
 

 

 

 

 

 

 

Títol: Aprenentatge basat en problemes(ABP) a l’aula de tecnologia 3er ESO 

 

 

Cognoms: Monserdà Securún 

Nom: Oriol 

Titulació: Màster en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i 

Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes 

Especialitat: Tecnologia 

 

 

Directora: Rosa Pàmies Vilà 

Data de lectura: 17/06/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treball de fi de màster 
 



Aprenentatge basat en problemes(ABP) a l’aula de tecnologia 3er ESO  Página 2 

Resum 

El treball vol ser un ajut pels docents de l’assignatura de Tecnologia en l’etapa d’Educació 

Secundària Obligatòria, a l’hora d’aplicar dins les seves aules el sistema d’aprenentatge basat 

en problemes. Aquest sistema vol aconseguir augmentar la motivació dels estudiants per 

l’assignatura, mitjançant el treball cooperatiu. Són els propis alumnes els que dirigeixen 

l’adquisició dels coneixements necessaris per poder resoldre els problemes plantejats, i el 

docent pren un rol més de guia (en contraposició a la figura de transmissor de coneixements). 

A més, també, es pretén millorar la capacitat de retenció dels coneixements adquirits per 

l’alumnat.  

Aquesta metodologia d’aprenentatge basat en problemes es pot aplicar en qualsevol curs. 

Aquest treball s’ha centrat en el curs de 3r de l’ESO, perquè en general és on l’alumnat té una 

edat més difícil, la seva motivació personal no està dirigida als estudis i els costa molt estar 

atents a classe. 

En el treball trobarem tant el marc teòric, amb la definició de la metodologia, com la part més 

pràctica amb les propostes didàctiques per implementar a l’aula. També es té en compte la 

dificultat que comporta la implementació d’aquesta metodologia, pel fet de ser un canvi molt 

important respecte de l’aprenentatge tradicional. 

 

Abstract 

The work aims to be a help for teachers of the subject of Technology in the stage of High 

School, when applying the problem-based learning system in their classrooms. This system 

tries to increase the motivation of the students for the subject, through cooperative work. It is 

the students themselves who direct the acquisition of the necessary knowledge to be able to 

solve the problems suggested, and the teacher takes on a more guiding role (in contrast to the 

figure of transmitter of knowledge). In addition, the aim is to improve the ability to retain the 

knowledge acquired by the students. 

This problem-based learning methodology can be applied to any course. This work has focused 

on the 3rd year of ESO, because it is when the students have a more difficult age, their 

personal motivation is not directed to studies and it is very difficult for them to pay attention 

in class. 

In the work we will find both the theoretical framework, with the definition of the 

methodology, and the most practical part with the didactic proposals to implement in the 

classroom. The difficulty of implementing this methodology is also taken into account, because 

of the important change from traditional learning.  
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1.-Introducció 

1.1.-Presentació 
 

Aquest Treball de Fi de Màster vol ser una aposta per la introducció i la utilització d’una 

metodologia d’aprenentatge que millori l’atenció dels alumnes, sigui molt més motivadora i, a 

la vegada, faciliti als docents pautes per la seva implementació dins de l’aula. 

Els canvis produïts en la societat  les últimes dècades, han provocat una reflexió sobre el model 

i la funció educativa. Les diverses teories del constructivisme de mitjans dels anys 60, ja partien 

de la idea de l’alumnat com a responsable de la construcció del seu aprenentatge, i del docent 

com a facilitador i de guia, en el procés d’ensenyament-aprenentatge.  

Durant el pràcticum, m’he adonat de la dificultat que comporta tenir a l’alumnat motivat i 

atent a classe, sobretot a les classes teòriques on ràpidament perd l’atenció i “desconnecta” 

de les explicacions que realitza el docent. 

De les diferents metodologies treballades durant el màster, crec que l’aprenentatge basat en 

problemes (ABP) és la que pot arribar a millorar una mica la manca de motivació i atenció de 

gran part de l’alumnat. L’ABP fomenta el treball cooperatiu, el pensament crític i la seva 

autonomia, tot això, afavoreix una implicació més directa en el desenvolupament del seu propi 

aprenentatge i fomenta l’aplicació d’aquestes competències, no tan sols dintre de l’aula, sinó 

que aquest aprenentatge el podran utilitzar al llarg de la seva vida personal i professional.  

La metodologia ABP, promou la reflexió sobre la tasca realitzada, l’autoavaluació sobre el 

procés d’aprenentatge, millora la comprensió sobre la matèria treballada i fomenta l’adquisició 

d’hàbits de treball, que poden fer que l’alumnat estigui més motivats a classe i millori les seves 

ganes d’aprendre. 

Aquesta metodologia es pot aplicar en qualsevol curs, encara que aquest treball està centrat 

en el curs de 3r de l’ESO, perquè durant les pràctiques al centre, és on he vist que l’alumnat té 

una edat més difícil, la seva motivació personal no està dirigida als estudis i els costa molt estar 

atens a classe. 

En el treball, també s’apunta la problemàtica d’implementar aquesta metodologia, perquè 

qualsevol canvi que es vulgui implementar sempre comporta dificultats, i requereix un esforç 

de les parts implicades en el seu desenvolupament: alumnat i docents. És un canvi molt 

important respecte de l’aprenentatge tradicional i suposa un esforç més gran de planificació, 

preparació, avaluació i sobretot de canvis en els rols existents. 

El treball està estructurat en dues grans parts. A la primera part, es mostra el marc teòric, on 

es defineix la metodologia ABP i les seves principals característiques. A la segona part, hi ha les 

propostes didàctiques per la seva aplicació pràctica al curs de 3r de l’ESO, a la unitat didàctica 

de màquines i transmissió del moviment. 
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Cal tenir en compte que malgrat l’existència de la metodologia ABP o d’altres de similars, la 

seva aplicació als centres és encara escassa. Segueix predominant un model educatiu molt 

tradicional, on l’alumnat és un receptor d’informació passiu i el docent l’emissor. 

1.2.-Justificació 
 

Durant la realització de les pràctiques, vaig poder observar i constatar tot el que ens havien 

explicat durant el màster referent a l’actitud i comportament de l’alumnat en aquesta etapa 

educativa. He comprovat in situ, les dificultats de l’alumnat per assimilar els continguts 

explicats, d’una forma expositiva i tradicional, derivant ràpidament en una falta d’atenció i 

motivació, i produint la distracció durant la classe. 

Per aquest motiu, vaig buscar una metodologia diferent de l’actual, molt expositiva i on la 

participació de l’alumnat es centrava a escoltar, prendre apunts i realitzar exercicis repetitius. 

De les diferents metodologies que ens van explicar, considero que l’aprenentatge basat en 

problemes, és una metodologia que permet a l’alumnat sentir-se important en el seu 

aprenentatge fomentant així la seva motivació a classe. 

L’aprenentatge basat en problemes està centrat en l’alumnat, fent-los treballar en petits 

grups, desenvolupant diferents capacitats i resolent problemes basats en situacions reals, 

permet a l’alumnat potenciar el seu autoaprenentatge (Vizcarro i Juárez, 2008). 

En resum, aquest treball proposa una metodologia diferent al mètode expositiu, per 

aconseguir despertar la curiositat a l’alumnat i tenir-los més motivats a classe. 

1.3.-Objectius 
 

Els objectius plantejats en aquest treball són els següents: 

1. Analitzar la metodologia del sistema d’Aprenentatge basat en Problemes. 

2. Definir el rol que ha de tenir tant el docent com l’alumnat dins de l’aula. 

3. Establir un procés per a l’avaluació metodològica de la proposta. 

4. Dissenyar material didàctic utilitzant aquest sistema d’aprenentatge per incitar una 

major participació de l’alumne, i que aquest aprenentatge sigui auto dirigit, durador i 

competencial. 

5. Dissenyar activitats que permetin a l’alumnat el desenvolupament d’un pensament 

crític envers la tecnologia. 

6. Dissenyar activitats per a l’avaluació de la pràctica duta a terme. 

7. Incloure tècniques i recursos dins dels materials didàctics per fomentar les 

competències transversals, tant les digitals com les personals i socials. 

8. Fomentar la seva aplicació entre docents. 
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1.4.-Estructura del treball 
 

Aquest treball s’ha dividit en 2 parts. A la primera part, s’exposa la justificació i els objectius del 

treball, i s’explica el marc teòric de la metodologia ABP (definició, característiques, objectius, 

etapes i avaluació). A la segona part, s’exposa el material didàctic per implementar aquesta 

metodologia a l’aula. Consisteix en diferents activitats, centrades en la Unitat didàctica de 

màquines i transmissió del moviment, on es detallen en cada una de les activitats les 

competències que es treballaran, els continguts claus i curriculars, els objectius didàctics, la 

temporització i els recursos d’avaluació. Finalment, tenim les conclusions i una reflexió final. 
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2.-Marc teòric 

2.1.-Definició 
 

La utilització de l’aprenentatge basat en problemes (ABP) o problem-based learning (PBL) té el 

seu origen a la Universitat de McMaster, a Canadà, a finals dels anys seixanta, tal com 

expliquen Moust, Bouhuijs, i Schmidt, (2007). 

Els fundadors d’aquest mètode d’aprenentatge basat en problemes, es van basar en conceptes 

coneguts i utilitzats des de les Analectes de Confusi (500 aC). En aquells temps, ja s’utilitzava el 

concepte d’aprenentatge autodirigit, on Confusi només ajudava al seu alumnat quan aquests, 

després de buscar la resposta a un tema i estudiar les diferents opcions, no trobaven una 

solució. Aquesta ajuda, mai era en forma d’una resposta directa al problema, sinó en forma 

d’estímul, orientant-los cap al camí correcte. (Branda et al., 2009). 

Hi ha diferents descripcions del sistema d’aprenentatge basat en problemes, però 

originalment, era una metodologia on el punt de partida era un problema determinat. 

Actualment, a partir d’aquest problema, l’estudiant ha de desenvolupar diferents hipòtesis 

explicatives, trobar quins conceptes li permeten entendre millor el problema i així aconseguir 

els objectius d’aprenentatge preestablerts. Per tant, tal com analitza Branda et al. (2009), es 

podria definir com una eina d’aprenentatge on, mitjançant la resolució de problemes, de 

forma experimental, l’alumnat adquireix nous coneixements i desenvolupa habilitats i 

competències noves. 

 

L’ABP és un sistema d’aprenentatge que es realitza en petits grups, que permet a l’alumnat 

potenciar diverses competències segons De Miguel (2005): 

 

 Presa de decisions. 

