecnológico se ha hecho un estudio de su aprendizaje y qué factores tienen influencia. 

Posteriormente, se ha estudiado la evaluación de la creatividad viendo qué posiciones tienen los autores 
estudiados y reflexionando sobre rúbricas ya publicadas para su evaluación. Partiendo de los aspectos 
analizados, se han generado dos rúbricas sobre la evaluación de la creatividad, una dedicada a la 
autoevaluación de los docentes para generar un clima adecuado en el aula, y otra dedicada a evaluar el 
grado de creatividad de cada alumno. 

Finalmente, se ha programado una unidad formativa (UF) en la que los resultados de aprendizaje y los 
criterios de evaluación salen de las rúbricas creadas. En esta UF se quiere hacer trabajar a los estudiantes 
la creatividad a partir de un proceso de diseño de escenografía, siguiendo los pasos del proceso 
tecnológico y evaluando los diferentes aspectos de la creatividad resultantes de la investigación realizada 
en el marco teórico. 
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Abstract 

This work has been started with a review of the state of knowledge. In the first place, a study of the 
definition of creativity and the phases of the creative process has been done. Secondly, the technological 
process has been studied, since in its development creativity plays an important role and is considered a 
good tool to work with the students. We have analyzed the stages that make up it according to different 
authors and what coincidences or differences we find. Once studied creativity and the technological 
process, a study has been made of its learning and what factors influence it. 

Subsequently, the evaluation of creativity has been studied by looking at the positions of the authors 
studied and reflecting on previously published headings for their evaluation. Based on the aspects 
analyzed, two headings on the evaluation of creativity have been generated, one dedicated to self-
evaluation of teachers to generate a suitable climate in the classroom, and another dedicated to 
evaluating the degree of creativity of each student 

Finally, a training unit (UF) has been programmed in which the learning outcomes and the evaluation 
criteria come out of the created headings. In this UF, students want to work creativity based on a stage 
design process, following the steps of the technological process and evaluating the different aspects of 
creativity resulting from the research carried out in the theoretical framework. 

 

 

Paraules clau 

Creativitat, avaluació, rúbrica, imaginació, pensament divergent, unitat formativa. 
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1. Introducció 

1.1 Context 

Actualment el nostre entorn canvia constantment, els avenços tecnològics dels últims anys fan que ens 
haguem d’adaptar a nous entorns laborals, a noves tipologies de feines o a noves necessitats socials. La 
creativitat és l’eina que tenim com a éssers humans per a adaptar-nos a noves realitats i  tenir la capacitat 
de trobar solucions a nous problemes. Veient la importància que té tenir una societat creativa, amb 
capacitat crítica per a analitzar les necessitats de l’entorn i trobar eines per adaptar-s’hi, sembla necessari 
oferir als nostres estudiants totes les eines que siguin possibles per  a treballar la seva creativitat, tant en 
els estudis obligatoris com en els post-obligatoris. 

La creativitat actualment es treballa molt a primària i a secundària, cada vegada hi ha més escoles que 
treballen amb metodologies ABP, que potencien la capacitat creativa dels alumnes. Però dins 
l’ensenyament dels cicles formatius, tot i que en els currículums la creativitat apareix com una 
competència personal que han de desenvolupar els alumnes, no es donen espais específics per  a 
treballar-la. Dins el treball ABP l’avaluació de la creativitat presenta molts conflictes ja que costa trobar 
consens en seva definició, d’altra banda quan es fan projectes inter-modulars, podem trobar docents 
participant en processos creatius que pel seu perfil professional, no han treballat mai en aquests entorns, 
i sembla necessari poder oferir eines que es puguin fer servir de manera general per a treballar-la,  
indiferentment de que se’n tingui més o menys coneixements.  

La necessitat de donar un espai per a treballar les capacitats creatives de l’alumnat ha portat a voler 
desenvolupar una Unitat Formativa (UF) basada en el disseny d’un espai teatral, pensada per a poder ser 
afegida a tots el mòduls de cicles formatius que tractin temes relacionats amb el disseny o la construcció. 
Aprofitant les hores de lliure disposició dels cicles.  

1.2 Objectius 

En aquest TFM es vol analitzar la creativitat, el seu funcionament, les seves fases i al seva avaluació; com 
es relaciona el procés tecnològic amb la creativitat i a partir de la investigació realitzada desenvolupar la 
programació de una unitat formativa (UF), que es pugui aplicar a diversos mòduls professionals, basada 
en un projecte escenogràfic, analitzant les competències que podria aportar als alumnes.  
 
Per a aconseguir aquest objectiu principal, es plantegen com a objectius específics: 
 
- Estudiar la creativitat, les seves fases i la seva avaluació i veure com es tracta actualment dins 
l’ensenyament i la importància en el món laboral. 
- Estudiar el procés tecnològic, les seves característiques i la relació que té amb la creativitat. 
- Programació d’una unitat formativa. Definir les competències, continguts, els objectius d’aprenentatge, 
els criteris d’avaluació i les capacitats clau que conté. Detallar les activitats per a que l’alumnat assoleixi 
les competències. Desenvolupant el treball sobre un text teatral, la conceptualització d’idees i com 
transportar-les a un projecte d’escenografia, definint el disseny de l’espai utilitzant maquetes i plànols. El 
mòdul tindrà una quantitat d’hores suficients per a poder-se incorporar utilitzant les hores de lliure 
disposició de les que disposa cada cicle. 
 
1.3  Estructura del document 

El document s’estructura en quatre capítols. En el capítol 1 s’emmarca la necessitat de la Unitat Formativa 
programada en el contingut d’aquest TFM. El capítol 2 es dedica al marc teòric per tal d’estudiar com 
funciona el nostre cervell durant un procés creatiu, i entendre la importància d’aquest procés. Així mateix, 
es pot veure com s’està tractant actualment la creativitat en els estudis post obligatoris, i quina demanda 
hi ha actualment des de la indústria. En aquest capítol, també s’analitza el procés tecnològic per tal de 
veure quines relacions té amb el procés creatiu, i es fa una reflexió de com s’avalua la creativitat, generant 
dues rúbriques per donar eines als docents per a avaluar-la. 
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En el capítol 3, a partir de les rúbriques desenvolupades es programa una unitat formativa (UF) dedicada 
al disseny escenogràfic, per a poder treballar la creativitat dels alumnes de manera específica. Analitzant 
un text teatral, veient quins requeriments té, treballant a partir de conceptes i aprenent a materialitzar-
los, fins a acabar definint un projecte a partir de plànols i maquetes. Finalment, en el capítol 4, el 
document conclou amb les conclusions del treball on es fa un anàlisi de la feina realitzada i es proposen 
possibles aplicacions futures de les rúbriques i la UF de disseny escenogràfic generades en el treball, per 
a que els docents tinguin més eines per a treballar la creativitat. 

 

2. Marc teòric 

2.1 Creativitat 

2.1.1 Definició 

La creativitat no és un concepte fàcil de definir,  però com es pot veure posteriorment hi ha paraules 
recurrents segons diversos autors, com serien generar, idea, relacionar, novetat, fantasia. En la majoria 
de definicions és comú l’acció de generar o crear una “cosa” nova i  aquesta acció prové del món de la 
imaginació, les idees o la fantasia.  
 
“Qualsevol acte humà que doni lloc a alguna cosa nova es denomina acte creatiu, independentment de si 
es tracta d’alguna cosa nova construïda com a objecte físic o alguna construcció mental o emocional que 
viu dins de la persona que ho ha creat I només coneix ell.” (Vygotsky, 2011) 
 
“Capacitat per produir treballs que siguin nous i adequats” (Sternberg & Lubart, 2014) 
 
“El pensament creatiu es defineix com el pensament que permet als estudiants aplicar la seva 
imaginació per a generar idees, preguntar-se hipòtesis, experimentant amb alternatives i avaluar la 
seves pròpies idees, les dels seus pares, els productes finals i els processos” (Kaufman & Beghetto, 2009) 
 
“ Existeixen dos elements que pràcticament tots els estudiosos de la creativitat creiem que han d’estar 
presents a la idea o al producte creatiu. En primer lloc, la idea o el producte creatiu ha de ser nou o original 
i, en segon lloc ha de ser útil o adaptatiu per a , com a mínim, un determinat segment de la població.” 
(Carson, 2010) 
 
A partir de l’estudi sobre les definicions de la creativitat fet per María Teresa Esquivías (Esquivías T., 2004) 
i d’altres autors consultats, en el quadre 1 es fa una relació de les paraules recurrents en les definicions 
de creativitat segons 15 autors, les definicions utilitzades es troben a l’annex 1 d’aquest treball. 

Paraules clau autors 
Crear/generar idea Relacionar  Novetat/original fantasia/ 

imaginació 
 

x  x x  Guilford (1952) 
x x  x x Osborn (1953) 
x x  x  Flanagan (1958) 
x   x  Getzels y Jackson (1962) 
 x  x  Parnes (1962) 
 x x   Stein (1964) 
 x x x  Mednick (1964) 
  x x  Aznar (1973) 
x x  x  De la Torre (1991) 
x   x  Gervilla (1992) 
x   x  Rodríguez (1999) 
x   x  Vygotsky (2011) 
   x  Sternberg & Lubart (2014) 
 x   x Kaufman & Beghetto (2009) 
   x  Carson (2010) 

Taula 1.  Relació  de paraules dins les definicions de creativitat dels autors estudiats 
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A la Taula es pot veure com les paraules més utilitzades són crear/generar, idea i novetat/original, que 
són comuns a les definicions al llarg dels diferents moments de la història. 
 
Hi ha més tendència a utilitzar unes paraules o d’altres segons l’època dels autors, ja que com s’explica a 
l’estudi Developing the cambridge learner attributes (Cambridge Assesment International Education, 
2011) la creativitat s’ha entès de forma diferent al llarg de la història. I depenent de l’enfoc de cada 
moment, les definicions dels autors varien.  
 
“A principis del S.XX, la creativitat va ser considerada com una qualitat innata amb la que naixien les 
persones. Inicialment la creativitat es va associar més estretament amb les arts, però va créixer per a 
incloure la ciència, la tecnologia i altres disciplines. Al segle XXI, la creativitat es veu cada vegada més com 
un procés distribuït i col·laboratiu de sentit comú i resolució de problemes.”(Cambridge Assesment 
International Education, 2011) 
 
Al llarg del temps s’han fet diversos enfocaments sobre la creativitat. Agrupant diferents autors segons la 
conceptualització i el concepte específic que atribueixen a la creativitat, a la publicació Innovation and 
Creativity in Education and Training in the EU Member States: Fostering Creative Learning and Supporting 
Innovative Teaching (Romina et al., 2009) fan una classificació per a poder comprovar quins aspectes de 
la creativitat s’han considerat més importants fins al moment. Així, la classificació es fa en 5 grups segons 
l’enfoc dels autors: 
 
Enfoc psicomètric - En aquest enfoc es defensa que la creativitat es pot mesurar i és posseïda per tothom. 
(Guilford, 1967) Més endavant, basant-se en aquest enfoc Torrance va desenvolupar el seu test per al 
pensament creatiu analitzat en diversos estudis com el Torrance Tests of Creative Thinking (Frey, 2018). 
 
Enfoc psicoanalític - Es percep la creativitat com una manifestació de l’inconscient amb finalitats 
artístiques. El fons teòric es relaciona amb Freud i en aquest enfoc trobem totes les teories que connecten 
pre-conscient i inconscient. 
 
Auto expressió i enfoc místic- Es relaciona amb el domini artístic, la creativitat no es pot estudiar i és un 
tret que ve donat per “divinitat”. 
 
Enfoc de producte final- La creativitat resulta en un producte o treball de producció. Però no tots els 
productes són creatius. En aquest enfoc els autors tendeixen a identificar la creativitat amb les creacions.  
(Kaufman & Sternberg, 2006) 
 
Enfoc cognitiu- Considera la creativitat com un procés o habilitat cognitiva i de pensament. (Sternberg & 
Lubart, 2014) tracten d’entendre el procés del pensament creatiu, veuen la creativitat com un procés i 
com a representació mental. 
 
Dins els enfocs psicomètric, cognitiu i de producte final, s’introdueix la noció de que la creativitat pot ser 
ensenyada, o si més no, es pot acompanyar als alumnes per a que puguin desenvolupar al màxim els seus 
potencials creatius. Per a fer aquest estudi, es deixaran de banda els enfocs psicoanalític i místic, ja que 
s’allunyen de la ciència educativa. 
 
En l’estudi Innovation and Creativity in Education and Training in the EU Member States: Fostering 
Creative Learning and Supporting Innovative Teaching.(Romina et al., 2009) es pot trobar un esquema 
(veure Figura 1) on es veuen agrupats els punts importants que, segons els diferents autors estudiats a 
l’article, formen part de la creativitat en cada individu. A la Figura 1 es resumeixen els punts que defineixen 
la creativitat segons aquest estudi, i els requeriments que ens influeixen a l’hora de ser creatius: 
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Figura 1: què és la creativitat i què requereix. (Romina et al., 2009) 

 
Segons la Figura 1 (Romina et al., 2009), els aspectes que defineixen la creativitat estan separats dels 
aspectes que ens influeixen a l’hora de ser creatius. La creativitat es defineix com una capacitat de tothom, 
l’habilitat de dur a terme noves connexions, la capacitat de generar noves idees, el pensament divergent, 
l’habilitat per a sortir d’allò establert i la capacitat de produir resultats originals i valuosos. I com a 
requeriments o aspectes que ens influeixen a l’hora de ser creatius segons la figura 1, tenim la imaginació 
i avaluació, els trets de la personalitat, els processos afectius, les habilitats cognitives, l’experiència, la 
motivació, les habilitats de pensament i l’entorn cultural. 
 
Per tant, a l’hora d’aplicar la creativitat a les nostres aules haurem de treballar amb els nostres alumnes 
el que a l’esquema anterior s’anomenen requeriments, per a ajudar-los a poder desenvolupar les 
característiques que defineixen la creativitat i alhora, serà important tenir en compte quins graus de 
creativitat treballem en cada moment. 
 
Les paraules estudiades a la Taula 1, Generar/crear, idea, relacionar, novetat/original, 
fantasia/imaginació, tornen a aparèixer a la definició de creativitat de la Figura 1 (Romina et al., 2009).  
que és el resum d’un estudi de més de 100 referències. 

 
2.1.2 El procés creatiu i les seves fases 

Per tal de conèixer com funciona el procés creatiu, sembla interessant primer entendre com funciona el 
nostre cervell en tot aquest procés, quines àrees hi intervenen i quin paper hi juguen. Segons Carson 
(Carson, 2010), el cervell està construït per a ser creatiu, ja que part de la nostra supervivència va lligada 
a la capacitat que tinguem de produir nous projectes o noves eines davant les nostres necessitats.  

