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Resum català
La química té fama d’avorrida i difícil entre els estudiants. Si aquesta percepció fos més
positiva a l’ESO, quan l’assignatura és obligatòria, s'incrementaria el nombre d’alumnes que
l’escollirien quan és optativa i, en conseqüència, augmentarien els alumnes de FP de la branca
de química. El present treball defensa que l’ús de les noves metodologies actives en
l’ensenyament a la química aconsegueix incrementar la motivació de l’alumnat. La bibliografia
més actual del nostre país i d’Europa així ho corrobora, tal i com queda palès a l’estat de l’art.
Per a estudiar la qüestió, s’han dissenyat una sèrie d’enquestes per valorar els motius que fan
que els i les estudiants escullin o deixin la química a l’ESO, el batxillerat i la FP. Finalment, s’ha
dissenyat una sèrie d’activitats atractives i motivadores d’ensenyament-aprenentatge amb l’ús
de les TAC, per a adaptar una lliçó a l’ensenyament online durant la crisi del COVID-19.

Resum castellà
La química tiene fama de aburrida y difícil entre el alumnado. Si esta percepción fuera más
positiva en la ESO, que es cuando la asignatura es obligatoria, se incrementaría el número de
alumnos que la elegirían cuando ésta es optativa y, en consecuencia, aumentarían los alumnos
de la FP de química. El presente trabajo defiende que el uso de las nuevas metodologías
activas de aprendizaje en la química consigue aumentar la motivación del alumnado por la
asignatura. La bibliografía más actual de nuestro país y de Europa así lo corrobora, tal y como
se ve en el estado del arte. Para estudiar la cuestión, se han diseñado una serie de encuestas
para valorar los motivos que llevan a los y las estudiantes a dejar o elegir la química en la ESO,
el bachillerato y la FP. Finalmente, se han diseñado una serie de actividades atractivas y
motivadoras de enseñanza-aprendizaje mediante el uso de las TAC, para adaptar una clase a
la enseñanza online durante la crisis del COVID-19.

Resum anglès
Chemistry is viewed as a difficult and boring subject by students. We suggest that if we
changed this poor judging in the subject when it is a mandatory discipline, we could increase
the number of students choosing this subject when optional in secondary school and
Professional Studies. This study supports the use of new active methodologies as they increase
student motivation in this subject. This claim is backed by recent papers from Spain and
Europe, as it will be discussed in the State of the Art. To assess the situation, surveys have
been designed to inquiry about the abandonment of Chemistry in Secondary and High School,
Professional Studies. Finally, an appealing virtual class has been designed using ICT to adapt
to COVID-19 crisis.
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Abreviacions:

TAC: Tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement
TIC: Tecnologies de la informació i la comunicació (en anglès ICT: Information and
Communication Technologies)
ABP: Aprenentatge Basat en Problemes (en anglès PBL: Problem Based Learning)
GM o CFGM: Grau Mig (Cicle Formatiu de Grau Mig)
GS o CFGS: Grau Superior (Cicle Formatiu de Grau Superior)
MP: Mòdul Professional
UF: Unitat Formativa
NF: Nucli Formatiu
RA: Resultat d’Aprenentatge
CA: Criteris d’Avaluació
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1. Introducció
Existeix la idea generalitzada entre l’alumnat que la química és poc atractiva. Aquesta
percepció podria no existir i l'assignatura podria connectar molt més amb els i les estudiants, ja
que es troba en la base de molts processos i, tot i tenir fama de difícil, també podria resultar
atractiva i necessària. A aquesta mala percepció de l’assignatura, se li suma el fet que és
optativa en alguns nivells de la secundària i al batxillerat i, per això, part de l’alumnat abandona
prematurament la possibilitat d’estudiar una branca científica. Fins i tot, la llei permet als
estudiants no estudiar l’assignatura de química durant anys i després estudiar una formació en
ciències, on la química és obligatòria. Aquest fet és en detriment de l’alumnat, ja que no ha
rebut les classes anteriors i li pot suposar un gran sobreesforç.
La hipòtesi que defensa el present treball és que si es millora la metodologia amb què
s’ensenya l’assignatura quan és obligatòria, la percepció de la mateixa millorarà. En
conseqüència, si l’alumnat es sent més atret per l’assignatura, l’escollirà en els nivells d’ESO i/o
batxillerat en els que és optativa. I d’aquesta manera, també s'incrementaria l’alumnat de FP de
la branca de química.
Per a entendre la manca de motivació en l’assignatura, el present treball té tres fases ben
diferenciades:
La primera és l’anàlisi de l'estat de l'art de la qüestió. En aquesta secció s’investiga la
documentació més actual que ha estudiat la motivació de l’alumnat en l’assignatura de química
relacionant-la amb la metodologia de les classes. Durant la cerca, s’han identificat altres factors
que allunyen a l’alumnat de l’assignatura i que s’han tingut en compte a la segona part.
En segon lloc, amb la informació obtinguda a l’apartat anterior, s’ha elaborat una sèrie
d’enquestes per l'alumnat i el professorat. Aquests qüestionaris avaluen la percepció de la
química en l’alumnat d’ESO, batxillerat i FP i la relacionen amb 3 punts clau: el fet de fer
pràctiques de laboratori, l’ús de les noves metodologies per part del professorat i el gènere de
l’estudiant.
Donada l’actual crisi sanitària, l’estudi per enquestes es troba aturat i s’ha enfocat la tercera
part del treball en el disseny d’una sèrie d’activitats d’ensenyament-aprenentatge per a la FP
fent ús de noves metodologies, especialment les TAC.
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2. Objectius del treball
1. Descriure l’estat de l’art usant bibliografia que relacioni l’interès en la química i la
metodologia d’ensenyament. Identificar altres factors que afecten a la motivació de
l’alumnat per la química.
Cal assegurar que hi hagi una base sòlida per a afirmar que les noves metodologies poden
influir en la percepció de l’assignatura de química. A més, crear un estat de l’art en la qüestió
pot ser una guia sobre quins altres aspectes d’aquesta assignatura estan allunyant l’alumnat
del seu estudi.

2. Generar un estudi amb eines quantitatives eficaces per avaluar l’interès de l’alumnat
per la química a l’ESO, batxillerat i FP.
L’interès, la motivació,... són paraules difícils d’avaluar. La sensació general que l’alumnat no
vol fer assignatures de ciències, en concret química, s’haurà de basar en un estudi amb eines
quantitatives que permetin documentar aquesta afirmació. S’haurà de desglossar el concepte
de motivació per avaluar realment què és el que no agrada a l’alumnat de la química.

3. Preparar un estudi amb eines quantitatives eficaces per avaluar com afecta l’ús de les
noves metodologies de l’aprenentatge a l’alumnat de l’assignatura de química a l’ESO,
batxillerat i FP.
Les noves metodologies sempre han generat grans expectatives. Quan es va inventar el vídeo
semblava que seria la eina que revolucionaria l’ensenyament: als EU fins i tot es va arribar a
gravar cursos sencers. Avui en dia sabem que un vídeo no pot substituir a una classe. Per això,
s’haurà d’analitzar amb eines quantitatives i un estudi propi si les noves metodologies mostren
millors resultats en l’ensenyament de la química.

4. Crear una classe durant el confinament aplicant de les noves metodologies de
l’ensenyament.
Aquest objectiu ha sorgit durant la creació del treball, ja que la crisi del COVID-19 ha obligat a
modificar substancialment les classes a tots els professors. S’ha volgut fer front a aquesta
circumstància desfavorable explotant les possibilitats de les noves metodologies, en especial
de les TAC.
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3. Estat de l’art
A Catalunya, l’ensenyament de la química comença tímidament a la primària on s’inclou a
l’assignatura de ciències naturals, barrejada amb física, biologia, geologia,... Més endavant, a
la secundària, s’ensenya juntament amb la física de manera obligatòria a 2n i 3r, a 4t d’ESO es
torna optativa. Posteriorment, és també optativa al batxillerat de ciències i tecnologia. L’alumnat
que estudia FP de la branca de química pot accedir a un grau mig després de l’ESO o a grau
superior després d’un GM o del batxillerat.
La càrrega horària de l’assignatura de Física i Química durant l’ESO és la recollida en la graella
1.