 Resolució de problemes. 

 Treball en grup. 

 Habilitats de comunicació. 

 

Això comporta que l’alumnat hagi de treballar de forma cooperativa per poder resoldre els 

problemes i assolir uns objectius d’aprenentatge determinats. 

2.2.-Característiques principals 
 

Les principals característiques d’aquest sistema d’aprenentatge, tal com analitza l’Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (2004), són: 

 

 Aprenentatge centrat en l’alumnat. L’alumnat, amb la guia del docent, ha de 

participar en el seu aprenentatge, prendre decisions, desenvolupar hipòtesis i 

identificar les seves necessitats d’aprenentatge per poder solucionar el problema.  
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 Treball en grups petits. El fet de treballar en grups reduïts, provoca que l’alumnat 

intercanviï idees per solucionar el problema. Aquest intercanvi fa que la resta de 

membres del grup adquireixin nous conceptes. Estimula a treballar de forma 

cooperativa. 

 

 El rol del docent. El docent, a diferència de l’ensenyament tradicional, ha de facilitar a 

l’alumnat la construcció del seu propi coneixement i l’adquisició de noves 

competències. Ha de fer de guia, acompanyant-los i solucionant els problemes que 

se’ls puguin presentar, de manera que els permeti afrontar amb èxit problemes 

similars. És important el paper de la motivació per l’autoaprenentatge de l’alumnat. 

 

 Desenvolupament d’autoaprenentatge de l’alumnat. L’alumnat, pels seus propis 

medis, ha de buscar els continguts necessaris per solucionar el problema juntament 

amb els seus companys. L’alumnat aprèn de problemes reals, mitjançant l’acumulació 

d’experiències com a resultat del seu treball de recerca. 

 

 Desenvolupament de diferents capacitats. Es desenvolupen una sèrie de capacitats 

importants pel futur de l’alumnat, com: capacitat d’abstracció, pensament crític, 

treball cooperatiu, recerca d’informació, autoaprenentatge... 

 

 Resolució de problemes reals i motivadors. Els problemes plantejats han d’estar 

basats en situacions reals, que l’alumnat es podrà trobar a nivell professional. Aquest 

motiu els fa trobar un sentit a tot allò que esta aprenent.  

 

Totes aquestes característiques de l’aprenentatge basat en problemes, suposen un canvi 

important respecte a la forma tradicional d’ensenyament-aprenentatge. 

 

Com es pot observar a la Taula 1, amb l’ABP es produeix un canvi significatiu en les funcions 

del docent i les de l’alumnat respecte a l’aprenentatge tradicional. Fins ara, amb el mètode 

tradicional, la part activa en el procés d’ensenyament-aprenentatge, era el docent. En canvi, 

amb el sistema ABP, és al contrari. L’alumnat és un actor important, tant en la responsabilitat 

d’aprendre com en la seva avaluació.  

 
Taula 1: Comparativa dels dos models d’aprenentatge 

Elements de l’aprenentatge Aprenentatge tradicional ABP 

Responsabilitat de generar 

l’ambient d’aprenentatge i els 

materials d’ensenyament. 

L’ambient d’aprenentatge i els 

materials són preparats i 

presentats pel docent. 

La situació d’aprenentatge és 

presentat pel docent, però el 

material és seleccionat pe 

l’alumnat. 

Seqüència en l’ordre de les 

accions a aprendre. 

Són establertes pel docent. L’alumnat participa activament 

en la generació de la 

seqüència. 

Moment en què es treballa els 

problemes i els exercicis. 

Es treballa després de 

presentar el material 

d’ensenyament. 

Es treballa abans de ser 

presentats els materials 

d’aprenentatge. 
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Responsabilitat 

d’aprenentatge. 

La responsabilitat és assumida 

pel docent. 

L’alumnat pren un paper actiu 

en la responsabilitat del seu 

aprenentatge. 

Presència de l’expert. El docent representa la imatge 

de l’expert. 

El docent és un tutor, és part 

del grup d’aprenentatge. 

Avaluació. Determinada i executada pel 

docent. 

L’alumnat té un paper actiu en 

la seva avaluació i la del grup 

de treball. 
 Font: Adaptació de Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Moterrey, (2004) 

2.3.-Objectius de l’ABP 
 

Existeixen diferents estudis, com els realitzats per Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey (2004) i per Branda et al. (2009), on es determinen els objectius i les 

tasques a realitzar en l’aprenentatge basat en problemes: 

 

 Utilitzar diferents estratègies de raonament per combinar informació en una o vàries 

hipòtesis que ens donin una explicació al problema i formin un aprenentatge 

significatiu. 

 Desenvolupar habilitats per l’avaluació crítica. 

 Motivar a l’alumnat a tenir una participació activa en el seu procés d’ensenyament-

aprenentatge. 

 Estimular, a partir del nou coneixement après, com aplicar-los en altres situacions o 

problemes nous. 

 Orientar la falta de coneixements i habilitats de forma eficient per buscar una millora.  

 Potenciar el treball cooperatiu i les habilitats per a les relacions interpersonals. 

 

2.4.-Etapes de l’ABP 
 

Per la utilització del sistema ABP a l’aula, hi ha tres etapes generals segons Branda et al. 

(2009): 

 

 Etapa 1: Pluja d’idees i pla d’aprenentatge. Un cop presentat el problema, es 

realitzarà una pluja d’idees per part de l’alumnat. D’aquesta pluja d’idees es fa una 

llista de les àrees de coneixement relacionades amb el problema, i s’acorda un pla 

d’aprenentatge. Aquest pla conté diferents aspectes que l’alumnat ha de comprendre 

mitjançant l’estudi i la recerca. Un cop identificats totes les ares de coneixement, el 

grup tria el tema d’aprenentatge que volen treballar. 

 

És important que l’alumnat no triï temes que ja sàpiguen, ni que un sol estudiant agafi 

molts temes, ja que això afectarà el seu aprofundiment per falta de temps. 
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 Etapa 2: Seguiment del problema o situació. En aquesta fase, el grup discuteix la 

informació recollida dels temes acordats en el pla d’aprenentatge, i en fan una 

avaluació crítica. Tots els components del grup han de tenir la possibilitat d’aplicar la 

informació recopilada i estudiada. 

 

El coneixement discutit en grup, pot permetre la generació de noves preguntes que 

poden definir nous plans d’aprenentatge. 

 

 Etapa 3: Resum del coneixement i abstracció. A l’acabar l’anàlisi del problema, 

l’alumnat ha d’identificar el que ha après, analitzar si el que ha après, es pot aplicar a 

altres problemes i quines àrees d’aprenentatge s’han detectat però no s’han treballat. 

 

La taula 2 conté un resum detallat de les diferents etapes de l’ABP, descrita per Morales i 

Landa (2004). 

 
Taula 2. Etapes de l’ABP 

Etapes Descripció 

Pas 1 Llegir i analitzar el problema. 

Pas 2 Realització d’una pluja d’idees amb les possibles solucions al problema 

plantejat, utilitzant els coneixements previs. 

Pas 3 Fer un llistat d’allò que es coneix. 

Pas 4 Fer un llistat del que no es coneix però que és necessari per solucionar el 

problema. 

Pas 5 Definir l’estratègia de recerca. 

Pas 6 Definir el problema. 

Pas 7 Fer la recerca de la informació. 

Pas 8 Realitzar la presentació dels resultats. 
Font: Adaptació Morales i Landa (2004) 

2.5.-El paper del docent 
 

A diferència de la metodologia tradicional, en el mètode de l’ABP, el docent passa de ser un 

actor central en el procés d’aprenentatge, a ser un guia o un facilitador perquè l’alumnat 

aconsegueixi assumir els coneixements prèviament establerts. 

 

El paper del docent ha de ser el d’estimular les discussions dintre del grup, per debatre les 

informacions aportades per totes les parts i extreure les idees principals, i així facilitar el 

procés d’aprenentatge de l’alumnat. 

 

El docent, segons Branda et al. (2009), ha de promoure:  

 

 El pensament crític de l’alumnat. 

 Un funcionament eficient i eficaç del grup. 

 L’aprenentatge individual. 

 L’aprenentatge centrat en l’alumnat. 
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Tasques del docent 

 

Les principals tasques que ha de realitzar el docent en l’ABP són, segons Romero i Garcia, 

(2008): 

 

A.- Elaboració del problema. 

 El problema és la part central de la metodologia ABP. L’èxit o el fracàs d’aquesta metodologia, 

depèn molt del seu disseny i elaboració. L’elaboració d’un problema pel mètode ABP, ha de 

complir uns objectius didàctics i a la vegada ser holístics i interdisciplinaris. 

 

 Objectius didàctics: El problema s’ha de dissenyar tenint en compte els objectius del 

curs on es realitzarà aquesta metodologia. El problema ha de conduir a l’alumnat a 

buscar i estudiar per adquirir les habilitats desitjades. 

 

 Objectius holístics interdisciplinaris: Per l’elaboració del problema, aquest ha 

d’incloure continguts de diferents matèries que l’alumnat ja ha adquirit o que està 

adquirint en aquest moment. 

 

Un cop definit els objectius didàctics que ha d’assolir l’alumnat, el següent pas és l’elaboració 

de l’enunciat del problema. Els principals criteris que ha de tenir un problema ABP, són: 

 

 Estructuració: El problema ha d’estar mal estructurat i ha de tenir un plantejament 

obert. Quan es parla de mal estructurat, es refereix al fet que ha de tenir un significat 

ambigu, amb poca informació. També és important que el problema tingui diferents 

solucions. Aquests elements fomenten les habilitats de sintetització del que saben i del 

que no saben i han de comprendre. 

 

 Complexitat: Ha de tenir un cert grau de dificultat, no ha de ser fàcil de resoldre. 

Aquesta dificultat motiva a l’alumnat i fomenta la construcció activa del coneixement.  

 

 Actualitat i autenticitat dels problemes: El problema ha de ser sobre temes actuals i 

que interessin a l’alumnat. El fet de ser problemes relacionats amb la vida real o 

professional, motiva a l’alumnat, i els fa prendre consciència que allò que estan 

treballant, té una rellevància fora de l’escola. 

 

 Apropiats al nivell cognitiu i motivacional de l’alumnat: Cal adaptar el nivell de 

dificultat del problema als coneixements que tenen. Si el nivell és massa elevat, això 

crearà a l’alumnat frustració per no poder resoldre-ho, i per tant una desmotivació que 

provocarà l’abandonament de l’activitat. 

