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RESUM 
L’aprenentatge basat en problemes (ABP) és una metodologia d’aprenentatge actiu on els 

alumnes són els protagonistes del procés d’Ensenyament-Aprenentatge (EA). En aquest sentit, 

es planteja a un grup d’alumnes un problema real o una situació problemàtica i se’ls guia per tal 

d’obtenir-ne el coneixement.  

El present treball pretén desenvolupar una proposta metodològica que uneix-hi la metodologia 

ABP amb la coeducació per dinamitzar l’assignatura d’una manera inclusiva i significativa per 

tots els alumnes. En aquest sentit, la proposta desenvolupada pretén fomentar la inclusió a través 

del treball cooperatiu, així com la igualat de gènere de l’alumnat amb l’objectiu de despertar 

l’interès de les noies per la tecnologia en concret i les STEAM en general, fent incidència en 

millorar l’autopercepció negativa del sector femení front les seves capacitats reals en les ciències. 

Cal tenir en compte que actualment la disminució de les matriculacions de les enginyeries a 

Catalunya arriba al 46%, amb un perfil molt homogeni, malgrat el sector de la indústria TIC 

segueix creixent i la demanda de professionals qualificats no es pot satisfer amb les graduats 

actuals (Everis, 2018). En aquest sentit, i segons l’estudi elaborat per la Societat de Científics 

Espanyols al Regne Unit amb la col·laboració de la Fundació Cotec, s’indica que la meitat de les 

investigadores espanyoles consideren que ser dona dificulta la seva carrera, mentre que el 70% 

de les científiques pensen que les investigadores no ocupen prou càrrecs de lideratge a l’estat 

espanyol. 

PARAULES CLAU: Aprenentatge basat en problemes, metodologies actives, perspectiva de 

gènere, treball cooperatiu, aprenentatge significatiu, coeducació. 
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MOTIVACIÓ 
La motivació per realitzar el present treball final de màster sorgeix de les meves inquietuds per 

trobar alternatives vàlides, pràctiques i reals a l’educació establerta, així com desenvolupar la 

meva part crítica i inconformista amb un sistema tradicionalista, masclista i rígid. D’altra banda, 

el meu interès passa per confrontar les pròpies creences sobre conceptes d’actualitat com la 

inclusió i la coeducació. A dia d’avui, si ets docent i no imparteixes sessions d’aula inclusives on 

es respecti la igualtat de gènere, estàs des actualitzat, i en algunes ocasions, desacreditat per 

alguns “gurus” del sistema educatiu. Però, què és realment la inclusió i la perspectiva de gènere? 

Estem preparats realment la nostre generació docent per introduir-les a les aules? 

Personalment em toca molt la fibra quan el professorat ens ocupem única i exclusivament de 

complir expedient i acabar amb el temari programat a inici de curs, deixant de banda la qualitat 

humana i el vincle que genera un ensenyament més proper i adaptat a tots els alumnes. De totes 

maneres, sincerament crec que els concepte inclusió i coeducació es poden treballar millor amb 

metodologies actives d’aula, malgrat que les metodologies tradicionals també poden contemplar 

la perspectiva de gènere.  

Durant la meva experiència en dos instituts públics de Catalunya on he exercit docència, com a 

professor de Tecnologia i de Física i Química, he observat com a les aules, i en concret a l’aula 

de tecnologia, hi ha una gran diversitat d’alumnes amb diferents ritmes d’aprenentatge. En aquest 

sentit, la majoria de professorat seguim emprant metodologies tradicionals, les quals prioritzen i 

utilitzen únicament classes magistrals, malgrat he observat com la disponibilitat i l'interès per 

canviar cap a noves metodologies està present en els equips docents, malgrat no es tradueix-hi 

en accions concretes a l’aula. En aquest sentit, seguir amb aquestes dinàmiques no facilita la 

cohesió i la cooperació de tot l’alumnat, sinó que fomenta la individualitat i la competitivitat, 

deixant de banda i excloent aspectes tan importants com la coeducació i la perspectiva de 

gènere. Degut a això, els alumnes, i en concret les noies, van perdent interès per la tecnologia i 

per les ciències en general a mesura que avancen per la secundària. Llavors, el professorat de 

ciències i tecnologia està realment preparat per orientar i motivar l'interès de les noies cap estudis 

post obligatoris d'aquests àmbits? 

La igualtat de gènere és un tema que em preocupa bastant a nivell personal i social. A dia d’avui 

sembla que tothom tingui clar que hem de construir una societat igualitària on les dones i els 

homes tinguin les mateixes oportunitats acadèmiques i professionals. Penso que és indiscutible 

i molt urgent seguir eliminant estructures socials fomentades en el patriarcat i en una cultura 

sexista que exclou a  les dones, i fer-ho des de les escoles per generar aquest canvi en les noves 

generacions. El problema que veig és que seran les noves generacions, i no nosaltres, els que 

realment provocaran aquest canvi social. La nostra generació som el motor impulsor del canvi, 

però hem d’admetre que hem estat educats dins un sistema patriarcal i amb unes creences 

masclistes molt arrelades i inconscients que fomenten la nostra identitat personal. I pensar així 
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no implica ser masclista o patriarcal, sinó mostrar honestedat i responsabilitat, i crec que aquest 

és el primer pas a fer per la nostra generació. 

Per tant, la meva motivació rau en dissenyar un model segons una metodologia activa com l’ABP 

que trenqui amb les metodologies tradicionals emprades actualment a les aules, i que serveix-hi 

per despertar l'interès de l'alumnat a partir de la construcció de nou coneixement en funció de 

problemes inclusius i quotidians que els alumnes hagin de resoldre de manera cooperativa. A la 

vegada, motivar a les noies per les ciències i la tecnologia a partir d'una inclusió activa en aquesta 

direcció per obrir escletxes cap a una coeducació real a les aules. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

DEFINICIÓ I CONTEXT DEL PROBLEMA 
A dia d’avui, immersos en el segle XXI, i amb un avanç de la tecnologia com no s’havia vist fins 

ara, ens trobem que les aules i les metodologies emprades continuen seguint la mateixa línia que 

anys enrere. Enfocades en una metodologia tradicional, patriarcal, i centrada en el professorat, 

l’ensenyament a les aules s’ha caracteritzat per dur-se a terme mitjançant classes expositives i/o 

magistrals amb continguts curriculars i pràctiques pedagògiques que reprodueixen la ideologia 

masclista dominant en la societat, posant de manifest l’existència de models negatius de gènere 

en relació a les dones i la tecnologia (Everis, 2018). A més, l’assoliment de continguts es 

desenvolupa de forma autònoma a través de textos escrits, generalment llibres de text. En aquest 

sentit, l’estudiant és un simple objecte passiu receptor de continguts, fent activitats, problemes i 

aprenent teoria que des d’un punt de vista personal no presenta cap interès per l’alumnat i 

s’allunya de la realitat, més enllà d’aprovar l’assignatura per superar curs.  

Hem de tenir en compte que exercir la funció docent tradicional suposa la part activa i 

imprescindible del procés de transmissió de coneixement, i habitualment, amb l’objectiu d’acabar 

realitzant una avaluació qualificadora mitjançant un examen final com a únic indicador de 

l’aprenentatge de l’alumnat. A més, aquesta metodologia, sumada a la discriminació de les dones 

a través de continguts i pràctiques pedagògiques amb un fort protagonisme masculí, no 

fonamenta l’interès, la creativitat, i la igualtat de gènere, així com d’altres valors, habilitats i 

aptituds molt necessaris pels joves d’avui i per una societat moderna i equitativa, dificultant 

l’accés a la tecnologia i, en concret, a les professions STEAM per les noies (Sáinz, M., & Müller, 

J., 2018). Les noies es decanten molt menys per estudis no relacionats amb les ciències i la 

tecnologia, tant a l'ensenyament secundari obligatori com el post obligatori (Everis, 2018). En 

aquest sentit, les competències que el departament d’Educació ha implantat en els últims anys 

no s’acaben d’introduir a l’aula d’una manera pràctica i significativa. Sinó el contrari, com a 

professores continuem aplicant les mateixes metodologies i recursos d’avaluació, canviant 

únicament les tradicionals i exclusives avaluacions qualificadores per una avaluació 

competencial poc realista i gens adaptada a l’aula. A més, la competència personal i social no 

adquireix el suficient protagonisme com per ser utilitzada com a eina per passar d’una escola 

mixta a una escola coeducativa que estimuli per iguals en els dos sexes les característiques 

considerades exclusives de cada un d’ells. De totes maneres, malgrat el paper social de la dona 

s’ha transformat i ha agafat protagonisme en l’esfera pública, aquest no apareix als llibres de text 

i continguts curriculars, reforçant així el model tradicional, i dificultant l’accés  de les dones a 

professions científiques. En aquest sentit, i segons Everis (2018), es fa necessari canviar 

l’estereotip masculí dels estudis d’enginyeria, informàtica i tecnologia amb l’objectiu de fer més 

visibles els models i referents de les dones en aquests àmbits. Per tant, cal reconduir la orientació 

desigual i poc inclusiva present en alguns instituts mitjançant l’aplicació de metodologies actives 

coeducatives que impulsin una formació equitativa, i evitar que les noies, malgrat sí obtenen 

millors resultats acadèmics, acaben ocupant posicions menys prestigioses i pitjor remunerades 

en la societat (Piotti, 1989). 
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Durant el segon quadrimestre del Màster Universitari en Formació del Professorat de Secundaria, 

hem fet un ampli recorregut per algunes metodologies actives. Algunes d’elles són l'aprenentatge 

cooperatiu, l’aprenentatge basat en problemes, les classes inverses (flipped classroom), l’estudi 

de casos, entre d’altres. De totes elles em quedo amb l’aprenentatge basat en problemes 

(ABProblem), la qual, considero la més adient per dissenyar la proposta metodològica 

coeducativa del present treball. Segons Antoni Font, l’ABProblem és una estratègia metodològica 

mitjançant la qual els estudiants construeixen el seu coneixement sobre problemes de la vida 

real, i això fomenta un aprenentatge dinàmic i actiu en l'alumnat amb l’objectiu d’estimular la 

motivació per aprendre. Cal tenir en compte que aquests nous sistemes demanden una 

participació més activa i implicada de l'alumnat, alhora que busquen millorar el seu procés 

d’aprenentatge i aconseguir que aquest sigui més significatiu, és a dir, que l’alumne trobi sentit 

en el que ha d’aprendre, la qual cosa depèn de la motivació, les expectatives, l’autoconcepte, 

entre d’altres. Ausubel (1963) considera la construcció com un procés de recepció i interiorització 

d’informació exterior que l’individu fa gràcies a la seva representació individual a través 

d’estructures de significats personals anomenades models mentals que existeixen en la seva 

estructura cognitiva prèvia, entesa com el conjunt de conceptes i d’idees així com de la seva 

organització que un individu té en un determinat camp de coneixement. En aquest sentit, el 

mateix Ausubel (1963) diu que “un l'aprenentatge és significatiu quan estableix vincles 

substantius i no arbitraris entre els nous coneixements i els coneixements previs”. 

El present treball pretén assolir un aprenentatge més significatiu i competencial a través del ABP 

com a metodologia activa que considera l’alumnat com a centre del seu propi aprenentatge i 

potencia la seva autonomia, responsabilitat i iniciativa personal, tota vegada que ajuda a 

desenvolupar el seu pensament crític i la seva capacitat per participar junt amb els companys del 

seu propi aprenentatge i del dels demés i prendre decisions, tant individuals com col·lectives. 

Això és clau en totes les matèries, però potser més en la de tecnologia, on la presa de decisions 

davant diferents alternatives en problemes oberts és molt important. En aquest sentit, la proposta 

de millora s’enfoca en dissenyar un model que inclogui l’ABP d’una manera coeducativa. 

Posteriorment, s’aplicarà el model en una unitat didàctica de 1er d’ESO per acostar el procés 

d’ensenyament-aprenentatge de l’alumnat en casos reals del seu dia a dia, tenint en compte la 

igualtat de gènere com a font d’inclusió de les noies en les STEAM, i abandonant així estereotips 

de gènere que no afavoreixen l’elecció per estudis científics i tecnològics per part de més noies. 

Per desenvolupar el present treball amb criteri, caldrà aprofundir prèviament en un marc teòric 

enfocat en els diferents tipus d’aprenentatge i en l’evolució de l’educació patriarcal, el qual, ens 

ajudarà a entendre què és l’ABP, perquè és tan necessària integrar-la a les aules d’avui, i com 

ens pot ajudar a impulsar l'interès de les noies per les STEAM i les ciències en general. 
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OBJECTIUS 
1. Dissenyar una proposta metodològica que inclogui l’ABP d’una manera coeducativa. 

2. Proposar activitats, recursos i dinàmiques d’aula enfocades en la igualtat de gènere per 

desenvolupar l’interès de les noies per la tecnologia i les ciències en general. 

3. Fomentar la cohesió, la inclusió i l’atenció a la diversitat en base al treball cooperatiu i 

utilitzant la resolució de problemes com a metodologia activa d’E-A. 
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MARC TEÒRIC 

Cap a les metodologies actives a l’aula 

Partint de la base que al llarg de la historia l’educació s’ha fonamentat seguint criteris 

tradicionalistes, on la disciplina, la memorització i les classes expositives del docent formaven 

part de l’eix principal de l'ensenyament-aprenentatge a les escoles. En aquest sentit, l’educació 

ha anat evolucionant progressivament cap a mètodes educatius més racionals i integrals amb 

l’objectiu de donar una base més psicològica a l’educació. Cap a finals del s.XIX i principis del 

s.XX, s’inicia un canvi revolucionari en l'educació amb la introducció d’estils d’aprenentatge 

innovadors, i amb la conseqüent aparició de l’anomenada Educació Nova que rebutja 

l’aprenentatge memorístic i l'ensenyament tradicional. En aquest sentit, agafa major 

protagonisme un tipus d'educació més activa on l’alumne comença a ser el centre del seu procés 

educatiu (MªJosé Labrador Piquer, 2008). A la vegada, s’impulsa un ensenyament menys 

expositiu i dogmàtic, i es potencia una participació més activa dels alumnes en base a 

l'observació personal per construir un aprenentatge més real i proper. Per tant, s'entén per 

metodologies actives tots aquells recursos, eines, tècniques i estratègies que utilitza el docent a 

l’aula per transformar l'ensenyament del alumnes en un aprenentatge actiu i significatiu, afavorint 

així l’èxit de tot l’alumnat des d’una doble dimensió: la millora dels resultats acadèmics i la millora 

de la convivència.  