1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO

Hores lectives per setmana
Física i
Biologia i
Matemàtiques
Química
Geologia
0
2
3
3
0
4
2
2
4
3 (optativa)
3 (optativa)
4
Graella 1. Hores lectives per semana de les assignatures de
ciències

Tal i com s’aprecia, l’assignatura de ciències amb major càrrega horària són les matemàtiques.
L’assignatura de física i química té una càrrega horària baixa si se la compara amb les
matemàtiques o altres assignatures instrumentals. Especialment crida l’atenció les 2 hores
setmanals del tercer curs. Aquesta manca d’hores pot ser una de les causes que no es facin
més pràctiques de laboratori a l’ESO.
Per a estudiar l’elecció d’FP de la branca de química, s’ha d’avaluar l’apreciació d’aquesta
assignatura quan és obligatòria. Existeixen diversos estudis sobre la valoració de la química a
l’ESO a Espanya. En especial destaquen les enquestes dutes a terme per Solbes al seu estudi
¿Por qué disminuye el alumnado de ciencias? (Solbes, 2011) que senyalen que, de totes les
assignatures de la secundària, la considerada més difícil és Física i Química i és de les que
generen menys interès. Així mateix, l’alumnat senyala que aquesta manca d’interès és deguda,
en primer lloc, al fet de ser una assignatura teòrica sense pràctica i, per tenir classes avorrides i
difícils i, en menor mesura, pel professorat.
Marbà-Tallada, en el seu estudi ¿Qué opinan los estudiantes de las clases de ciencias? Un
estudio transversal de sexto de primaria a cuarto de ESO (Marbà-Tallada, 2010), va enquestar
al voltant de 1000 alumnes d’escoles de Barcelona i va trobar que les actituds favorables
respecte la ciència anaven disminuint durant l’escolarització. Sobretot en el pas de 6è de
primària a 1r i 2n d’ESO. Per tant l’alumnat es sent cada vegada menys motivat en l’assignatura.
Aquesta problemàtica afecta també al nivell de coneixement científic general i, per tant, a la
nostra societat. Espanya es troba per sota la mitjana d’Europea a les proves PISA de ciències
denotant que existeix una disparitat en com s’ensenya aquesta assignatura al nostre país i a la
resta del continent (PISA, 2018) . Aquestes proves es fan a 4t d’ESO, justament abans de
l’època en què l’alumnat podrà escollir els estudis que voldrà fer per primera vegada. En aquest
mateix curs, però, molts alumnes ja no fan cap assignatura de ciències que no sigui
matemàtiques.
A l’estudi de l’agència Europea Eurydice La enseñanza de las ciencias en Europa: políticas
nacionales, prácticas e investigación (Eurydice, 2011) es considera el nivell d’assoliment de
coneixement científic com a un indicador d’equitat. Una guia d’aquest coneixement és el test
PISA, que s’avalua en 6 nivells: si l’alumnat no supera el 2n, es considera que no assoleix les
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destreses bàsiques en ciències. Aquest alumnat té “un coneixement científic tan limitat que
només pot aplicar-lo a les escasses situacions que li resulten familiars. D’altra banda, només és
capaç d’oferir explicacions científiques obvies que es dedueixen explícitament de les
evidències proporcionades.” (OCDE, 2019) Al 2009, els estats de la UE van fixar l’objectiu
d’haver de reduït a menys del 15% els alumnes amb baix rendiment. Aquell any, Espanya
superava aquesta xifra (gràfic 1).
Malauradament, en els anys següents el rendiment en ciències encara ha baixat més. Aquest
descens pot semblar una tendència però la OCDE adverteix que no poden afirmar que així
sigui. Tot i així ens trobem que en l’últim informe PISA (2018) el percentatge d’alumnat amb
baix rendiment és d’un 21%, una xifra molt llunyana de la desitjada.