 

Seguint tots aquests criteris descrits, es realitzaran un seguit de problemes que siguin 

rellevants per l’alumnat, estiguin basats en temes actuals que puguin identificar a la seva vida 

quotidiana o professional, i que fomentin la cooperació entre els components del grup i 

desperti el seu pensament crític, per arribar a una solució consensuada entre tots. 
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B.-Coordinació del procés d’ensenyament-aprenentatge. 

El docent té la funció d’orientar el procés d’ensenyament-aprenentatge de l’alumnat. Les 

principals funcions del docent segons Vizcarro i Juárez (2008), són: 

 

 Gestió d’aula: És important que el docent tingui formació en resolució de conflictes i 

en dinàmiques de grup. Serà el responsable de la creació dels diferents grups i haurà 

de vetllar per un bon clima de treball. 

 

 Explicació de la metodologia de treball: El docent haurà d’informar a l’alumnat de la 

metodologia utilitzada, el format de les sessions i dels criteris d’avaluació. És 

important que l’alumnat estigui informat i sigui conscient del funcionament de 

l’assignatura. 

 

 Seguiment del treball dels grups: El docent ha de fomentar i estimular el treball en 

grup, l’avaluació crítica de la informació buscada i la formulació d’hipòtesis. 

 

Perquè un docent sigui efectiu en la metodologia ABP, és necessari que tingui una seria 

d’habilitats, tal com descriu Branda et al. (2009), resumides a la Taula 3: 

 
Taula 3. Habilitats del docent 

Habilitats Accions 

Facilitador de l’aprenentatge 

-Encoratjar a l’alumnat. 

-Ajudar a l’alumnat a definir el problema. 

-Fomentar l’ús de coneixements previs. 

-Ajudar a sintetitzar la informació. 

Promoure el pensament crític 

-Justificar les hipòtesis 

-Examinar els problemes des de diferents 

punts de vista. 

Promoure el funcionament eficient i eficaç 

del grup 

-Percebre problemes i ajudar el grup a 

resoldre’ls. 

Promoure l’aprenentatge individual 
-Ajudar l’estudiant a millorar el seu estudi i 

els seus hàbits de treball. 

Servir de model 

-Practicar l’escolta activa. 

-Enfocar el debat en les idees i no en les 

persones. 

-Autoavaluar-se i mostrar honestedat 

intel·lectual. 

Acceptar l’aprenentatge centrat en 

l’estudiant 

-Fer que l’alumnat identifiqui i estableixi les 

prioritats de les seves pròpies necessitats 

d’aprenentatge. 
Font: Adaptació Branda et al. (2009) 
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2.6.-El paper de l’alumnat 
 

El sistema d’Aprenentatge basat en problemes, es caracteritza per estar centrat en l’alumnat. 

Aquest fet comporta que l’alumnat hagi d’adquirir una sèrie de responsabilitats diferents de 

les que té en un sistema d’aprenentatge tradicional. 

 

L’essència de la metodologia ABP, és l’aprenentatge autodirigit. En aquest aprenentatge 

autodirigit, és bàsic que l’alumnat tingui molt clar quines són les pautes d’avaluació. Aquestes 

pautes han d’estar basades en els objectius d’aprenentatge definits inicialment. 

 

Segons Branda et al. (2009), aquests objectius han de tenir diferents ítems, que permeti a 

l’alumnat poder contestar tant preguntes d’avaluació del coneixement, com demostrar: 

 

 Responsabilitat 

 Habilitats d’aprenentatge 

 Habilitats de comunicació 

 Habilitats interpersonals 

 

A continuació, es detallen les característiques desitjables que hauria de tenir l’alumnat, tal com 

descriu el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (2004). És important 

remarcar, que si l’alumnat no té aquestes característiques, ha d’estar disposat a desenvolupar-

les. 

 

Les principals característiques són:  

 

 Disposició a treballar en grup. 

 Tolerància per fer front a situacions ambigües. 

 Desenvolupar les capacitats imaginatives i intel·lectuals. 

  Habilitats per solucionar problemes. 

 Habilitats comunicatives. 

 Tenir una perspectiva amplia del camp d’estudi. 

 Tenir pensament crític, reflexiu i imaginatiu. 

2.7.-Evolució natural del grup 
 

En la metodologia ABP, segons Branda et al. (2009), l’alumnat, passa per diverses etapes 

durant l’evolució de les sessions, realitzant-se diferents preguntes.  

 

 Etapa 1. Què se suposa que hem de fer? En aquesta primera fase, l’alumnat tendeix a 

tenir una actitud passiva, estan a l’espera que el docent els indiqui el què han de fer. 

Els estudiants, sovint se senten confosos al no disposar de referències o altres recursos 

per encarar el problema. 

Al moment de compartir els resultats de l’estudi individual, obtinguts de la recerca, 

sovint es converteix en una presentació d’informació, no en una discussió sobre la 

informació trobada. 
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 Etapa 2. Estem aprenent prou? En aquesta etapa, apareix l’ansietat pel fet de treballar 

amb una metodologia nova per ells, i pel fet que moltes vegades no veuen resultats 

tangibles del seu aprenentatge. En aquest punt, sorgeix la importància del paper del 

docent, que ha de facilitar a l’alumnat que identifiqui el què ha après i quins objectius 

d’aprenentatge ha assolit.  

 

 Etapa 3. Estem aprenent alguna cosa útil? Aquesta etapa va molt lligada amb 

l’anterior. L’alumnat tendeix a barrejar el que són opinions i creences, amb la 

informació basada en evidències. El docent ha d’ajudar a l’alumnat a realitzar una 

anàlisi crítica de la informació, així com a saber extreure el coneixement per poder ser 

aplicat en altres problemes.  

 

 Etapa 4. Aquest procés és estimulant, però m’ajudarà a aprendre alguna cosa? En 

aquesta etapa, el grup ja ha comprès el mètode d’aprenentatge i també el paper tant 

del docent com el seu. Estan satisfets amb els resultats obtinguts, i demostren 

competència en l’aplicació del que han après en altres situacions o problemes. 

Han eliminat la dependència inicial amb el docent, i se senten competents en 

autodirigir el seu aprenentatge.  

 

2.8.-Avaluació a l’ABP 
 

El sistema d’avaluació en el mètode ABP, presenta més dificultats que en el sistema 

tradicional, pel fet que no només s’ha d’avaluar el coneixement adquirit, sinó que cal avaluar 

també diferents habilitats i actituds adquirides per l’alumnat. 

Com s’ha comentat anteriorment, aquesta metodologia està centrada en l’alumnat, que té una 

participació activa en el procés d’ensenyament-aprenentatge, per tant, el més lògic és que 

l’alumnat també participi en el procés d’avaluació. 

 

Segons l’Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (2004), l’alumnat ha de 

tenir la possibilitat de: 

 

 Avaluar-se a ells mateixos. 

 Avaluar als seus companys. 

 Avaluar al tutor. 

 Avaluar el procés de treball del grup i els seus resultats. 

 

El propòsit d’aquesta avaluació, és proveir a l’alumnat d’una retroalimentació específica de les 

seves fortaleses i debilitats, amb l’objectiu de rectificar les deficiències detectades. La 

responsabilitat d’aquesta retroalimentació és del docent. 
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A la Taula 4, podem trobar diferents àrees que poden ser avaluades. 

 
 Taula 4. Àrees avaluables 

Àrees avaluables Descripció 

Preparació per la sessió 
-Mostra evidències de la seva preparació per les 

sessions en grup. 

Participació en el treball en grup 

-Participa de forma constructiva. 

-Té capacitat per donar i acceptar retroalimentació 

constructiva. 

-Estimula el treball cooperatiu. 

Habilitats interpersonals 

-Mostra habilitats per comunicar-se amb els 

companys. 

-És respectuós i ordenat en les participacions. 

Contribucions al procés de grup 
-Col·labora amb els companys aportant idees. 

-Reconeix les aportacions dels companys. 

Actituds i habilitats humanes 

-És conscient de les limitacions personals. 

-Escolta les opinions dels altres i tolera els seus 

defectes. 

Avaluació crítica 
-Clarifica, defineix i analitza el problema. 

-És capaç de generar hipòtesis. 
Font: Adaptació Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (2004) 

 

A l’hora d’avaluar totes aquestes àrees utilitzades en l’ABP, és important fer ús de diferents 

tècniques segons comenta el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 

(2004). 

 Examen escrit. Les preguntes han de ser dissenyades per garantir la transferència 

d’habilitats a problemes semblants. 

 Examen pràctic. L’alumnat ha de ser capaç d’aplicar les habilitats adquirides durant el 

curs. 

 Mapes conceptuals. L’alumnat ha de representar els seus coneixements mitjançant la 

creació de relacions lògiques entre diferents conceptes. 

 Presentació oral. Permet avaluar l’habilitat interpersonal de la comunicació. 

 Coavaluació. És l’alumnat qui realitza una avaluació entre ells, seguint uns criteris 

definits. Durant aquesta avaluació, observen i expressen les seves opinions sobre els 

companys del grup. El fet de ser avaluats pels seus companys, els fa prendre 

consciència de la responsabilitat amb els companys i la contribució que fan al grup.  

 Autoavaluació. És important que l’alumnat realitzi una reflexió crítica i sincera del 

treball realitzat, del que ha après i del que té pendent d’aprendre per complir els 

objectius d’aprenentatge establerts. Aquesta reflexió personal de l’alumnat, fomenta 

un aprenentatge reflexiu i autònom. 

  Avaluació al docent. Quan és l’alumnat qui avalua al docent, li aporta una 

retroalimentació sobre el desenvolupament de la seva feina com a guia del grup, i com 

ha aplicat la metodologia. L’avaluació pot ser feta pel grup o per un observador extern. 

Aquesta avaluació, permet al docent millorar la seva feina.  
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2.9.- Dificultats per posar en pràctica l’ABP 
 

La implementació de la metodologia d’aprenentatge basat en problemes en un institut, implica 

un canvi important respecte a la metodologia tradicional, i tot canvi comporta dificultats. Les 

principals dificultats que poden sorgir són segons el Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey (2004): 

 Transició difícil. Tant l’alumnat com els docents han d’assumir responsabilitats noves, i 

realitzar accions diferents de les realitzades fins ara. 