Segons Carson el cervell es comunica a partir de la comunicació cel·lular que genera la sinapsis entre 
neurones, quan aprenem o generem nous records generem noves dendrites (neurones receptores) i 
noves connexions. Quan més s’aprèn més ric i dens es torna el nostre “bosc neuronal”. I quan recordem 
aquests records o aprenentatges millorem la força de les connexions. Per aquest mateix mecanisme, es 
poden reforçar les connexions necessàries per a tenir un cervell més creatiu i millorar les relacions entre 
les diferents parts que participen del procés.(Carson, 2010) 

Tot i que la ciència encara està aprenent de les xarxes neuronals, es poden identificar diverses regions del 
cervell que són importants per les diferents fases del pensament creatiu. S’ha de tenir en compte però, 
que cap d’aquestes àrees funciona sola, si no que depèn de les connexions amb les altres. Aquestes àrees 
són (Carson, 2010) les indicades en la Figura 2. 
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Figura 2: Punts creatius del cervell. (Carson, 2010) 

Els punts definits per Carson (Carson, 2010) que veiem a la figura 2, tenen diferents funcions quan el 
nostre cervell funciona en un procés creatiu, així el centre directiu és el responsable de la planificació, el 
raonament abstracte i la presa de decisions conscients. És el “cap” del cervell, des d’aquest centre 
s’organitza quins altres centres es posen en funcionament en cada moment, aquest centre és bàsic per a 
la resolució de problemes, per  a poder-los estudiar amb atenció i trobar solucions, també aporta la 
capacitat de saber adoptar altres perspectives davant dels problemes.  

El centre “jo” entra en activitat quan imaginem desperts, o quan el nostre cervell està en repòs, i és la 
part del cervell que s’ocupa de la percepció d’un mateix, de les emocions i de la percepció del sentiments 
dels altres. Aquesta part arbitra la auto-expressió i ens permet adoptar un punt de vista d’una altra 
persona, forma part de l’empatia.  

També es troba el centre del criteri, que compara les nostres accions amb estàndards de conductes 
interioritzades i emet senyals d’alarma quan ens desviem d’allò previst, és el centre que ens permet jutjar 
la idoneïtat, ens ajuda a saber si una situació determinada tindrà un efecte negatiu o positiu per a 
nosaltres. Per això és important pels aspectes avaluadors de la creativitat, tot i que per a poder deixar 
entrar més idees, de vegades s’ha de rebaixar com a filtre. 

Quan resolem el problema al que ens estem enfrontant, o ens acostem a una solució possible s’activa el 
centre de la gratificació, quan aquest centre entra en funcionament la nostra confiança creix i ens sentim 
eufòrics. Ens provoca més plaer que menjar, i permet que els centres d’associació de la part posterior del 
cervell transmetin més idees i informació. És important per a la motivació creativa, ja que està demostrat 
que l’activitat creativa motivada per gratificacions internes, és de més bona qualitat que la motivada per 
gratificacions externes. 

Hi ha centres que hem d’aprendre a controlar per a poder arribar tant enllà com sigui possible dins els 
nostres processos creatius, és el cas del centre de la por, que s’activa quan al rebre informació dels nostres 
sentits, l’amígdala que el conforma, determina que hi ha una amenaça i envia un senyal al cos, i aquest 
allibera adrenalina, preparant-nos per a lluitar o fugir, generant una sensació d’ansietat o por. La mateixa 
informació s’envia al centre directiu que pot desconnectar l’alarma si creu que és una falsa amenaça. La 
por és important per a la supervivència, de manera que quan entra en activitat els processos de 
pensament queden parats i la capacitat de pensar disminueix. Pel que fa a la creativitat, la por és 
perjudicial, de manera que és important, per millorar els processos creatius, aprendre a controlar aquest 
centre.  

Finalment tots els nostres sentits passen pels centres d’associació (lòbuls temporal, parietal i occipital) 
reuneixen la informació que el centre directiu sol·licita o que el pensament no planejat o no estructurat 
aporten de manera espontània. Integra la vista, l’oïda, l’olfacte, el tacte per a formar una experiència amb 
sentit. 
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Saber crear associacions és bàsic per a la creativitat. Aquests centres permeten la unió d’informació de 
parts allunyades del cervell, ajuden a agafar els coneixements sobre un concepte i aplicar-los a un altre 
concepte, també actuen com un departament intern d’I+D que produeix combinacions de material 
emmagatzemat. Aquests centres cerebrals poden participar de múltiples xarxes neuronals que duen a 
terme diverses funcions: sentir emocions, captar nova informació, visualitzar el futur i generar idees 
creatives.  

Diferents autors desgranen la creativitat segons diferents criteris per a poder-hi treballar. Així Carson 
(Carson, 2010), identifica 7 tipus d’actituds que tenim davant de la creativitat, o a la guia Developing the 
Cambridge learner attribute (Cambridge Assesment International Education, 2011) separa 4 nivells que 
no van lligats a l’actitud si no a les capacitats de cadascú segons els resultats obtinguts. 

Les 7 actituds davant al creativitat segons Carson (Carson, 2010) són: 

Connexió: Estat d’atenció que ens permet veure connexions existents entre objectes o conceptes dispars. 
Amb aquesta actitud som capaços de generar múltiples solucions a un problema enlloc de centrar-nos en 
una única solució. Aquesta capacitat es combina amb un increment de les emocions positives, fet que fa 
que ens motivem en el projecte. Aquesta actitud estaria relacionada amb el pensament divergent, la 
sinestèsia, o les associacions mentals. 

Raonament: Quan s’accedeix a aquesta actitud mental, es manipula conscientment la informació de la 
nostra memòria de treball per a solucionar un problema. És la planificació intencionada, on s’inclu tota la 
activitat mental diària que dirigim de forma conscient. El raonament està relacionat amb la investigació 
del diagnòstic neurològic per imatge que ha examinat aspectes de la cognició dirigits de forma conscient, 
com l’establiment d’objectes, el raonament abstracte i la presa de decisions. 

Visualització: Pensem visualment més que verbalment. Aconseguim veure i manipular objectes amb el 
nostre “ull mental”. Pensem metafòricament, ja que veiem les similituds de conceptes dispars. És l’actitud 
cerebral de la imaginació. 

Absorció: Quan accedim a  aquesta actitud obrim la nostra ment a noves idees i experiències. Veiem el 
món sense qüestionar res i absorbim coneixements. Resulta útil dins les fases d’acumulació de 
coneixement i d’incubació del procés creatiu. 

Transformació: Aquesta actitud fa referència a la capacitat de crear obres d’art des de el dolor. Moments 
en els que ens sentim insatisfets, que transformen aquesta energia negativa en una reacció artística. És la 
relació entre l’estat d’ànim i la creativitat. 

Avaluació: Dins d’aquesta actitud jutgem conscientment el valor d’idees, conceptes i productes, 
conductes o individus. És l’ull crític de l’activitat mental. Ens permet autoavaluar-nos, per a garantir que 
les nostres idees o productes creatius, siguin coherents amb els nostres criteris d’utilitat i idoneïtat. 

Fluïdesa: És una actitud relacionada amb la producció de material creatiu com les improvisacions de jazz, 
l’escriptura narrativa, l’escultura, la pintura i la revelació pas a pas del descobriment científic. És un estat 
important en la fase de elaboració del procés creatiu.  

D’altra banda, a la guia Developing the Cambridge learner attribute (Cambridge Assesment International 
Education, 2011) classifiquen la creativitat en 4 graus: 

Big-C creativity o també anomenada High creativity: nivell reservat a una elit que ha transformat la seva 
disciplina amb els seus invents o descobriments. Serien exemples, la teoria de la relativitat d’Einstein, les 
obres de Picasso, la teoria de l’evolució de Darwin, i moltes d’altres. 

Pro-C creativity és el tipus de creativitat que ha involucrat temps, un alumne amb bones capacitats inicials 
que ha dedicat esforç i temps i ha aconseguit arribar a un bon nivell creatiu dins el seu camp 
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Little-C creativity actuar amb flexibilitat, intel·ligència i novetat en l’entorn quotidià. Tenir com a resultats 
la creació d’alguna cosa nova que té originalitat i significat. Implica pràctica, els individus poden utilitzar 
internet i les xarxes socials per tal de fer pública la seva creativitat i compartir-la.  

Mini-C creativity interpretació nova i significativa d’experiències, accions i esdeveniments. (Kaufman & 
Beghetto, 2009) és la creativitat quan demostres flexibilitat, intel·ligència i novetat en el pensament. Són 
connexions i idees, pot no acabar de materialitzar-se en res. 

Entendre com funciona l’ésser humà davant d’un procés creatiu i quins graus de creativitat es poden 
treballar, ajuda a tenir eines per a potenciar les nostres capacitats creatives, veient en quines actituds ens 
sentim més còmodes i en quines tenim més mancances per a poder-les treballar en cada moment. Saber 
en quin grau de creativitat ens estem desenvolupant, ens ajuda a mantenir les nostres expectatives en un 
nivell real. 

Dins de l’enfoc de producte final es defineix el model Geneplore de Finke, Ward i Smith (Finke, Ward, & 
Smith, 1992), com veiem a l’estudi Innovation and creativity in education (Romina et al., 2009) on la 
creativitat es construeix en diverses fases: fase generativa; fase exploratòria; i producte amb les seves 
restriccions.  

 

Figura 3: The Geneplore model per Finke, Wardi Smith (Creative cognition) (Finke et al., 1992) 

Com veiem a la Figura 3 la relació entre les tres fases no és lineal ja que un resultat no satisfactori porta a 
repensar les fases anteriors. 

Diferents autors han ampliat aquestes fases, així Wallas (Wallas, 1926) considera que el procés creatiu 
consta de 4 fases: preparació; incubació; il·luminació; i verificació. Rossman (P. & Rossman, 2006) defineix 
el procés creatiu en set fases: observació d’una necessitat; anàlisi de la necessitat; recopilació de tota la 
informació disponible; formulació de totes les solucions objectives; anàlisi i critica d’aquestes solucions; 
naixement d’una nova idea; i experimentació per a posar a prova la solució. 

En el model de Rossman (2006) es posa en equilibri la imaginació amb les habilitats analítiques. Més 
endavant, aquest model es relaciona amb el que s’anomena procés tecnològic. 

Dins els autors del mètode pragmàtic, de Bono (2006) que va dedicar gran part de la seva feina a buscar 
eines i mètodes per a potenciar habilitats de pensament lateral i ampliar la percepció, va desenvolupar el 
“mètode dels sis barrets” (de Bono, 2006) en el que cada barret representa una línia de pensament 
específica: el barret blanc, informació neutral i objectiva; barret vermell, sentiments i opinió personal; 
barret verd, idees noves sense judici; barret negre, la crítica i el judici, barret groc, l’optimisme, la crítica 
positiva; el barret blau, el control i la gestió. 
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Amb aquest mètode, en una discussió cada persona adopta un barret en un moment concret, per a poder 
abordar totes les línies de pensament. Veiem que hi ha certes connexions entre els 6 barrets proposats 
per de Bono (2006) i els centres cerebrals lligats a la creativitat que proposa Carson (2010). 

A part de les anteriors classificacions, Russ (Russ, 2011) considera que la creativitat es manifesta a partir 
de tres processos: 

Trets personals: tolerància a l’ambigüitat, obertura a l’experiència, independència de judici, valors no 
convencionals, curiositat, preferència per al repte i la complexitat, confiança en si mateix, presa de riscos, 
motivació intrínseca. 

Processos emocionals o afectius: la fantasia afectiva en el joc, la participació emocionada en les tasques, 
el plaer afectiu en el repte, la tolerància de l’ansietat. 

Activitats cognitives: pensament divergent, habilitats de transformació, sensibilitat als problemes, 
tendència a la pràctica amb solucions alternatives, amplis coneixements, capacitat de comprensió i 
capacitat d’avaluació. 

 
2.2 Procés tecnològic 

2.2.1 Definició i fases del procés tecnològic 

El procés tecnològic és el conjunt d’accions que duem a terme per tal de poder desenvolupar un projecte 
tecnològic, que hauria d’acabar amb la creació d’un objecte ja sigui real o virtual. Entenem per procés 
tecnològic el procés que seguim a l’hora de crear aquest objecte.  

Aquest procés consta d’un seguit d’etapes, que s’expliquen com a mètode per tal d’arribar als resultats 
esperats. Aquestes etapes varien segons cada autor, però podríem agrupar-les de manera general en les 
7 següents: 1.Necessitat; 2.Anàlisi; 3.Disseny; 4.Prototip; 5.Avaluació; 6.Memòria tècnica; 7.Construcció  

En aquest tipus de classificació veiem que el disseny s’entén només com una part d’aquest procés, en 
canvi hi ha autors que consideren el disseny com a procés global i consideren que forma part de totes les 
etapes. Per exemple Munari (Munari, 1983) defineix el procés de disseny necessari per passar del 
problema a la solució amb les fases indicades a la Figura 4. 

Problema 

Definició del problema 

Elements del problema 

Recopilació d’informació 

Anàlisi de la informació 

Creativitat 

Materials i tecnologia 

Experimentació 

Maquetes o prototips 

Verificació 

Dibuixos constructius 

Solució 

Figura 4: fases procés de disseny (Munari, 1983) 

En funció de l’autor, el procés tecnològic pot tenir diferents fases, i en general fins ara s’havia descrit 
sempre com un procés lineal, però cada vegada més es defensa com un procés circular en el que es 
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contrasten els resultats de cada fase amb les anteriors, i si cal es replantegen per tal d’arribar a la solució 
final.  

Segons Hernández  (Hernández et al., 2015) podem sintetitzar el procés tecnològic en 5 fases: 1. Búsqueda 
del problema; 2. Definició del problema; 3.Ideació i resolució del problema; 4.Execució del disseny; 5. 
Avaluació del disseny . 

En aquest cas, Hernández et al. plantegen la relació de les diferents fases de manera circular, tal i com 
s’indica en la Figura 5. 

 

Figura  5: Relacions fases procés tecnològic. (Hernández et al., 2015) 

En el model Geneplore de Warm i Smith (Finke et al., 1992) que es mostra a la Figura 2, els processos que 
es defineixen per a explicar el procés creatiu també tenen una relació circular i de revisió d’idees anteriors.  
Els autors que  

La Taula 2 fa una comparativa de passos del procés tecnològic o de disseny segons diferents autors, i es 
pot veure com on hi ha més variació a l’hora de definir les fases és en els punts del procés en els que la 
creativitat hi té un paper important. 

Fases del procés tecnològic segons diversos autors 

Problema Necessitat Búsqueda del problema 
Definició del problema 

Anàlisi 
Definició del problema 

Recopilació d’informació 

Ideació i resolució projectista 
Creativitat 

Disseny Materials i tecnologia 
Experimentació 
Maquetes o prototips Prototip Execució 
Verificació Avaluació Avaluació 
Dibuixos constructius Memòria tècnica  
Solució Construcció  

Taula 2: Fases procés tecnològic 

El procés tecnològic és doncs una guia de passos, relacionats entre ells, que majoritàriament seguim per 
tal d’arribar al disseny d’un objecte o al disseny d’algun element sigui físic, o no.  

Tot procés tecnològic o de disseny parteix d’una necessitat, d’un problema. I el final de tot el procés és la 
solució a aquest problema o necessitat.  

Es pot veure que les fases que defineixen el procés són diferents gairebé en cada autor, però alhora totes 
es poden relacionar entre elles, de manera que s’estableix que tot i que no trobem una definició tancada 
d’aquestes fases, sempre segueixen un standard comú. 

Hi ha un primer bloc en el que s’identifica el problema o la necessitat. En un següent pas, es fa un estudi 
d’aquest problema, buscat solucions existents al mercat i tota la informació possible que pot ser d’utilitat 
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a l’hora de resoldre el problema. És la fase de documentació o plantejament. Una vegada es té la 
documentació recollida, es comença a treballar en les possibles solucions. Aquesta és la fase que més 
diferències presenta en els diversos autors, ja que alguns directament l’anomenen fase de disseny, i altres, 
fins i tot, il·luminació. És possiblement la fase més etèria i la que cada individu resol de manera més 
personal, és la fase en al que la creativitat hi té un paper més destacat. En aquesta fase ens ajudem 
d’esbossos i primeres maquetes, per a ajudar-nos a materialitzar les diferents idees que ens van sorgint. 
La podríem anomenar generació de la idea. Quan es tenen possibles idees, es fa una selecció per tal 
d’escollir la més adequada, que respongui als condicionants i als requeriments del projecte. Una vegada 
destriada una idea, es fa una definició més acurada mitjançant plànols per acabar-la de verificar i poder 
fer algun primer pressupost si és necessari. Seria la fase d’avantprojecte o projecte. 