Arribats en aquest punt és convenient iniciar un breu recorregut cap als diferents tipus 

d’aprenentatge amb l'objectiu d’entendre amb més concreció la finalitat i la utilitat de les 

metodologies actives. 

Primer de tot, hem de partir de la base que l’aprenentatge depèn del moment evolutiu, dels 

coneixements previs que té l’alumnat, i de l’acció educativa impulsada pel professorat (Garcia C. 

G., 2019). Per tant podem afirmar que l’aprenentatge s’engloba en dos paradigmes: el 

conductista i el cognitivista. D’altra banda, i molt més recent, apareix un tercer paradigma formulat 

per Edgar Morin, anomenant paradigma de la complexitat i que té una forta incidència en les 

metodologies actives. 

Com veurem més endavant, la metodologia ABP agafa part del seu enfocament en el paradigma 

cognitivista, concretament en l’aprenentatge significatiu d’Ausubel, en el descobriment de 

continguts i l’aprenentatge de l’andamiatge de Bruner, i en el corrent psicogenètic de Piaget, així 

com en el desenvolupament dels processos psicològics superiors de Vigotsky. Cal recordar que 

aquests dos últims van establir les bases de l’aprenentatge cooperatiu. De totes maneres, abans 

d’entrar en detall en el paradigma cognitivista, cal fer un breu recorregut pels inicis de les teories 

d'aprenentatge enfocades en el paradigma conductista, les quals ens permetran entendre 

posteriorment el constructivisme i l’aprenentatge significatiu. En aquest sentit, podem diferenciar 

l’aprenentatge associatiu de Pavlov, Thorndike i Skinner, de l'aprenentatge per observació de 

Bandura. 



10 
 

El condicionament clàssic de Pavlov, desenvolupat a partir de l’any 1901, es fonamenta en un 

aprenentatge associatiu i s’enfoca en la relació entre un estímul condicionat (EC) i un estímul 

incondicionat (EI). L’estímul condicionat no provoca cap reacció en l’organisme, i pot ser 

qualsevol element que mantingui un relació de contingència amb l'esdeveniment. Per tant, 

espontàniament provoca la resposta incondicionada (EI) en l’organisme. Llavors, una vegada 

establerta l’associació entre l’EC i l’EI, el primer es converteix en predictor del segon 

condicionament clàssic, i mostra els mecanismes bàsics amb els quals relacionem i formem 

cadenes causals entre els incidents del nostre entorn (Garcia C. G., 2019). 

D’altra banda, i seguint amb l’aprenentatge associatiu, sorgeix posteriorment el condicionament 

instrumental de Thorndike. Aquest tipus de condicionament fa referència a l’aprenentatge de les 

relacions que hi ha entre les accions i les conseqüències que tenen (Garcia C. G., 2019). En 

aquest sentit, Thorndike va observar el comportament de diferents animals davant de situacions 

en què havien de fer alguna acció per aconseguir l’objectiu. Va arribar a la conclusió que 

l’aprenentatge comença per un procés de respostes caòtiques, aparentment sense objectiu, i que 

la resposta correcta s’aconsegueix per casualitat. A més, amb l’experiència es van eliminant les 

respostes inútils, i cada cop que es produeix l’acció (casualment) o resposta correcta, aquesta 

queda reforçada. 

Seguint amb els estudis de Thorndike, posteriorment Skinner va formular la llei del reforç. 

Aquesta llei afirma que si una conducta és seguida d'un reforç, és més probable que aquesta 

conducta es torni a produir (Skinner, 1904-1990). En aquest sentit, Skinner va definir el 

condicionament operant dins l'aprenentatge associatiu, remarcant la importància  del 

reforçament, positiu o negatiu, per a l’aprenentatge de noves respostes instrumentals. Entenent 

per reforçament, qualsevol conseqüència d’un comportament capaç de fer augmentar o disminuir 

la probabilitat que torni a tenir lloc (Skinner, W. del G., 2019). A grans trets, el condicionament 

operant de Skinner fa referència a la llei de la pràctica, la qual diu que les connexions entre els 

estímuls i les respostes exitoses s’enforteixen o debiliten segons la pràctica o l’exercici (Garcia 

C. G., 2019). És a dir, com més freqüentment s'estableix la connexió entre l’estímul i la resposta, 

és a dir, a més pràctica, més probable serà que la resposta es torni a repetir, augmentant així la 

velocitat d’execució i disminuint la probabilitat que es produeixin errors. 

D’altra banda, dins el paradigma conductista i molt allunyat de Pavlov, Thorndike i Skinner, 

Bandura (Canadà, 1925) defineix un tipus d'aprenentatge diferent, l’aprenentatge social. Aquest 

aprenentatge suggereix que una combinació de factors de l'entorn (socials) i psicològics 

influeixen en la conducta. A més, considera insuficients i complementàries les propostes 

conductistes relatades fins el moment, i fa de pont entre el paradigma conductista i el paradigma 

cognitivista que veurem seguidament. Bandura incorpora conceptes de la psicologia cognitiva 

per explicar l’aprenentatge per mitjà de l’observació (Garcia C. G., 2019). En aquest sentit, 

defineix l’aprenentatge com “una activitat del processament de la informació en què la informació 

sobre l’estructura del comportament i sobre els esdeveniments de l’entorn es transforma en 

representacions simbòliques que li serveixen de guia per al comportament” (Bandura, 1977). 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Conducta
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Refor%C3%A7&action=edit&redlink=1
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L’aprenentatge social definit per Bandura està present en les metodologies actives, com l’ABP, 

en la qual els alumnes aprenen per observació i interacció entre iguals. 

Deixant de banda el paradigma conductista, centrem ara el nostre estudi en el paradigma 

cognitivista, el qual s’enfoca en el procés a través del qual es dona el coneixement, i es relaciona 

així directament amb les metodologies actives d’aprenentatge. En aquest sentit, aquest 

paradigma considera a l’alumna com a persona activa que va organitzant el seu pensament des 

del seu naixement, permetent així que evolucioni i desenvolupi la seva capacitat mental 

(Rivadeneira P.L., 2012). Llavors, l’aprenentatge no s’ha de basar únicament en conceptes, sinó 

que ha de tenir en compte les habilitats i capacitats de l'alumnat per aprendre i afrontar diferents 

situacions. 

En aquesta línia, Piaget (1896-1980) va elaborar la teoria del desenvolupament cognitiu. Per a 

Piaget la intel·ligència és un procés biològic que promou l’aprenentatge i s’activa quan es genera 

un conflicte cognitiu (desequilibri) que fa necessària la seva resolució per a tornar a l’estat 

d’equilibri mitjançant dos mecanismes: l’assimilació i l’acomodació. Amb l’assimilació el subjecte 

interpreta la informació del medi i la integra en els seus esquemes (ja existents); mentre que amb 

l’acomodació, el subjecte modifica, canvia els seus esquemes o estructures mentals, en funció 

de la nova informació que ha obtingut del medi (García C. G., 2019). En aquest sentit, les 

aportacions de Piaget en el camp del cognitivisme ens permeten passar d’un pensament concret 

a un pensament abstracte, hipotètic i deductiu de l’alumna, transformant així una educació més 

tradicional i passiva en un aprenentatge actiu centrat en la construcció de teories, i en l’elaboració 

i comprovació d’hipòtesis com a eines per la resolució de problemes, estratègies bàsiques de la 

metodologia ABP, com veurem més endavant. 

Immersos en el paradigma cognitivista trobem a Vigotsky (1896-1934). Aquest defineix 

l’aprenentatge com un procés intrínsecament social, semblant a l’aprenentatge social de 

Bandura, on els continguts que aprenem són sabers i coneixements acumulats per la humanitat. 

En aquest sentit, l’alumna pot accedir, interpretar i atribuir significat a aquests coneixements, 

gràcies a la interacció permanent amb altres persones en diversos àmbits (Garcia C. G., 2019). 

Aquesta descripció fa referència directa a l'aprenentatge basat en problemes i al treball 

cooperatiu, on l’alumnat ha d’interaccionar i treballar conjuntament per arribar a assolir un 

objectiu comú, la resolució de la problemàtica plantejada, mentre construeix el seu propi 

coneixement. En aquest sentit, Vigotsky defineix les zones de desenvolupament per construir 

nou coneixement en l’alumnat: 

• Nivell de desenvolupament real:  és el conjunt de coneixements previs de l’alumne/a, 

és a dir, allò que pot fer sense ajuda. 

• Nivell de desenvolupament potencial: allò que l’alumne/a és capaç de fer amb ajuda. 

• Zona de desenvolupament proper: distància entre el nivell de desenvolupament real  i 

el nivell de desenvolupament potencial. És  la zona  on cal una intervenció educativa per 

tal que l’alumnat pugui aprendre. 
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D’altra banda, Vigotsky parla de les funcions mentals inferiors com aquelles adquirides 

genèticament, i de les funcions mentals superiors com aquelles adquirides i desenvolupades a 

partir de les interaccions socials. El pont entre ambdues serien totes aquelles eines i estratègies 

que permeten un aprenentatge actiu de l’alumna. Per tant, podem dir que Piaget i Vigotsky van 

establir les bases de inicials de l’aprenentatge cooperatiu. 

A la dècada del 1970, Jerome Bruner impulsa l’aprenentatge per descobriment amb l’objectiu 

que els alumnes construïssin el seu coneixement a través del descobriment de continguts. En 

aquest sentit, Bruner creia que el plantejament d’un problema havia de suposar un repte, un 

desafiament per als alumnes, incitant així la seva resolució i propiciant a la transferència de 

l’aprenentatge. En cas contrari, l’aprenentatge no motivaria suficientment els alumnes i aquests 

farien un aprenentatge memorístic no significatiu (Garcia C. G., 2019). És a dir,  va defensar que 

l’aprenentatge escolar havia d’aplicar el raonament inductiu, partint de situacions, casos o 

exemples específics, fins assolir els principis generals subjacents (Bruner, J. S., 2006). Per tant, 

podem veure com els estudis de Bruner en l’aprenentatge per descobriment van posar els 

fonaments de l’aprenentatge basat en problemes com a metodologia activa. A més, ressalta la 

tasca motivadora de la docent amb intervencions tutorials que tenen una relació inversa amb el 

nivell de competència en la tasca de l’alumna, és a dir, menys nivell implica més ajuda. Per tant, 

s’observa com Bruner ja tracta d’alguna manera el rol docent com a facilitador del procés actiu 

d’E-A de l’alumna, tenint en compte criteris d’inclusió i equitat per l’alumnat. Val a dir que 

l'aprenentatge per descobriment de Bruner va impulsar un canvi molt important en la metodologia 

educativa. En aquest sentit, l’alumna va passar a ser un actor actiu i protagonista del procés d’E-

A, i la professora va esdevenir una tutora del procés de construcció del coneixement. Aquest 

canvi de rols va ajudar a promoure la creativitat i l’autonomia dels alumnes. 

Arribats en aquest punt cal parlar de l'aprenentatge significatiu d’Ausubel (1918-2008) i la seva 

importància per entendre l’ABP com a metodologia activa. Ausubel trasllada els conceptes teòrics 

d’assimilació i acomodació de Piaget al camp de l'aprenentatge escolar. En aquest sentit, 

considera la construcció com un procés de recepció i interiorització d’informació exterior que 

l’individu fa gràcies a models mentals que existeixen en la seva estructura cognitiva prèvia, 

entesa com el conjunt de conceptes i d’idees que un individu té en un determinat camp de 

coneixement (Garcia C. G., 2019). És a dir, l’aprenentatge és significatiu  quan es relacionen els 

continguts nous amb algun aspecte rellevant que està dins de l’estructura cognitiva de l’alumne 

(una imatge, un símbol, un concepte o una proposició). En canvi, considera que l’aprenentatge 

és memorístic quan la nova informació adquirida per l’alumne és emmagatzemada de forma 

arbitrària a la ment, sense que es produeixi cap interacció amb la informació preexistent (Ausubel, 

1963). En resum, per aprendre de manera activa cal que l’aprenentatge sigui significatiu. Això 

implica una doble vessant per l’alumna: que trobi sentit en el que ha d’aprendre i que els 

continguts siguin potencialment significatius, és a dir, que tinguin una significativitat lògica, siguin 

clars, coherents i organitzats (Garcia C. G., 2019). 
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El recorregut pels diferents tipus d'aprenentatge, segons el paradigma conductista i el paradigma 

cognitivista, conclou en el constructivisme educatiu com a marc teòric que sustenta una pràctica 

pedagògica activa segons l’aprenentatge significatiu d’Ausubel. En aquest sentit, podem afirmar 

que el procés d’E-A és un procés de construcció i interacció (Garcia C. G., 2019). És a dir, en un 

aprenentatge actiu, el protagonista de l’aprenentatge és l’alumna que aporta coneixements 

previs, disponibilitat, motivació i maduresa segons el seu estadi de desenvolupament. Llavors, la 

professora actua únicament com a intermediària, és a dir, com a mediadora que facilita la 

construcció del coneixement. Per tant, el procés d'ensenyament és dinàmic, participatiu i 

interactiu amb el context social (aprenentatge social de Bandura) de manera que el coneixement 

sigui una autèntica construcció operada (condicionament operant de Skinner) per l’aprenent. En 

aquest sentit, el constructivisme educatiu engloba tres principis (Ortiz, D., 2015) que cal tenir en 

compte: 

1. Partir del nivell de desenvolupament de l’alumne: moment evolutiu i idees prèvies. 

2. Potenciar l’aprendre a aprendre: dotar l’alumne de mètodes (habilitats, estratègies 

cognitives) per planificar i regular la pròpia activitat d’aprenentatge. 