 

 Modificació curricular. Quan es realitza un ABP, els continguts d’aprenentatge es 

poden treballar des de diferents punts de vista i des de diferents disciplines. Per evitar 

que es dupliquin continguts, cal fer prèviament una revisió global dels continguts en 

els diferents cursos. 

 

 Es necessita més temps. En la metodologia ABP, es necessita més temps per part de 

l’alumnat per aconseguir l’aprenentatge, i també es requereix més temps per part del 

docent, per preparar els problemes i fer el seguiment a l’alumnat. 

 

 Capacitats dels docents. La major part dels docents no tenen la capacitat per treballar 

amb els grups d’alumnes tal com demana la metodologia ABP. És molt difícil canviar el 

costum dels docents a ser el centre de la classe i a realitzar classes expositives on 

únicament transmeten informació.  

2.10.- Aplicació amb èxit de la metodologia ABP 
 

Realitzant una recerca d’aplicació amb èxit d’aquesta metodologia, a diferents bases de dades 

com Google Scholar i Dialnet, , es detallen a continuació, diferents casos, tots dins de l’Estat 

Espanyol. Aquests casos fan referència a quatre instituts i quatre universitats,  constatant així 

que aquesta metodologia es pot aplicar en diferents nivells acadèmics, independentment de la 

tipologia d’assignatures impartides. 

1.- IES Numancia. Alumnes de 1r de Batxillerat de Tecnologia. 

A l’IES Numancia, es va realitzar un estudi (Sala, 2007) amb l’objectiu de constatar que l’ABP 

era una metodologia d’acció completa, que pot ser impartida en els instituts. Al finalitzar 

l’estudi, l’alumnat majoritàriament va considerar que és millor la classe expositiva, però al 

mateix temps van fer constar que la metodologia ABP els era útil en el seu procés de formació. 

 L’estudi conclou que l’alumnat està a favor del treball cooperatiu, però que no volen ser 

controlats des del Moodle. També afirmen que els va agradar fer recerca, però que no ho 

acaben de veure com un instrument d’aprenentatge. En destacaven favorablement l’ús de les 

TIC i la valoració per competències. 
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2.- Institut de Murcia. Alumnat de 3r de l’ESO 

Estudi realitzat per Sebastián i Esparza (2019).  L’objectiu de l’estudi era analitzar la millora de 

l’adquisició de coneixements mitjançant l’aplicació de la metodologia ABP d’una classe de 3r 

de l’ESO formada per 30 alumnes. L’estudi  detecta que un 55% de l’alumnat ha millorat les 

seves notes més d’un punt respecte a les seves mitjanes anteriors, augmentant el seu interès 

per aprendre. 

3.- Estudiants de química a secundària. 

Implementació de la metodologia ABP a tres classes de química de secundària. Els resultats de 

l’estudi realitzat per Ferreira i Trudel (2012), basats en les respostes dels estudiants a un 

qüestionari, a les entrades al diari i a les observacions dels docents, indiquen un augment 

significatiu en les actituds de l’alumnat envers la ciència i en les habilitats per resoldre 

problemes. També es detecten opinions positives de l’entorn de treball.  

4.- Institut de València. 3r ESO. 

El treball realitzat per Padilla et al. (2017), es va portar a terme en el desenvolupament d’una 

unitat didàctica sobre salut i malaltia, a tots els grups de 3r de l’ESO, amb un total de 80 

alumnes. 

La valoració mitjana dels tres grups, respecte a la valoració de les sessions, va ser de 4,33 sobre 

5, valorant sobretot la motivació i els treballs realitzats. Concloent així, que la metodologia ABP 

a incidit positivament en la motivació de l’alumnat i en la seva participació en les dinàmiques 

de classe. 

5.- Universitat de Valladolid. Estudiants d’infermeria. 

L’estudi realitzat per González et al. (2014), conclou que la metodologia ABP presenta tasses 

de satisfacció més elevades entre aquest alumnat i el que utilitza l’aprenentatge tradicional. 

L’alumnat declara tenir menys estrès, i destaca positivament el fet de poder discutir amb els 

companys i treballar col·laborativament. El desavantatge que troben, és que aquesta 

metodologia requereix més temps per aconseguir l’aprenentatge. 

6.- Universitat de Sevilla. Estudiants de dos últims cursos (3° y 4°) del grau en Pedagogia. 

L’estudi realitzat per Galván (2018), detalla com l’alumnat dels cursos on s’implementa la 

metodologia ABP, valoren molt positivament, el fet que aquesta metodologia facilita 

l’aprenentatge cooperatiu, que aprenen més que amb el sistema tradicional expositiu, 

s’afavoreix l’aprenentatge autònom, i es fomenta el diàleg. 
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7.- Universitat de Girona. 

Treball realitzat per Esteban (2009), sobre la valoració per part dels estudiants de l’últim curs 

de Psicologia a la universitat de Girona, de la metodologia ABP utilitzada. 

El treball conclou que la majoria d’estudiants, valoren positivament la nova metodologia, amb 

una mitja de 7,7 sobre 10. Destacant positivament que els permet treballar cooperativament, i 

remarcant negativament que requereix més temps.  

8.- Máster Universitario en Ingeniería, Procesado y Caracterización de Materiales de la 

Universitat Politècnica de València. 

El treball realitzat per Aldasa et al. (2019) exposa els resultats obtinguts en l’aplicació de la 

metodologia ABP en una classe de l’àrea de ciències de materials. 

El resultat del treball detalla que el 85% de l’alumnat, un cop aplicada la metodologia, tenia 

una major implicació en la resolució de problemes, interactuaven molt més temps entre ells i 

tenien un visió més crítica. El 70% va reportar que va ser més fàcil la construcció del 

coneixement respecte una classe convencional. 
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3.-Propostes didàctiques 

3.1.-Contextualització 
 

El material didàctic proposat, està dissenyat pels alumnes que realitzen l’assignatura de 

Tecnologia a 3r de l’ESO, en un institut concertat de 4 línies d’ESO i 2 de batxillerat. Les 

activitats realitzades dins d’aquest treball, formen part de la unitat didàctica de màquines 

simples i transmissió del moviment, inclosa dins del bloc curricular “Màquines i mecanismes”. 

Referent al grup-aula, és un grup format per 28 alumnes, 18 nois i 10 noies, d’edats compreses 

entre 14 i 15 anys, tots ells residents al mateix municipi de l’escola i sense cap alumne amb 

necessitats educatives especials. 

Es detecta en una part de l’alumnat, una falta de motivació i interès, motiu pel que ràpidament 

desconnecten de les activitats proposades a classe. Aquest fet comporta una situació 

complicada a l’aula, pel fet que la seva actitud pot distreure i molestar a la resta dels 

companys, dificultant el normal desenvolupament de la classe. 

Per aquesta raó és una bona oportunitat per fer un canvi de metodologia i implementar un 

aprenentatge basat en problemes.  

3.2.- Competències bàsiques 
 

Les competències bàsiques que han d’assolir els estudiants, en l’àmbit cientificotecnològic, al 

finalitzar l’etapa de l’ESO, són: 

 Competència 7. Utilitzar objectes tecnològics de la vida quotidiana amb el 

coneixement bàsic del seu funcionament, manteniment i accions a fer per minimitzar 

els riscos en la manipulació i en l’impacta mediambiental. 

 Competència 8. Analitzar sistemes tecnològics d’abast industrial, avaluar-ne els 

avantatges personals i socials, així com l’impacta en la salubritat i el medi ambient. 

 Competència 9. Dissenyar i construir objectes tecnològics senzills que resolguin un 

problema i avaluar-ne la idoneïtat del resultat. 

3.3.- Competències transversals 
 

Les competències transversals que es treballaran en aquesta unitat didàctica, són: 

 CTD2. Utilitzar les aplicacions d’edició de textos, presentacions multimèdia i 

tractament de dades numèriques per a la producció de documents. 

 CTD4. Cercar, contrastar i seleccionar informació digital adequada per al treball a 

realitzar, tot considerant diverses fonts i mitjans digitals. 

 CTPS3. Desenvolupar habilitats i actituds que permetin afrontar els reptes de 

l’aprenentatge al llarg de la vida. 

 CTD8. Realitzar activitats en grup tot utilitzant eines i entorns virtuals de treball 

col·laboratius. 
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3.4.-Continguts i Objectius Didàctics de la UD 
 

Continguts Claus (CC)  

 CC18. Mecanismes tecnològics de transmissió i transformació del moviment. 

 CC20. Objectes tecnològics de base mecànica, elèctrica, electrònica i pneumàtica. 

 CC21. Sistemes tecnològics industrials. Màquines simples i complexes. 

 CCD9: Eines d’edició de documents de text, presentacions multimèdia i processament 

de dades numèriques. 

 CCD12: Cercadors: tipus de cerca i planificació. 

 CCD13: Fonts d’informació digital: selecció i valoració. 

 CCD14: Selecció, catalogació, emmagatzematge i compartició de la informació. 

Continguts Curriculars (CCU)  

 CCU3.1Anàlisi d’objectes quotidians i construccions simples. 

 CCU3.3 Mecanismes per a la transmissió i transformació del moviment i la seva funció 

en diferents màquines. 

Objectius Didàctics (OD)  

  Explicar els diferents tipus de palanques existents. 

  Calcular paràmetres relacionats amb la màquina simple de la palanca. 

 Explicar els diferents tipus de politges. 

 Calcular paràmetres relacionats amb les politges. 

 Explicar el concepte de relació de transmissió. 

 Explicar el concepte de relació de transmissió plat-pinyó. 

 Explicar la diferència entre un sistema reductor i un sistema multiplicador. 

 Explicar la relació entre velocitat angular i velocitat lineal. 

 Calcular paràmetres relacionats amb els mecanismes de transmissió del moviment. 

 Calcular paràmetres relacionats amb els mecanismes de transmissió del moviment en 
engranatges múltiples. 

 Calcular paràmetres relacionats amb la potència, treball i rendiment. 

 Treballar de forma cooperativa en les activitats proposades. 

 Buscar informació de forma autònoma. 

3.5.-Temporalització 
 

La taula 5 conté una temporització amb les activitats proposades. 

Taula 5. Temporització 

Activitat Sessions Desenvolupament Ubicació 

Activitat 1 4 

Sessió 1: Presentació del problema, planificació i 
recerca d’informació. 
Sessió 2: Recerca d’informació. 
Sessió 3: Realització del problema. 
Sessió 4: Realització del problema. 

Aula Ordinària 

Activitat 2 3 
Sessió 1: Presentació del problema, planificació i 
recerca d’informació. 