Finalment, s’inicia la fase de disseny del model i construcció del prototip, una vegada tenim la idea 
verificada juntament amb una primera idea de viabilitat econòmica en construïm el prototip o la maqueta 
per acabar de verificar el seu resultat. 

Tant bon punt es té el prototip, es verifica el seu funcionament, que seria la fase d’avaluació. Es redacta 
el projecte complert amb els plànols i tota la informació necessària corresponent, i finalment s’inicia la 
fase de presentació dels resultats.  

Qualsevol projecte a part de complir amb les necessitats que venen donades pel problema inicial, sempre 
tindrà una sèrie de condicionants externs als que haurà de respondre. Aquests condicionants són: 

-Motius econòmics. El pressupost s’ha d’ajustar als recursos de què es disposa. 

-Dates d’entrega. S’ha de ser capaç de poder entregar els projectes dins el termini establert. 

-Condicions tècniques. Allò que es dibuixa, s’ha de poder materialitzar segons la maquinària i els materials 
existents al mercat. 

D’altra banda, tot disseny parteix de la relació entre Material, Forma i Funció, aquest trinomi també es 
descriu amb les preguntes De què? Per a què? Com?  A la figura 6 veiem com la relació entre material 
forma i funció torna a ser una relació circular. 

Figura 6: relació material-forma-funció 

Així per a realitzar un procés de disseny s’han de tenir molt en compte aquests tres punts: 

Material / De què? 

L’elecció del material és un dels tres condicionants principals del projecte ja que afectarà en altres 
aspectes del projecte com són, les propietats físiques com la duresa o la durabilitat, que hauran de ser 
coherents amb les nostres necessitats. També influirà en l’estètica de l’objecte, ja que cada material 
ofereix un tipus d’acabat determinat, i unes possibles unions o assemblatges que també depenen del 
material. L’elecció de material també influirà en la petjada ecològica del nostre producte. 

Funció / Per a què? 

Un altre dels tres grans condicionants en el disseny és la funció, l’objecte parteix d’una necessitat inicial 
que ve d’un problema a resoldre, de manera que l’objecte tindrà una funció concreta per la que s’ha creat. 
La funció també es veu afectada per diferents paràmetres, l’efectivitat que el relacionarà en com compleix 
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amb la funció proposada, la durabilitat que li exigim que ens marcarà la quantitat d’usos que se li pot 
donar, i ens relacionarà la funció amb el tipus de material escollit. En molts dels casos; la versatilitat oferirà 
la capacitat de l’objecte a complir funcions diverses a part de la inicial proposada. La quantitat de peces i 
unions influiran en el cost econòmic final, i és un aspecte que es determina tant per la funció com el 
material com per la forma. Finalment, l’energia que necessiti l’objecte també dependrà de la funció i pot 
fer que estigui més o menys a l’abast de tothom. 

Forma / Com?  

El tercer gran condicionant és la forma, que estarà lligada a l’estètica i alhora relacionada amb 
l’ergonomia, adaptant-se a les mesures del cos humà, als aspectes psicològics i culturals, i als gustos 
sensorials. També es relaciona la forma amb el temps d’ús de l’objecte; l’estructura i les necessitats de 
suportar les forces que hi incideixin afecten tant a la forma com al material. La forma també es relaciona 
amb l’embalatge ja que una reducció de volum en el transport pot reduir-ne molt els costos. A la forma 
també li exigim un caràcter especial, el que anomenem imatge de marca, una estètica que el faci atractiu. 

Per tant, el trinomi Material, Funció i Forma conté tot un seguit d’aspectes que fan que tingui una relació 
circular que ha de quedar en equilibri, per a que l’objecte passi la fase final d’avaluació de tot el procés. 

 

El procés tecnològic i les seves fases en educació estan molt relacionades amb la metodologia ABP 
(Aprenentatge Basat en Problemes) que majoritàriament guia als alumnes a assolir l’aprenentatge seguint 
els passos descrits anteriorment. L’aprenentatge ABP proposa que els alumnes desenvolupin un projecte 
determinat, i que assoleixin els coneixements durant la recerca de solucions al problema plantejat. Un 
aprenentatge d’aquestes característiques ajuda a l’alumne a desenvolupar la seva autonomia, a potenciar 
la seva creativitat, i a trobar motivacions internes a l’hora de treballar. També ajuda als alumnes a treballar 
en diferents nivells de creativitat, i fomenta competències personals com el treball en grup,. 

Aquesta metodologia d’aprenentatge tot i que té moltes avantatges, també comporta dificultats a l’hora 
d’implantar-se, ja que suposa una reestructuració de la programació, i en el cas de fer projectes Inter 
modulars o Inter cicles, la programació es complica encara més ja que s’ha de tenir molt clars els Resultats 
d’Aprenentatge que s’estan treballant en cada moment i com s’avaluen.   

Miguel Valero (Valero, 2012) parla de 5 grups de dificultats que tot docent ha de tenir en compte a l’hora 
de treballar amb metodologia ABP o PBL, aquestes són el temari, la inestabilitat emocional, el trauma pels 
alumnes, l’avaluació i la objectivitat i la justícia. Com explica, tot treball en ABP comporta un replanteig 
del temari, ja que el temps que es dedica en un projecte amb aquesta metodologia, és molt més llarg que 
el temps que es necessita per a explicar el temari als alumnes amb una classe magistral, i alhora és possible 
que els alumnes acabin aprofundint més en alguns aspectes que en altres, tot i això si el professor ja ho 
té present una reducció del temari amb criteri no té perquè ser negativa. Una altra característica que 
acompanya el treball en ABP és la inestabilitat emocional que comporta al professorat, ja que és un 
aprenentatge que implica una relació molt directa amb els alumnes i el procés d’aprenentatge no és lineal 
de manera que hi ha dies que sembla que tot avança i d’altres que sembla que estan encallats. Aquesta 
sensació del professorat es suma  ala sensació de trauma pels alumnes, ja que des d’un inici se’ls planteja 
un problema que hauran de resoldre, pel que ells a l’inici del curs no es senten preparats. És necessari 
que el docent sàpiga crear expectatives positives al grup i que estigui disposat a donar eines als estudiants 
si hi ha problemes de relacions internes als grups.  L’avaluació també és un punt que genera dificultats a 
alguns docents en aquest tipus de metodologia, ja que s’han d’avaluar els resultats d’aprenentatge que 
l’alumne vagi assolint, no s’avalua amb un examen final del temari, si no que s’avaluen les competències 
assolides. Finalment un altre punt que genera conflicte és la objectivitat i la justícia, en aquests processos 
si som molt objectius en l’avaluació, centrant-nos amb el currículum, ens deixarem d’avaluar aspectes 
com la capacitat de treball en grup, o la capacitat d’aprendre de manera autònoma, o la capacitat creativa 
dels alumnes, aspectes que no seria just deixar de banda, però que alhora costen molt de quantificar. 
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2.3 El procés creatiu, el procés tecnològic i el seu aprenentatge. 

El procés creatiu i el procés tecnològic tenen molts punts en comú i van molt lligats. El procés tecnològic 
és un mètode, on mitjançant una sèrie de passos s’arriba a una solució a un problema. La creativitat o el 
procés creatiu, no és un mètode si no una sèrie de connexions mentals i processos personals que ens 
permeten trobar noves solucions als problemes proposats. No tota execució d’un objecte és creativa si 
aquest no aporta res de nou.  

La creativitat dins el procés tecnològic és una eina bàsica per tal de poder arribar a una solució final 
original. Hi ha autors, com per exemple Bruno Munari (Munari, 1983), que si mirem l’esquema que 
presenta del procés de disseny, només considera la creativitat en una sola fase que és la de generació de 
la idea, però si s’entén el procés tecnològic o de disseny com una relació circular de totes les fases, es pot 
concloure que la creativitat no deixarà mai d’estar activa, ja que constantment estarem verificant la idea 
i per tant, l’estarem evolucionant per a que compleixi els requisits demanats en les següents fases. 

Les fases del procés creatiu descrites per Finke, Ward i Smith (Finke et al., 1992) o per Wallas (Wallas, 
1926) o per Rossman (P. & Rossman, 2006) tenen molt a veure amb les fases del procés tecnològic, ja que 
tots dos processos parteixen de la generació d’una idea nova o d’un producte final. 

Si s’accepta la creativitat com a relacions neuronals que establim al nostre cervell, com a més pràctica 
fem d’aquestes connexions, més fortes seran i més capacitat creativa tindrem. De manera que és 
important fer que els nostres alumnes no deixin de treballar en un grau o altre de creativitat.  

La relació entre els dos processos és molt fina, i és important conèixer quins graus de creativitat s’estan 
treballant en cada moment. Normalment, en projectes escolars es treballa en la zona de little-C, Mini-C i 
al final d’alguns cicles formatius o de batxillerat es pot treballar amb alguns alumnes dins el grau de Pro-
C. S’ha demostrat que el treball en nivells de creativitat més senzills motiva als alumnes per a intentar 
arribar a nivells Pro-C o Big-C (Renzulli & Reis, 2017).  

Segons Weisberg, la creativitat depèn també del coneixement del camp on es treballa (Weisberg, 2014). 
Ferrari afegeix la importància de l’entorn cultural en la concepció que tenim de la creativitat i com això es 
manifesta en el seu ensenyament (Romina et al., 2009). 

Pel que fa a la diferenciació cultural, en el món occidental, la creativitat era tradicionalment percebuda 
com una qualitat amb atributs divins, mentre que a la cultura oriental (hindú, taoista i budista) la 
creativitat s’entenia com mímica i descobriment. (Albert & Runco, 2014)  

Hi ha diversos estudis que parlen de les diferències culturals, i observem que les cultures orientals 
acostumen a atribuir l’èxit a l’esforç mentre que les cultures occidentals, l’atribueixen a les capacitats. O 
com la intel·ligència es tracta diferent, així a la tradició occidental es considera una qualitat heretada, i en 
les tradicions orientals es suposa que les diferències innates en la intel·ligència són menors. (Bornstein & 
Gardner, 2006) I aquestes percepcions socials influeixen directament als mètodes d’aprenentatge 
utilitzats a les escoles. 

Així doncs, podem afegir que l’entorn i la cultura seran també determinants per l’aprenentatge del procés 
creatiu dels individus. Ja que una societat repressiva no valorarà la creativitat i en canvi, pot ser més fàcil 
desviar-se de la norma en un espai pluralitzat. (Craft, 2005) 

Tenint en compte la importància de l’entorn social en el desenvolupament creatiu dels alumnes, (Albert 
& Runco, 2014), (Weisberg, 2014), (Romina et al., 2009), (Bornstein & Gardner, 2006), per a poder 
potenciar la creativitat, hem de tenir en compte que el clima a l’aula és molt important, ja que la nostra 
aula serà l’entorn social més immediat per als nostres estudiants a on poder-se desenvolupar. Segons la 
guia Developing the Cambridge learner attributes (Cambridge Assesment International Education, 2011), 
és molt important tenir un hàbit creatiu, fer que els alumnes tinguin una disposició constant a comportar-
se creativament. En l’Annex 2 d’aquesta guia, es fa un recull de característiques necessàries per als 
alumnes, el centre i els docents per a poder treballar la creativitat de manera efectiva (Cambridge 
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Assesment International Education, 2011). Com a característiques, es consideren els trets de caràcter de 
l’alumne, les habilitats que necessita desenvolupar, quines demandes tenen els processos creatius, com 
actuar des dels centres i com actuar com a docents. 

Així per tal de poder treballar la creativitat dels nostres alumnes, segons els autors estudiats, hem de 
saber en quins nivells de creativitat treballem (Cambridge Assesment International Education, 2011) i 
poder identificar les diferents actituds davant del procés creatiu que adopten els alumnes (Carson, 2010). 
També hem de generar un bon clima dins el centre i dins l’aula segons (Suciu, 2014), (Cambridge 
Assesment International Education, 2011). I treballar amb metodologies, com l’ABP, que fomenten el 
treball en el procés tecnològic, pot ajudar a que els nostres estudiants aprenguin les capacitats necessàries 
per a desenvolupar-se de manera creativa dins els seus futurs entorns laborals. 
 
Com a docents, és important seguir el primer punt que indica la guia Developing the Cambridge learner 
attributes: predicar amb l’exemple i ser docents creatius, introduir noves metodologies a les nostres aules, 
replantejar les nostres assignatures per a poder-les fer més atractives pels alumnes... Tot això farà que els 
alumnes estiguin més motivats, un dels punts clau per a poder desenvolupar el procés creatiu, però no 
s’ha d’oblidar que encara que innovem en les nostres classes, la creativitat dels nostres alumnes dependrà 
de molts altres factors que també s’hauran de treballar. 
 
2.3.1 Avaluació de la creativitat 

L’avaluació d’un procés creatiu és un tema que continua generant moltes discussions dins els claustres de 
cada centre, ja que la creativitat pot ser entesa des de diverses visions i alhora és difícil plantejar-ne una 
valoració de manera genèrica, donat que en cada tasca, la creativitat es pot materialitzar de formes 
diferents. De manera que, tot i que es poden adoptar certs punts comuns en rúbriques que valorin la 
creativitat dels alumnes, en general cada rúbrica haurà de ser específica segons la feina a avaluar. També 
s’ha de tenir en compte que no es pot oblidar la importància de l’entorn social i personal de l’alumne, que 
també influiran en la seva creativitat. 

S’ha d’entendre que si s’està potenciant un entorn creatiu, la valoració mitjançant una rúbrica per a 
l’estudiant, ha de ser una eina més d’aprenentatge i no un judici unilateral. S’ha de donar lloc a l’estudiant 
per a poder defensar els seus resultats finals, i ha de rebre la valoració d’aquests resultats com una 
oportunitat de millora.  

L’avaluació de la creativitat vindrà molt marcada per com es defineixi aquesta segons cada autor. Per 
exemple, el Test de creativitat de Torrance (Frey, 2018), que és un dels més coneguts, es basa en l’anàlisi 
de 4 factors: fluïdesa, flexibilitat, originalitat, elaboració. A partir de diferents proves es mesura el nivell 
de creativitat de l’alumne, però s’ha de tenir en compte que Torrance entenia la creativitat completament 
lligada al pensament divergent, i actualment molts autors ja aclareixen que la creativitat necessita de cert 
equilibri entre el pensament divergent i el convergent. I per tant, ja consideren que aquest test presenta 
certes mancances.  

Autors com De la Torre (De la Torre, 2015) consideren que la creativitat no es pot avaluar, o que només 
en són avaluables algunes parts, segons Vidal (Vidal, 2016) hi ha autors com De la Torre, que és considerat 
un del autors que més ha estudiat l’avaluació de la creativitat,  que afirma que no es pot avaluar, ja que 
no es poden valorar els sentiments quan es crea una cosa, ni l’entorn individual de cada persona. Segons 
aquest autor el fet de desgranar la creativitat en diferents aspectes fa que perdi l’essència. Entén que 
cada persona té un criteri i per tant, una manera diferent d’avaluar. Tot i això considera que hi ha una 
part avaluable: allò que és propi es pot avaluar segons l’edat, la funció, la innovació i l’estètica. 