3. Garantir la construcció d’aprenentatges significatius: modificar els esquemes de 

coneixement. 

Llavors, quan es parla d'aprenentatge significatiu com a eix vertebrador de qualsevol metodologia 

activa, i en el nostre cas, de l'aprenentatge basat en problemes, suposa atribuir significat a allò 

que l’alumna ha d'aprendre a partir del que ja coneix. Per tant, a partir d’un problema real en el 

dia a dia de l’alumna, s’aprenen nous coneixements en funció del que ja es sap per resoldre la 

situació plantejada amb interès i motivació. Cal tenir en compte que l’aprenentatge significatiu no 

exclou la memòria de manera mecànica sempre que es relacioni aquesta amb un coneixement 

previ (Garcia C. G., 2019). 

Finalment, podem concloure que l'ABP afavoreix el desenvolupament d'habilitats de recerca i 

d'investigació en els alumnes, ja que aquests hauran d’esbrinar i comprendre el problema 

plantejat per aconseguir una solució adequada en el transcurs del seu E-A, i que els ajudi a 

construir coneixement. A més, l’ABP es relaciona directament amb el paradigma de la complexitat 

introduït per Edgar Morin, el qual suposa una forma activa de situar-se al món davant els 

problemes socials i ambientals actuals. És a dir, segons Morin, cal adquirir la consciència de que 

el futur no està predeterminat, i tenir una visió creativa i activa amb noves maneres d'afrontar els 

reptes. Això permet establir un significat clar en l’aprenentatge basat en problemes, en el qual, 

qualsevol acció presa per l’alumna s’ha de prendre com una hipòtesi que pot anar variant en 

funció dels resultats que es van produint. Per tant, confirma que l’alumnat són subjectes, actors 

i protagonistes del seu procés d’E-A, que seleccionen la informació necessària per construir nou 

coneixement útil i pràctic. Tal com enuncia Morin: “és millor una ment ben ordenada que una 

ment ben plena”, i les metodologies actives aplicades a l’aula en ajuden a aconseguir-ho. 
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De l’educació patriarcal a la coeducació 

Per poder dissenyar una proposta metodològica utilitzant l’ABP segons la perspectiva de gènere, 

cal aclarir prèviament què entenem per coeducació i igualtat de gènere, què és l'educació 

patriarcal i quins efectes ha tingut en l'educació actual, així com fer un petit buidatge de teories 

que hi ha sobre el tema, i definir quines són les idees clau per impulsar la coeducació a les aules. 

Per tant, per abordar aquesta temàtica cal començar per diferenciar entre els conceptes de sexe 

i gènere, el qual, suposa el primer pas per entendre un sentit específic de l'educació. Segons 

l’Instituto de la Mujer (2008), i en concret, en la seva Guía de Coeducación s’especifica la 

diferencia entre sexe i gènere com: “El sexe vindria determinat per aquelles característiques 

(físiques, genètiques, instintives) amb les que neixen els éssers humans, en tant que mascles i 

femelles de l'espècie humana. Aquestes característiques serien diferencials, universals i naturals. 

El gènere fa menció a la construcció social que les diferents cultures elaboren sobre la base de 

la pertinença sexual, construcció que assigna trets d'identitat, capacitats, aptituds i rols diferents 

a les persones, configurant d'aquesta forma dos gèneres dins de l'espècie humana, el masculí i 

el femení.” Per tant, en termes generals, el sexe fa referència a la pròpia constitució física i 

biològica. En canvi, el gènere, es basa en l'autoconcepte d’un mateix i en les construccions 

socials que es creen en funció del sexe atorgat. D’aquesta manera, segons molts autors, el 

gènere és un constructe cultural, un recull d’idees i creences que la societat utilitza per a 

organitzar la realitat, i que es transmeten mitjançant mecanismes socials i culturals com la família 

i l’escola. Per tant, es fa patent que el sexe amb el qual naixem determina el nostre gènere, 

mentre el model de persona (home o dona) ens queda assignat per tota la vida. En aquest sentit, 

el fet d’acceptar i complir amb aquest patró de conducta establert socialment comporta consolidar 

la nostre pertinença i identitat personal, així com generar una bona autoestima. Per tant, segons 

Pérez D. (2017), els comportaments esperats i les valoracions que es fan de les persones estan 

basades en les definicions que la societat fa dels gèneres: del que és o ha de ser masculí i del 

que és o ha de ser femení, de forma que moltes persones entren en conflicte entre les seves 

eleccions personals i el que de petites els van dir que havien de ser i fer. Per tant, segons Arias 

S.L. (2012) els homes procuraran cenyir-se al model d'individu que els correspon a nivell social 

(persones segures, intel·ligents, valentes, autosuficients, dominants, competitives, proveïdores, 

etc.) i les dones també (persones tendres, empàtiques, passives, dependents, dòcils, etc.). En 

aquest sentit, la necessitat de crear i conviure en una societat totalment igualitària esdevé una 

necessitat cada vegada més urgent. 

D’altra banda, entenent el sexisme com el moviment que fomenta les bases del patriarcat, i 

conseqüentment, de l'educació patriarcal, Fernández (2003) el concep com una discriminació 

basada en la jerarquia establerta entre els models masculí i femení, i les diferències que 

d'aquests es desprenen. En aquest sentit, es considera que el model masculí és superior al 

femení, amplificant aquesta jerarquització en diferents espais i àmbits com l’escola o la família. 

Per tant, podem definir una societat patriarcal com aquella que manifesta una divisió sexual tant 

en el treball com en d’altres nivells i en totes les relacions socials, provocant que tradicionalment 

la dona es confini en l’àmbit domèstic i privat, i que l’àmbit públic sigui per l’home (Piotti, 1989). 
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Per contra, segons el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans (2020), patriarcat fa referència a 

la “forma d’organització social que dóna la màxima autoritat social i política al pare”, mentre que 

Fernández (2003) expressa que el patriarcat es basa en “la relació desigual entre ambdós 

gèneres i que apareix constituït sobre una suposada i aparent exigència de raó natural”. Per tant, 

podem entendre que el sexisme comporta la dominació del sexe masculí front el femení, i el 

patriarcat és el sistema social que afavoreix de manera desigual els homes davant les dones. En 

aquest sentit, tradicionalment les posicions importants de la societat han estat ocupades per 

homes, mentre les dones s'han encarregat de tasques socialment desprestigiades i amb menys 

valor com la cura de la llar i la família. Aquest fet ha provocat un menor protagonisme de la dona 

en l’espai públic, així com la impossibilitat de poder decidir sobre el seu propòsit de vida. Per 

tant, podem constatar que a dia d’avui continuem vivint en una societat desigual i majoritàriament 

patriarcal, malgrat que el moviment feminista sorgit als anys 60 ha impulsat la participació activa 

de la dona en l’esfera pública, tant en activitats socials, culturals o econòmiques, no ho ha fet 

amb plenes condicions d’igualtat front els homes, i sí s’ha vist sotmesa a una “doble jornada” 

laboral. Aquest fet condiciona directament a la població jove que resideix amb els pares, on la 

institució patriarcal per excel·lència és la família (Piotti, 1989). En aquesta línia, la família 

transmet uns valors, unes conductes, una “manera de fer” als joves, els quals construeixen una 

personalitat condicionada per estructures patriarcals “encobertes” ja des de ben petits. Podem 

corroborar aquest fet quan observem que la majoria de les famílies mostren un estil autoritari 

davant de la resolució de conflictes a casa (Barrachina, 2011), és a dir, un estil marcat pel poder 

masculí sense aprofundir en el diàleg i la comunicació emocional, o d'altres qualitats femenines. 

D’altra banda, mentre les parelles no comparteixin les tasques domèstiques, els joves van 

internalitzant i creant falses creences sobre quins són els típics rols dels homes i de les dones 

respecte als estereotips que la societat estableix en funció del sexe. A trets generals, podem 

afirmar que ens trobem davant d’una població majoritàriament “contaminada” per la tradició 

masclista. Llavors, quina implicació té el patriarcat en el sistema educatiu, i en concret, en 

l'educació feminista? 

Al llarg del segle XX l’escola ha evolucionat d’un model d’escola amb rols separats al model 

d’escola mixta, i actualment, s’intenta avançar cap a l'escola coeducativa (Subirats, 2014). Durant 

aquest període, seguit d’un fort moviment feminista i de renovació pedagògica, les dones 

espanyoles han passat, en poc més de dues generacions, del semi analfabetisme a la universitat, 

on els estudis femenins actualment es situen per davant dels masculins (Subirats, 2014). De 

totes maneres, seguim aplicant una cultura educativa androcèntrica conduïts per un marc 

educatiu que no presenta a dia d’avui la suficient estructura com per sostenir una educació 

fomentada en la igualtat de gènere. Per tant, cal replantejar a curt termini el model d’escola mixta 

per cobrir les mancances que presenta, i enfocar-la així, cap a una escola on la perspectiva de 

gènere i la igualtat entre nenes i nens sigui un fet en tots el àmbits. En aquest sentit, cal recordar 

que a partir de la implantació de l’escola mixta, entre el 1970 i el 1978, s’aborda el trencament 

de l'escola tradicional, mentre que durant el període comprès entre 1979 i 1985, s’impulsen 

objectius de canvi per eliminar el caràcter androcèntric que segueix operant en l’escola mixta 



16 
 

(Subirats, 2014), essent vigent fins a dia d’avui d’una manera més legislativa i institucional, tant 

a les escoles com a les universitats. És a partir d’aquest moment que s’impulsa una educació no 

sexista i una cultura de coeducació. De totes maneres, queda clar que no n’hi ha prou amb 

agrupar nens i nenes en una mateixa aula si s’exclou dels continguts acadèmics tot allò que té a 

veure amb el món i el saber de les dones per exemple, tal i com afirma Barrachina M. (2011).  

Mentre l’escola mixta ha permès l’accés de les dones a l’educació en els mateixos espais i amb 

el mateix currículum (explícit) que els homes, no s’ha arribat a un nivell d’igualtat social pel que 

fa a les interaccions a l'aula, a la desigual atenció a nens i nenes, al caràcter androcèntric del 

currículum, al masclisme en els materials, a l'ús diferencial de l'espai o a la feminització de la 

professió (Pérez R. A., 2017). Tal i com afirma Subirats (2014), al llarg dels anys 80, i immersos 

en una escola mixta amb nenes i nens compartint aules i currículums, professores de l’època es 

donen compte d’un seguit d’atributs que apunten cap a la ocultació del gènere femení en les 

escoles, com la falta de figures femenines en els llibres de text o la falta d’ús d’un llenguatge 

femení tant en la història com en la ciència. Per tant, podem afirmar que l’escola mixta suposa el 

primer pas cap a la coeducació, però és insuficient degut a que el coneixement continua essent 

construït pel gènere masculí i tots els estereotips que l’envolten. En aquest sentit, segons 

Subirats (2014), “la part femenina de les dones segueix tant o més exclosa que abans en el món 

educatiu”. Per tant, en aquest sentit es va fer necessari superar el model d’escola mixta a partir 

de la creació d’una escola coeducativa. De totes maneres, el problema segueix a dia d’avui, i cal 

seguir amb l’objectiu de construir una escola realment coeducativa que superi la enorme carga 

de sexisme existent actualment a l’escola mixta. Segons Marina Subirats, sociòloga i exdirectora 

de l’Instituto de la Mujer, la coeducació és “tot un procés en el qual es va fent un camí per què 

nens i nenes, nois i noies, tinguin un paper d’iguals”. 

Així doncs, com hem vist ens trobem immersos en un sistema educatiu excloent que discrimina 

a la dona a través de continguts, activitats, i pràctiques pedagògiques que reprodueixen la 

ideologia patriarcal dominant a societat. Per tant, podem constatar com una educació tradicional 

fomentada a través de metodologies passives afavoreix la construcció de barreres entre la 

igualtat de gènere. En aquest sentit, cal ser rigorós amb què s’ensenya i què no a l’escola, així 

com és important poder treballar els conceptes de sexisme i patriarcat a les aules i en el context 

escolar en general a través de continguts coeducatius amb l'objectiu per fomentar una societat 

més igualitària i menys patriarcal i androcèntrica, i fer-ho mitjançant metodologies actives que 

impulsin el protagonisme de l'alumnat, i en concret, de l’alumnat femení. En aquest sentit, com 

afirma Everis (2012), el creixement educatiu de la dona no es veu acompanyat per un creixement 

de llocs de treball més prestigiosos i millor pagats. Per tant, cal avançar cap al model d’escola 

coeducativa on les dones tinguin el mateix protagonisme que tenen els homes a dia d’avui i en 

tots els àmbits.  

Per transformar els rols que han de complir tant les dones com els homes en la societat, 

l'educació esdevé un element clau i un dels instruments més importants de canvi social. Per tant, 

tal i com afirma Piotti (1989), son fonamentals les accions que es dirigeixin a les noves 
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generacions, perquè són les que rebran directament els efectes d’aquesta socialització més 

igualitària. En aquest sentit, esdevé necessari modificar els continguts curriculars i les pràctiques 

pedagògiques en el sistema educatiu per estimular el canvi de valors i actituds de les noves 

generacions que permetin impulsar pautes de conducta basades en la igualtat d’oportunitats 

entres dones i homes. D’aquesta manera aconseguirem fomentar l'interès de les noies per la 

ciència i la tecnologia mitjançant una major atenció i protagonisme, tant en les aules com en els 

continguts que es transmetin. Cal revertir el fet que les noies trien professions socialment 

considerades femenines, i els nois les socialment consideres masculines (Sáinz, M., & Müller, 

J.,2018). El gènere no ha de ser determinant a l’hora de decidir els estudis i/o les professions de 

l'alumnat, malgrat alguns estudis apunten a que actualment el gènere sí determina l'orientació 

professional de l’alumnat, degut principalment a estereotips culturals i/o socials (Cussó, 2006). 