Aula Ordinària 
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Sessió 2: Recerca d’informació. 
Sessió 3: Realització del problema. 

Activitat 3 3 

Sessió 1: Presentació del problema, planificació i 
recerca d’informació. 
Sessió 2: Recerca d’informació. 
Sessió 3: Realització del problema. 

Aula Ordinària 

Activitat 4 3 

Sessió 1: Presentació del problema, planificació i 
recerca d’informació. 
Sessió 2: Recerca d’informació. 
Sessió 3: Realització del problema. 

Aula Ordinària 

Activitat 5 6 

Sessió 1: Presentació del problema, planificació. 
Sessió 2: Recerca d’informació. 
Sessió 3: Recerca d’informació. 
Sessió 4: Realització del problema. 
Sessió 5: Realització del problema. 
Sessió 6: Realització del problema. 

Aula Ordinària 

Font: Pròpia 

3.6.-Activitats proposades 

 

Les diferents activitats plantejades estan realitzades seguint la metodologia ABP. L’alumnat ha 

de solucionar el problema plantejat, i mitjançant la recerca de la solució, anirà assolint tant els 

continguts curriculars com les competències bàsiques requerides.  

La realització de les diferents activitats, seguirà el mètode de les 8 etapes de l’ABP, descrita per 

Morales i Landa (2004) i explicada a l’apartat “2.4-Etapes de l’ABP”: Llegir i analitzar el 

problema de forma individual, realitzar una pluja d’idees entre tot el grup de treball, fer el 

llistat de què es coneix i del què no, definir l’estratègia de recerca, definir el problema, fer la 

recerca de la informació necessària i presentar els resultats. 

Cada activitat didàctica consta de dues parts: 

 Material per l’alumnat: 

o Anunciat de l’activitat. 

o Guió per la seva resolució. 

 

 Material pel docent:  

o Competències, continguts claus i metodologia. 

o Temporització. 

o Objectius didàctics. 

o Recursos d’avaluació. 

o Càlcul de l’avaluació. 
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3.6.1.- Activitat 1- Màquines simples. Palanques. 

 

Material didàctic per l’alumnat 

Enunciat del requeriment: 

Aquesta tarda has de portar al parc el teu germà petit i 

dos amics seus. Quan arribes al parc, tots 3 volen pujar 

al gronxador balancí, però no saben com fer perquè 

estigui en equilibri. Et demanen que els ajudis a situar-

se. 

Disposes de les següents dades: 

a) El teu germà pesa 15 kg.  

b) El seu amic, el Jordi, en pesa 17 Kg. 

c) La seva amiga Anna en pesa 12 kg. 

d) El gronxador té una llargada de 4 m i té el punt de suport al mig. 

 

El repte és el següent:  

1. Has de situar el Jordi i l’Anna sobre el gronxador de tal manera que aquest estigui en 

equilibri. A quina distància d’un dels extrems posaràs el Jordi si l’Anna està al final de 

l’altre extrem? 

2. Si el teu germà i l’Anna es posen junts, a quina distància del punt de suport s’ha de 

posar el Jordi per mantenir el gronxador en equilibri? 

3. Quin tipus de màquina simple és el gronxador? 

4. Realitza un mapa conceptual amb les diferents màquines simples i el seu 

funcionament. 

Després del parc, decideixes anar a pescar. Al cap d’una estona d’estar al riu esperant per si 

piquen, notes que has pescat una tonyina de 15 kg. Si la teva canya és de 2 m de longitud, i 

tens la canya agafada amb una mà a 50 cm de l’extrem inferior, Calcula: 

1. A quina distància has de posar l’altra mà per fer la mínima força per treure el peix de 

l’aigua? 

2. Quina serà la força que hauràs de realitzar? 

 

Guió per realitzar el problema: 

1. Què sabem? 

2. Què no sabem i ens falta conèixer? 

3. Quina informació ens cal buscar? 

4. Planificació de la feina. 

5. Realització de les activitats. 

 

 

Imatge 1 
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Material didàctic pel docent 

Competències, continguts claus i metodologia: Veure Annex 1. 

Recursos d’avaluació de l’activitat: Per l’avaluació de l’activitat, veure Annex 2. 

Càlcul de la qualificació de l’activitat: Per realitzar el càlcul, veure Annex 3. 

Temporització i organització de les sessions 

Taula 6. Temporització activitat 1 

Activitat Sessions Desenvolupament Ubicació 

Activitat 1 4 

Sessió 1: Presentació del problema, planificació i 
recerca d’informació. 
Sessió 2: Recerca d’informació. 
Sessió 3: Realització del problema. 
Sessió 4: Realització del problema. 

Aula 
Ordinària 

Font: pròpia 

 

Avaluació docent 

OD1. Explicar els diferents tipus de palanques existents. 

OD2. Calcular paràmetres relacionats amb la màquina simple de la palanca. 

OD3. Treballar de forma cooperativa en les activitats proposades. 

OD4. Buscar informació de forma autònoma. 

Taula 7. Objectius activitat 1 

Objectius Criteris d'avaluació Assolit amb 
suficiència 

Assolit amb 
Notable 

Assolit amb 
Excel·lència 

OD1 

CAD1: Utilització i relació de 
conceptes en el mapa 
conceptual 

Falten 
conceptes 
importants 

Falta algun 
concepte 
important 

Apareixen tots 
els conceptes 
importants 

CAD2: Paraules d’enllaç en el 
mapa conceptual 

Bastants 
conceptes no 
estan 
relacionats 
amb paraules 
d’enllaç 

algun 
concepte no 
està relacionat 
amb paraules 
d’enllaç 

Tots els 
conceptes 
estan 
relacionats 
amb paraules 
d’enllaç 

CAD3: Disseny i creativitat en 
el mapa conceptual 

És poc 
innovador i 
poc atractiu 

És innovador 
però poc 
atractiu 

És innovador i 
molt atractiu 

OD2 CAD4: Calcular els paràmetres 
que intervenen en el disseny 
d’una palanca 

Calcula 
correctament 
alguns 
paràmetres 

Calcula 
correctament 
la majoria de 
paràmetres 

Calcula 
correctament 
tots els 
paràmetres 
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OD3 CAD5: Participar activament 
col·laborant amb els companys 

Participa 
col·laborant 
amb els 
companys 
només quan li 
demanen 

Participa 
algunes 
vegades amb 
els companys 

Participa 
activament 
col·laborant 
amb els 
companys 

OD4 CAD6: Buscar informació 
crítica de forma autònoma 

No sempre 
busca la 
informació 
necessària i no 
està 
contrastada.  

Busca la 
informació 
correcta però 
no sempre 
contrastada 

Buscar la 
informació 
correcta i 
contrastada  

Font: pròpia 
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3.6.2.- Activitat 2- Màquines simples. Politges. 

 

Material didàctic per l’alumnat 

Enunciat del requeriment: 

Aquesta tarda has de carregar una caixa al remolc del teu 

cotxe. La caixa pesa 250 kg, i el remolc, té una alçada de 1,5 

m. Tu comptaves amb l’ajuda de dos amics teus, però 

finalment no han pogut venir i has de posar la caixa tu sol.  

Busques pel taller i trobes el següent material: 

a) Una planxa de ferro de 4 m de llarg per 1,5 m d’amplada. 

b) 5 politges. 

c) Tota la corda que necessitem. 

 

El repte és el següent:  

1. Amb el material que has trobat al taller, quins tres mètodes pots utilitzar per pujar la 

caixa? 

2. Dels mètodes anteriors, quin requereix fer menys força? Per què? 

 

Guió per realitzar el problema: 

1. Què sabem? 

2. Què no sabem i ens falta conèixer? 

3. Quina informació ens cal buscar? 

4. Planificació de la feina. 

5. Realització de les activitats. 

  

Imatge 2 
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Material didàctic pel docent 

Competències, continguts claus i metodologia: Veure Annex 1. 

Recursos d’avaluació de l’activitat: Per l’avaluació de l’activitat, veure Annex 2. 

Càlcul de la qualificació de l’activitat: Per realitzar el càlcul, veure Annex 3. 

Temporització i organització de les sessions 

Taula 8. Temporització activitat 2 

Activitat Sessions Desenvolupament Ubicació 

Activitat 2 2 

Sessió 1: Presentació del problema, planificació i 
recerca d’informació. 
Sessió 2: Recerca d’informació. 
Sessió 3: Realització del problema. 

Aula 
Ordinària 

Font: pròpia 

 

Avaluació docent 

OD1. Explicar els diferents tipus de politges. 

OD2. Calcular paràmetres relacionats amb les politges. 

OD3. Treballar de forma cooperativa en les activitats proposades. 

OD4. Buscar informació de forma autònoma. 

Taula 9. Objectius activitat 2 

Objectius Criteris d'avaluació Assolit amb 
suficiència 

Assolit amb 
Notable 

Assolit amb 
Excel·lència 

OD1 Explicar els diferents tipus 
sistemes de politges 

Explica únicament 
la politja 

Explica 
correctament la 
politja i amb algun 
error el polispast 

Explica 
perfectament la 
politja i el 
polispast 

OD2 Calcular els paràmetres que 
intervenen en el treball amb 
politges 

Calcula 
correctament 
alguns 
paràmetres 

Calcula 
correctament la 
majoria de 
paràmetres 

Calcula 
correctament 
tots els 
paràmetres 

OD3 Participar activament 
col·laborant amb els 
companys 

Participa 
col·laborant amb 
els companys 
només quan li 
demanen 

Participa algunes 
vegades amb els 
companys 

Participa 
activament 
col·laborant 
amb els 
companys 

OD4 Buscar informació crítica de 
forma autònoma 

No sempre busca 
la informació 
necessària i no 
està contrastada.  

Busca la informació 
correcta però no 
sempre contrastada 

Buscar la 
informació 
correcta i 
contrastada  

Font: pròpia 
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3.6.3.- Activitat 3- Problema politges amb corretges 

 

Material didàctic per l’alumnat 

Enunciat del requeriment: 

El vostre tiet us demana que l’ajudeu amb el següent problema: 

Necessita pujar un piano que pesa 200 quilograms des d’una 

planta baixa fins a un quart pis situat a una alçada de 12 m.  

Per sort, l’ull de l’escala és força ampla, i la barana de la planta 

4ª es pot desmuntar, però no podem utilitzar cap 

muntacàrregues elèctric perquè no disposem de corrent 

elèctrica.  