Dins la publicació Rúbriques per a l’avaluació de competències publicada per la UB (Universitat de 
Barcelona) hi ha un apartat dedicat a la capacitat creativa i emprenedora (Alsina et al., 2013). En aquest 
apartat, es defineix la capacitat creativa i emprenedora segons dos subapartats: 

-capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes 

-capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds 
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Aquesta capacitat es separa en tres dimensions: creativitat, gestió de projectes, i emprenedoria i 
innovació, que es separen en tres nivells interns. D’aquesta estructura en resulten 3 rúbriques amb els 
seus indicadors per a poder avaluar la capacitat creativa i emprenedora dels alumnes Aquestes rúbriques 
es poden veure en l’Annex 2 del document adjunt d’annexos del TFM. 

Es pot veure que en aquestes tres rúbriques estan inclosos molts dels conceptes dels que hem parlat 
anteriorment. En la rúbrica dedicada a la creativitat es valora l’originalitat, la flexibilitat, el nivell 
d’elaboració, que també són els aspectes avaluats per Torrance (Frey, 2018). Pel que fa a la part de gestió 
de projecte es valora sobretot la bona planificació, la flexibilitat, la originalitat, la relació amb l’equip. En 
la dimensió d’emprenedoria i innovació es valora la capacitat de saber identificar els possibles problemes 
a millorar, la motivació, la flexibilitat i la coherència a l’hora d’escollir les solucions. També es pot veure 
que apareixen les paraules analitzades al capítol 1, resultants de la taula 1, Generar/crear, idea, relacionar, 
novetat/original, fantasia/imaginació. 

A partir de les rúbriques generades per la UB, els conceptes introduïts pel test de Torrance, les paraules 
detectades a les definicions de la creativitat, els punts definits per el Developing the Cambridge learner 
attributes (Cambridge Assesment International Education, 2011) , i les característiques de la creativitat 
establertes per l’ Innovation and Creativity in Education and Training in the EU Member States: Fostering 
Creative Learning and Supporting Innovative Teaching (Romina et al., 2009), es desenvolupen les següents 
rúbriques, que volen ser un instrument d’avaluació per a poder posar a l’abast del professorat i de futurs 
investigadors eines per a quantificar la creativitat, i així fer estudis sobre els factors que hi influeixen o 
relacionar-la amb el caràcter dels alumnes, de manera estadística.  

A la rúbrica 1 (figura 7) s’han definit com a indicadors la originalitat de la idea, la relació amb problemes 
reals de l’entorn, la utilització de coneixements adquirits, el trencament de premisses preestablertes, la 
fluïdesa, la flexibilitat i la representació formal. Aquests indicadors responen a les paraules inicials 
trobades dins les definicions de creativitat: crear/generar, idea i novetat/original, els conceptes avaluats 
per Torrance: fluïdesa, flexibilitat, originalitat, elaboració; i a les característiques definides a l’estudi 
Innovation and Creativity in Education and Training in the EU Member States: Fostering Creative Learning 
and Supporting Innovative Teaching que ens semblen rellevants ja que són el resultat de la comparativa 
de més de 100 publicacions referents a la creativitat. Aquestes característiques són: una capacitat de 
tothom; l’habilitat de dur a terme noves connexions; la capacitat de generar noves idees; el pensament 
divergent; l’habilitat per a sortir d’allò establert i la capacitat de produir resultats originals i valuosos. 

Així tenim en primer lloc la originalitat de la idea, entenent com a idea nova o original aquella que resol 
el problema d’una manera diferent al resultat estàndard esperat. Segons el nivell de creativitat en el que 
estiguin treballant els alumnes (big-C, pro-C, litle-C, Mini-C) el nivell de novetat exigit variarà. Es relaciona 
amb “la capacitat de generar noves idees” (Romina et al., 2009), i les tres paraules de les definicions de la 
Taula 1: generar, idea i novetat. 

El segon indicador és la relació amb problemes reals de l’entorn que fa referència a la capacitat de 
l’alumne de connectar les seves propostes amb el seu entorn, buscant solucions. 

L’indicador següent és la utilització de coneixements adquirits. Aquest indicador defineix la capacitat de 
l’alumne de realitzar connexions entre els coneixements que té, estaria relacionat amb l’habilitat de dur 
a terme noves connexions (Romina et al., 2009), entenent que es valora que l’alumne pugui utilitzar 
coneixements que no tenen una relació directa amb el problema proposat per a resoldre’l. En cas de no 
fer-ho, l’alumne ha d’utilitzar bé els coneixements que tingui relacionats amb la matèria. Aquest punt es 
relaciona també amb un dels requeriments de la Taula 1 que és l’experiència, ja que hi ha estudis com 
(Weisberg, 2014) en els que es parla de la  importància dels coneixements que es tenen sobre la matèria 
estudiada per a poder generar idees noves, que trenquin amb el que s’ha fet fins al moment. 

Pel que fa al trencament de premisses preestablertes, en aquest punt s’avalua la capacitat de l’alumne de 
sortir del guió esperat, estaria lligat a la definició de l’habilitat per a sortir d’allò establert (Romina et al., 
2009). 
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La fluïdesa és la capacitat de generar més d’una solució per a un sol problema, i és un dels aspectes 
avaluats per Torrance. S’avalua quantificant la quantitat d’idees generades inicialment per l’alumne, 
abans que en faci la tria per escollir quina serà la que desenvoluparà. 

La flexibilitat, també és un dels aspectes introduïts al test de Torrance, i fa referència a la capacitat 
d’adaptació de les solucions proposades per a problemes diferents. 

L’últim indicador és la representació formal, que avalua la capacitat de l’alumne de materialitzar les idees 
i de comunicar-les, està lligat amb la capacitat de produir resultats originals i valuosos, ja que no és el 
mateix tenir una idea que saber-la desenvolupar fins a una representació formal coherent que serveixi 
per a comunicar-la (Romina et al., 2009). Aquest indicador també té relació amb les Rúbriques per a 
l’avaluació de competències publicada per la UB (Universitat de Barcelona)(Alsina et al., 2013) (annex 3 
del document adjunt d’annexos) 

L’objectiu de la rúbrica de la figura 7 és que pugui ser utilitzada de manera fluida, i que pugui ser efectiva 
en qualsevol camp en el que es vulgui avaluar la creativitat. Per a que en un futur pugui servir per estudiar 
de manera estadística com influeixen certes metodologies o actituds pedagògiques en la creativitat dels 
alumnes, o per tenir eines dins els projectes d’ABP per a avaluar-la. 

 Rúbrica  creativitat 
Indicadors pes Molt assolit Assolit Poc assolit No assolit 

Originalitat de 
la idea 

20% 

Proposa idees 
innovadores que són 
executables segons els 
recursos disponibles 

Proposa idees 
innovadores però no 
sempre són 
executables 

Proposa idees 
que no aporten 
cap novetat 

No planteja 
noves idees 

Relació amb 
problemes 

reals de 
l’entorn 

15% 

Les idees proposades 
responen a problemes 
reals que traspassen 
l’entorn proper de 
l’estudiant 

Les idees 
proposades 
responen a 
problemes reals de 
l’entorn proper de 
l’estudiant 

Les idees 
proposades 
responen a 
problemes que 
no són reals. 

Les idees 
proposades no 
responen a cap 
necessitat. 

Utilització de 
coneixements 

adquirits 
10% 

L’estudiant relaciona 
coneixements de 
diferents camps a l’hora 
de generar noves idees. 

L’estudiant s’ajuda 
de coneixements 
d’un sol camp per a 
generar idees. 

L’estudiant 
s’ajuda de 
coneixements ja 
assolits per 
generar idees 
no originals. 

L’estudiant no 
utilitza els 
coneixements 
que té a l’hora de 
generar idees. 

Trencament 
de premisses 

preestablertes 
20% 

Proposa idees que 
trenquen amb 
procediments existents. 

Les idees que 
proposa són 
innovadores però 
utilitzen els 
procediments 
existents. 

Les idees 
proposades no 
són innovadores 
però es 
replantegen els 
procediments 
existents. 

Es limita a aplicar 
idees que no 
tenen 
singularitat. 

Fluïdesa 10% 

Genera més de tres 
idees per a cada 
problema plantejat, i ho 
fa de manera fluïda. 

Genera entre dues i 
tres opcions d’idees. 
possibles, però ho fa 
amb dificultat. 

Genera una sola 
idea, tot i que 
ho fa de manera 
fluïda 

Genera una sola 
idea amb 
dificultats 

Flexibilitat 10% 

Les idees generades 
cobreixen més de dues 
àrees.  

Les idees generades 
cobreixen més 
d’una àrea. 

Les idees 
cobreixen 
només l’àrea de 
treball. 

Les idees no 
cobreixen cap 
àrea  

Representació 
formal 15% 

Les idees es defineixen 
en detall i de manera 
clara i endreçada a 
partir de 
representacions 
volumètriques, 
gràfiques o escrites.  

Les idees no acaben 
d’estar explicades al 
100% en la resolució 
formal, però el 
discurs és clar. 

L’expressió de la 
idea no és clara 
tot i que s’ajuda 
de 
representacions 
formals. 

No sap expressar 
les idees amb 
claredat i les 
representacions 
formals que 
genera dificulten 
que s’entengui. 

Figura 7: Rúbrica 1 creativitat. Rúbrica per  a valorar la creativitat dels nostres alumnes. 
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Sabent la importància que té l’entorn a l’aula en el desenvolupament creatiu dels nostres alumnes, es 
considera interessant tenir una rúbrica dedicada a l’autoavaluació del professorat. En aquest sentit, la 
rúbrica 2 es genera agafant de referència els punts indicats en la guia Developing the Cambridge learner 
attributes (Cambridge Assesment International Education, 2011), (annex 2 del document adjunt 
d’annexos) que és una guia editada per la universitat de Cambridge dedicada al desenvolupament dels 
atributs d’aprenentatge, conté diversos capítols, i al capítol 4 dedicat a la creativitat i a la innovació, es 
donen unes pautes concretes per als docents dins l’aula com a conclusions basades ens els articles dels 
autors estudiats. Els indicadors utilitzats a la rúbrica 2 es basen directament en aquests punts: 
 

 Transmetre valors. - Predicar amb l’exemple, intentar transmetre valors com la curiositat, o 
habilitats creatives. 

 Preguntes - Apreciar la importància crítica de les preguntes, tant les pròpies com les dels 
alumnes 

 Tractar l’error - Tractar els errors com a oportunitats d’aprenentatge i fer que alumnes 
assumeixin riscos moderats a l’aula, per tal de reforçar la seva confiança creativa. 

 Temps - Donar als alumnes temps suficient per a desenvolupar el treball, els alumnes han de 
poder pensar i reflexionar de manera independent. 

 Judici - No jutjar les idees dels alumnes fins que ells no hagin tingut temps de resoldre-les 
correctament. 

 Respostes - Ensenyar als alumnes que no sempre hi ha una única resposta correcta. 
 Bon humor - Generar un clima de bon humor. 
 Treball individual - Valorar les estones de treball individual o en petits grups durant el procés 

creatiu. 

La rúbrica 2 (Figura 8), ofereix una base de bones pràctiques per al professorat, per a generar un entorn 
favorable on els alumnes puguin desenvolupar la seva creativitat. 

Rúbrica Clima a l’aula - autoavaluació professorat 

Indicadors pes Molt assolit Poc assolit No assolit 

Transmetre valors 
 

15% Es transmeten valors com la 
curiositat o habilitats creatives, 
es planteja la programació dels 
continguts de manera creativa. 

Es transmeten valors  com la 
curiositat però el docent no 
té habilitats creatives i no és 
gaire creatiu en la 
programació de 
l’assignatura. 

No es transmeten 
valors com la 
curiositat, ni s’aplica 
la creativitat a l’hora 
de programar els 
continguts.. 

Preguntes. 
 

10% S’aprecia i es valora la 
importància crítica de les 
preguntes, tant les pròpies com 
les dels alumnes. 

No es dona gaire valor a que 
les preguntes generades a 
l’aula siguin crítiques. Però 
es valora que els alumnes 
participin. 

No es valora cap tipus 
de pregunta a l’aula. 
 

Tractar l’error 
 

15% Es tracten els errors com a 
oportunitats d’aprenentatge i 
es fomenta que alumnes 
assumeixin riscos moderats a 
l’aula, per tal de reforçar la seva 
confiança creativa. 

Els errors es tracten 
positivament però no 
s’anima als alumnes a 
assumir riscos. 

Els errors es tracten 
negativament. 

Temps 
 

15% Es dona temps suficient per a 
desenvolupar el treball, es 
generen espais de silenci per a 
poder treballar cadascú al seu 
ritme. 

No es dona gaire temps per 
a poder desenvolupar el 
treball, i no  es generen 
espais de silenci a l’aula.  

No es valora la 
importància del 
temps.  

Judici 
 

10% No es jutgen les idees dels 
alumnes fins que ells no hagin 
tingut temps de resoldre-les 
correctament. 
S’acompanya als alumnes però 
es retira el suport quan no es 

En alguns moments es  
jutgen les idees dels 
alumnes abans que ells  
hagin tingut temps de 
resoldre-les. 
S’acompanya en excés als 
alumnes.  

No es deixa a 
l’alumne arribar sol a 
la solució del 
problema. 
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necessari per a fomentar la seva 
autonomia. 

Respostes 
 

15% S’ensenya als alumnes que no 
sempre hi ha una única resposta 
correcta. Fomentant a l’aula 
respostes múltiples correctes 
quan es generen preguntes. 

Es valora l’existència de més 
d’una resposta correcta, 
però a l’aula no es treballa. 

No s’accepta més una 
resposta per una 
pregunta. 

Bon humor 
 

10% Es genera un clima còmode i de 
bon humor a l’aula. 

Es genera un clima còmode 
però seriós.  

El clima és tens i 
autoritari. 

Treball individual 
 

10% Es valoren les estones de treball 
individual o en petits grups 
durant el procés creatiu. 

No es dona gaire espai a les 
estones de treball individual 
o en petits grups durant el 
procés creatiu. 

Es treballa amb el 
grup classe sencer el 
procés creatiu. 

Figura 8: Rúbrica 2. Rúbrica destinada a l’autoavaluació del professorat per a generar un clima favorable a la 
creativitat a l’aula. 

Les rúbriques proposades estan pensades per a fer un seguiment de manera continuada, no pretenen ser 
una eina d’avaluació puntual, ja que la creativitat de cada alumne és evolutiva i anirà canviant amb el 
temps. L’objectiu no és tant posar una nota final, si no poder valorar l’evolució de l’alumnat, poder-ho 
comparar amb el clima creat a l’aula i així tenir eines per poder ajudar a cada alumne a evolucionar segons 
el grau de creativitat personal de cadascú. També tenen com a objectiu donar eines als docents per poder 
treballar sobre un tema tant complex com és la creativitat, d’una forma quantificable. 