Espanya

Gràfic 1. Percentatge d’alumnes de 15 anys d’Europa amb baix rendiment en ciències segons l’informe PISA 2009

Es conclou que la situació de les assignatures de ciències, no només de la química, és
desfavorable al nostre país. Per això, el present treball i diversos autors i autores han investigat
la relació de la motivació de l’alumnat amb l’ús de les noves metodologies de l’aprenentatge.
S’han trobat diverses experiències on s’estudiava com afectava l’ús de les noves metodologies
en l’aprenentatge de la química. Per a aquesta part del treball s’ha prioritzat les investigacions
fetes a Espanya, doncs l’escolarització és molt diferent a d’altres països. També s’ha fet servir
només bibliografia a partir del 2000, doncs les tecnologies aplicades al procés de
l’ensenyament han avançat profundament.
Méndez Coca, ha estudiat com variava la motivació en l’assignatura de física i química a 3r
d’ESO segons la metodologia al seu treball Estudio de las motivaciones de los estudiantes de
secundaria de física y química y la influencia de las metodologías de enseñanza en su interés
(Méndez-Coca, 2015). En aquest estudi, es va procedir a fer la mateixa lliçó en 3 grups de
característiques similars a la mateixa escola. Però una classe s’impartia amb metodologia
tradicional, l’altra amb ensenyament cooperatiu i l’última amb ensenyament expositiu usant
eines TIC. Els resultats són molt destacables: els grups que van fer servir la metodologia
cooperativa i TIC van prestar més atenció, es van esforçar més i van tenir major constància. A
més, va créixer moltíssim l’interès per l’assignatura.
Daza Pérez a Experiencias de enseñanza de la química con el apoyo de las TIC (Daza-Pérez,
2009) menciona sobre les TIC: “són eines indispensables en els processos d’ensenyamentaprenentatge de la química perquè permeten desenvolupar activitats que eren impossibles fa
pocs anys”. Aquesta afirmació és encara més evident durant la crisis del COVID-19, ja que les
TIC han estat una eina indispensable pel funcionament i comunicació a les escoles durant la
quarentena.
Altres metodologies que han demostrar tenir bons resultats en el camp de la química són la
flipped classroom i l’ABP. Aquesta última és una manera prou habitual per treballar a la FP,
però molt menys usada a la secundària o al batxillerat. S’han trobat estudis que relacionen l’ús
de l’ABP en química amb el desenvolupament del pensament crític (Villalobos, 2016), en
concret de l’evaluació i autorregulació. En el cas de la flipped classroom, s’ha trobat un estudi
on es mostra com millora els resultats acadèmics de l’alumnat. En especial, i aquest fet és
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interessant en el nostre context, a la franja d’estudiants amb pitjors resultats prèviament
(Cormier, 2018).
Fins i tot, es troba una millora en l’apreciació de la química quan s’incorpora la Història de la
Ciència en el temari, generant en l’alumnat una imatge de la ciència més contextualitzada i
propera a la realitat (Solbes et. Al 2001).
En conclusió, l’estudi de les ciències al nostre país no es troba en un bon moment, però
existeixen eines que ens poden ajudar a transformar la situació. L’ús de les noves
metodologies ha estat provat útil per l’ensenyament de la química. Les millores observades es
troben als resultats acadèmics però sobretot, a la motivació de l’alumnat.
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4. Metodologia de treball i planificació
Les evidències recollides a la bibliografia suggereixen que la manera en què s’ensenya la
química afecta a la motivació dels estudiants. Per tant, es decideix que es necessiten eines
quantitatives per estudiar la relació entre l’alumnat que ha escollit la branca de FP en química i
la metodologia rebuda a la secundària i/o batxillerat. De la mateixa manera, s’ha de conèixer
quina percepció té l’alumnat de l’assignatura quan no l’escull.
Aquest estudi es planteja a través de qüestionaris a l'alumnat i el professorat. Aquestes
enquestes han estat pensades per a diversos centres de secundària i FP d’una ciutat de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona.
Abans de redactar-les, s’ha fet una entrevista a un grup d’estudiants d’FP de la branca de
química sobre les motivacions que els han dut a escollir aquesta branca. Aquesta informació
prèvia, serveix com a eina qualitativa per obtenir una idea aproximada del punt de vista de
l’alumnat. Finalment, també es consulta bibliografia especialitzada en enquestes sobre
motivació a l’adolescència: Sociodiagnóstico del aula. (Moraleda, 1978) i Ideas científicas en la
infancia y la adolescencia. (Driver, R., Guesne, E., i Tiberghien, A. 1989).
La ciutat escollida per a fer l’estudi, té una població en edat escolar prou gran amb al voltant de
32.000 alumnes de 3 a 16 anys i 115 centres educatius (gencat.cat 24/05/2017). I només té un
centre de FP que ensenya cicles de química. Per això es troba que és una bona oportunitat fer
la recerca a aquesta població, ja que l’alumnat que ha escollit aquesta branca es troba
centralitzat.
Les enquestes de FP s’han preparat pel professorat i l’alumnat dels 4 cicles de grau mig i
superior de la branca de química ofertats al centre. Sembla raonable suposar, que l’alumnat
que ha escollit FP de química ha tingut un contacte més positiu amb l’assignatura que d’altres.
Tot i així, a les enquestes existeixen preguntes per determinar el grau de motivació de l’alumnat
amb la química i el curs actual. A les enquestes d’aquest alumnat es pregunta quins estudis
anteriors han fet i a quin institut. Per tant, al conèixer els instituts que més estudiants aporten a
la FP podrem assumir que la metodologia emprada a aquests està tenint uns resultats més
positius que la d’altres centres.
Una vegada analitzades les dades de les enquestes al centre de FP, es podrien revisar les
entrevistes pels centres de secundària i batxillerat que més estudiants han aportat. Aquests
mateixos qüestionaris estan pensats per portar-se a d’altres centres de la mateixa població que
no han aportat tants estudiants a cicles de química.
El disseny original de les enquestes no inclou l’alumnat de 1r ni 2n d’ESO ja que els de primer
no fan l’assignatura de física i química i els de 2n l’estudien per primera vegada. En canvi, sí
que es creen enquestes per 3r d’ESO (l’últim any que l’assignatura és obligatòria) i per 4t d’ESO
(primera vegada que és optativa). Totes les entrevistes tenen en compte aquestes
circumstàncies. També es creen entrevistes per l’alumnat de batxillerat ja que és una altra via
d’entrada als estudis de FP.
Així mateix, es redacten enquestes per l’alumnat de 4t d’ESO i del batxillerat científicotecnològic que no han escollit l’assignatura per conèixer el motiu d’aquesta decisió.
Aquest estudi no es pot dur a terme sense una planificació (graella 2). Ja que l’ordre en què es
preparen i es fan enquestes no és modificable. Es deixa la programació preparada tot i que,
malauradament, no s’ha pogut dur a terme pel confinament.
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Graella 2. Tasques de la investigación en ordre d’execució i segons el curs enquestat