En aquest sentit, podem veure com la ciència i la tecnologia culturalment està associada al món 

masculí, i segons Pérez S. y Gómez A. (2008), això és degut a ”la definició de les característiques 

de la ciència com a característiques masculines (actiu, racional, objectiu i lògic)”, mentre que 

socialment les professions relacionades amb el món científic-tecnològic, segons Cussó (2006), 

s’associen a “persones poc sociables, molt intel·ligents, i preocupades només per la feina”. De 

totes maneres, és important remarcar les aportacions que fan Candela (2008) i Manassero i 

Vázquez (2003) sobre les dones i les professions científic-tecnològiques. Afirmen per un banda, 

que perquè una dona tingui èxit en una professió científic-tecnològica, ha d’assumir un rol masculí 

en una professió considerada socialment com a no femenina, és a dir, ha d’assumir 

comportaments agressius i competitius, generant així un conflicte intern en la dona pel fet d’anar 

en contra del seu rol de gènere establert. D’altra banda, els autors associen un menor contacte 

de les dones amb la ciència i la tecnologia degut a una falta de referents femenins, tant en 

l’educació com en l’àmbit científic. Aquest fet comporta una manca de representacions d’èxit 

femení en aquelles professions, així com als prejudicis de les famílies, el professorat i l’alumnat 

front les capacitats de les dones per la ciència. Per tant, cal canviar aquesta dinàmica a les aules 

i oferir un model d’educació equitatiu en tots els sentits per confrontar el fet que les nenes estan 

en inferioritat a les aules (Pérez S. y Gómez A., 2008), i garantir la igualtat d'oportunitat per a 

nenes i nens en les matèries de ciència i tecnologia. A més, cal tenir en compte que l’escola de 

manera “inconscient” construeix les identitats masculines i femenines mitjanant l’anomenat 

“currículum ocult”, que tal com exposa Creus (2013) fa referència a tot allò que hi ha implícit en 

el procés pedagògic i que malgrat no està contemplat en els plans d’estudi, pot ser molt efectiu i 

rellevant a l’hora de produir escletxes androcèntriques. A la vegada, cal posar atenció en el tracte 

diferencial i en major grau d’expectatives que el professorat dirigeix als nois front les noies pel 

fet que les qualitats masculines tenen una major consideració pel professorat, és a dir, cal vigilar 

en les pautes i valors inconscients que es transmeten en la pràctica escolar i que perpetuen les 

normes socials establertes (Barrachina, 2011). Per tant, cal tenir en compte que qualsevol 

projecte educatiu de centre serà més inclusiu des de la perspectiva de gènere si es té en compte 

que cada individu és diferent. Llavors, seguint en aquesta línia, es fa necessari que el professorat 

es formi en clau feminista amb l’objectiu de transformar la seva pràctica docent en aquesta 
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direcció. En aquest sentit, l'aplicació de les metodologies actives a l’aula com l’ABP, i en concret 

per les matèries de ciència i tecnologia, poden ajudar a la inclusió de les noies, en el sentit, tal i 

com afirma Marbà (2014), que l’interès de l’alumnat pel coneixement de la ciència ve motivat 

principalment per poder donar resposta a problemes socials concrets, és a dir, per la seva 

aplicació pràctica, i en això no hi ha diferència entre dones i homes. A més, l’ABP fomenta el 

diàleg, la cooperació, la interacció, i tot un seguit de qualitats femenines que ajudin a impulsar la 

igualtat de gènere a les aules, en base a la resolució de problemes i/o conflictes grupals. Per 

tant, l’aprenentatge basat en problemes agafa fort protagonisme com a metodologia per l’E-A de 

l’alumnat per actuar de lligam entre les dones i l’accés a la tecnologia, essent una eina d'inclusió 

des de la perspectiva de gènere. A més, Marbà (2014) afirma que el rol del professorat és 

determinant per despertar l'interès de les dones per la ciència i la tecnologia, essent un clar model 

per la inclusió femenina. D’altra banda, com hem ja hem vist, la ciència no és neutral i es troba 

emmarcada en una societat androcèntrica. En aquest sentit, com hem observat les figures 

masculines es troben al centre de l'ensenyament, mentre els estereotips de gènere comentats 

són adoptats pel professorat de forma inconscient. Per tant, totes aquelles qualitats femenines 

esmentades s’haurien d'incloure en el context educatiu i en les formes de transmetre ciència i 

tecnologia a l'alumnat, és a dir, tots aquells temes que tractin la llar i la cura dels altres poden 

aportar bons contextos científics i tecnològics per l’E-A. 

La cultura androcèntrica està molt arrelada a la nostra societat, així com en totes i tots nosaltres. 

Lluitar contra ella suposa una lluita contra la nostra pròpia identitat personal forjada durant molts 

anys. En aquest sentit, és vital agafar consciència del nostre comportament discriminatori i 

desigual en funció del sexe, essent aquest el primer pas per transformar-lo. Malgrat en aquest 

procés d'autoconeixement, crítica personal i revisió de creences, sovint sorgeixen noves capes, 

hàbits i actituds sexistes que no podem canviar d’un dia per l’altre, cal seguir treballant, amb 

esforç, constància i paciència a partir d’un procés gradual i prolongat amb el temps, on les 

properes generacions podran acabar amb aquesta cultura sexista amb més facilitat que la nostra. 

I això és així, tant en dones com en homes, totes i tots portem adherit molt profundament aquesta 

ideologia patriarcal, i la única manera de sanar-la és amb el temps i molt paciència. 

 

Per què l’ABP? 

L’ABP com a metodologia activa és l’escollida per desenvolupar aquest treball fi de màster. D’una 

banda la resolució de problemes de manera grupal permet desenvolupar els continguts 

curriculars d’una manera més dinàmica i engrescadora per l’alumnat, deixant que siguin 

protagonistes actius del seu E-A. Ja hem vist que l’educació tradicional no fomenta els valors de 

la societat d’avui com la cooperació, el treball en equip, l’autonomia, la recerca, l’ajuda entre 

iguals, l’error com a mitjà d’aprenentatge, entre d’altres. Per tant, i encara sense entrar en detalls 

concrets d’aquesta metodologia, l’APB és un tipus d'aprenentatge adient per desenvolupar a 

l’aula de tecnologia que agrupa el constructivisme i l'aprenentatge significatiu d’Ausubel com a 

mecanismes per construir coneixement.  
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D’altra banda, el fet de dissenyar una proposta metodològica segons l’ABP que inclogui la 

perspectiva de gènere permet desenvolupar l'interès de l'alumnat en general, i en concret de les 

noies, per la ciència i la tecnologia, essent un aprenentatge que busca la unió entre iguals per 

resoldre la problemàtica plantejada de forma cooperativa. En aquest sentit, la professora pot 

agafar un rol passiu a l’aula per cedir el protagonisme als alumnes, i actuar així com a guia i 

acompanyant de l'alumnat cap a dinàmiques inclusives i coeducatives. 

Un dels problemes detectats en el marc teòric és que l’alumnat femení no es sent representat en 

el sistema educatiu actual, el qual, centra part del seu coneixement, en un currículum ocult 

representat tant en llibres de text com en programacions i/o recursos educatius, en el gènere 

masculí. Per tant, l’ABP és una metodologia pràctica i vivencial que ens permet desenvolupar tot 

un seguit de materials didàctics enfocats en les dones i en tot l’entorn femení. D’aquesta manera, 

a través d’una metodologia que aposta per la cooperació entre iguals, és a dir, entre nenes i 

nens, el gènere femení queda àmpliament representat per totes aquelles qualitats femenines 

com la comunicació, la cura i l’empatia que ajuden a completar el treball en equip. A més, l’ABP 

ens permet plantejar problemes que incloguin referents femenins, creant així nou material 

didàctic coeducatiu. 

 

Aprenentatge Basat en Problemes 

Arribats en aquest punt, i després de fer un recorregut pels diferents tipus d'aprenentatge que 

ens han permès introduir-nos posteriorment en les bases que fomenten la transformació de 

l'educació patriarcal a l'educació coeducativa, cal aprofundir ara sobre els principis que fomenten 

l’ABP com a metodologia activa i com a recurs per millorar el problema descrit. 

 

Què és l’ABP? 

Segons Antoni Font (2016), l’ABP és una estratègia metodològica mitjançant la qual els 

estudiants construeixen el seu coneixement sobre problemes de la vida real. Per tant, l’ABP 

inverteix el camí tradicional de l’aprenentatge per crear un entorn d’aprenentatge que estimuli la 

motivació per aprendre a partir d’una situació problemàtica com a punt de partida per 

desenvolupar tot el procés d’E-A centrat en l’alumnat com a protagonista actiu de tot el procés. 

En aquest sentit, es presenta inicialment el problema, s'identifiquen les necessitats 

d’aprenentatge, es cerca la informació necessària, i finalment es retorna al problema per 

solucionar-lo, convertint així a l'alumnat amb subjecte actiu del seu propi aprenentatge. En 

aquesta línia, Barrows (1986) defineix l’ABP com “un mètode d’aprenentatge basat en el principi 

d’utilitzar problemes com a punt de partida per a l’adquisició i integració de nous coneixements”.  

Malgrat actualment existeixen nombroses definicions sobre l’ABP, totes elles convergeixen en 

alguns punts clau, dels quals, remarco els següents: un aprenentatge centrat en l’alumnat, en el 

professorat com a guia, tutor i/o facilitador, en l’estímul motivador del problema plantejat, i en 

l’aprenentatge autodirigit. A més, val a dir que l’ABP aplicat en l’ensenyament secundari obligatòri 

aporta un seguit de beneficis front les metodologies tradicionals que s’indiquen en la taula 1. En 
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aquest sentit, i seguint la línia competencial que marca el currículum de la ESO, tot el procés 

d’interacció de l’alumnat per resoldre el problema permet desenvolupar totes aquelles habilitats i 

aptituds vinculades amb les competències bàsiques. 

 

Taula 1. Beneficis de l’ABP front les metodologies tradicionals en l’ensenyament secundari. 

BENEFICIS DEFINICIÓ 

Exercita el treball en equip 

L’alumnat ha de treballar amb l’objectiu de compartir l’experiència 

de l’aprenentatge, així com practicar i desenvolupar habilitats de 

forma cooperativa. 

Fomenta la responsabilitat 
L’alumnat ha de prendre accions i decisions que tenen 

conseqüències sobre la feina pròpia i la dels seus companys. 

Fomenta habilitats de relació, 

comunicació i argumentació 

L’alumnat ha de compartir, defensar, argumentar i contrastar les 

pròpies opinions. 

Permet diagnosticar les pròpies 

necessitats d’aprenentatge 

L’alumnat ha d’aprendre a gestionar la informació desenvolupant 

habilitats d’anàlisi i síntesi de la informació. 

Font: elaboració pròpia 

 

Per acabar aquest apartat cal remarcar que la tria del problema a resoldre és l’eix vertebrador 

per aconseguir que l’ABP doni resultats. En aquest sentit, el professorat ha de ser capaç de trobar 

un problema engrescador que motivi a l’alumnat, i que esdevingui el motor del desenvolupament 

de l’ABP a l’aula. 

 

 

Aprenentatge centrat en l’alumnat L’alumnat agafa la responsabilitat del seu propi 

aprenentatge, deixant de ser el subjecte passiu 

per passar a ser el subjecte actiu. D’aquesta 

manera participa proactivament en l’adquisició 

dels seus propis coneixements. 

 

Professorat com a guia, tutor 

i/o  facilitador 

 

El docent passa a ser un tutor o un dinamitzador 

del grup i del seu aprenentatge. S’encarrega de 

plantejar preguntes que ajudin a l’alumnat a 

qüestionar i trobar per ells mateixos el camí cap 

a la comprensió i resolució del problema.  

 

El problema plantejat com a estímul 

motivador 

El problema esdevé un desafiament i la motivació 

que activa l’aprenentatge significatiu de 
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l’alumnat. Per aquest motiu, els problemes 

plantejats han de ser extrets del món real, 

significatius, transversals i interdisciplinaris 

 

Aprenentatge actiu i autodirigit 

 

L’alumnat aprèn a partir de la seva pròpia 

recerca, estudi, anàlisi i investigació, essent el 

subjecte actiu del seu propi aprenentatge 

 

Treball individual i cooperatiu L’ABP combina el treball individual (autodirigit) 

amb el treball cooperatiu (aprenentatge social) 

de tot el grup, i no com una activitat grupal de 

repartiment de tasques.  

 

Pensament crític i reflexiu La possibilitat de plantejar diferents solucions 

davant d’un mateix problema afavoreix el 

pensament crític i reflexiu de l’alumnat. 

 

 

Professorat i alumnat en un context ABP coeducatiu 

Com a element essencial de l’ABP, considero important remarcar el paper del professorat com a 

guia, tutor i/o facilitador del procés d’aprenentatge de l’alumnat. En aquest sentit, l'aplicació de 

l’ABP a l’aula implica que tant el professorat com l’alumnat assumeixen noves responsabilitats 

per tal d'aconseguir els objectius de la metodologia, així com la necessitat i la facilitat que aquesta 

metodologia permet impulsar dinàmiques d’aula enfocades en la coeducació i la igualtat de 

gènere. 