 

2.3.2 Tractament actual en estudis post obligatoris 

Actualment la competència de la creativitat apareix en diferents currículums d’ensenyaments post 
obligatoris. En el currículum de batxillerat s’hi fa referència com es pot veure en el Decret 142/2008 
publicat al DOGC núm. 5183: 

Currículum batxillerat- Decret 142/2008 – DOGC núm 5183 

La competència en el domini teoricopràctic de les tècniques i els procediments de la producció artística 
suposa el domini i la maduració del llenguatge bàsic corresponent a tècniques i procediments propis de la 
matèria, per tal d'obrir nous camins d'introspecció i d'experimentació que estimulin la creativitat, que 
incorporin nous recursos expressius i que connectin amb altres tipus de llenguatges: sonors, verbals, 
corporals, visuals o tecnològics, ajudant així a la integració de les diferents àrees de coneixement. Aquesta 
competència està focalitzada en el coneixement teoricopràctic de tècniques plàstiques i visuals de 
producció artística, però també incorpora un seguit d'actituds indispensables en el procés de treball 
creatiu: la recerca, l'organització, l'anàlisi de la informació, el rigor, la destresa, la perseverança, la 
disciplina i el sentit crític.  

La competència en la sensibilitat estètica s'entén, d'una banda, com la facultat de percebre les qualitats 
plàstiques de les obres de disseny; i, de l'altra, la capacitat de reconèixer la poètica que inspiren les obres 
de diferents moviments, estils i èpoques. Aquesta competència permet identificar els valors sensorials, 
formals i expressius d'aquests productes i actua com a estimulant per a la reflexió sobre la pròpia 
interacció quotidiana amb aquests productes i per al desenvolupament de sensacions noves.  

La competència en la creativitat artística es manifesta en la recerca d'una expressió original de la pròpia 
sensibilitat en els tempteigs i la proposta de solucions a necessitats funcionals i tècniques, sigui des d'un 
punt de vista d'usuari o de productor. És important la recerca de l'expressió original de la pròpia sensibilitat 
i ideologia, tenint com a objectiu final el desenvolupament de la pròpia personalitat en l'alumnat. 
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Pel que fa als títols LOE dels cicles formatius, dins les competències personals, professionals i socials 
apareix la paraula creativitat o innovació només en cicles de grau superior, veiem que depenent de les 
famílies dels cicles aquesta competència s’especifica de maneres diverses, la més generalitzada és:  

x) Resoldre situacions, problemes o contingències amb iniciativa i autonomia en l'àmbit de la seva 
competència, amb creativitat, innovació i esperit de millora en el treball personal i en el dels membres de 
l'equip. 

En trobem d’altres com: 

xx) Potenciar la innovació, la millora i l’adaptació dels membres de l’equip als canvis per augmentar la 
competitivitat. 

xxx) Desenvolupar la creativitat i l'esperit d'innovació per respondre als reptes que es presenten en els 
processos i en l'organització del treball i de la vida personal. 

xxxx) Desenvolupar la creativitat i l'esperit d'innovació per respondre als reptes que es presenten en els 
processos i en l'organització del treball i de la vida personal. 

Veiem doncs que és una competència generalitzada, només trobem alguns cicles formatius dins la família 
d’informàtica i química en els que no apareix la creativitat com a competència personal.  

 

2.3.3 Importància de la creativitat en el món laboral actual 

Les competències creatives es consideren essencials per a afrontar els canvis del segle XXI. A partir de 
diferents articles que relacionen la creativitat amb l’efectivitat dels treballadors als seus llocs de treball 
com (Shalley, Gilson, & Blum, 2000), o de la relació de la creativitat amb la resolució de problemes: (Zhou, 
Hirst, & Shipton, 2012) o d’altres que parlen de com la creativitat i la producció de noves idees apareix de 
diferents formes en les estructures de les empreses (Amabile, 1996), es pot veure que en un entorn que 
cada vegada és més variable, les empreses busquen en els seus treballadors capacitats lligades a la 
creativitat, com serien la tolerància a l’ambigüitat, la tolerància de l’ansietat o les habilitats de 
transformació i la sensibilitat als problemes. Totes elles característiques definides dins els tres processos 
de S. Russ (Russ, 2011). 

D’altra banda, la creativitat està intrínsecament lligada a la innovació, i aquesta com ja sabem, és un dels 
puntals de moltes empreses actuals, per a aconseguir que el negoci tiri endavant i es vagi adaptant als 
canvis del sector.  

Així, per tal que els alumnes tinguin unes millors oportunitats en el seu futur entorn laboral, és necessari 
dotar-los de les màximes eines possibles per a que puguin desenvolupar les seves capacitats creatives. És 
per això, que l’ensenyament de la creativitat no pot quedar relegat només als estudis de primària i 
secundària, o com una competència personal dins els currículums de cicles de grau superior a la que es 
dóna poca importància, si no que ha de ser un aprenentatge que acompanyi a l’estudiant en totes les 
etapes educatives d’una manera activa. 
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3. Programació de una Unitat Formativa (UF) Disseny escenogràfic 
3.1. Justificació 

Veient la importància de la creativitat per al futur dels nostres alumnes, i veient que en cap cicle formatiu 
es treballa de manera específica, si no que queda sobre entès el seu aprenentatge dins de mòduls on es 
treballen altres competències del cicle, es proposa generar una nova UF dedicada al seu aprenentatge, en 
la que els resultats d’aprenentatge i els criteris d’avaluació estaran enfocats a les característiques de la 
creativitat desenvolupades al marc teòric d’aquest treball. 

L’objectiu és oferir als alumnes un espai dedicat a treballar diferents aspectes de la creativitat, 
desvinculats dels continguts específics de la seva especialitat, per tal de poder generar un espai de llibertat 
on els alumnes puguin desenvolupar les seves capacitats creatives, i així poder-ho aplicar en la resta de 
mòduls del cicle formatiu a l’hora de desenvolupar projectes de disseny dins de diferents camps. 

La UF proposada és desenvolupar un disseny d’escenografia, treballant sobre un text i l’anàlisi d’aquest 
per  a desenvolupar un espai de ficció que segueixi l’evolució del text. Es busca que l’alumne, al treballar 
sobre un text i no sobre els condicionants habituals de la seva especialitat, trobi un espai on es senti lliure 
i no s’agafi a premisses preestablertes, i pugui desenvolupar-se de la manera més creativa possible.  

Per tal de crear aquesta nova UF amb Resultats d’aprenentatge i Criteris d’avaluació propis, s’utilitzen les  
hores de lliure disposició de mòduls dins de cicles formatius dedicats al disseny regits per LOE, com serien:  

 Família d’edificació i obra civil: 
o CFGS Projectes d'edificació (CFPS EOB0) 
o CFGS Projectes d'obra civil (CFPS EOA0) 

 Família de fusta, moble i suro: 
o CFGS Disseny i moblament (CFPS FSA0) 
o CFGS Disseny i moblament, perfil professional construccions efímeres i decorats (CFPS 

FSA1) 

En aquest treball, es consideren els cicles LOE, però entenent que també es podria adaptar per a famílies 
d’arts i disseny, que actualment encara funcionen amb LOGSE. 

La UF proposada està pensada per impartir-se durant les primeres setmanes de classe, per tal que els 
alumnes puguin veure com es desenvolupen dins els diferents aspectes que engloben la creativitat, i 
tinguin eines per treballar-los al llarg del curs tant al mòdul on s’hagi aplicat la UF com a la resta de mòduls 
del cicle. 

Les hores que s’assignen a questa UF són 33H ja que és la quantitat d’hores genèriques de lliure disposició 
que veiem que s’assignen a la majoria de mòduls consultats 

3.1.1 Entorn on es situa la UF. 

Per tal de fer més entenedor el treball situarem aquesta UF dins el mòdul MP6: disseny en fusteria i moble, 
del CFGS Disseny i moblament. Però entendrem que podria ser introduïda a qualsevol mòdul relacionat 
amb el disseny, que disposi de 33hores de LLD. 

Mòdul professional 6: disseny en fusteria i moble  
Durada:  Hores de lliure disposició:  Equivalència en crèdits ECTS:  

132 hores 33 hores 9 
Unitats formatives que el componen 
UF1 estudi d’espais i criteris formals. 39 hores 
UF2 projecte executiu. 60 hores 
Unitats formatives creades amb les hores de lliure disposició 
UF3 disseny d’escenografia 33 hores 

Taula 3: característiques del mòdul MP6. 
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Per tal de programar aquesta nova UF ens basarem en les següents competències professionals 
establertes al DECRET 225/2015, de 20 d'octubre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de 
grau superior de disseny i moblament: 

2.2 Competències professionals, personals i socials 

l) Resoldre situacions, problemes o contingències amb iniciativa i autonomia en l’àmbit de la seva 
competència, amb creativitat, innovació i esperit de millora en el treball personal i en el dels membres de 
l’equip.  

m) Organitzar i coordinar equips de treball amb responsabilitat, supervisant-ne el desenvolupament, 
mantenint relacions fluides i assumint el lideratge, així com aportant solucions als conflictes grupals que 
es presentin.  

n) Comunicar-se amb els seus iguals, superiors, clients i persones sota la seva responsabilitat, utilitzant 
vies eficaces de comunicació, transmetent la informació o coneixements adequats, i respectant 
l’autonomia i competència de les persones que intervenen en l’àmbit del seu treball. 

Dins el Decret també es destaca el requeriment de la innovació com a capacitat clau: 

2.3 Capacitats clau  

Són les capacitats transversals que afecten diferents llocs de treball i que són transferibles a noves 
situacions de treball. Entre aquestes capacitats destaquen la d’autonomia, la innovació, l’organització del 
treball, la responsabilitat, la relació interpersonal, el treball en equip i la resolució de problemes. 

La nova UF es relaciona amb els següents objectius generals dels cicle formatiu també especificats al 
currículum: 

5.1 Objectius generals del cicle formatiu 

k) Analitzar i utilitzar els recursos i oportunitats d’aprenentatge relacionats amb l’evolució científica, 
tecnològica i organitzativa del sector i les tecnologies de la informació i la comunicació, per mantenir 
l’esperit d’actualització i adaptar-se a noves situacions laborals i personals.  

l) Desenvolupar la creativitat i l’esperit d’innovació per respondre als reptes que es presenten en els 
processos i en l’organització del treball i de la vida personal.  

m) Prendre decisions de forma fonamentada, analitzant les variables implicades, integrant sabers de 
diferent àmbit i acceptant els riscos i la possibilitat d’equivocació en la presa de decisions, per afrontar i 
resoldre diferents situacions, problemes o contingències. 

n) Desenvolupar tècniques de lideratge, motivació, supervisió i comunicació en contexts de treball en grup, 
per facilitar l’organització i coordinació d’equips de treball. o) Aplicar estratègies i tècniques de 
comunicació, adaptant-se als continguts que es transmetran, a la finalitat i a les característiques dels 
receptors, per assegurar l’eficàcia en els processos de comunicació. 

Al ser una UF de nova creació es generen els Resultats d’Aprenentatge (RA) corresponents amb els Criteris 
d’Avaluació (CA) i els continguts (C). Tots ells relacionats amb els aspectes que defineixen la creativitat 
resultants dels indicadors de la rúbrica 1 (Figura 7) del marc teòric. 

A continuació es descriu la unitat formativa UF3 dedicada al treball de la creativitat dels alumnes partint 
d’un procés de disseny escenogràfic, primer es defineixen els RA, CA i C, es fa la programació general del 
mòdul en el que s’introdueix la UF, i tot seguit es fa la programació específica de la UF definint l’ordre dels 
continguts, els nuclis formatius, fent el disseny de les activitats d’ensenyament i aprenentatge i 
determinant la seva avaluació. 
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3.1.2 Resultats d’aprenentatge, criteris d’avaluació i continguts. 

Mòdul professional 6: disseny en fusteria i moble   

UF 3: disseny d’escenografia.  33 hores 

-RA1. Aporta idees originals, considerant les necessitats de l’entorn. Busca informació de referència i la 
utilitza per generar noves idees 

-Criteris d’avaluació  

CA1.1 Té en compte les necessitats que condicionen el projecte. 

CA 1.2 Busca informació de referència, i estudia les solucions ja existents.  

CA 1.3 Treballa amb conceptes abstractes per a desenvolupar les solucions formals.  

-RA2. Utilitza coneixements adquirits per a qüestionar premisses establertes, relacionant diversos 
coneixements. 

Criteris d’avaluació  

CA 2.1 Utilitza coneixements adquirits en qualsevol àmbit per a desenvolupar la idea 

CA 2.2 Replanteja solucions o premisses pre-establertes per a aportar solucions noves. 

CA 2.3 Relaciona diversos conceptes i coneixements per a resoldre l’espai. 

-RA3. Formalitza les idees de manera entenedora. 

Criteris d’avaluació  

CA 3.1 Les idees s’expressen de forma entenedora 

CA 3.2 S’utilitzen eines gràfiques correctament per tal de formalitzar les idees del projecte 

CA 3.3 La formalització final és coherent amb la idea inicial. 

 

-Continguts: 

C1. Anàlisi d’un text teatral 

 C1.1 Estructura del text, anàlisi de recorregut emocional 

C1.2 Conceptes com a eina de treball 

C1.3 Cerca de referències  

C2. Concreció de l’espai 

 C2.1 Quadre d’escenes, personatges i espai 

 C2.2 Paleta de colors 

 C2.3 Evolució de l’espai 

C3. Desenvolupament del material necessari per a explicar el projecte. 

 C3.1 Plànols i esbossos 

 C3.2 Construcció maqueta final 
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3.2 Programació del mòdul en el que s’introdueix la UF 

CF: Tècnic Superior en Disseny i moblament 

MP: DISSENY EN FUSTERIA I MOBLE 

 
3.2.1.- Ordre de les Unitats formatives (UF). 

 

Mòdul hores HDLL  hores totals Inici /final 

Disseny en fusteria i 
moble 

132-99 33 UF3 Disseny d’escenografia 33h 8 Setmanes 

UF1 Estudi d’espais i criteris 
formals 

39h 10 setmanes 

UF2 Projecte executiu 60h 15 setmanes 

 

les UF es cursaran cronològicament, les primeres 8 setmanes es cursarà la UF3, les 10 setmanes següents 
es cursarà la UF1 i les 15 ultimes setmanes es cursarà la UF2 

 

3.2.2.- Definir les estratègies metodològiques i d’organització del mòdul professional . 

 

-Indicar les estratègies específiques per a l’assoliment de la unitat de competència associada al mòdul 
professional (MP). 

En el currículum del mòdul professional s’estableixen les següents unitats de competència: 

mòdul unitats de competència 

Disseny en fusteria i moble UC_2-1369-11_3: desenvolupar projectes d’instal·lació de fusteria i moblament en 
habitatges, establiments comercials, espais expositius i públics 

UC_2-1370-11_3: supervisar l’aprovisionament i fabricació d’elements per a la 
instal·lació de fusteria i moblament 

 

Durant el mòdul es desenvoluparan diferents projectes, tant individuals com en grup, que s’aniran 
treballant a classe. L’alumne haurà de resoldre problemes aplicant els continguts explicats i cercant 
informació. 

S'imparteixen classes magistrals en alguna activitat, per tal d’explicar continguts més tècnics. 

També es fomentarà el treball cooperatiu, separant als alumnes en petits grups, dins dels quals cada 
alumne estudiarà un tema, que posteriorment explicarà als seus companys. 

Es faran  algunes classes en modalitat flipped classroom, demanant a l’alumne que treballi el contingut a 
casa i serà a l’aula on aplicarem el contingut estudiat. 

A l’inici de cada classe, es farà un petit recordatori dels continguts tractats a la classe anterior, per tal de 
situar als alumnes, i se’ls explicarà quins continguts es tractaran durant la sessió actual. 

Depenent de les classes, es deixarà estona per a que els alumnes puguin treballar a classe, i resoldre 
dubtes. 
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-Determinar l’ús de l’anglès. 

S’introduiran activitats en anglès dins el desenvolupament de cada UF. 