4.1 Enquestes
La informació més important que es pretén obtenir de les enquestes és:




Buscar relacions entre la metodologia emprada pel professorat en les etapes
obligatòries i la motivació per estudiar un cicle de la branca de química.
Obtenir dades numèriques de l’apreciació de la química per part de l’alumnat.
Observar si existeix un biaix de gènere en aquesta assignatura.

Malauradament, la crisis del covid-19 ha fet que es tanquessin tots els centres d’ensenyament
de Catalunya i l’experimentació es troba aturada. Tot i així, a continuació es mostren les
enquestes en l’ordre que s’havia planificat dur a terme. Totes les enquestes han estat
dissenyades en castellà per si hi ha alumnat nouvingut. Les preguntes amb resposta tipus
“molt, bastant, poc, gens” s’han fet amb 4 valors per evitar el biaix del valor central.
En primer lloc, s’ha d’entrevistar el professorat del centre de FP i cap de departament de
química del mateix, per obtenir informació sobre l’ús de noves metodologies als cicles.
L’enquesta dissenyada és la següent (Graella 3. Enquesta a professorat i caps de departament
de FP i ESO). Una vegada acabada l’enquesta, es pot fer una entrevista per obtenir informació
qualitativa sobre la opinió del professorat de les motivacions de l’alumnat.
Aquesta enquesta ha estat dissenyada per a obtenir una “radiografia” de l’ús de les noves
metodologies de l’aprenentatge al centre de FP (i, més endavant, als de secundària i
batxillerat). D’una banda es pregunta sobre l’ús de noves metodologies per part del/la
professor/a en concret (preguntes 1, 2 i 5), sobre l’ús de les mateixes al centre (preguntes 3 i
4). La pregunta 7 és per valorar si el/la professor/a considera que l’alumnat està motivat en
l’aprenentatge de la química. Finalment, la pregunta 6 ha estat pensada per conèixer si es fan
prou pràctiques de laboratori, un dels aspectes que Solbes destacava al seu estudi, on
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afirmava que la primera causa de desmotivació de l’alumnat de 3r i 4t d’ESO era “massa
fórmules i poques pràctiques de laboratori”.
Responde
con una
cruz