El nou rol que ha d’assumir l’alumnat durant el desenvolupament de l’ABP, i en concret, el nou 

rol de les noies és el de passar d’una actitud passiva centrada en un aprenentatge tradicional i 

patriarcal, a una actitud activa centrada en l’alumna i amb un fort contingut femení referenciat 

durant tot el procés. Les qualitats femenines que posa a l’abast l’aplicació de l’ABP a l’aula es 

resumeixen en la següent llista: 

• Treballar en grup i de forma heterogènia 

• Mostrar habilitats per a la interacció personal i per la comunicació 

• Compartir i aprendre dels altres 

• Tenir una actitud receptiva a l’intercanvi d’idees 

• Mostrar tolerància per enfrontar-se a situacions incertes i saber demanar ajuda 

• Fomentar el lideratge de les noies en els grups de treball 

• Desenvolupar habilitats de pensament crític, reflexiu i creatiu 
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• Gestionar conflictes i/o problemes que sorgeixin, així com saber cuidar del grup quan 

sigui necessari 

• Assumir la responsabilitat i autonomia del propi aprenentatge 

D’altra banda, el paper del tutor serà fonamental per conduir les accions anteriors cap al 

desenvolupament d’una ABP coeducativa que fomenti dinàmiques inclusives que respectin la 

perspectiva de gènere. En aquest sentit, esdevé fonamental que el professorat sàpiga preguntar 

i fomentar el sentit crític de l’alumnat durant tot el procés, a la vegada que sàpiga mantenir 

l'interès per resoldre el problema i despertar la motivació de les noies per la tecnologia i les 

ciències en general. Per tant, el rol del professorat en una ABP coeducativa es resumeix en els 

següents punts clau: 

• Considerar a l’alumnat com a protagonisme del seu aprenentatge  

• Tenir en compte figures femenines com a eix vertebrador dels continguts desenvolupats 

• Tenir habilitats per dinamitzar el grup i promoure la igualtat de gènere 

• Actuar com a guia, tutor i facilitador de l’aprenentatge dins un context coeducatiu 

• Evidenciar qualitats femenines com la proximitat, el vincle i/o oferir ajuda a l’alumnat 

• Estimular i motivar als alumnes a la recerca d’informació 

• Valorar l'avaluació continua de l’alumnat i ser conscient dels assoliments formatius al 

llarg del procés 

• Ajudar els alumnes a pensar críticament i a desenvolupar qualitats femenines com la 

cooperació. 

• Promoure sessions de tutoria amb els alumnes per ajustar el procés i fomentar el vincle 

• Suggerir recursos tant pel treball individual com pel treball grupal dels alumnes 

 

Aprenentatge convencional & Aprenentatge ABP 

Ja hem vist que l’ABP és una estratègia d’aprenentatge significatiu que s’inicia amb un problema 

al qual un grup d’alumnes en busca la solució. En aquest sentit, a la taula 2 s’indiquen les 

principals diferències entre l’aprenentatge tradicional i l'aprenentatge ABP, així com el procés 

d'aprenentatge que segueixen els alumnes tant en el model tradicional com en el model ABP. 

 

Taula 2. Diferències entre l’aprenentatge tradicional i l’aprenentatge ABP 

APRENENTATGE TRADICIONAL APRENENTATGE ABP 

El professor té un paper d’expert i 
fomenta un lideratge autoritari i 

patriarcal 

El professor té un paper de guia o tutor, i cedeix el 
lideratge als alumnes 

El professor és el responsable de 
transmetre coneixement i organitza el 

contingut 

L’alumne és el responsable d’aprendre i el professor 
crea vincles i dissenya el contingut en base a 

problemes reals de l’alumnat. 
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L’alumne és un receptor passiu i es 
fomenta el treball individual 

L’alumne és un receptor actiu i es fomenta el treball 
cooperatiu  

L’alumne repeteix i memoritza 
informació 

L’alumne investiga, aprèn, aplica i resol 

L’alumne busca la resposta correcta  L’alumne busca alternatives i pren decisions 

L’avaluació depèn del resultat final S’avalua tot el procés fet tant de manera 

individual com del grup 

Font: elaboració pròpia 
 

 

 

Font: elaboració pròpia 
 

Per implementar la metodologia ABP en l'ensenyament secundari cal fer-ne un bon disseny, a la 

vegada que cal determinar quins són els objectius d’aprenentatge que es volen assolir mitjançant 

el problema plantejat a l’alumnat. A continuació cal fer-ne una temporització acurada i ben 

seqüenciada, així com incorporar instruments d'avaluació en diferents punts del procés per 

valorar si el model funciona i per avaluar a l’alumnat.  
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HIPÒTESIS DE RECERCA 
Amb el present treball es vol comprovar com el disseny d’una proposta metodològica que uneix-

hi l’ABP d’una manera coeducativa, estructurada, concreta i planificada pot afirmar les següents 

hipòtesis: 

• L’ABP aplicat a l’aula de tecnologia desperta l'interès de l'alumnat per l’àmbit científic-

tecnològic degut a la motivació personal de resoldre problemes reals, pràctics, socials i 

quotidians, i la seva relació directe amb els continguts curriculars de l’assignatura. 

• L’ABP en un context coeducatiu ajuda a desenvolupar l’interès de les noies per les 

STEAM. 

• L’ABP amb perspectiva de gènere és una metodologia activa que ajuda a l’equip docent 

a fomentar la coeducació de l’alumnat, i forma a les noves generacions en una cultura 

igualitària i no patriarcal. 

• Utilitzar l’ABP com a metodologia activa a l’aula fomenta l’autonomia, la responsabilitat i 

l’autoestima de l’alumnat, fent-los protagonistes del seu procés d’E-A. 

• Introduir a l’aula activitats, recursos i estratègies enfocades en la igualtat de gènere, 

permet conscienciar sobre les pròpies actituds androcèntriques del professorat d’avui 

amb l'objectiu de fer autocrítica i revisar-les. 
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DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ: ABP coeducatiu 

Metodologies d’Acció Completa 

Podem afirmar que l’ABP forma part del paquet de metodologies didàctiques anomenades 

d’acció completa, les fases de les quals són: la identificació, la dialèctica,  entre pensament i 

acció, l’execució i la valoració. En aquest sentit, aquest tipus de metodologies fomenten la 

recerca, la planificació i la realització d'activitats, així com l'avaluació posterior d'aquestes. Per 

tant, podem afirmar que l’ABP es sustenta segons el mètode d’acció completa, entès aquest com 

a principi metodològic. 

A continuació es mostra la seqüència del mètode d’acció completa i se'n defineixen els principals 

elements. 

 

Identificació Reconeixem el problema, l’abast i els límits 

mitjançant la descripció dels fets i la determinació 

dels objectius 

 

Dialèctica pensament-acció Raonem quina de les opcions possibles és la 

més adient mitjançant la planificació, la recerca i 

la presa de decisions 

 

Execució Fem realitat allò que hem previst mitjançant els 

recursos, la realització i la reconducció. És la fase 

de resolució 

 

Valoració Avaluem el resultat obtingut en relació amb el 

propòsit inicial i verifiquem el procediment seguir 
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Intervenció del professorat en el nucli de l’acció per a les diferents fases d’una metodologia 
d’acció completa 

 

Font: Equip de l’ICE-UAB de Metodologies didàctiques 

Segons Xavier Rosell, l’ABP és un procés d’aprenentatge que inclou diverses etapes ben 

diferenciades per cobrir en cada situació. En la taula 3 queden definides, mentre que en la taula 

4 s’indica la relació entre el cicle d’acció completa i  l’ABP de Xavier Rosell. 

 

Taula 3. Les 10 fases de l’ABP 

PROCÉS DE L’ABP 

1 
EXPLORAR LA SITUACIÓ PROBLEMÀTICA 

Identificar els temes d'estudi clau 
Formular una hipòtesi explicativa per a cada tema 

2 
DEFINIR EL QUE SE SAP DE CADA TEMA 

Intentar aplicar el coneixement al problema actual 
Identificar el que no se sap 

3 
PRIORITZAR LES NECESSITATS D’APRENENTATGE 

 d'acord amb els objectius ja definits   

4 ORGANITZAR EL TREBALL 
entre els estudiants del grup  

5 CERCAR LA INFORMACIÓ  
de la manera més efectiva en el temps de què es disposi i estudiar  

6 COMPARTIR ELS CONEIXEMENTS  
entre els membres del grup  

7 
APLICAR EL NOU CONEIXEMENT  

a la situació o problema 
Cal tenir en compte que en aquesta fase poden generar-se noves necessitats 

de recerca d'informació 
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8 EXTREURE ELS PRINCIPIS  
del nou coneixement que són aplicables a altres situacions  

9 
REFLEXIONAR  

sobre el procés d'aprenentatge, personal i del grup 
Proposar possibles millores 

10 AVALUAR 
la intervenció individual i les interaccions amb el grup i el tutor 

Font: Xavier Rosell 

 

 

Taula 4. Correlació entre l’ABP i el cicle d’acció completa 

 

Font: elaboració pròpia 
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El model: ABP Coeducatiu 

Tenint el compte tots els avantatges que implica l’adopció de l’ABP com a metodologia d’aula 

inclusiva i coeducativa, hem decidit crear un model que inclou les fases de l’ABP amb un 

procediment metodològic que tingui en compte la perspectiva de gènere durant tot el camí, i que 

agafi com a eix vertebrador el cicle d’acció completa. En aquest sentit, es vol aconseguir 

despertat l'interès per la tecnologia de l’alumnat femení a partir de tot un seguit de dinàmiques i 

activitats incloses en aquest model d’ABP Coeducatiu. 

A la taula 5 es detalla la seqüència resultant del model d’ABP Coeducatiu amb cada una de les 

fases que conduiran a l’alumnat a desenvolupar un criteri més coeducatiu pel que fa als 

continguts de l’assignatura de tecnologia. 

 

Taula 5. Model ABP Coeducatiu 

ABP Coeducatiu: les 15 fases 

 Fase Seqüència Descripció 

ENQUESTES INCIALS 

ID
E

N
T

IF
IC

A
IC

Ó
 

1 
PRESENTACIÓ DEL 

PROBLEMA DES DE LA 
PERSPECTIVA DE GÈNERE 

El problema es plantejarà a través d’una xerrada sobre 
perspectiva de gènere a càrrec d’una dona de l’àmbit 
científic-tecnològic especialista en la matèria. 
Posteriorment es farà una lectura i anàlisi individual. 

2 

EXPLORACIÓ I ANÀLISI DEL 
PROBLEMA TENINT EN 
COMPTE REFERENTS 

FEMENINS 

Identificar els temes d'estudi clau. Què sabem? Quina és 
la problemàtica del cas? Com intervenen les dones en la 
resolució del cas? Formular una hipòtesi explicativa 
sobre el tema tenint en compte referents femenins. 

3 
IDENTIFICACIÓ DELS 

CONEIXAMENTS 

Definir el que se sap i el que no se sap sobre el tema 
d’estudi, així com identificar els coneixements necessaris 
per resoldre el cas des d’una mirada coeducativa. 

4 
ESTABLIR NECESSITATS 

D’APRENENTATGE 

Aportació de recursos en diferents formats (escrit, 
audiovisual, xerrada en “streaming”, etc.) per fomentar 
l’adquisició de nous coneixements i establir vincles de 
proximitat entre el tema d’estudi i la perspectiva de 
gènere. 

ESPAI COEDUCATIU I 

D
IA

L
È

C
T

IC
A

 P
E

N
S

A
M

E
N

T
-A

C
C

IÓ
 5 DEFINIR EL PLA D’ACCIÓ 

SOTA EL LIDERATGE FEMENÍ 

Els grups de treball heterogenis són liderats per una noia 
que s’encarregarà de ser la portaveu del grup. 
S’organitza el treball entre els membres del grup a partir 
dels coneixements identificats per resoldre el problema, i 
es repartiran les tasques de manera individual que tindran 
en compte la perspectiva de gènere. 

6 
 

RECERCA I ESTUDI DE LA 
INFORMACIÓ 

Cada alumne assumeix la cerca i estudi d’informació 
assignada en el repartiment de tasques. Es fomenta la 
responsabilitat individual en benefici del grup, i s’utilitza el 
mètode d’experts (puzle) com a metodologia activa 
complementaria. 

7 
COMPARTIR CONEIXAMENTS 
RESPECTANT LA IGUALTAT 

DE GÈNERE 

Cada alumne compartirà la informació investigada entre 
els membres del grup. La líder del grup conduirà la 
dinàmica establint el temps, i detectant si es té en compte 
i es respecte la igualtat de gènere durant el procés. 

8 CONSTRUCCIÓ DE NOU 
CONEIXAMENT 

Es posaran en comú els dubtes sobre els continguts 
concrets de la matèria, així com de tots aquells temes 
sobre la perspectiva de gènere. Es farà un debat en cada 
grup de treball. 

9 DISCUSSIÓ I GENERACIÓ 
D’IDEES 

Valoració de la informació aportada per cada membre del 
grup. Discussió sobre si les informacions respecten la 
igualtat de gènere. Pluja de idees a possibles solucions 
del problema. 

10 SELECCIÓ 
La líder del grup recull totes les idees generades, i de 
forma cooperativa es decideix quines són les més 

https://docs.google.com/document/d/1Ta6JWoRZuEFjYgTQ2G3yqPwBtHzSz4G0/edit
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adequades i tenen en compte la perspectiva de gènere 
per resoldre el cas. 

ESPAI COEDUCATIU II 
E

X
E

C
U

C
IÓ

 

11 
APLICACIÓ DEL 

CONEIXAMENT PER 
RESOLDRE EL PROBLEMA 

Es dona una resolució del cas a partir dels coneixements 
adquirits, la generació d’idees del grup, i la posterior 
selecció de la més adequada. 

12 EXTRACCIÓ DELS PRINCIPIS 
DESCOBERTS 

Es fa una llista de tots els principis que ha aportat 
l’adquisició del nou coneixement, i es comprova si són 
aplicables a d’altres situacions 
 

ESPAI COEDUCATIU III 

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

 13 REFLEXIÓ 
Reflexionar sobre el procés d’aprenentatge personal i 
del grup, així com del paper de les dones i els homes en 
la tecnologia d’avui en dia. 