Part dels documents facilitats, es procurarà que siguin en anglès, així com les projeccions que es puguin 
fer a classe de vídeos o pel·lícules, seran en versió original.  

 

-Determinar la incorporació de les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement (TAC). 

S’utilitzaran noves tecnologies com la utilització del moodle o el google drive a l’hora d’intercanvi 
d'informació.  

Aplicacions com el Kahoot per tal de fer un seguiment de si els conceptes explicats es van assolint, i com 
a repàs de conceptes explicats en classes anteriors. 

Es farà ús també de tecnologies en activitats concretes, com ara programes de representació gràfica 
(autocad, photoshop o seketchup) a l’hora de fer plànols, o programes d’edició de vídeo o retoc de imatge 
en activitats de representació de conceptes. 

 

-Concretar i justificar si hi ha desdoblament.  

Per aquest mòdul està contemplat el desdoblament del 100% com s’especifica al document d’orientacions 
o_FSA0_disseny_moblament_24-05-2019 del departament d’ensenyament. 

 

Mòduls professionals 
Grup sense 
desdoblar 

Desdoblament (%) Grup desdoblat 

MP01 Representació en fusteria i mobiliari 132 100% 264 

MP02 Prototips en fusteria i moble 132 100% 264 

MP03 Desenvolupament de producte en fusteria i 
moble 

132 100% 264 

MP04 Automatització en fusteria i moble 132 100% 264 

MP05 Instal·lacions de fusteria i mobiliari 99 100% 198 

MP06 Disseny en fusteria i moble 132 100% 264 

MP07 Gestió de la producció en fusteria i moble 132   132 

MP08 Processos en indústries de fusteria i moble 66   66 

MP09 Fabricació en fusteria i moble 132 100% 264 

MP10 Formació i orientació laboral. 66   66 

MP11 Empresa i iniciativa emprenedora. 66   66 

MP12 Anglès tècnic. 99   99 

MP13 Projecte de disseny i moblament 

PS523 99 

 

PS523 165 

PT604 165 PT604 231 

PS505 33 PS505 33 

Taula 4: desdoblament dels diferents mòduls del CFGS Disseny i moblament. Orientacions del curriculum 

 La major part  de les activitats seran de desenvolupament de projectes i correccions a classe, i el fet de 
treballar en petits grups, facilitarà molt l’atenció individualitzada per a cada alumne, i que la resta 
d’alumnes puguin participar de les correccions de les feines dels companys.  
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-Indicar la concreció de les mesures flexibilitzadores del currículum. 

En les diferents Unitats Formatives del mòdul les pràctiques realitzades es lliuraran a través de la 
plataforma moodle de l’assignatura, els materials per als alumnes i les presentacions de les classes 
magistrals, també es penjaran a la plataforma. 

Es faran sortides fora del centre que seran obligatòries i de caràcter curricular. Les faltes d’assistència dels 
alumnes tindran el mateix pes que una falta d’assistència a l’aula. 

Durant el curs es faran diverses activitats en anglès dins l’aula i en el desenvolupament de les tres UF es 
faran servir  tecnologies per a realitzar les activitats. 

Si fos necessari es faran adaptacions per a alumnes amb necessitats educatives especials (NEE) i es 
treballarà amb diversos suports a classe per tal d’atendre a la diversitat. 

 

3.2.3.- Definir l’avaluació del mòdul professional (MP). 

 

El mòdul professional s’avaluarà a partir de l’avaluació de cada UF, donant un % de pes a cada unitat 
formativa segons les hores lectives que té i els resultats s’aprenentatge que s’hi avaluen. 

Al finalitzar cada UF s’obtindrà una qualificació que serà la que farà mitjana amb les qualificacions de la 
resla de UF’s, i es considerarà aprovat el mòdul amb un a nota de 5 com a mínim. A partir del 4,5 de nota 
de la UF es podrà fer mitjana amb la resta de UF’s del mòdul. 

En el cas de no aprovar una UF hi haurà la possibilitat de recuperar-la, entregant els treballs que 
s’estableixin de  recuperació el la programació de cada una de les UF. 

La participació i assistència a classe seran aspectes bàsics per a l'avaluació. Es necessitarà un 70% 
d’assistència per tenir dret a l’avaluació contínua. 

La qualificació total del mòdul quedarà establerta segons la següent formula: 

             

QMP06=  QUF1 x 35% + QUF2 x 45% + QUF3 x 20% 

 

 

 

3.2.4.- Establir els espais, els equipaments i els recursos del mòdul professional (MP). 

El mòdul professional s’impartirà a l’aula convencional, excepte algunes sessions que s’impartiran a l’aula 
d’informàtica per a poder fer servir els programes de dibuix necessaris i algunes al taller de maquetes per 
a poder treballar amb la construcció de maquetes. 
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3.3- Programar la unitat formativa UF3 – disseny d’escenografia. 
 

3.3.1- Ordenació cronològica i contextualització dels continguts (C). 

Els continguts, es donaran en ordre cronològic en totes dues UF ja que en molts casos és necessari haver 
assolit uns continguts per a poder treballar els següents. 

 

A partir d’aquest moment passarem a programar la UF3- Estudi d’espais i criteris formals 

 

UF3 Disseny d’escenografia - Continguts 

C1  Anàlisi d’un text teatral 

C2 Concreció de l’espai 

C3 Desenvolupament del material necessari per a explicar el projecte. 

 

 

3.3.2.- Relació de Resultats d’aprenentatge (RA) i Criteris d’avaluació (CA) amb continguts (C). 

UF1 Estudi d’espais i criteris formals 

Continguts Resultats d’aprenentatge Criteris d’Avaluació 

C1  Anàlisi d’un text 
teatral 

RA1 Aporta idees originals, considerant 
les necessitats de l’entorn. Busca 
informació de referència i la 
utilitza per generar noves idees 

 

CA1 1.1 Té en compte les 
necessitats que 
condicionen el projecte. 

1.2 Busca informació de 
referència, i estudia les 
solucions ja existents.  

1.3 Treballa amb 
conceptes abstractes per 
a desenvolupar les 
solucions formals.  

 

C2 Concreció de l’espai RA2 Utilitza coneixements adquirits per 
a qüestionar premisses 
establertes, relacionant diversos 
coneixements. 

 

CA2 2.1 Utilitza coneixements 
adquirits en qualsevol 
àmbit per a desenvolupar 
la idea 

2.2 Replanteja solucions 
o premisses pre-
establertes per a aportar 
solucions noves. 
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2.3 Relaciona diversos 
conceptes i coneixements 
per a resoldre l’espai. 

 

C3 Desenvolupament del 
material necessari per 
a explicar el projecte. 

RA3 Formalitza les idees de manera 
entenedora. 

CA3 3.1 Les idees s’expressen 
de forma entenedora 

3.2 S’utilitzen eines 
gràfiques correctament 
per tal de formalitzar les 
idees del projecte 

3.3 La formalització final 
és coherent amb la idea 
inicial. 

 

 

3.3.3.- Determinació de nuclis formatius (NF), si escau, i temporitzar-los. 

 

UF3 Disseny d’escenografia 

 

NF1- Anàlisi de text i treball dels conceptes 

NF2- Desenvolupament de la idea  

NF3- Formalització del projecte 

 

 

Els nuclis formatius s’impartiran de manera cronològica, ja que són necessaris els aprenentatges assolits 
als nuclis anteriors, per a poder assolir els aprenentatges dels nuclis formatius posteriors. 

El mòdul consta de 4h la setmana, que s’entén que es dividiran en dos blocs de dues hores o un sol bloc 
de 4hores. 

 

NF1- 2 setmanes   NF2- 3 setmanes   NF3- 3 setmanes 

hores nom NF C RA Criteris d’Avaluació 

8h NF1- Anàlisi de text i treball dels conceptes. 1 C1 RA1 CA1 

12h NF2- Desenvolupament de la idea. 2 C2 RA2 CA2 

12h NF3- Formalització del projecte. 3 C3 RA3 CA3 
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3.3.4.- Disseny de les activitats d’ensenyament i d’aprenentatge. 

 

 hores Activitats hores RA Continguts Criteris Avaluació 

 
MP06 

 
UF3  
33h 

NF1 6h A01 Exemples d’espais 
 

2h RA1 C1.2 CA1.3 

A02 Text- anàlisi 
 

2h RA1 C1.1 CA1.1 

A03 Idees , referències, 
conceptes 
 

3h RA1 C1.2, C1.3 CA1.2, CA1.3, 
CA1.3 

NF2 14h A04 Quadres d’escenes i 
personatges. 

2h RA2 C2.1 CA2.3 

A05 Definició idea 
 

5h RA2 C2.3 CA2.1, CA2.2, 
CA2.3 

A06 Paleta de colors 
 

2h RA2 C2.2 CA2.3 

A07 Visita al Teatre Lliure 3h    

A08 Evolució d’espais 
 

2h RA2 C2.3 CA2.1, CA2.2, 
CA2.3 

NF3 13h A09 Plànols i esbossos 
 

7h RA3 C3.1 CA3.1, CA3.2, 
CA3.3 

A010 Maqueta final 
 

4h RA3 C3.2 CA3.1, CA3.2, 
CA3.3 

A11 Presentació final 3h RA1, 
RA2, 
RA3 

C1, C2, C3 CA1, CA2,CA3 

 

 

3.3.5.- Preparació de les activitats d’ensenyament i d’aprenentatge. 

En els següents quadres s’especifica cada activitat, definint els objectius, la durada, amb quins continguts, 
resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació es relaciona, i quins instruments d’avaluació s’utilitzaran. 
S’anomenen les evidències recollides, quin format tindran, si són activitats sumatives o no i quins 
instruments avaluadors s’utilitzaran.   

Les activitats no sumatives que tenen una evidència a entregar, es considera que l’alumne les ha 
d’entregar però que no tenen un pes específic dins l’avaluació, l’entrega és obligatòria per a tenir nota de 
la UF i l’instrument d’avaluació és un check list, que simplement determina si s’ha entregat o no. 

En les activitats sumatives es detalla quin pes tenen en % dins l’avaluació del RA que estan treballant, i 
també s’especifica el nom de la rúbrica utilitzada, per  a poder-la localitzar en l’apartat 3.3.6.1 rúbriques 
d’avaluació  de la pàgina 41.  

També es diu quin serà el feedback donat de cada activitat i els espais que s’utilitzaran per a desenvolupar-
la.  

Els agents avaluadors són generalment el professor, entenent que és qui revisa amb el check list les 
entregues no sumatives, i utilitza les rúbriques per a fer l’avaluació de les activitats sumatives. En el cas 
de l’activitat 11 els agents avaluadors són els alumnes ja que és una coavaluació. 
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NF1 

UF3 Disseny d’escenografia 

NF1 Anàlisi de text i treball dels conceptes 

Activitat  Durada C RA CA Instruments d’avaluació espais 

A01 - Exemples d’espais 2h a l’aula C1.2 RA1 CA1.3 Evidències recollides: 

E-A01 

Entrega A4 resultat de relació 
d’imatges i conceptes 

Tipus d’avaluació :  

No sumativa 

Estratègia : Observació de 
resultats 

Agents avaluadors :  

Professor 

Instruments avaluadors:  

Check list.  

S’ha d’entregar per a l’avaluació 
final, però no té una nota 
determinada. 

Feedback :  

En aquest cas a l’hora de posar 
en comú els resultats de cada 
grup, es donarà un feedback per 
part del professor, segons els 
conceptes escollits per cada 
equip. 

 aula 

OBJECTIUS 
Presentar la UF i exposar als 
alumnes diversos tipus d’espais de 
ficció, tant teatrals com 
cinematogràfics. 
Generar un espai de debat  

Metodologia 
-classe 
magistral 
-gamificació 
-debat 
 

-Presentació de la UF deixant clars 
quins són els objectius 
d’aprenentatge, els dies d’entrega 
de treballs i els barems 
d’avaluació 

30 min 

-Exposició de diferents tipus 
d’espais teatrals i cinematogràfics, 
parlant de les diferents emocions 
que transmeten. 
 

30 min 
 

-En grups de 4 identificar 
conceptes com la por, l’angoixa, la 
felicitat... sobre fotos de diferents 
espais. 

30min 

-Posada en comú a l’aula de les 
conclusions de cada grup de 
l’exercici anterior 

30min 

 

UF3 Disseny d’escenografia 

NF1 Anàlisi de text i treball dels conceptes 

Activitat  Durada C RA CA Instruments d’avaluació espais 

A02- Text - anàlisi 2h a l’aula C1.1 RA1 CA1.1 Evidències recollides: 

E-A02-Txt 

Entrega A4 de l’anàlisi realitzat 
en grup d’un text teatral curt. 

Tipus d’avaluació :  

Sumativa 40% de RA1 

 aula 

 1h a casa 

OBJECTIUS 
Aprendre a analitzar un text 
teatral. Introduir als alumnes a 
textos de teatre català 
contemporani. 

Metodologia 
-classe 
magistral 
-treball 
col·laboratiu 

Explicació del text teatral, 
escenes, actes. Textos clàssics i 
textos contemporanis 

30 min 
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-Formació de grups de  treball de 
4 persones. Cada grup analitzarà 
un text teatral curt. 

60 min 
 

Estratègia : Observació i anàlisi 
qualitatiu dels anàlisis de cada 
grup 

Agents avaluadors :  

Professor 

Instruments avaluadors:  

Rúbrica R-A02 (pàg. 41) 

Feedback :  

La setmana següent de l’entrega 
es tornaran els anàlisis corregits. 

-Posada en comú al grup classe 
dels anàlisis realitzats. 

20min 

-Presentació de diferents textos a 
escollir pels alumnes. 

10min 

-Cada alumne a casa escollirà un 
dels textos proposats per a seguir 
treballant durant la UF 

60min 

 

UF3 Disseny d’escenografia 

NF1 Anàlisi de text i treball dels conceptes 

Activitat  Durada C RA CA Instruments d’avaluació espais 

A03-Idees , referències, conceptes 3h a l’aula C1.2 
C1.3 

RA1 CA1.1 
CA1.2 
CA1.3 

Evidències recollides: 

E-A03-Con 

Dossier A4 recull de fotografies 
dels conceptes escollits i les 
imatges de referència. 

Tipus d’avaluació :  

Sumativa 60% de RA1 

Estratègia : Observació i anàlisi 
qualitatiu dels dossiers de cada 
alumne 

Agents avaluadors :  

Professor 

Instruments avaluadors:  

Rúbrica R-A03 (pàg. 42) 

Feedback :  

La setmana següent de l’entrega 
es tornaran els anàlisis corregits. 

 aula 

 2h a casa 

OBJECTIUS 
Aprendre a treballar les primeres 
idees a partir de imatges de 
referències, i conceptes.  

Metodologia 
-gamificació 
-classe 
magistral 
-ABP 

-Cada alumne presentarà els 
conceptes que vulgui treballar del 
text escollit, i buscarà imatges de 
referència per  a poder-los 
materialitzar. 

40 min 

-Es faran grups de 4 i cada alumne 
presentarà al grup les imatges 
trobades, la resta del grup haurà 
d’endevinar quins conceptes 
s’han volgut tractar. 

40 min 
 

-Classe magistral d’exemples 
d’imatges i conceptes. 

40 min 
 

-Els alumnes treballaran a partir 
de les imatges escollides els 
primers croquis de l’espai. 
 

60 min 
 

-A casa cada alumne continuarà 
treballant a partir dels conceptes 
escollits els croquis de les 
primeres idees. 