1

¿Conoces...?
(puedes elegir más de
uno)

2

¿Los usas en clase?
(puedes elegir más de
uno)

ABP
Flipped classroom
Trabajo cooperativo
Gamificación
TIC
Otros, ¿Cuáles?
Mucho
Bastante
Algunas veces
Nunca

3

¿Tu departamento
favorece la aplicación
de nuevas
metodologías en la
enseñanza?

En caso afirmativo, ¿Cuál/es?
Mucho
Bastante
Muy poco
No

4

¿Tu centro favorece la
aplicación de nuevas
metodologías en la
enseñanza?

5

¿Crees que estos
métodos favorecen el
aprendizaje de la
química?

Mucho
Bastante
Muy poco
No
Mucho
Bastante
Muy poco
No

6

Actualmente, ¿hacéis
prácticas de química?

Muchas
A veces
Casi nunca
Nunca

7

¿Crees que tu
alumnado está
motivado en la
asignatura de
química?

Mucho
Bastante
Muy poco
No
Graella 3. Enquesta a professorat i caps de departament de FP i ESO

En segon lloc s’han de dur a terme les enquestes a l’alumnat de GM i GS dels 4 cursos ofertats
al centre (graella 4. Enquesta a l’alumnat de FP). L’enquesta es pot repartir tant a 1r com a 2n
dels 4 cicles.
En aquesta enquesta, l’objectiu principal és conèixer l’opinió actual sobre la química (preguntes
10 a la 14) i comparar-la amb l’opinió de l’assignatura als cursos anteriors (preguntes 15 a la
17). També es pregunta sobre el perquè de l’elecció del grau actual i si els ha satisfet
(preguntes 8 i 9). Com a totes les enquestes per estudiants, es pregunta sobre la quantitat de
pràctiques al laboratori, en aquest cas es compara les del cicle actual amb les de la secundària
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(preguntes 17 i 18). També es demana sobre la satisfacció amb els estudis actuals ja que
podria ser un motiu de l’alumnat per a sentir-se satisfet o no amb la química (pregunta 9).
També hi ha una primera part al qüestionari per veure quin és el perfil de l’estudiant: es
pregunta sobre quins estudis han realitzat en el passat, actualment i quins preveuen fer
(preguntes 2 a la 7). La pregunta 5 demana el nom de l’escola on van estudiar secundària ja
que, com s’ha mencionat abans, si alguna escola aporta més estudiants a la FP, seria
interessant enquestar el centre per esbrinar les seves “bones pràctiques”.
Finalment, es demana el gènere de l’alumnat, per conèixer si el número de noies va disminuint
en els estudis relacionats amb la química o no. Aquest també és un dels punts que es destaca
en l’estudi de Solbes: la manca de coneixement de dones científiques que han contribuït a la
història de la ciència, fa que l’alumnat percebi la tasca científica com a masculina. Tot i això,
l’estudi mostra que la disminució de les alumnes només s’observa en el batxillerat tecnològic
(34% del total) i, en canvi, al científic les noies eren majoria (65%). Així que es deixa aquesta
pregunta per a fer un estudi de la qüestió en el cas de la FP.

1

Género

2

GM o GS

3

Nombre del ciclo

4

Curso (1º o 2º)
Escribe el nombre de la escuela donde
estudiaste ESO

Femenino
Masculino
Otro

5
6

¿Tienes algún estudio después de la ESO
y antes de la FP actual? ¿Cuál/es?

7

Si vas a seguir estudiando una vez
acabado este ciclo, ¿Qué quieres
estudiar?
Responde
con una
cruz

8

9

Porqué elegiste una FP de la familia de la
química? (puedes elegir más de una)

¿Estás satisfecha/o con tus estudios
actuales?