14 AVALUACIÓ 
S’avalua tot el procés d’aprenentatge a partir de la 
intervenció individual i les interaccions amb el grup i el 
tutor. 

15 DEBAT VOCACIONAL 
S’organitza un debat final sobre la importància de les 
STEAM i el paper que tenen les dones en el seu 
desenvolupament. 

ENQUESTES FINALS 

Font: elaboració pròpia 

 

La seqüència didàctica del model ABP Coeducatiu 

Una vegada descrit el procés metodològic del model ABP Coeducatiu d’una manera més 

genèrica, convé enfocar-se amb més detall en programar i descriure totes aquelles activitats i 

dinàmiques d’ensenyament-aprenentatge que conduiran a l’alumnat a resoldre el problema 

plantejat amb la perspectiva de gènere com a eix vertebrador del procés. En aquest sentit, la 

seqüència didàctica que es descriu a continuació pretén ordenar, planificar i descriure de manera 

pautada tot el conjunt d’activitats d'ensenyament que ha de desenvolupar el docent, així com tot 

el conjunt d'activitats d'aprenentatge que ha de de fer l’alumnat per superar i resoldre el problema, 

tenint en compte que la metodologia utilitzada dona el protagonisme a l’alumnat des d’un 

enfocament que posa en valor la perspectiva de gènere. En aquest sentit, es programen tres 

espais coeducatius per fomentar proximitat i vincle entre les noies i les professions STEAM. 

Per tant, la seqüència didàctica presentada en l’annex 01 és un instrument genèric que pot ser 

utilitzat en qualsevol unitat didàctica i/o assignatura de l’àmbit científic-tecnològic per concretar 

la programació d’una manera inclusiva i respectant la igualtat de gènere. En aquest sentit, el 

docent haurà d’ajustar la seqüència a les seves necessitats concretes, així com les 

característiques de cada una de les activitats que pretén dur a terme. 

 

Per a què aquest model: l’assoliment de la igualtat de gènere a l’aula de 

tecnologia 

Darrerament està agafant força els conceptes de coeducació i igualtat de gènere en el sistema 

educatiu com a pilars per fomentar una millor convivència, relació i oportunitats entre dones i 

homes. En aquest sentit, podem definir amb més concreció la coeducació com l’acció educativa 

fonamentada en el reconeixement de les potencialitats individuals de tot l'alumnat, 

independentment del seu sexe potenciant així la igualtat real d’oportunitats. Ja hem vist 



30 
 

anteriorment com totes les assignatures de l’àmbit científic-tecnològic, i totes aquelles 

professions relacionades amb les STEAM esdevenen menys interessant pels joves d’avui, i en 

concret per les noies, que tendeixen a escollir altres camins amb un enfocament més humanístic.

Per tant, desenvolupar la coeducació en l’assignatura de tecnologia no té altra finalitat que 

fomentar i l'interès de les noies per la tecnologia. D’altra banda, la igualtat de gènere fa referència 

a la necessitat de corregir les discriminacions i valorar les diferències enriquidores dels dos 

sexes. És a dir, la igualtat de gènere en el sistema educatiu vol posar en valor les diferències 

entre les noies i els nois, i fomentar la seva potencialitat com a instrument enriquidor per tots. En 

aquest sentit, si unim la coeducació i la igualtat de gènere dins assignatures de l’àmbit 

cientificotecnològic, i en aquest cas, dins la tecnologia, estem donant protagonisme a les noies 

perquè s’apoderin i es motivin cap professions tradicionalment masculinitzades. 

I amb tot això, què hi té a veure l’APB? Com hem vist l’ABP és una metodologia activa que 

fomenta la construcció del coneixement a través d’un aprenentatge significatiu centrat en 

l’alumnat. Per tant, podem entendre que deixar enrere metodologies tradicionals on l’alumne es 

un subjecte passiu permet visibilitzar el paper de les noies en matèries cientificotecnològiques, 

donant-los el protagonisme i la confiança necessària per fer créixer el seu interès i motivació. En 

aquest sentit, incloure la coeducació i la igualtat de gènere com a instruments durant el 

desenvolupament de l’ABP ens permet donar major protagonisme a les noies, a la vegada que 

motiva el seu interès perquè els fa responsables del seu procés d’E-A, i els hi fa veure, que totes 

aquelles qualitats i potencialitats femenines han estat, són i seran molt necessaris pel món actual. 

El model proposat d’ABP Coeducatiu pretén ser una eina pedagògica per desenvolupar una 

unitat didàctica del currículum de tecnologia i/o d’altres matèries de l’àmbit cientificotecnològic, a 

la vegada que un instrument per fomentar i divulgar una educació fomentada en la igualtat de 

gènere. En aquest sentit, durant les 15 fases del model ABP Coeducatiu s’inclouen dos 

instruments d'avaluació que permeten determinar en diferents moments (a l’inici i al final del 

procés) quin és el grau d'interès dels alumnes, i en concret de les noies, per la tecnologia, així 

com una avaluació coeducativa del professorat. Per tant, podem comprovar si el model funciona, 

i ajustar tots aquells passos i/o activitats necessaris per arribar a un nivell de major precisió i 

concreció.  

El plantejament del problema 

Dissenyar el problema és una de les característiques més importants de l’ABP Coeducatiu, ja 

que permet assolir els objectius desitjats en funció de l'estructura i concreció que tingui l’enunciat 

del cas plantejat. Per tant, cal que el problema presenti unes característiques comunes que girin 

al voltant d’un entorn on es posi en valor la perspectiva de gènere. En aquest sentit, és 

fonamental que el problema plantejat sigui motivador per l’alumnat i que presenti situacions a 

resoldre que tinguin a veure amb el seu dia a dia, així com que estableix-hi connexions en d’altres 

assignatures, a l’hora que fomenti el pensament crític de l'alumnat, la presa de decisions i l’error 



31 
 

com a instruments actius de l’aprenentatge. Per tant, existeixen una sèrie de característiques que 

defineixen l’enunciat d’un ABP Coeducatiu i que queden emmarcades en la taula 6. 

 

Taula 6. Característiques del problema plantejat en un ABP Coeducatiu 

1 
Objectius i continguts 

didàctics clars 

El problema plantejat ha d’incloure tots aquells objectius 
didàctics necessaris per assolir els continguts curriculars 
de l'assignatura. 

2 
Incorporar un llenguatge 

coeducatiu 

L'enunciat del cas ha d’utilitzar un llenguatge que manifesti 
i posi en valor la igualtat de gènere amb l'objectiu d’evitar 
reforçar els estereotips masculins. 

3 
Incloure elements que 

impulsin i motivin a 
l’alumnat femení  

El problema s’ha de plantejar des d’una visió femenina, i 
cada proposta ha d’incloure alguns elements que motivin i 
despertin l’interès de les noies. Per exemple, l’ús de 
protagonistes femenines com a referents del cas a 
resoldre. 

4 
Situacions reals i 

significatives dins el 
context social de l’alumnat 

El problema ha de plantejar situacions creïbles i reals del 
dia a dia de l'alumnat amb l'objectiu que es donin compte 
de la importància de la tecnologia i la seva gran influència 
en el món actual. 

5 

Manifestar l’impacte que 
suposa el problema 

plantejat en el dia a dia de 
l’alumnat 

El problema proposat ha de ser motivador i engrescador, i 
ha de generar la suficient atracció com perquè l’alumnat 
prengui la iniciativa per trobar-ne la seva resolució. 

6 Redactat obert i no sexista 

L'enunciat del problema s’ha de plantejar des d’una 
perspectiva de múltiples respostes obertes que obligui a 
l'alumnat a prendre decisions, i fomenti així el pensament 
crític. 

Font: elaboració pròpia 

 

L’avaluació  

En aquest apartat ens endinsem cap a una de les tasques més complicades del professorat i de 

qualsevol metodologia activa com l’ABP, el procés d'avaluació. En aquest sentit, ens hem centrat 

en l'avaluació dels aprenentatges de l’alumnat durant el desenvolupament de l’ABP Coeducatiu, 

així com en l’avaluació del model com a eina per fomentar l'interès de les noies per la tecnologia 

i les STEAM. 

Per avaluar la metodologia ABP amb criteri cal fer-ho d’una manera continua durant tot el procés, 

concretant amb rigor el què i el com. No és convenient enfocar-se únicament en els coneixements 

adquirits de l'alumnat, sinó posar atenció en les habilitats i aptituds interpersonals apreses de 

manera individual i en el grup de treball, així com tots aquells aspectes que reflecteixen 

dinàmiques de perspectiva de gènere entre iguals. En aquest sentit, el model exposat incorpora 

en diferents moments eines i instruments que ens permeten avaluar la comprensió dels 

coneixements que l’alumnat va assolint, així com totes aquelles habilitats d’autoaprenentatge, de 
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comunicació, i interpersonals que fan d’aquesta metodologia un procés actiu, significatiu i 

coeducatiu pel subjecte. 

És important que tots els instruments d'avaluació siguin presentats a l’inici del procés, i coneguts 

per l’alumnat des de la fase de plantejament del problema. En aquest sentit, l’alumnat ha d’estar 

informat de què i de com s'avaluarà, així com es fa necessari mantenir un contacte permanent 

amb el professorat per ajustar l'avaluació quan calgui i acotar el procés d’aprenentatge. En 

aquest sentit, cal impulsar una comunicació constant entre professorat i alumnat per identificar 

tots aquells aspectes a millorar de la feina feta, així com despertar un esperit crític dels alumnes 

que els ajudi a construir nou coneixement d’una manera més significativa, a la vegada que els 

capaciti per resoldre el problema plantejat, així com futurs problemes més complexes. 

D’altra banda, considerem determinant l'avaluació del model en si com a punt de partida per 

despertar l'interès de les noies per la tecnologia. Cal fer-ho mitjançant activitats i dinàmiques que 

impulsin un major protagonisme femení en diferents àmbits, i emmarcats dintre del 

desenvolupament de l’ABP Coeducatiu. En aquest sentit, s’incorporen diferents enquestes 

vocacionals que permeten determinar si el model exerceix com a eix transformador i motivador 

de les professions STEAM en les noies. 

 

Avaluació dels aprenentatges de l’alumnat en l’ABP 

Per avaluar els aprenentatges assolits per l’alumnat en l’ABP, i en concret pel model d’ABP 

Coeducatiu agafarem el plantejament fet per Rosell, X. que contempla tres estadis d'avaluació: 

l'avaluació inicial, la formativa, i la sumativa. En aquest sentit, estem responen al com avaluar a 

través de tres mecanisme indispensables que ens permeten realitzar un seguiment sistemàtic i 

continu durant tot el procés d'aprenentatge dels alumnes en aquesta metodologia activa i 

coeducativa. 

L'avaluació inicial ens permet determinar el grau de coneixements previs que té l’alumne o grup 

classe, tant pel que fa als continguts concrets de la matèria i del problema plantejat, com de la 

igualtat de gènere. En aquest sentit, les activitats proposades com les pluges d’idees, la recerca 

prèvia d’informació o l’aportació d’opinions personals sobre el cas plantejat defineixen el què 

avaluem en aquest estadi, i poden ser revisades pel professor i treballades com a debats de 

classe. Els resultats obtinguts ens permeten escollir aquelles estratègies de treball més adients 

dins el marc del la metodologia.  

L'avaluació formativa representa l’eix vertebrador de l'avaluació de l’ABP Coeducatiu, i en aquest 

sentit, serveix per comprovar com evoluciona el procés d’E-A, i valorar si la perspectiva de gènere 

agafa protagonisme i s’integra en el treball de classe. L'alumnat va construint el seu coneixement 

a partir de les diferents activitats proposades (individuals, grupals, i coeducatives) i mitjançant 

instruments que facilitin la detecció dels punts forts i els punts febles d’aquesta construcció. 

Permet valorar si els objectius plantejats a l’inici s’estan assolint, i ens permet modular el ritme 

de treball en cas que sigui necessari. D’altra banda, és una avaluació fonamental i indispensable 
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en l’ABP perquè permet l’autoregulació i l'orientació de l’alumnat, tant dels èxits que incorporen 

en el seu coneixement com de la gestió dels errors i les febleses mitjançant una retroalimentació 

continua entre alumnat i professorat durant el procés d’aprenentatge. Val a dir, que tant el 

quadern  de treball presentat en l’annex 03 com el quadern coeducatiu presentat en l’annex 04 

són els instruments utilitzats en la nostra avaluació formadora de l’ABP Coeducatiu. Aquests 

quaderns recullen l’activitat personal i del grup, així com el contingut de la recerca, el material de 

les exposicions, i totes aquelles dinàmiques i reflexions que permeten apropar a l'alumnat en un 

context coeducatiu. A través de l’avaluació formadora, l’alumnat reforçarà la consciència en la 

igualtat de gènere, i la responsabilitat del seu procés d’aprenentatge com a base per la 

construcció de coneixement significatiu. 

Finalment, l'avaluació sumativa ens permet comprovar el resultat final i l’assoliment dels objectius 

fixats mitjançant una qualificació oficial que contempla el treball individual de l’alumnat i el treball 

del grup. En aquest sentit, en l’avaluació sumativa contemplem l’ús de rúbriques i checklist per 

valorar el treball escrit, l’exposició oral, així com el treball en grup. Utilitzem la coavaluació i 

l’autoavaluació com a instruments essencials per valorar el treball personal i el treball cooperatiu 

de l’alumnat. Dins el model d’ABP Coeducatiu és una avaluació determinant. 