Disposeu de les següents peces: 

a) 3 politges de diferents diàmetres. (d1=10 cm, d2=20 cm, d3=30 cm) 

b) Una “maneta” per poder fer girar la roda. 

c) Tota la corda que sigui necessària. 

d) Diferents barres per fer d’eix si és necessari. 

 

El repte és el següent:  

1. Dissenyeu un sistema de transmissió amb els elements disponibles que, de forma 

manual, us ajudi a pujar la càrrega, de la forma més fàcil. 

2. El sistema resultant, serà multiplicador de força o reductor? Per què? 

3. Quin valor té la relació de transmissió del sistema dissenyat?  

4. A quina velocitat hem de fer girar la “maneta” per pujar el piano en 1 minut? 

 

Guió per realitzar el problema: 

1. Què sabem? 

2. Què no sabem i ens falta conèixer? 

3. Quina informació ens cal buscar? 

4. Planificació de la feina. 

5. Realització de les activitats. 

 

  

 

Imatge 3 
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Material didàctic pel docent 

Competències, continguts claus i metodologia: Veure Annex 1. 

Recursos d’avaluació de l’activitat: Per l’avaluació de l’activitat, veure Annex 2. 

Càlcul de la qualificació de l’activitat: Per realitzar el càlcul, veure Annex 3. 

Temporització i organització de les sessions 

Taula 10. Temporització activitat 3 

Activitat Sessions Desenvolupament Ubicació 

Activitat 3 3 

Sessió 1: Presentació del problema, planificació i 
recerca d’informació. 
Sessió 2: Recerca d’informació. 
Sessió 3: Realització del problema. 

Aula 
Ordinària 

Font: pròpia 

Avaluació docent 

OD1. Dissenyar sistemes de transmissió. 

OD2. Explicar la diferència entre un sistema reductor i un sistema multiplicador. 

OD3. Calcular paràmetres relacionats amb els mecanismes de transmissió del moviment. 

OD4. Explicar la relació entre velocitat angular i velocitat lineal. 

OD5. Treballar de forma cooperativa en les activitats proposades. 

OD6. Buscar informació de forma autònoma. 

Taula 11. Objectius activitat 3 

Objectius Criteris d'avaluació Assolit amb 
suficiència 

Assolit amb 
Notable 

Assolit amb 
Excel·lència 

OD1 Dissenyar un sistema de 
transmissió 

Dissenya el 
sistema 
bàsicament, 
amb algun 
petit error 

Dissenya el 
sistema 
correctamen
t però es pot 
millorar 

Dissenya 
eficientment i 
correctament 
el sistema 

OD2 Explicar la diferència entre un 
sistema reductor i un de 
multiplicador 

Explica 
bàsicament la 
diferència 
entre els dos 
sistemes, amb 
alguns errors 

Explica amb 
algun error 
lleu la 
diferència 
entre els dos 
sistemes 

Explica 
correctament 
les diferències 
entre els dos 
sistemes 
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OD3 Calcular els paràmetres del 
sistema de transmissió  

Calcula 
correctament 
alguns 
paràmetres del 
sistema 

Calcula 
correctamen
t la majoria 
de 
paràmetres 
del sistema 

Calcula 
correctament 
tots els 
paràmetres 
del sistema 

OD4 Explicar i calcular la relació 
entre velocitat angular i lineal 

Explica 
correctament 
però calcula 
amb alguns 
errors les 
velocitats 

Explica 
correctamen
t i calcula 
amb algun 
error lleu la 
velocitat 
angular i 
lineal 

Explica i 
calcula 
perfectament 
la velocitat 
angular i 
lineal 

OD5 Participar activament 
col·laborant amb els companys 

Participa 
col·laborant 
amb els 
companys 
només quan li 
demanen 

Participa 
algunes 
vegades amb 
els companys 

Participa 
activament 
col·laborant 
amb els 
companys 

OD6 Buscar informació crítica de 
forma autònoma 

No sempre 
busca la 
informació 
necessària i no 
està 
contrastada.  

Busca la 
informació 
correcta però 
no sempre 
contrastada 

Buscar la 
informació 
correcta i 
contrastada  

Font: pròpia 
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3.6.4.- Activitat 4- Problema plat-pinyó amb cadena 

 

Material didàctic per l’alumnat 

Enunciat del requeriment: 

El dissabte hem decidit amb els amics fer una 

sortida amb bicicleta fins a la platja de Badalona. El 

recorregut que tenim pensat fer és, anar fins a 

Badalona seguint el camí que hi ha al costat del riu 

fins a arribar al mar. La tornada, la farem per la 

conreria, amb la dificultat que comporta pujar per 

la carretera de corbes fins dalt de la muntanya. 

Com que la tornada promet ser dura, ens han recomanat que posem a la bicicleta diferents 

plants i pinyons per fer més suau la pujada i poder anar més ràpid a la baixada.  

Disposeu de les següents peces: 

Conjunt de plats 
 (nº de dents) 

Conjunt de pinyons 
(nº de dents) 

40x30x22 11-34 

40x33x22 14-28 

50x34 11-32 

38x24 11-42 

 

La bicicleta té unes rodes de 30 cm de radi on només podem instal·lar un conjunt de 3 plats i 

un conjunt de pinyons. El repte és el següent: 

1. En funció del recorregut que haurem de fer, quin conjunt de plats i pinyons instal·laries 

a la bicicleta? Justifica la resposta. 

2. En el moment de més dificultat a la pujada, quan la muntanya és més inclinada cap 

amunt, quina combinació de plat-pinyó utilitzaries? I a la baixada pel costat del riu? 

3. Quin valor té la relació de transmissió del sistema dissenyat en el moment de màxima 

pujada i en el de màxima baixada?  

4. Si a la baixada el comptaquilòmetres de la bicicleta ens ha marcat 60 k/h, a quina 

velocitat giraven les rodes? 

 

Guió per realitzar el problema: 

1. Què sabem? 

2. Què no sabem i ens falta conèixer? 

3. Quina informació ens cal buscar? 

4. Planificació de la feina. 

5. Realització de les activitats. 

 

Imatge 4 
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Material didàctic pel docent 

Competències, continguts claus i metodologia: Veure Annex 1. 

Recursos d’avaluació de l’activitat: Per l’avaluació de l’activitat, veure Annex 2. 

Càlcul de la qualificació de l’activitat: Per realitzar el càlcul, veure Annex 3. 

Temporització i organització de les sessions 

Taula 12. Temporització activitat 4 

Activitat Sessions Desenvolupament Ubicació 

Activitat 4 3 

Sessió 1: Presentació del problema, planificació i 
recerca d’informació. 
Sessió 2: Recerca d’informació. 
Sessió 3: Realització del problema. 

Aula 
Ordinària 

Font: pròpia 

Avaluació docent 

OD1. Explicar el concepte de transmissió plat-pinyó. 

OD2. Explicar la diferència entre un sistema reductor i un sistema multiplicador. 

OD3. Calcular paràmetres relacionats amb els mecanismes de transmissió del moviment. 

OD4. Explicar la relació entre velocitat angular i velocitat lineal. 

OD5. Treballar de forma cooperativa en les activitats proposades. 

OD6. Buscar informació de forma autònoma. 

Taula 13. Objectius activitat 4 

Objectius Criteris d'avaluació Assolit amb 
suficiència 

Assolit amb 
Notable 

Assolit amb 
Excel·lència 

OD1 Explicar un sistema de 
transmissió plat-pinyó 

Explica 
bàsicament el 
sistema de 
transmissió 
plat-pinyó, 
amb alguns 
errors 

Explica amb 
algun error 
lleu el sistema 
de transmissió 
plat-pinyó 

Explica 
correctament 
el sistema de 
transmissió 
plat-pinyó 

OD2 Explicar la diferència entre un 
sistema reductor i un de 
multiplicador 

Explica 
bàsicament la 
diferència 
entre els dos 
sistemes, amb 
alguns errors 

Explica amb 
algun error 
lleu la 
diferència 
entre els dos 
sistemes 

Explica 
correctament 
les diferències 
entre els dos 
sistemes 

OD3 Calcular els paràmetres del 
sistema de transmissió  

Calcula 
correctament 
alguns 

Calcula 
correctament 
la majoria de 

Calcula 
correctament 
tots els 
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paràmetres del 
sistema 

paràmetres 
del sistema 

paràmetres 
del sistema 

OD4 Explicar i calcular la relació 
entre velocitat angular i lineal 

Explica 
correctament 
però calcula 
amb alguns 
errors les 
velocitats 

Explica 
correctament i 
calcula amb 
algun error 
lleu la velocitat 
angular i lineal 

Explica i 
calcula 
perfectament 
la velocitat 
angular i lineal 

OD5 Participar activament 
col·laborant amb els companys 

Participa 
col·laborant 
amb els 
companys 
només quan li 
demanen 

Participa 
algunes 
vegades amb 
els companys 

Participa 
activament 
col·laborant 
amb els 
companys 

OD6 Buscar informació crítica de 
forma autònoma 

No sempre 
busca la 
informació 
necessària i no 
està 
contrastada.  

Busca la 
informació 
correcta però 
no sempre 
contrastada 

Buscar la 
informació 
correcta i 
contrastada  

Font: pròpia 
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3.6.5.- Activitat 5- Problema engranatges i potencies 

 

Material didàctic per l’alumnat 

Enunciat del requeriment: 

El teu tiet, el que vas ajudar a pujar el piano, ja 

disposa de corrent elèctric a l’edifici, i s’ha comprat 

un motor per poder pujar les coses fins al seu 4ª pis 

(12 m d’altura) més fàcilment. Com que sap que ets 

un bon estudiant de tecnologia, t’ha demanat ajuda 

per adaptar el motor que ha comprat, amb el sistema de politges que vas utilitzar l’última 

vegada per construir un muntacàrregues, ja que ell no se’n surt.  

Disposeu de les següents peces: 

a) Les característiques del motor que ha comprat el teu tiet són: 

a. velocitat angular de sortida de 200 min-1. 

b. Rendiment del 85%. 

c. Pes màxim que pot suportar el sistema: 1.000 Kg 

b) Diferents rodes dentades, que es poden acoblar tant al motor com a la politja, de 

diferents dents:50, 45, 40, 30, 20 i 15 dents. 

El repte és el següent:  

1. Quines rodes dentades haurem d’acoblar a l’eix del motor i a l’eix de la politja motriu 

per aconseguir que el muntacàrregues vagi el més a poc a poc possible? Hem de 

dissenyar un sistema reductor o multiplicador de velocitat? Justifica la resposta. 