10 La química es...

11 La química es...

Interés en las ciencias
Interés en la química
Para tener un buen futuro laboral,
estabilidad laboral, etc.
Para ganar dinero
Otros, ¿Cuál/es?
Mucho
Bastante
No Mucho
No
Muy interesante
Interesante
Poco interesante
Nada interesante
Muy útil
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Útil
Poco útil

12 La química es...

13 La química es...

14 La química es...

15 ¿En la secundaria te gustaba la química?

16

17

18

Inútil
Muy divertida
Divertida
Aburrida
Muy aburrida
Muy práctica
Práctica
Teórica
Muy difícil
Muy difícil
Difícil
Fácil
Muy fácil
Sí
No

En tus estudios actuales, ¿te gusta más
la química que en la secundaria?

¿Por qué?
Sí
No

¿En la secundaria hacíais prácticas de
química?

¿Por qué?
Muchas
A veces
Casi nunca

Actualmente, ¿hacéis prácticas de
química?

Nunca
Muchas
A veces
Casi nunca
Nunca
Graella 4. Enquesta a l’alumnat de FP

Com que l’enquesta de FP és central a aquest estudi, els resultats que se n’haguessin obtingut
haurien pogut modificar les enquestes de l’ESO per valorar si cal canviar o afegir algun ítem.
Abans de fer les enquestes a l’alumnat, s’ha de contactar amb el professorat i el/la cap de
departament que hauran de contestar una enquesta igual a la del professorat de FP (Graella 3.
Enquesta a professorat i caps de departament de FP i ESO). Després s’hauran de passar
diferents enquestes a l’alumnat segons el curs (annexos 8.3 al 8.6). Aquestes enquestes no
tenen un ordre necessari per a realitzar-se.
L’enquesta de 3r d’ESO s’ha dissenyat, principalment, per conèixer quina és la percepció de
l’alumnat de l’assignatura de la química (preguntes 5 a la 9) ja que en el moment de fer
l’enquesta, hauran fet al voltant de 2 anys de l’assignatura. També es demana si l’alumnat té la
intenció de seguir estudiant aquesta assignatura l’any vinent (preguntes 2 i 3). Com en
enquestes anteriors, es demana pel gènere de la persona enquestada, si està satisfeta amb els
estudis actuals i si fa pràctiques de laboratori (preguntes 1, 4 i 10).
Com es pot apreciar, les enquestes per a l’alumnat més jove són més simples i curtes que les
enquestes per l’alumnat més gran.
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L’enquesta de 4t d’ESO (annex 8.3) és molt semblant a la de 3r però en aquest cas l’alumnat ja
ha escollit si vol estudiar química. Per tant, en aquesta enquesta es pregunta en passat sobre
aquesta elecció (preguntes 3 a la 5).
En el cas de batxillerat, s’han dissenyat 2 enquestes: una per l’alumnat de batxillerat de
ciències que ha escollit estudiar química (annex 8.5) i una altra per l’alumnat que no (annex
8.4).
L’enquesta té tots els paràmetres generals de les anteriors enquestes: gènere de l’estudiant
(pregunta1), nivell i tipus d’estudis presents i futurs (preguntes 2 a la 6), el perquè d’estudiar un
batxillerat de ciències (pregunta 7) i satisfacció amb els estudis actuals (pregunta 8). També hi
ha el grup de preguntes sobre l’opinió personal sobre la química (preguntes 9 a la 13) i,
finalment, un grup de preguntes per veure si els agrada més la química que a la secundària i
sobre la quantitat de pràctiques que feien a l’ESO i actualment (preguntes 14 a la 17).