 

Avaluació del model com a eina coeducativa 

Com hem comentat, es fa necessària l'avaluació del model ABP Coeducatiu per valorar 

l’assoliment d’un dels seus objectius principals, així com la seva funcionalitat i eficiència com a 

resultat d’un augment de l'interès de l’alumnat per la tecnologia, i en concret, per l’alumnat 

femení. En aquest sentit, dins el marc de la proposta metodològica s’introdueixin dues enquestes 

per l'alumnat que permeten valorar quin grau d'interès i motivació tenen davant l’assignatura de 

l’àmbit científic-tecnològic a l’inici i al final del procés, així com els coneixements que disposen 

de les professions STEAM i la visió de totes aquelles qualitats masculines i femenines que 

intervenen en l’educació i les professions. Val a dir, que les enquestes de validació del model 

presentades en l’annex 02 i utilitzades per concretar l'avaluació del mètode utilitzen com a 

referència el treball fi de màster realitzat per Ferreira Garcia-Ramos, H (Juny 2018) sobre la 

influència del gènere en l’elecció de les ciències i la tecnologia per l’alumnat d’ESO i Batxillerat, 

així com el grau de coeducació present en el professorat. 

VEURE: ANNEX 02. Enquestes de validació del model 

 

Esquema d’avaluació de l’ABP Coeducatiu 

El model proposat busca que l’alumnat participi de manera activa en el procés d'avaluació, tant 

pel que fa al treball individual com en el treball grupal. En aquest sentit, oferim un esquema 

d’avaluació de l’ABP Coeducatiu (taula 7) que ens permet concretar, temporitzar i integrar tots 

aquells instruments en la seqüència didàctica de la metodologia que ens serviran, tant per avaluar 
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a l’alumnat com per comprovar les diferents hipòtesis formulades referents a la funcionalitat de 

la proposta metodològica. 

 

 Taula 7. Esquema d’avaluació 

Font: elaboració pròpia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESQUEMA D’AVALUACIÓ 

 
RECURS INSTRUMENT % QUI 

A
V

A
L

U
A

C
IÓ

 

A
L

U
M

A
N

T
 QUADERN ABP COEDUCATIU Rúbrica quadern 30 Docent 

SOLUCIÓ PLANTEJADA Checklist solució 20 Docent / Grup 

PRESENTACIÓ ORAL Rúbrica presentació 20 Docent / Grup 

COAVALUACIÓ Rúbrica coavaluació 10 Grup 

AUTOAVALUACIÓ Rúbrica autoavaluació 10 Alumnes 

DEBATS COEDUCATIUS Rúbrica debat 10 Docent 

 

A
V

A
L

U
A

C
IÓ

 

M
O

D
E

L
 

VOCACIONS ALUMNAT 

(inici procés) 
Enquesta - Equip docent 

COEDUCACIÓ DOCENT 

(inici procés) 
Enquesta - Equip directiu 

VOCACIONS ALUMNAT 

(final procés) 
Enquesta - Equip docent 

COEDUCACIÓ DOCENT 

(final procés) 
Enquesta - Equip directiu 

https://docs.google.com/document/d/1IZZHOv-e54Tb_39vXtIu4ROC-Vmy2j7j/edit
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PROPOSTA METODOLÒGICA 

Introducció i context 

En aquesta secció aplicarem la proposta metodològica dissenyada en una unitat didàctica que 

anomenarem “La sostenibilitat dels materials”, adreçada a l’alumnat de 1er d’ESO de 

l’assignatura de tecnologia, i amb un context concretat en la taula 8. L’objectiu rau en demostrar 

i comprovar com l’ABP Coeducatiu funciona com a metodologia activa i significativa 

d’aprenentatge, així com a eina eficaç i motora per despertar l'interès de les noies per la 

tecnologia des d’una visió coeducativa que respecta la igualtat de gènere. En aquest sentit, es 

busca que l’alumnat sigui protagonisme del seu aprenentatge i construeix-hi el seu propi 

coneixement en base a un problema a resoldre, que sigui social i proper, i que desperti i fomenti 

qualitats femenines com l’empatia, l’altruisme i la cooperació. A més, com a metodologia activa 

que l’ABP és, també busca la interdisciplinarietat amb l'objectiu de relacionar el coneixement en 

diferents assignatures. 

Com ja hem comentat en la seqüència didàctica de l’ABP Coeducatiu, el rol del docent esdevé 

en el plantejament inicial del problema i en un acompanyament continu al llarg de tot el procés. 

En aquest sentit, l’alumnat agafa un fort protagonisme, i en concret les noies intervenen d’una 

manera directa en cada una de les sessions.  

La finalitat de la unitat didàctica no és altra que resoldre el problema d’una forma cooperativa i 

coeducativa. Per això, el “quadern coeducatiu” presentat en l’annex 04 pretén ser un instrument 

per avaluar la progressió de l’alumnat en aquest àmbit. 

Taula 8. Context de la unitat didàctica 

Font: elaboració pròpia 

 

TÍTOL UD: La sostenibilitat dels materials CURS: 1er ESO TRIMESTRE: 3er 

DOCENT: TEMPORITZACIÓ TOTAL:  
7 sessions (4 setmanes) 

ÀREA / MATÈRIA: Tecnologia A casa: 3 hores A classe: 12 hores 

Competències Bàsiques de l’àmbit científic-tecnològic 
que es treballen (CB) 

Continguts Clau 
(CC) 

Bloc Curricular 
(BC) 

Competències Bàsiques dels àmbits transversals que es 
treballen (CT) 

Continguts Clau 
(CC) 
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Desenvolupament de la unitat didàctica 

El desenvolupament de la unitat didàctica s’ha realitzat segons la metodologia activa de l’ABP i 

queda emmarcada en un context coeducatiu per fomentar la igualtat de gènere a l’aula de 

tecnologia de 1er d’ESO, i impulsar així  l'interès de les noies per les STEAM. En concret, la 

unitat didàctica presentada segueix la línia del model ABP Coeducatiu com a proposta 

metodologia innovadora que queda concretada en la seqüència didàctica del propi model, i com 

a guia pel professorat. L'alumnat disposa del “quadern de treball”, en l’annex 03, com a eina de 

treball i recull d’evidències durant tot el procés. En aquest sentit, la seqüència didàctica és el 

motor del model, mentre que l’avaluació proposada pretén ser un recurs formatiu i qualificatiu de 

l’alumnat, així com del propi model amb l'objectiu de fer-ne crítica constructiva per ajustar-lo i 

millorar-lo. 

Cal tenir en compte que la unitat didàctica emmarcada dins l’ABP Coeducatiu ha de ser una eina 

que fomenta el treball cooperatiu de l'alumnat amb una distribució heterogènia i que representi 

en tot moment la perspectiva de gènere i el llenguatge coeducatiu com a eixos del procés. En 

aquest sentit, cal fomentar la interacció entre iguals i donar un protagonisme marcat a les noies 

a partir de rols i responsabilitat en els grups de treball, així com enfocar els continguts i les 

dinàmiques d’aula en una direcció més coeducativa. La figura del docent esdevé cabdal perquè 

deixa de ser el focus d’atenció per passar a ser un tutor i/o facilitador que acompanya a l’alumnat 

cap a la resolució del problema, fomentant la perspectiva de gènere en tot moment. Per això, 

creiem que el professorat també s’ha de sotmetre a les enquestes coeducatives per fer autocrítica 

i valorar si la pròpia acció educativa té en compte la igualtat de gènere o no. I en cas que sigui 

necessari, corregir-la per millorar-la. 

D’altra banda, es posa a disposició de l’alumnat la guia de l’estudiant presentada en l’annex 05, 

Aquesta guia pretén ser un document de suport davant el repte de reduir els residus generats a 

la ciutat d’Olot per adaptar-se a les directrius de la UE. L’alumnat hi trobarà els passos, els criteris 

d’avaluació, els objectius, les activitats a dur a terme, els materials, i tot allò necessari que 

l’ajudarà a dissenyar un pla de gestió de residus per resoldre la problemàtica plantejada des 

d’una perspectiva coeducativa que respecti la igualtat de gènere. 
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Plantejament del problema 

 

DISSENY D’UN PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS A OLOT 

 

Olot, capital de la Garrotxa, s’enfronta en els propers mesos a un 

repte social majúscul: reduir els residus generats a la ciutat per 

adaptar-se a les noves directrius de la Unió Europea (UE). Els 

objectius establerts per la UE obliguen a recuperar els materials 

reutilitzables de residus fins el 50% el 2020 i fins el 60% el 2030.  

Actualment Olot està recuperant en el seu conjunt el 37,62%, i 

l’Ajuntament veu lluny arribar als objectius marcats. La gran 

quantitat de residus generats pel veïnat d’Olot provoca que 

diàriament els contenidors quedin col·lapsats, fet que implica alts 

índex de contaminació ambiental i mala olor ens els barris de la 

ciutat.  

L’ajuntament no sap com afrontar el problema, i el veïnat està 

cansat de no saber on tirar les escombraries perquè els contenidors 

estan arrebossar i els residus no estan seleccionats. Segons 

Adriana Roca, membre de l’oposició a l’Ajuntament d’Olot: “ens 

trobem en una paradoxa municipal, ja que els diners destinats a 

sensibilitzar els ciutadans  sobre la importància de la recollida 

selectiva, els utilitzem per a pagar el sobre cost de no reciclar 

correctament". 

Amb l'objectiu de millorar la gestió de residus de la nostra ciutat, 

caldrà crear un pla de gestió de residus que inclogui mesures de 

reciclatge de materials, fer-ne un ús responsable i sostenible, 

evitar-ne el malbaratament, així com el disseny d’un contenidor 

compatible amb la problemàtica plantejada.  
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Seqüència didàctica de la UD 

En la següent taula queda concretada la seqüència didàctica que emmarca la present unitat didàctica segons la metodologia activa ABP dins un context 

coeducatiu. 

Taula 9. Seqüència didàctica UD 

  SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA DE LA UD 

   

CONTINGUTS DIDÀCTICS 

CD1: ...... 

CD2: ...... 

CD3: ...... 

CD4: ...... 

CD5: ...... 

 

 Sessió 

UD 
Fases ABP Coeducatiu Espai Temp. 

Materials i 

recursos 
Activitat Agrupament CD 

OD i 

CAD 

CB 

i/o 

CT 

Recurs 

d’avaluació 

 

1 

ENQUESTES INICIALS 

Vocacions alumnat 

Coeducació docent 

ID
E

N
T

IF
IC

A
IC

Ó
 

0 FASE PRÈVIA 
Aula 

tecnologia 
45’ 

Ordinadors 

d’aula 

+ 

Projector 

audiovisual 

• Introducció de la UD 

• Exposició dels OD i els CAD  

• Mostrar els recursos d’avaluació  

• Calendari dels lliuraments 

• Avaluació qualificadora 

• Formació de grups heterogenis 

• Breu introducció de la situació actual que té 
la perspectiva de gènere en la tecnologia 

• Ús d’un llenguatge coeducatiu durant tot 
el procés. Exposició de la infografia: 
10 punts per visibilitzar les dones en el 

llenguatge 

Grup classe 

    

https://docs.google.com/document/d/1LXOD3lq4Wc-dthsYj2hup0vY3m6yHyRy/edit
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1 

PRESENTACIÓ DEL 

PROBLEMA DES 

DE LA 

PERSPECTIVA DE 

GÈNERE 

Aula 

tecnologia 
45’ 

Ordinadors 

d’aula 

+ 

Projector 

audiovisual 

• Plantejament, lectura i enfocament i del 
problema a través d’una breu exposició a 
càrrec d’exalumnes noies del centre que 
estan cursant estudis universitaris en 
l’àmbit científic-tecnològic. 

Grup classe 

    

2 

EXPLORACIÓ I 

ANÀLISI DEL 

PROBLEMA TENINT 

EN COMPTE 

REFERENTS 

FEMENINS 

Aula 
tecnologia 

30’ 

Ordinadors 

d’aula 

+ 

Quadern de 

treball 

 

• Identificar els temes d’estudi del problema 
plantejat: 
o Què sabem? 
o Quina és la problemàtica del cas? 
o Com intervenen les dones en la seva 

resolució? 

• Formular una hipòtesi explicativa sobre el 
tema tenint en compte referents 
femenins, i utilitzar la pluja de idees com 
a recurs didàctic. 

Grup classe 

    

QUADERN DE TREBALL casa 30’ quadern • Completar els apartats 1 i 2  Individual     

2 

3 
IDENTIFICACIÓ 

DELS 

CONEIXAMENTS 

Aula 

tecnologia 
30’ 

Ordinadors 

d’aula 

+  

Quadern de 

treball 

• Definir el que se sap i el que no es sap 
sobre el tema d’estudi. 

• Identificar els coneixements necessaris per 
resoldre el cas. 

• Reconèixer i posar en valor el paper de la 
dona en la resolució del problema. 

Grup treball 

    

4 
ESTABLIR 

NECESSITATS 

D’APRENENTATGE 

Aula 

tecnologia 
30’ 

Ordinadors 

d’aula 

+ 

Quadern de 

treball 

• Aportar recursos en diferents formats 
(escrit, audiovisual, xerrada en “streaming”, 
etc.) per fomentar l’adquisició de nous 
coneixements. 

• Establir vincles de proximitat entre el tema 
d’estudi i la perspectiva de gènere. 

Grup treball 

    

 

ESPAI COEDUCATIU I 

VÍDEO SOBRE PERSPECTIVA DE GÈNERE 

Com suturar la bretxa de gènere al sector tecnològic? 

 

 

Aula 

tecnologia 

5’ Ordinadors 

d’aula 

+ 

• Visualitzar el vídeo  Grup classe     

20’ 
• Debat d’aula coeducatiu Grup classe     

5’ 
• Completar el Quadern Coeducatiu Individual     
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Projector 

audiovisual 

+  

Enllaç vídeo  

D
IA

L
È

C
T

IC
A

 P
E

N
S

A
M

E
N

T
-A

C
C

IÓ
 

5 

DEFINIR EL PLA 

D’ACCIÓ SOTA EL 

LIDERATGE 

FEMENÍ 

Aula 

tecnologia 
30’ 

Ordinadors 

d’aula 

+ 

Quadern de 

treball 

• Organitzar el treball entre els membres del 
grup a partir dels coneixements identificats 
per resoldre el cas. 