 

Tenint en compte que per normativa, un muntacàrregues no pot pujar a més de 0,15 m/s . 

2. Quines modificacions cal fer amb els engranatges que tenim per aconseguir-ho? Quin 

sistema multi engranatges cal construir? 

3. Quin treball ha de realitzar el motor per pujar la càrrega màxima? 

4. Quina és la potència útil que pot subministrar el motor? 

5. Quina és la potència consumida pel motor? 

 

Guió per realitzar el problema: 

1. Què sabem? 

2. Què no sabem i ens falta conèixer? 

3. Quina informació ens cal buscar? 

4. Planificació de la feina. 

5. Realització de les activitats. 

 

 

Imatge 5 
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Material didàctic pel docent 

Competències, continguts claus i metodologia: Veure Annex 1. 

Recursos d’avaluació de l’activitat: Per l’avaluació de l’activitat, veure Annex 2. 

Càlcul de la qualificació de l’activitat: Per realitzar el càlcul, veure Annex 3. 

Temporització i organització de les sessions 

Taula 14. Temporització activitat 5 

Activitat Sessions Desenvolupament Ubicació 

Activitat 5 6 

Sessió 1: Presentació del problema, planificació. 
Sessió 2: Recerca d’informació. 
Sessió 3: Recerca d’informació. 
Sessió 4: Realització del problema. 
Sessió 5: Realització del problema. 
Sessió 6: Realització del problema. 

Aula 
Ordinària 

Font: pròpia 

Avaluació docent 

OD1. Explicar el concepte de transmissió en sistemes d’engranatges. 

OD2. Explicar la diferència entre un sistema reductor i un sistema multiplicador. 

OD3. Calcular paràmetres relacionats amb els mecanismes de transmissió del moviment. 

OD4. Calcular paràmetres relacionats amb els mecanismes de transmissió del moviment en 
engranatges múltiples. 

OD5. Calcular paràmetres relacionats amb la potència, treball i rendiment. 

OD6. Treballar de forma cooperativa en les activitats proposades. 

OD7. Buscar informació de forma autònoma. 

Taula 15. Objectius activitat 5 

Objectius Criteris d'avaluació Assolit amb 
suficiència 

Assolit amb 
Notable 

Assolit amb 
Excel·lència 

OD1 Explicar un sistema de 
transmissió amb engranatges 

Explica 
bàsicament el 
sistema de 
transmissió 
amb 
engranatges, 
amb alguns 
errors 

Explica amb 
algun error 
lleu el 
sistema de 
transmissió 
amb 
engranatges 

Explica 
correctament 
el sistema de 
transmissió 
amb 
engranatges 

OD2 Explicar la diferència entre un 
sistema reductor i un de 
multiplicador 

Explica 
bàsicament la 
diferència 
entre els dos 

Explica amb 
algun error 
lleu la 
diferència 

Explica 
correctament 
les diferències 
entre els dos 
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sistemes, amb 
alguns errors 

entre els dos 
sistemes 

sistemes 

OD3 Calcular els paràmetres del 
sistema de transmissió  

Calcula 
correctament 
alguns 
paràmetres del 
sistema 

Calcula 
correctamen
t la majoria 
de 
paràmetres 
del sistema 

Calcula 
correctament 
tots els 
paràmetres 
del sistema 

OD4 Calcular paràmetres 
relacionats amb els 
mecanismes de transmissió en 
engranatges múltiples 

Calcula 
correctament 
alguns 
paràmetres del 
sistema 

Calcula 
correctamen
t la majoria 
de 
paràmetres 
del sistema 

Calcula 
correctament 
tots els 
paràmetres 
del sistema 

OD5 Realitzar càlculs de potències, 
treball i rendiment 

Realitza 
correctament 
alguns dels 
càlculs 

Realitza 
correctamen
t la majoria 
de càlculs 

Realitza 
correctament 
tots els 
càlculs 

OD6 Participar activament 
col·laborant amb els companys 

Participa 
col·laborant 
amb els 
companys 
només quan li 
demanen 

Participa 
algunes 
vegades amb 
els companys 

Participa 
activament 
col·laborant 
amb els 
companys 

OD7 Buscar informació crítica de 
forma autònoma 

No sempre 
busca la 
informació 
necessària i no 
està 
contrastada.  

Busca la 
informació 
correcta però 
no sempre 
contrastada 

Buscar la 
informació 
correcta i 
contrastada  

Font: pròpia 
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3.6.6.- Activitat 6- Examen 

 

Material didàctic per l’alumnat 

1.- Disposem d’un motor que realitza un treball de 900J. Si sabem que la potència és de 6 W, 

quants segons tardarà en realitzar aquest treball? (1punt). 

2.- Disposem d’una màquina que necessita 24 segons per realitzar un treball útil de 10.000J 

a. Calcula la potència útil en W. (1punt). 

b. Calcula la potència consumida i dissipada si el rendiment és del 70%.(1punt). 

3.- Disposem d’un sistema de dues rodes unides per una corretja. Sabem que w1=6 rad/s i 

w2=18 rad/s. 

a. Es tracta d’un sistema d’engranatges? (1punt). 

b. Quina és la relació de transmissió del sistema? (1punt). 

c. Quin és el diàmetre de la roda conduïda si el de la roda motriu és 24 cm? (1punt). 

d. Es tracta d’un sistema reductor o multiplicador ? (1punt). 

4.- Sabem que un ciclomotor té una relació de transmissió de 0,75. 

a. Si la roda dentada motriu gira a una velocitat angular de 40 rad/s, a quina velocitat 

angular gira la roda conduïda? (1punt). 

b. Si el diàmetre de la roda motriu és de 12 cm, quin és el diàmetre de la conduïda? 

(1punt). 

c. Es tracta d’un sistema reductor o multiplicador? (1punt). 

5.- Disposem d’un sistema de dues politges unides per una corretja on el diàmetre de la roda 

motriu és de 36 cm i el diàmetre de la conduïda és de 9 cm. També sabem que la velocitat 

angular de la roda motriu w1=20 rad/s. 

a. Quina és la velocitat angular de la roda conduïda? (1punt). 

b. A quina velocitat lineal circula la corretja? (1punt). 

c. És us sistema reductor o multiplicador? (1punt). 

6.- Un ciclista pedaleja a un ritme de 30 pedalades per minut. Si sabem que el diàmetre del 

plat és de 16 cm i el diàmetre del pinyó és de 8 cm: 

a. Quina és la velocitat angular del pinyó en rad/s? (1punt). 

b. A quina velocitat va el ciclista en km/h si el radi de la roda és de 32 cm? (1punt). 

c. És un sistema reductor o multiplicador? (1punt). 

7.- Si tenim dos engranatges on el motriu té 18 dents i el conduït en té 6 dents: 

a. Quina és la relació de transmissió? (1punt). 

b. Tenen el mateix sentit de gir? (1punt). 

c. Si afegim un altre engranatge al mig, la primera i l’última roda dentada tindran el 

mateix sentit de gir? (1punt). 



Aprenentatge basat en problemes(ABP) a l’aula de tecnologia 3er ESO  Página 38 

Material didàctic pel docent 

Competències, continguts claus i metodologia: Veure Annex 1. 

Recursos d’avaluació de l’activitat: El resultat de la pròpia activitat. 

Càlcul de la qualificació de l’activitat: Segons la puntuació de cada pregunta. 

Temporització i organització de les sessions: 1 sessió de 55 min 

Objectius didàctics 

OD1. Explicar el concepte de relació de transmissió. 

OD2. Explicar la diferència entre un sistema reductor i un sistema multiplicador. 

OD3. Calcular paràmetres relacionats amb els mecanismes de transmissió del moviment. 

OD4. Calcular paràmetres relacionats amb els mecanismes de transmissió del moviment en 
engranatges múltiples. 

OD5. Calcular paràmetres relacionats amb la potència, treball i rendiment. 
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3.7.-Avaluació 
 

L’avaluació de la unitat didàctica, es realitzarà de forma continuada al llarg de tota la unitat. A 

la finalització de les diferents activitats, s’entregarà la documentació demanada, juntament 

amb una coavaluació entre els companys de grup, per poder avaluar el treball cooperatiu i una 

autoavaluació, perquè l’alumnat sigui conscient dels coneixements adquirits. 

 Un cop revisada per part del docent tota la documentació entregada, juntament amb les 

coavaluacions i autoavaluacions, es retornarà a l’alumnat un feedback amb les observacions 

pertinents. Aquest feedback és molt important per poder guiar a l’alumnat en el seu 

aprenentatge i el seu creixement personal. 

A la finalització de la unitat didàctica, es realitzarà una avaluació de la docència,(annex 4) i de 

la metodologia (annex 5). Amb aquestes avaluacions, el docent portarà a terme una reflexió de 

les activitats plantejades i de les possibles millores a aplicar. 

La valoració de l’aprenentatge adquirit per part de l’alumnat en la unitat didàctica, estarà 

formada en un 75% per les diferents activitats realitzades (1-5) i un 25% de l’activitat 6. 

Aquesta activitat 6, que és la mateixa que es realitza en tots els grups classe de 3r, té com a 

objectiu reafirmar els coneixements curriculars adquirits individualment i poder fer una 

comparativa amb la resta de grups que no utilitzen aquesta metodologia ABP. 

Com a conclusió, i seguint les diferents tècniques d’avaluació descrites per el Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, (2004), i explicades al punt 2.8 Avaluació 

de l’ABP, l’avaluació de la Unitat Didàctica consta de: 

 Examen escrit: Realitzat amb l’activitat 6.  

 Examen pràctic: Es realitza al taller. En aquest treball només tenim en compte les 

sessions realitzades a l’aula. 

 Mapes conceptuals: Realitzat a l’activitat 1. 

 Presentació oral: En aquesta Unitat Didàctica no es treballa. 

 Coavaluació: Es realitza al finalitzar cada activitat. Annex 2. 

 Autoavaluació: Es realitza al finalitzar cada activitat. Annex 2. 

 Avaluació al docent: Es realitza al finalitzar la Unitat Didàctica. Annex 4. 
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4.-Conclusions i treball de futur 
 

S’ha analitzat la metodologia del sistema d’aprenentatge basat en problemes i s’ha vist que és 

una metodologia docent molt diferent de la tradicional, caracteritzada per ser unidireccional i 

on l’alumnat té un paper passiu. Amb aquesta metodologia, les activitats que es realitzen en 

tot el procés d’aprenentatge, estan basades en problemes i situacions reals que l’alumnat es 

pot trobar en el seu dia a dia. 