120min 
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NF2 

UF3 Disseny d’escenografia 

NF2 Desenvolupament de la idea. 

Activitat  Durada C RA CA Instruments d’avaluació espais 

A04- Quadres d’escenes i 
personatges 

 2h a l’aula C2.1 
 

RA2 CA2.3 Evidències recollides: 

E-A04-Q 

Document amb el quadre 
d’escenes i personatges de cada 
alumne. 

Tipus d’avaluació :  

No sumativa  

Estratègia : Observació i anàlisi 
qualitatiu del quadre de 
l’alumne. 

Agents avaluadors :  

Professor 

Instruments avaluadors:  

Check list.  

S’ha d’entregar per a l’avaluació 
final, però no té una nota 
determinada. 

Feedback :  

Al cap d’una setmana es 
tornaran els quadres corregits. 

 aula 

 1h a casa 

OBJECTIUS 
Aprendre a desglossar un text 
segons escenes, personatges i 
canvis d’espai marcats al guió. 

Metodologia 
-classe 
magistral 
-treball 
col·laboratiu 
-ABP 

-Exemples de quadres 
d’estructura de l’espectacle. 
Es presentaran diferents quadres i 
en grups de 4 hauran d’intentar 
endevinar quins aspectes del text 
i de l’espectacle defineixen. 

30 min 

-Es posaran en comú les teories 
de cada grup. I s’explicarà com 
funciona un quadre d’escenes i 
per a que serveix 

25min 

-Cada grup d’alumnes que 
treballin el mateix text, es 
reuniran per a fer conjuntament 
el quadre d’escenes i personatges  

40 min 
 

-Posada en comú dels quadres 
realitzats pels diferents grups 
 

15min 

-A casa cada alumne acabarà de 
definir el seu propi quadre 
d’escenes. 

60 min 

 

UF3 Disseny d’escenografia 

NF2 Desenvolupament de la idea. 

Activitat  Durada C RA CA Instruments d’avaluació espais 

A05- Definició idea  5h a l’aula C2.3 RA2 CA2.1 
CA2.2 
CA2.3 

Evidències recollides: 

E-A05-I 

 aula 

OBJECTIUS 
Desenvolupar la idea inicial, 
definir l’espai i els diferents canvis 
espacials. 

Metodologia 
-classe 
magistral 
-ABP 
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-Classe magistral d’exemples 
d’espais i la seva evolució.   

30 min Entrega dossier amb els esbossos 
de la idea. 

Tipus d’avaluació :  

Sumativa 60% de RA2 

Estratègia : Observació i anàlisi 
qualitatiu del dossier de 
l’alumne. 

Agents avaluadors :  

Professor 

Instruments avaluadors:  

Rúbrica R-A05 (pàg.42) 

Feedback :  

Al cap d’una setmana es 
tornaran els quadres corregits. 

-Treball a  l’aula dels alumnes per 
a definir les idees per a 
l’escenografia.  

120min 

-Classe magistral sobre 
il·luminació teatral, tipus de focus, 
filtres. Exemples. 

60min 

-En grups de 4 fer un esquema 
d’il·luminació per a una escena 
proposada senzilla. 

30 min 

-A casa cada alumnes acabarà de 
definir la seva idea i farà un 
dossier A4 resum. 

 

 

UF3 Disseny d’escenografia 

NF2 Desenvolupament de la idea. 

Activitat  Durada C RA CA Instruments d’avaluació espais 

A06 - Paleta de colors  2h a l’aula C2.2 RA2  CA2.3 Evidències recollides: 

E-A06-Col 

Entrega de la paleta de colors.  

Tipus d’avaluació :  

No sumativa  

Estratègia : Observació i anàlisi 
qualitatiu la paleta de l’alumne. 

Agents avaluadors :  

Professor 

Instruments avaluadors:  

Check list.  

S’ha d’entregar per a l’avaluació 
final, però no té una nota 
determinada. 

Feedback :  

Es donarà un primer feedback a 
mentre l’alumne treballi a l’aula. 
Al cap d’una setmana es tornarà 
corregida. 

 aula 

 1h a casa 

OBJECTIUS 
Aprendre a generar paletes de 
colors lligades a l’espai i als 
personatges 

Metodologia 
-Classe 
magistral 
-treball 
col·laboratiu 
-ABP 

-Explicació de què són i com es 
generen les paletes de colors 

40 min 

-En grups de 4 analitzar imatges 
de pel·lícules donades pel docent 
i fer les paletes de colors 

40 min 
 

-Treball a l’aula de cada alumne 
amb el seu projecte 

40min 

-A casa cada alumne acabarà de 
fer la seva paleta de colors. 

1h 
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UF3 Disseny d’escenografia 

NF2 Desenvolupament de la idea. 

Activitat  Durada C RA CA Instruments d’avaluació espais 

A07 Visita teatre lliure 3h    Evidències recollides: 

E-A07 

Enquesta electrònica 

Tipus d’avaluació :  

No sumativa 

Estratègia : Observació i anàlisi 
qualitatiu de les enquestes dels 
alumnes. 

Agents avaluadors :  

Professor 

Instruments avaluadors:  

Check list.  

S’ha d’entregar per a l’avaluació 
final, però no té una nota 
determinada. 

Feedback :  

La setmana següent a l’aula es 
posarà en comú el que hagi 
cridat més l’atenció de la visita. 

fora 
del 
centre 

 20min 

OBJECTIUS 
Aprendre com funciona un teatre, 
quines parts té, veure en directe 
els focus i una escenografia 
muntada. 

Metodologia 
-sortida 

-Amb els alumnes es realitzarà 
una visita al teatre lliure de 
Montjuïc, en la que es visitaran 
les dues sales, s’explicarà el 
funcionament tècnic de cada una, 
i el funcionament intern del 
teatre. 

3h 

-Cada alumne a casa respondrà 
una enquesta electrònica sobre la 
visita. 

20min 

 

UF3 Disseny d’escenografia 

NF2 Desenvolupament de la idea. 

Activitat  Durada C RA CA Instruments d’avaluació espais 

A08 Evolució d’espais 2h C2.3 RA2 CA2.1 
CA2.2 
CA2.3 

Evidències recollides: 

E-A08-Ev 

Entrega dels esbossos realitzats 
sobre l’evolució de l’espai en el 
projecte.  

Tipus d’avaluació :  

 Sumativa 20% de RA2 

Estratègia : Observació i anàlisi 
qualitatiu dels esbossos 
presentats. 

aula 

OBJECTIUS 
Treballar amb l’evolució de l’espai 
teatral, veure exemples i aplicar-
ho al propi projecte. 

Metodologia 
-classe 
magistral 
-ABP 

-Exemples d’evolució d’espais, 
recursos lumínics i espacials. 

30min 

-Treball de cada a l’alumne a 
l’aula amb el seu propi projecte 

60min 
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-Posada en comú de tots els 
projectes realitzats fins al  
moment. 

30min Agents avaluadors :  

Professor 

Instruments avaluadors:  

R-A08 (pàg.42) 

S’ha d’entregar per a l’avaluació 
final, però no té una nota 
determinada. 

Feedback :  

Es donarà un primer feedback a 
mentre l’alumne treballi a l’aula. 
Al cap d’una setmana es donarà 
un feedback dels esbossos. 

 

NF3 

UF1 Estudi d’espais i criteris formals 

NF3 Formalització del projecte. 

Activitat  Durada C RA CA Instruments d’avaluació espais 

A09- Plànols i esbossos  7h a l’aula C3.1 RA3 CA3.1 
CA3.2 
CA3.3 
  

Evidències recollides: 

E-A09-Pl 

-Entrega del dossier amb els 
plànols del projecte. 

Tipus d’avaluació :  

Sumativa 50% de RA3 

Estratègia : Observació i anàlisi 
qualitatiu del projecte de 
l’alumne. 

Agents avaluadors :  

Professor 

Instruments avaluadors:  

Rubrica R-A09 (pàg. 43) 

Feedback :  

Es donaran diferents feedbacks 
mentre l’alumne treballi a 
l’aula. Al cap d’una setmana de 
l’entrega es tornaran els plànols 
corregits. 

 aula 

 2h a casa 

OBJECTIUS 
Desenvolupar els plànols 
corresponents a l’escenografia, 
a mà o amb ordinador, 
treballar els conceptes de 
planta, seccions i alçats. 

Metodologia 
-ABP 
-classes 
magistrals 

-Exemples de plànols 
escenogràfics, centre de 
l’escenari, barres de sostre, 
boca d’escenari. Com acotar. 

30min 

-Treball autònom dels alumnes 
a l’aula treballant amb els 
plànols de l’escenografia, el 
docent anirà fent correccions 
personalitzades. 

6h 

-Classe magistral. Exemples de 
maquetes. 

30min 

A casa l’alumne acabarà de fer 
els plànols de manera 
individual, a partir de les 
correccions fetes a l’aula. 
 
 
 
 

2h  
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UF1 Estudi d’espais i criteris formals 

NF3 Formalització del projecte. 

Activitat  Durada Continguts RA CA Instruments d’avaluació espais 

A10- Maqueta final  4h a l’aula C3.2 RA3 CA3.1 
CA3.2 
CA3.3 

Evidències recollides: 

E-A10-M 

-Entrega d’un dossier amb 
fotografies de la maqueta. 

Tipus d’avaluació :  

Sumativa 40% de RA3 

Estratègia : Observació i anàlisi 
qualitatiu de la maqueta de 
l’alumne. 

Agents avaluadors :  

Professor 

Instruments avaluadors:  

Rubrica R-A10 (pàg.43) 

Feedback :  

Es donaran diferents feedbacks 
mentre l’alumne treballi al 
taller. Al cap d’una setmana es 
donarà un feedback amb la 
qualificació de la maqueta. 

 Aula 
taller 

 2h a casa 

OBJECTIUS 
Construir una maqueta 
explicativa del projecte. 

Metodologia 
-ABP 

- Treball autònom dels alumnes 
fent la maqueta al taller. 

4h  

-A casa cada alumne acabarà la 
maqueta i farà un dossier amb 
les fotos. 

2h  

 

UF1 Estudi d’espais i criteris formals 

NF3 Formalització del projecte. 

Activitat  Durada Conting
uts 

RA CA Instruments d’avaluació espais 

A11- Presentació final  2h a l’aula C3 RA3 CA3 ·Evidències recollides: 

E-A11-D E-A11.2-Coa 

-Entrega del dossier final del 
projecte. 

·Tipus d’avaluació :  

Sumativa 10% de RA3 

·Estratègia : Observació i anàlisi 
qualitatiu del resultat final de 
l’alumne. 

·Agents avaluadors :  

Alumnes 

 Aula 
 OBJECTIUS 

Posar en comú els coneixements 
adquirits al llarg de la UF i veure la 
feina feta pels companys. 

Metodologia 
-exposicions 
orals 

- Presentació dels plànols i les 
maquetes de cada projecte. 
- Els alumnes a partir d’una rúbrica 
facilitada, avaluaran a la resta de 
companys 

2h  
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·Instruments avaluadors:  

Check list  

Coavaluació alumnes 

R-A11 (pàg. 43) 

·Feedback : La qualificació del 
dossier final servirà per a que 
els alumnes puguin millorar les 
entregues anteriors que no 
hagin quedat ben resoltes. 

 

3.3.6.- Avaluació i qualificació dels resultats d’aprenentatge i de la UF. 

A la taula següent es fa una relació del pes total de cada nucli formatiu dins l’avaluació total del mòdul, 
la relació de cada NF amb els continguts, els RA, les activitats desenvolupades, les evidències recollides, 
els instruments d’avaluació que s’utilitzen, i finalment el pes que té cada activitat per avaluar cada RA. 

Pes 
NF 

Continguts  RA Activitats Evidències Instruments  
d’avaluació 

% 
qualificació 

NF1 

20% 

C1.1, C1.2, 
C1.3 

RA1 A01- Exemples d’espais E-A01 Check list No 
sumativa 

A02- Anàlisi text E-A02-Txt R-A02 40% 

A03- Idees, referències, conceptes E-A03-Con R-A03 60% 

NF2 

40% 

C2.1,C.2.2, 
C2.3 

RA2 A04- Quadres d’escenes i personatges E-A04-Q Check list No 
sumativa 

A05- Definició idea E-A05-I R-A05 60% 

A06- Paleta de colors E-A06-Col Check list No 
sumativa 

A07- Visita teatre Lliure E-A07 Check list No 
sumativa 

A08 -Evolució espais E-A08-Ev R-A08 40% 

NF3 

40% 

C3.1,C3.2, 
C3.3 

RA3 A09- Plànols i esbossos E-A09-Pl R-A09 50% 

A10- Maqueta final E-A10-M R-A10 40% 

A11- Presentació final E-A11-D Check list No 
sumativa 

E-A11-Coa R-A11 
 (coavaluació) 

10% 
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La qualificació total de la UF surt de la ponderació de la qualificació parcial de cada RA. I alhora cada RA 
s’avalua segons les qualificacions de les evidències entregades, així les qualificacions de cada Resultat 
d’Aprenentatge són: 

 

Qualificació RA 
 

QRA1= QE-A02 x 40% + QE-A03 x 60%  

QRA2= QE-A05 x 60% + QE-A08 x 40% 

QRA3=  QE-A09 x 50% + QE-A10 x 40% + QE-A11 x 10%  

 

I la qualificació final de la UF3 resulta de la fórmula següent, a partir de les qualificacions de cada RA: 

 

Qualificació UF3 

QUF3= QRA1 x 20% + QRA2 x 40% + QRA x 40% 
 

Recuperació: 

Els alumnes que hagin suspès una evidència concreta que impliqui que no puguin aprovar el Resultat 
d’Aprenentatge corresponent, podran tornar a entregar l’evidència corregida en el període de 
recuperació del mòdul. 

Els alumnes que no tinguin els tres RA aprovats, podran recuperar-los entregant l’evidència E-A11-D, que 
és el dossier complert del disseny d’escenografia, en el període de recuperació del mòdul. I s’avaluaran 
tots els RA a partir del dossier final, ja que és un recull de totes les evidències entregades durant el curs. 

 

 

3.3.6.1 Rúbriques d’avaluació 

 

R-A02_Anàlisi del text 

 Rúbrica  creativitat 
Indicadors pes Molt assolit Assolit Poc assolit No assolit 

Identificació 
dels 

problemes 
plantejats pel 

text 

70% 

Les idees proposades 
responen als 
problemes plantejats 
pel text. 

Les idees 
proposades 
responen a alguna 
de les necessitats 
del text. 

Les idees 
proposades 
responen a 
problemes que 
no són del text. 

Les idees 
proposades no 
responen a cap 
necessitat. 

Claredat en 
l’anàlisi 

30% 

La anàlisi del text és 
clar i endreçat 

L’anàlisi del text 
és entenedor però 
no és endreçat 

L’anàlisi del text 
no és clar ni 
endreçat però 
respon a 
l’estructura del 
text 

L’anàlisi no 
respon a 
l’estructura del 
text. 
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R-A03_Idees, referències, conceptes 

 Rúbrica  creativitat 
Indicadors pes Molt assolit Assolit Poc assolit No assolit 

Utilització de 
coneixements 

adquirits 
40% 

L’estudiant relaciona 
coneixements de 
diferents camps a 
l’hora de generar 
noves idees. 

L’estudiant s’ajuda 
de coneixements 
d’un sol camp per 
a generar idees. 

L’estudiant 
s’ajuda de 
coneixements ja 
assolits per 
generar idees no 
originals. 