• Una noia del grup serà la portaveu i 
encarregada del repartiment de tasques 
amb l’objectiu de fomentar el lideratge 
femení i donar més protagonisme a les 
noies dins l’aula de tecnologia. 

     

QUADERN DE TREBALL casa 30’ quadern • Completar els apartats 3, 4 i 5  Individual     

casa  6 

 

RECERCA I ESTUDI 

DE LA 

INFORMACIÓ 

casa 60’ 

Recursos 

professorat 

Annex 5 

• Cada alumne assumeix la cerca i estudi de 
la informació assignada en el repartiment 
de tasques. 

• S’utilitza el mètode d’experts (puzle) com a 
metodologia activa complementaria a 
l’ABP. 

• Es fomenta la responsabilitat individual en 
benefici del grup de treball. 

Individual 

    

3 

7 

COMPARTIR 

CONEIXAMENTS 

RESPECTANT LA 

IGUALTAT DE 

GÈNERE 

Aula 

tecnologia 
30’ 

Diàleg grup 

+ 

Quadern de 

treball 

• Cada alumne comparteix la informació 
investigada entre els membres del grup, 
completant així el mètode d’experts. 

• La líder del grup conduirà la dinàmica 
establint el temps, i detectant si es té en 
compte i es respecte la igualtat de gènere 
durant el procés, tant pel que fa als 
membres del grup com en els coneixements 
compartits. 

Grup de 

treball 

    

8 

CONSTRUCCIÓ DE 

NOU 

CONEIXAMENT 

Aula 

tecnologia 
30’ 

Diàleg grup 

+ 

Quadern de 

treball 

• Posada en comú del dubtes sobre els 
continguts concrets del cas d’estudi, així 
com de tots aquells aspectes sobre la 
perspectiva de gènere que generin 
confusió. 

Grup de 

treball 

    

https://www.youtube.com/watch?time_continue=102&v=1MVZFAjIwsA&feature=emb_logo
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PRIMER LLIURAMENT: apartats 1, 2, 3, 4 i 5 del quadern de treball      

4 

9 

DISCUSSIÓ I 

GENERACIÓ 

D’IDEES 

Aula 

tecnologia 
40’ 

Diàleg grup 

+ 

Quadern de 

treball 

• Es farà un debat en cada grup de treball 
dinamitzat per la noia líder i portaveu de 
l’equip. 

• Valoració de la informació aportada per 
cada membre del grup.  

• Discussió sobre si els continguts aportats 
respecten la igualtat de gènere.  

• Pluja de idees a possibles solucions del 
problema que seran anotades per la noia 
portaveu de l’equip de treball. 

Grup de 

treball 

    

10 SELECCIÓ 
Aula 

tecnologia 
20’ 

Diàleg grup 

+ 

Quadern de 

treball 

• Recollida i agrupament de totes les idees 
generades amb perspectiva de gènere per 
part de la líder del grup. 

• Es descarten aquelles que no tenen en 
compte al igualtat de gènere, i es discuteix 
entre els membres el grup per a què. 

• De forma cooperativa es decideix quines 
són les més adequades per resoldre el cas. 

Grup de 

treball 

    

QUADERN DE TREBALL casa 30’ quadern • Completar els apartats 6, 7, 8, 9 i 10 Individual     

 

5 

ESPAI COEDUCATIU II 

CONFERÈNCIA SOBRE IGUALTAT DE GÈNERE I TECNOLOGIA 

“Dones, ciència i tecnologia: una carrera de fons” a càrrec de Núria Salan 

   

Biblioteca 

el centre 

20’ 
Diàleg de 

grup 

• Debat inicial: Creus que les dones 
científiques i tecnòlogues tenen el mateix 
reconeixement i oportunitats en el seu àmbit 
que els homes? 

Grup classe 
    

   50’ 
Quadern 

coeducatiu 

• Conferència: A través de dades 
històriques, anècdotes, curiositats i dades 
numèriques d'abans i d'ara, quedarà palès 
com les dones de l'àmbit de ciència i 
tecnologia han tingut, històricament, més 
obstacles per promocionar-se i ser 
reconegudes. 

Grup classe 

    

   5’ 
Quadern 

coeducatiu • Completar el Quadern coeducatiu 
Individual 
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E
X

E
C

U
C

IÓ
 

11 

APLICACIÓ DEL 

CONEIXAMENT 

PER RESOLDRE EL 

PROBLEMA 

Aula 

tecnologia 
30’ 

Diàleg grup 

+ 

Quadern de 

treball 

• Es dona una resolució final que soluciona el 
problema plantejat i respecta la igualtat de 
gènere. 

• S’aconsegueix a partir de:  
o Els coneixements adquirits per part de 

l’alumnat i de manera individual 
o La generació d’idees del grup 
o La posterior selecció de la més adequada 

de forma cooperativa 

Grup de 

treball 

    

AMPLIACIÓ 

12 

EXTRACCIÓ DELS 

PRINCIPIS 

DESCOBERTS 

Aula 

tecnologia 
15’ 

Diàleg grup 

+ 

Quadern de 

treball 

• Es fa una llista de tots els principis que ha 
aportat l’adquisició del nou coneixement. 

• Es comprova si són aplicables a d’altres 
situacions 

Grup de 

treball 

    

SEGON LLIURAMENT: apartats 6, 7, 8, 9 i 10 del quadern de treball      

 

6 

ESPAI COEDUCATIU III 

EXPOSICIÓ A L’INSTITUT  “Dones, invents i tecnologia”  

a càrrec d’alumnes del batxillerat científic-tecnològic 

   
Aula de 

tecnologia 
10’ 

Quadern 

coeducatiu 

• Dues noies del batxillerat científic-
tecnològic de l’institut explicaran la seva 
experiència i els motius d’elecció per 
estudis tecnològics i/o científics 

Grup classe 

    

   
Aula 

Magna 
45’ 

• Es farà un recorregut per l’exposició que 
l’alumnat del batxillerat científic-tecnològic 
ha realitzat durant el 2on trimestre. Serà 
conduïda per noies del batxillerat. 

Grup classe 

    

   
Aula de 

tecnologia 
5’ • Completar el quadern coeducatiu Individual 

    

V
A

L
O

R
A

C
I

Ó
 

13 REFLEXIÓ 
Aula 

tecnologia 
30’ 

Diàleg grup 

+ 

Quadern de 

treball 

• Reflexionar sobre el procés 
d’aprenentatge personal i del grup. 

• Reflexionar sobre el paper de les dones 
i els homes en la tecnologia d’avui en 
dia tenint en compte l’estudi realitzat i 

Individual 
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les conclusions extretes durant tot el 
procés. 

14 AVALUACIÓ 
Aula 

tecnologia 
30’ 

Diàleg grup 

+ 

Quadern de 

treball 

• Avaluar tot el procés d’aprenentatge a 
partir de la intervenció individual i les 
interaccions amb el grup i el tutor. 

• Autoavaluació i Coavaluació 

Individual 

    

7 
15 

COMUNICACIÓ  

& 

DEBAT 

VOCACIONAL 

Aula 

tecnologia 
60’ 

Ordinadors 

d’aula 

+ 

Projector 

audiovisual 

• Cada grup comunicarà a la resta cada 
un dels punts que els ha portat a 
resoldre el problema plantejat. 

• Concloure el procés amb un debat final 
per reorganitzar les idees sobre la 
importància de les STEAM i el paper 
que tenen les dones en el seu 
desenvolupament. 

Grup classe 

    

 ENQUESTES FINALS 
Vocacions alumnat 
Coeducació docent 

 
LLIURAMENT FINAL: Quadern de treball completat 

     

 

Font: elaboració pròpia
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Validació del model 

Cal tenir en compte que degut a la situació de confinament pel Covid-19 no s’ha pogut dur a 

terme la unitat didàctica “La sostenibilitat dels materials” a 1er de la ESO, i conseqüentment no 

s’ha procedit a validar la proposta metodològica concretada en el model ABP Coeducatiu. 

De totes maneres, a continuació faig menció de la proposta d'avaluació i validació del model 

prevista. En aquest sentit, el tercer dels objectius plantejats en el treball pretén impulsar la 

coeducació i la igualtat de gènere en l’aula de tecnologia per desenvolupar l’interès de les noies 

per les STEAM. Per tant, com hem vist, el model ABP Coeducatiu s’enfoca en aquesta direcció. 

Per fer la validació del model es proposen dues tandes d’enquestes. A l’inici i al final del procés, 

i tant per l’alumnat com pel professorat. Creiem que és necessari fomentar la coeducació i la 

perspectiva de gènere per l'alumnat amb l'objectiu d’aconseguir motivar així l'interès de l'alumnat 

per la tecnologia. A la vegada que veiem necessari que els professorat també adopti un rol 

coeducatiu durant la seva funció docent per ser un exemple de cara a l'alumnat. Per tant, el 

professorat necessita prendre consciència i fer autocrítica per evitar imposar un model tradicional 

com a figura patriarcal i autoritària.  

 

Taula 10. Esquema de validació del model 

AVALUACIÓ MODEL 

Sessió Enquesta Qui avalua 

1 

INICIAL / vocacions alumnat Equip docent 

INICIAL / coeducació docent Equip directiu 

7 

FINAL /  vocacions alumnat Equip docent 

FINAL / coeducació docent Equip directiu 

Font: elaboració pròpia 

Es comparen els resultats obtinguts de les enquestes inicials amb els resultats obtinguts de les 

enquestes finals, i a partir d’aquí la idea és obtenir dues distribucions i diferents gràfiques per 

comprovar l'eficàcia del model a l’hora de motivar l'interès per les STEAM en l'alumnat, i en 

concret per les noies, així com determinar el perfil docent vers la propis concepció de la 

perspectiva de gènere. 

VEURE: ANNEX 02. Enquestes de validació del model 
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CONCLUSIONS 

Durant el desenvolupament del present treball s’ha evidenciat que fer créixer l'interès de les noies 

per les carreres de l’àmbit científic-tecnològic és, a dia d’avui, un repte que demana d’una acció 

concreta i decidida per parts del centres i de tota la comunitat educativa, així com del conjunt del 

professorat per dur-ho a terme a l’aula. En aquest sentit, un dels objectius marcats i que hem 

assolit era dur a terme el disseny d’una proposta metodològica que inclogui l’ABP d’una manera 

coeducativa per fomentar l’interès de les noies per les STEAM. Per tant, la proposta metodològica 

exposada pretén ser una iniciativa per l’assignatura de tecnologia amb la finalitat última d’atreure 

talent femení vocacional pels estudis tecnològics. De totes maneres, la seva aplicabilitat queda 

oberta a tots els estudis de l’àmbit científic, matemàtic i d'enginyeria.  

Una vegada hem creat el disseny metodològic, hem considerat oportú aplicar-lo en alumnes de 

12 anys de 1er d’ESO perquè considerem que en aquesta etapa les noies encara no estan lo 

suficientment influenciades per l'entorn. Per aquest motiu, dissenyar i desenvolupar a l’aula 

activitats, recursos i dinàmiques concretades en unitats didàctiques que posin en valor reptes 

creatius, més oberts i més socials que segueixen una metodologia activa com l’ABP Coeducatiu, 

resulta ser una eina eficaç per enganxar a les noies i fomentar aquestes vocacions en una edat 

on els estereotips encara no estan prou marcats i les noies poden descobrir models professionals 

alternatius als tradicionals, així com potenciar els referents femenins i ampliar el coneixement de 

les professions STEAM. És a dir, és clau incidir en la part social i empàtica, així com de totes 

aquelles altres qualitats femenines perquè les noies s’hi sentin més atretes En aquest sentit, 

l’ABP Coeducatiu proposat com a metodologia activa i coeducativa incideix en l’alumnat com a 

protagonista del seu aprenentatge, i concretament, dona un rol preferent a les noies com a 

referents del procés. Per això, creiem que és important que l’alumnat masculí, els nens, 

assumeixen com a normal aquest rol protagonista de les noies. A la vagada que es fomenta la 

cohesió i l’atenció a la diversitat en base al treball cooperatiu i utilitzant la resolució de problemes 

com a mitja per arribar al fi: la inclusió i la igualtat de gènere. 

D’altra banda, i seguint en la mateixa línia, creiem que oferir recursos al professorat en una línia 

coeducativa, així com desenvolupar la seva visió cap a la igualtat de gènere a les aules, ajuda a 

despertar aquest interès per les STEAM, i a la vegada, fuig del tradicional rol del professor com 

líder autoritari de l’aula. 

Finalment cal remarcar  que la proposta metodològica dissenyada en el present treball no s’ha 

arribat a implantar a l’aula degut a la situació de confinament viscuda pel Covid-19. Per tant, 

queda a l’espera de comprovar-se experimentalment, així com d’analitzar els resultats obtinguts 

per poder validar el model proposat. En aquest sentit, no hem pogut corroborar la majoria 

d’hipòtesis plantejades, tant pel que fa a si l’ABP desperta l’interès a l’alumnat per la tecnologia 

com a si l’ABP emmarcada en un context coeducatiu motiva a les noies per les STEAM. D’altra 

banda, tampoc ha estat possible concretar el fet si introduir a l’aula activitats, recursos i 

estratègies enfocades en la igualtat de gènere, permet conscienciar sobre les pròpies actituds 
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androcèntriques del professorat d’avui amb l'objectiu de fer autocrítica i revisar-les. De totes 

maneres, cal tenir en compte que per comprovar amb rigor les hipòtesis plantejades 

necessitaríem una projecció de dades mínima d’uns 5 anys per veure quin camí acadèmic i 

professional segueix l’alumnat, així com una projecció a major llarg termini per evidenciar si la 

coeducació aplicada a les aules acaba generant canvis en les noves generacions en una cultura 

igualitària i no patriarcal. 
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