S’ha definit el rol que ha de tenir tant el docent com l’alumnat dins l’aula. En destaca el canvi 

de rol del docent, on es converteix en guia de l’aprenentatge de l’alumnat, i aquests són els 

que planifiquen i realitzen les diferents feines, fet que provoca una major motivació i una 

implicació més directa en el desenvolupament del seu propi aprenentatge, aspectes 

imprescindibles per millorar la capacitat de retenció dels coneixements adquirits. 

També s’han establert diferents tècniques d’avaluació, seguint les pautes marcades per el 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (2004), per poder avaluar 

correctament tant els coneixements com les competències adquirides. 

S’ha desenvolupat un nou material didàctic corresponent a la unitat didàctica de màquines i 

mecanismes, format per 6 activitats. També s’han dissenyat les rúbriques d’avaluació de les 

activitats i les de coavaluació i autoavaluació.  

Juntament amb aquest material, s’han realitzat també dos qüestionaris. Un primer d’avaluació 

del docent, per poder tenir un feedback i poder millorar la part de la docència, i un segon per 

avaluar la metodologia, i saber així si és satisfactòria per l’alumnat. 

El material didàctic realitzat serveix d’exemple per poder aplicar aquesta metodologia d’ABP, 

fomentant el treball cooperatiu, el pensament crític, l’autonomia de l’alumnat i la reflexió 

sobre la tasca realitzada junt amb l’autoavaluació sobre el procés d’aprenentatge. 

 Aquest material didàctic potencia un aprenentatge competencial, el desenvolupament de les 

competències digitals i social, proporcionant a l’alumnat unes eines que seran útils al llarg de 

la seva vida escolar, professional i personal. 

Finalment, un dels objectius més importants d’aquest treball és fomentar la utilització de la 

metodologia ABP dins de l’aula, i el material desenvolupat serà una ajuda pels docents de 

l’assignatura de Tecnologia. 

Malgrat haver explicat tots els avantatges de la metodologia ABP, cal tenir molt en compte que 

la implementació d’aquesta metodologia, representa un canvi molt important respecte de 

l’aprenentatge tradicional, i aquest fet suposa un esforç de planificació, preparació, avaluació i 

de canvis dels rols existents. Com qualsevol canvi que es vol implementar, sempre comporta 

dificultats, i requereix d’un esforç de les parts implicades en el seu desenvolupament: alumnat, 

docents i centre. 
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Treball de Futur 

A causa de la situació tan especial que ens ha tocat viure aquests últims mesos, amb 

l’aïllament i la suspensió presencial de les classes, no s’ha pogut portar aquest treball a la 

pràctica. És per aquest motiu que l’últim dels objectius plantejats “Fomentar la utilització de la 

metodologia ABP” no s’ha pogut realitzar com estava previst. 

Si s’hagués pogut portar a terme aquest treball, ara es disposaria dels resultats de les 

enquestes de satisfacció de l’alumnat, i amb la valoració quantitativa del rendiment acadèmic, 

es podria realitzar una comparativa amb la resta de grups que han seguit una metodologia 

tradicional, i en conclusió, aquestes dades segurament facilitarien la difusió de la metodologia 

ABP. 

Queda doncs pendent, com a treball de futur, l’aplicació de la metodologia plantejada en una 

aula de tecnologia. L’autor espera poder-ho fer quan s’incorpori al sistema educatiu. 
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7.- Annexos 

7.1- Annex 1. Competències, continguts claus i metodologia 
 

UNITAT DIDÀCTICA: Màquines simples CURS: 3 ESO TRIMESTRE: 3 

Competències 
 Bàsiques 

Continguts 
 Clau 

Bloc Curricular Continguts Curriculars Criteris d’avaluació 
curricular (CAC) 

CB7 i CB9 CC18, CC20, 
CC21 

BC3. Màquines 
i mecanismes 

CCU3.1 Anàlisi 
objectes quotidians i 
construccions simples. 
 
CCU3.3 Mecanismes 
per a la transmissió i 
transformació del 
moviment i la seva 
funció en diferents 
màquines. 

CAC9: Comprendre i 
descriure el funcionament i 
l’aplicació dels diferents 
mecanismes de transmissió i 
transformació del moviment 
a partir de l’anàlisi i 
l’observació d’aquests 
mecanismes.  

 

Competències  Transversals Continguts  Clau 

CTD2 CCD9 

CTD4 CCD12 i CCD13 

CTPS3 i CTD8 CCPS14 

 

Formació dels grups: 

Aquesta activitat està pensada per a grups de 3 alumnes. Es formaran els grups de manera que 
els mateixos alumnes s’agrupin lliurement.  

Metodologia didàctica: 

La metodologia emprada és ABP .  
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7.2.- Annex 2. Recursos d’avaluació de l’activitat 
Per l’avaluació de l’activitat, d’acord amb als objectius didàctics i als criteris d’avaluació, 

disposem de 2 recursos: 

 Graella de coavaluació.  

 Graella de autoavaluació.  

 

Coavaluació 

Valora la feina dels teus companys a través de les graelles següents: 

La pitjor qualificació és un 1, mentre que la millor és el 3. 

Company/a: 

 1 2 3 

Ha col·laborat activament per realitzar la feina.    

Ha sigut respectuós amb els companys.    

Ha demostrat assolir els coneixements del treball.    

Ha preparat les sessions en grup.    

Estimula el treball cooperatiu.    

Escolta les opinions dels demés i tolera els seus defectes.    

És capaç de generar hipòtesis.    

 

Autoavaluació 

Valora la teva feina a través de les graelles següents: 

Alumne/a: 

 Assolit amb suficiència Assolit amb Notable Assolit amb Excel·lència 

Participació He participat en algunes 
sessions. 

He participat en la 
majoria de sessions. 

He participat en totes les 
sessions. 

Actitud envers 
l’assignatura 

He tingut una actitud 
millorable. 

He tingut 
majoritàriament una 
actitud constructiva. 

He mantingut una actitud 
constructiva i activa. 

Coneixements 
adquirits 

No he adquirit la 
majoria de 
coneixements. Em 
costaria transmetre’ls. 

He adquirit la majoria 
de coneixements. No 
em costaria molt 
transmetre’ls. 

He adquirit tots els 
coneixements. No em 
costaria gens 
transmetre’ls. 

Respecte Poques vegades escolto 
les opinions dels demés 
i em costa tolerar els 
seus defectes. 

Normalment escolto 
les opinions dels 
demés i tolero algun 
dels seus defectes. 

Escolto les opinions dels 
demés i tolero els seus 
defectes. 
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Recerca d’informació 

Alumne/a: 

 Assolit amb suficiència Assolit amb Notable Assolit amb Excel·lència 

Recerca 
d’informació 

Es conforma amb les 
primeres entrades que 
apareixen. 

No es conforma amb 
les primeres entrades 
que apareixen. 

No es conforma amb les 
primeres entrades que 
apareixen i utilitza 
connectors. 

Selecció de la 
informació 

Part de la informació és 
rellevant i falten 
conceptes. 

la informació és 
rellevant, però falta 
algun concepte. 

la informació és rellevant 
i no falta cap concepte. 

Tractament de 
les imatges 

Pràcticament mai buscar 
i selecciona imatges 
tenint en compte els 
drets d’ús i quasi mai les 
referencia. 

Busca i selecciona les 
imatges tenint en 
compte els drets d’ús i 
normalment les 
referencia. 

Busca i selecciona les 
imatges tenint en compte 
els drets d’ús i sempre les 
referencia. 

 

7.3.- Annex 3. Càlcul de la qualificació de l’activitat 
Per realitzar el càlcul de la qualificació de l’activitat, es sumarà els ítems de cada recurs 

d’avaluació i se’ls assignarà un valor de l’1 al 3 segons el nivell d’assoliment (AE=3, AN=2, 

AS=1). La suma resultant dels valors, es dividirà pel número total d’ítems del recurs, obtenint 

així el valor final de cada recurs. 

Valor final activitat = 15% coavaluació + 15% autoavaluació + 70% Activitat 

7.4.- Annex 4. Qüestionari d’avaluació de la docència 

Qüestionari d'opinió de l'alumnat sobre la tasca docent del professorat 

El qüestionari pretén recollir la satisfacció dels alumnes en relació amb la tasca docent del 

professor / professora. La finalitat d’aquest procés és contribuir a la presa de decisions per tal 

de millorar la qualitat de l'estudi. 

Expresseu el vostre grau d’acord o desacord amb els següents aspectes de la tasca docent.  

 

1- Completament en desacord. 

2- En desacord. 

3- D’acord. 

4- Completament d’acord. 
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El contingut de les vostres respostes serà tractat de forma anònima i confidencial. 
 

 1 2 3 4 

Com valoraries el teu nivell de satisfacció amb l'assignatura?     

El professor/professora ha informat sobre la planificació de la unitat 
didàctica. 

    

 El professor / La professora s'ajusta a la planificació de l'assignatura.     

El professor/professora estructura adequadament les activitats que es 
realitzen. 

    

El professor / La professora explica amb claredat.     

Els recursos i materials facilitats pel professor / professora són clars.     

El professor/professora resol els dubtes i orienta l'estudiant en qüestions 
relacionades amb l'assignatura. 

    

El professor/ professora aplica adequadament el sistema d'avaluació 
previst a la guia docent. 

    

El professor/professora contribueix a adquirir les competències previstes 
a l'assignatura. 

    

Estic satisfet/satisfeta amb la tasca docent d'aquest professor/ 
professora 

    

Font: adaptació Universitat Illes Balears 

 

7.5.- Annex 5. Qüestionari d’avaluació de la metodologia 

Qüestionari d'opinió de l'alumnat sobre la metodologia utilitzada 
El qüestionari pretén recollir la satisfacció dels alumnes en relació amb la metodologia 
utilitzada a l’aula. 

 

 Expresseu el vostre grau d’acord o desacord amb els següents aspectes de la metodologia.  

 

1- Gens. 

2- Una mica. 

3- Bastant. 

4- Molt. 

 

El contingut de les vostres respostes serà tractat de forma anònima i confidencial. 
 

 1 2 3 4 

T’ha agradat aquesta forma d’aprenentatge?     

Aquesta metodologia t’ha ajudat a aprendre millor?     

T’ha suposat més feina aquesta metodologia?     

T’agradaria que s’apliqués aquesta metodologia a altres matèries?     

 