L’estudiant no 
utilitza els 
coneixements 
que té a l’hora de 
generar idees. 

Fluïdesa 30% 

Genera més de tres 
idees per a cada 
problema plantejat, i 
ho fa de manera 
fluïda. 

Genera entre dues 
i tres opcions 
d’idees. possibles, 
però ho fa amb 
dificultat. 

Genera una sola 
idea, tot i que ho 
fa de manera 
fluïda 

Genera una sola 
idea amb 
dificultats 

Flexibilitat 30% 

Les idees generades 
cobreixen més de 
dues àrees.  

Les idees 
generades 
cobreixen més 
d’una àrea. 

Les idees 
cobreixen només 
l’àrea de treball. 

Les idees no 
cobreixen cap 
àrea  

 

R-A05_Definició idea 

 Rúbrica  creativitat 
Indicadors pes Molt assolit Assolit Poc assolit No assolit 

Originalitat de 
la idea 

60% 

Proposa idees 
innovadores que són 
executables segons 
els recursos 
disponibles 

Proposa idees 
innovadores però 
no sempre són 
executables 

Proposa idees 
que no aporten 
cap novetat 

No planteja noves 
idees 

Utilització de 
coneixements 

adquirits 
20% 

L’estudiant relaciona 
coneixements de 
diferents camps a 
l’hora de generar 
noves idees. 

L’estudiant s’ajuda 
de coneixements 
d’un sol camp per 
a generar idees. 

L’estudiant 
s’ajuda de 
coneixements ja 
assolits per 
generar idees no 
originals. 

L’estudiant no 
utilitza els 
coneixements 
que té a l’hora de 
generar idees. 

Trencament 
de premisses 

preestablertes 
20% 

Proposa idees que 
trenquen amb 
procediments 
existents. 

Les idees que 
proposa són 
innovadores però 
utilitzen els 
procediments 
existents. 

Les idees 
proposades no 
són innovadores 
però es 
replantegen els 
procediments 
existents. 

Es limita a aplicar 
idees que no 
tenen 
singularitat. 

 

R-A08_evolució d’espais 

 Rúbrica  creativitat 
Indicadors pes Molt assolit Assolit Poc assolit No assolit 

Utilització de 
coneixements 

adquirits 
40% 

L’estudiant relaciona 
coneixements de 
diferents camps a 
l’hora de generar 
noves idees. 

L’estudiant s’ajuda 
de coneixements 
d’un sol camp per 
a generar idees. 

L’estudiant 
s’ajuda de 
coneixements ja 
assolits per 
generar idees no 
originals. 

L’estudiant no 
utilitza els 
coneixements 
que té a l’hora de 
generar idees. 

Trencament 
de premisses 

preestablertes 
60% 

Proposa idees que 
trenquen amb 
procediments 
existents. 

Les idees que 
proposa són 
innovadores però 
utilitzen els 
procediments 
existents. 

Les idees 
proposades no 
són innovadores 
però es 
replantegen els 
procediments 
existents. 

Es limita a aplicar 
idees que no 
tenen 
singularitat. 
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R-A09_plànols 

Rúbrica  creativitat 
Indicadors pes Molt assolit Assolit Poc assolit No assolit 

Representació 
formal 

80% 

Les idees es 
defineixen en detall i 
de manera clara i 
endreçada a partir de 
representacions 
volumètriques, 
gràfiques o escrites.  

Les idees no 
acaben d’estar 
explicades al 100% 
en la resolució 
formal, però el 
discurs és clar. 

L’expressió de la 
idea no és clara 
tot i que s’ajuda 
de 
representacions 
formals. 

No sap expressar 
les idees amb 
claredat i les 
representacions 
formals que 
genera dificulten 
que s’entengui. 

Acabats  20% 

Les representacions 
són netes, amb 
acabats polits. 

Les 
representacions 
són netes però els 
acabats són poc 
polits 

Les 
representacions 
no són netes i els 
acabats no són 
polits però el 
projecte s’entén 

El projecte no 
s’entén amb les 
representacions 
presentades. 

 

R-A10_maqueta 

Rúbrica  creativitat 
Indicadors pes Molt assolit Assolit Poc assolit No assolit 

Representació 
formal 

80% 

Les idees es 
defineixen en detall i 
de manera clara i 
endreçada a partir de 
representacions 
volumètriques, 
gràfiques o escrites.  

Les idees no 
acaben d’estar 
explicades al 100% 
en la resolució 
formal, però el 
discurs és clar. 

L’expressió de la 
idea no és clara 
tot i que s’ajuda 
de 
representacions 
formals. 

No sap expressar 
les idees amb 
claredat i les 
representacions 
formals que 
genera dificulten 
que s’entengui. 

Acabats  20% 

Les representacions 
són netes, amb 
acabats polits. 

Les 
representacions 
són netes però els 
acabats són poc 
polits 

Les 
representacions 
no són netes i els 
acabats no són 
polits però el 
projecte s’entén 

El projecte no 
s’entén amb les 
representacions 
presentades. 

 

R-A11 –comunicació oral 

Aquesta rúbrica és per a que els alumnes es coavaluin uns als altres a les presentacions finals dels 
projectes. 

indicadors Ben assolit Assolit Poc assolit No assolit 
Llenguatge 
no verbal 
40% Gest i 

postura del 
cos 
20% 

La postura del cos és 
relaxada mantenint 
la formalitat i no hi 
ha un excés ni una 
manca de gestualitat 

La postura del 
cos és relaxada 
mantenint la 
formalitat però hi 
ha un petit excés 
o una manca de 
gestualitat  

La postura del cos 
és relaxada 
mantenint la 
formalitat però hi 
ha un excés 
notable o una 
manca notable de 
gestualitat 

La postura és 
rígida i es 
detecta 
incomoditat 

Mirada. 
Contacte 
visual 
20% 

La presentació es fa 
de forma clara, 
mirant a l’audiència 

La presentació es 
fa mirant a 
l’audiència i 
només de tant es 
fa referència a la 
projecció 

La presentació es 
fa 
majoritàriament 
amb el reforç de 
la projecció 

La presentació es 
fa mirant la 
pantalla de 
projecció 
 

Volum i 
entonació 
10% 

El volum i 
l’entonació són 
correctes 

El volum o 
l’entonació hi ha 
moments que no 
estan controlats 

El volum o 
l’entonació no es 
controlen  

El volum i 
l’entonació no es 
controlen 

Ritme i 
pronuncia 

El ritme és agradable 
i la pronuncia clara 

Hi ha certs 
desajustos en el 

Hi ha certs 
desajustos en el 

Costa d’entendre 
per ritme poc 
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10% ritme i la 
pronuncia clara 

ritme i la 
pronuncia no és 
clara 

adequat i mala 
pronuncia 

Pauses 
10% 

Les pauses són 
adequades 

Les pauses són 
massa llargues o 
massa curtes en 
moments 
puntuals 

Les pauses no són 
adequades però 
permeten 
entendre el 
discurs 

Les pauses no 
són adequades i 
dificulten 
l’atenció 

Llenguatge 
verbal 
40% 

Gestió del 
temps i 
estructura 
de la 
presentació 
40% 

El temps i 
l’estructura de la 
presentació han 
estat correctes 

L’estructura de la 
presentació ha 
estat correcta tot 
i que manca 
ordre/temps 

Costa seguir la 
presentació per 
manca 
d’estructura clara 
del que es vol 
exposar 

No hi ha una 
estructura clara 
d’apartats o bé 
aquests es 
repeteixen 

Domini de 
la matèria i 
lèxic tècnic 
60% 

L’alumne té un bon 
domini del tema i 
utilitza llenguatge 
tècnic 
adequadament 

L’alumne té un 
bon domini del 
tema però no 
utilitza llenguatge 
tècnic 
adequadament 

L’alumne té un 
domini del tema 
escàs 

L’alumne no té 
domini del tema 

Eficàcia i 
interès 
20% 

Material de 
suport i 
recursos 
per captar 
l’interès 
100% 

El material de suport 
serveix per reforçar 
o aclarir la 
presentació 
I ajuda a captar 
l’interès 

El material de 
suport i 
l’explicació oral 
tenen la mateixa 
importància 
Però hi ha algun 
element que 
ajuda a captar 
l’interès 

El material de 
suport no ajuda a 
captar l’interès 
però és correcte 

El material de 
suport és massa 
dens o confon a 
l’hora de seguir 
la presentació 

 
 

3.3.7. Definició de la metodologia emprada en la UF. 

La metodologia principal de la UF és l’ABP, ja que el treball dels alumnes es basa en resoldre un projecte 
de disseny d’una escenografia de manera autònoma. Tot i això, dins de les activitats es combinen diverses 
metodologies. En totes les activitats menys a la 07, a la 10 i a la 11 es dedica mitja hora per a fer una classe 
magistral i donar exemples i referents visuals del que s’haurà de treballar. A part de la metodologia ABP i 
de classe magistral que es dóna a gairebé totes les activitats, veiem com a l’activitat 01 i la 03 es treballa 
també amb gamificació, a les activitats 02, 04 i 06 es treballa amb treball col·laboratiu, l’activitat 07 és 
una sortida fora del centre, i l’activitat 11 són les presentacions finals dels treballs amb exposicions orals. 

 

 

3.3.8. Determinació dels espais, equipaments i recursos de la UF. 

Les activitats 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08 i 11 es cursaran a l’aula habitual equipada amb projector. 

L’activitat 07 és una sortida a fora del centre 

L’activitat 09 es farà a aula informàtica per a que els alumnes puguin fer servir els ordinadors equipats 
amb els programes  de dibuix necessaris per a realitzar plànols en 2D i models en 3D. Equipada també 
amb projector. 

L’activitat 10 es realitzarà al taller maquetes per a que els alumnes puguin treballar amb la maqueta. 
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3.3.9 Reflexió dels resultats esperats amb el desenvolupament de la UF.  

Amb el desenvolupament de la UF s’espera que els alumnes realitzin un treball similar al presentat a 
l’annex 4 del document adjunt d’annexos, i que al treballar fora del seu context habitual, es sentin més 
lliures a l’hora de desenvolupar els seus propis recursos creatius. 

A partir d’activitats com la 01 i la 03 en la que els alumnes han de relacionar imatges amb conceptes més 
abstractes, es vol aportar noves eines de connexions d’idees. Les activitats com la 02, la 04, la 05 i la 06 
estan pensades per a que alumnes trobin estratègies d’anàlisi diferents a les utilitzades en altres processos 
de disseny, i així en futurs projectes les puguin aplicar. 

El fet de generar un espai en el que els requeriments venen donats per un text teatral, fa que els alumnes 
vegin que hi ha molts tipus de condicionants possibles en un procés de disseny, i treballar amb un espai 
de ficció permet tractar l’evolució dels espais, i com aquests es transformen segons els condicionants, fet 
que no passa amb espais estàtics. El treball sobre un espai més imaginatiu com és el teatral, permet sortir 
de conceptes preestablerts i fer que el cervell generi noves connexions, que pensant espais convencionals 
no treballaríem.  

Finalment, amb les activitats 09, 10 i 11 es vol que l’alumne trobi eines per a formalitzar els conceptes 
treballats i acabi definint un espai coherent amb les idees inicials proposades. I amb la presentació final 
es busca que els alumnes aprenguin a expressar-se en públic i a verbalitzar de manera ordenada els seus 
propis processos creatius i de disseny. 

Així s’espera que al cursar aquesta UF els alumnes trobin noves estratègies per a treballar el seu procés 
creatiu, i que desenvolupin una actitud creativa que apliquin tant a la resta d’ UF’s d’aquest mòdul com a 
la seva vida quotidiana i laboral. 
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4.  Conclusions  

De l’estat del coneixement s’evidencia que hi ha una manca d’eines comuns per a avaluar i treballar la 
creativitat a l’aula. La complexitat que té la creativitat, des de les variacions que hi ha a l’hora de buscar 
la seva definició a com cada autor considera els diferents trets que la caracteritzen, i la gran varietat 
d’opinions, tant personals com culturals sobre el paper de la creativitat porta a que el professorat tingui 
poques eines comuns per a avaluar-la. Per aquest motiu s’han intentat desenvolupar eines concretes per 
a la seva avaluació i el seu treball que puguin ser utilitzades de manera general.  

En la revisió de l’estat del coneixement, una vegada analitzades les definicions sobre la creativitat de 
diversos autors, s’ha entès que els trets comuns de la creativitat es defineixen com a generar/crear una 
idea nova/original. A partir dels conceptes introduïts pel test de Torrance (Frey, 2018), els punts definits 
per el Developing the Cambridge learner attributes (Cambridge Assesment International Education, 2011), 
i les característiques de la creativitat establertes per l’ Innovation and Creativity in Education and Training 
in the EU Member States: Fostering Creative Learning and Supporting Innovative Teaching,(Romina et al., 
2009) i agafant de referència les rúbriques publicades per la UB (annex 3), s’han generat dues noves 
rúbriques, la rúbrica 1 (Figura 7) dedicada a l’avaluació de la creativitat dels estudiant i la rúbrica 2 (Figura 
8) com a instrument d’autoavaluació del professorat per a crear un clima adient a l’aula.  

Les rúbriques generades per a l’avaluació són el resultat de la investigació feta sobre la creativitat i volen 
ser un instrument àgil per als docents, per a ser aplicades de manera regular i així poder mesurar l’evolució 
personal de cada alumne. Aplicant aquestes rúbriques de manera regular durant el curs, es podran fer 
estudis de com afecta el clima de l’aula als alumnes o si es duen a terme diferents metodologies, veure 
com evolucionen creativament els alumnes, avaluant aquesta evolució de manera quantitativa, 
permetent fer estadístiques de cada factor. 

Una vegada obtingudes les rúbriques s’ha volgut anar més enllà, i s’ha proposat una UF sobre el disseny 
d’escenografia, en la que l’alumne pugui treballar aspectes del procés creatiu desvinculats del seu entorn 
d’estudi habitual, per poder facilitar que trenqui amb patrons establerts. La UF és un exemple de com a 
partir de les rúbriques generades es poden generar nous entorns de treball de la creativitat per als 
alumnes, es treballa sobre la metodologia d’aprenentatge basat en projectes (ABP) en la que l’alumne 
desenvolupa un projecte proposat, seguint les fases del procés tecnològic, es dissenya un espai teatral 
per a un text concret escollit per l’alumne. 

Amb les rúbriques generades i la UF desenvolupada, en un futur es proposaria la seva aplicació a l’aula, 
per a veure si el treball directe sobre la creativitat aporta eines vàlides als alumnes, per a tenir una actitud 
més creativa i poder-se enfrontar de manera més fluïda als processos tecnològics o de disseny que hagin 
de resoldre. 

En un futur, utilitzant el material generat es podrien obrir línies d’investigació quantificant com afecta a 
la creativitat dels alumnes l’ús de la metodologia ABP, comparant resultats entre grups que treballin amb 
ABP i grups d’alumnes que treballin amb metodologies de classe magistral. També es podrien fer estudis 
per valorar quins entorns dins l’aula ajuden a desenvolupar més les capacitats creatives de l’alumnat; o  
valorant el grau de creativitat de cada alumne, comparar-lo amb els resultats acadèmics, i veure si 
s’estableix alguna relació. Moltes d’aquestes línies d’investigació ja existeixen, però la diferència és que 
cada línia utilitza el seu propi barem a l’hora de quantificar la creativitat, fet que fa que els resultats siguin 
difícils de comparar entre diferents estudis, i utilitzant tots les mateixes rúbriques les dades es podrien 
contrastar millor. 
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