4.2 Entrevista qualitativa al professorat
S’ha pogut contactar amb el centre on s’anava a començar l’estudi i s’ha fet una entrevista
qualitativa amb un membre del professorat dels GS. L’entrevista es fa per telèfon per mantenir
la quarantena i és una conversa fluïda.
En aquesta entrevista, el/la professor/a confirma que la procedència de l’alumnat del centre és
local, però també ens indica que una part del mateix prové de Barcelona ja que no han
aconseguit plaça als centres de la seva ciutat.
De la mateixa manera, confirma que l’alumnat té una percepció molt diferent de la química als
cicles en comparació amb l’ESO i el batxillerat per la manca de pràctiques de laboratori en
aquests nivells i també pel fet de no fer avaluació competencial al batxillerat. Expressa també,
que a l’alumnat li agrada fer pràctiques i sobretot treballar amb ABP, per la relació que té amb
el món real.
Un altre fet que destaca és les habilitats pràctiques de l’alumnat que accedeix a grau superior
del grau mig en contrast amb les habilitats per entendre la teoria de l’alumnat que accedeix des
de batxillerat.
Un fet que no sap com explicar és que, tot i fer avaluació competencial, cada any hi ha
alguns/es estudiants que no assoleixen les competències. Com que al centre hi ha llibertat de
càtedra, no pot assegurar que tots els membres del professorat treballin amb metodologies
similars a l’ABP.
Com a metodologies usades al centre a destacar, a més de l’ABP, es fa servir el treball
cooperatiu i les TAC. També comenta que encara alguns membres del professorat fan classes
magistrals de llarga duració i que li sembla que aquestes no capten l’atenció de l’alumnat. Tot i
que el departament de química afavoreix especialment l’ús de les noves metodologies.
Adverteix també, durant l’ensenyament online cal contactar amb l’alumnat (amb
videoconferències, per exemple) i no només corregir exercicis per mantenir el contacte i el
vincle emocional.
Sobre les motivacions de l’alumnat en fer un cicle de la branca de química detecta la búsqueda
d’un bon futur laboral i l’interès per la química. Fins i tot alumnes amb llicenciatures s’han
matriculat al CFGS per aconseguir feina.
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4.3 Entrevista qualitativa a l’alumnat
Prèviament al disseny de les entrevistes es va fer una entrevista qualitativa a l’alumnat d’un
centre diferent al que es pretenia passar les enquestes. Aquest primer contacte va servir per
afegir motivacions a la pregunta: ¿Per què escollir química?
L’alumnat entrevistat va ser el d’un GS de la branca de química. Era un grup amb igual nombre
de nois i noies i amb una opinió homogènia ja que no hi va haver un gran desacord entre ells.
Va ser una conversa curta i no semblava que volguessin allargar-se en la qüestió. Se’ls va
preguntar per què havien escollit una FP de la branca de química, la resposta unànime va ser
que les possibilitats de trobar feina eren molt bones. Se’ls va remarcar específicament el
perquè de la química i seguien valorant el futur laboral (no van mencionar motivació o interès
en el món científic). Respecte al fet de fer pràctiques al laboratori tots senyalaven que al cicle
n’estaven fent les adequades però no a la secundària.
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5. Disseny d’una lliçó amb l’ús de les TAC
Donada la situació actual de confinament, s’ha trobat convenient ampliar el Treball de Final de
Màster amb les innovacions i esforç que requereixen la creació d’una classe 100% online. Les
circumstàncies ambientals desfavorables, sovint són un marc excel·lent per la reflexió i la
innovació i de qualsevol camp humà, entre ells, també el de l’educació.
La societat actual és favorable a l’ensenyament amb l’ús de les TIC (Tecnologies de la
Informació i la Comunicació) ja que són d’ús habitual a la societat actual i futura. A més, les
lliçons complementades amb les eines online afavoreixen a la percepció positiva de l’alumnat,
ja que formen part del seu entorn habitual de xarxes socials, aplicacions i vídeos. Aprofitar les
TAC (Tecnologies per a l’aprenentatge i el Coneixement) acosta la química a la realitat de la
joventut.
Per a aquesta part del treball, es mostrarà l’adaptació de les activitats d’ensenyamentaprenentatge durant el tancament per mitjà de les TAC, principalment. La lliçó preparada és per
l’alumnat de segon any del CFGS (Cicle Formatiu de Grau Superior) de Laboratori d’Anàlisi i de
Control de Qualitat, dins del M3 (Mòdul 3 o Mòdul Professional 3) anàlisi instrumental. Es tracta
d’un repàs de redox (temari ja donat el curs anterior al M2). En concret, aquest NF (nucli
Formatiu) es troba a la UF 1 (Unitat Formativa) mètodes elèctrics i la càrrega horària total és de
4 hores. Les indicacions extraoficials són que, tot i ser una classe de repàs d’un tema donat al
primer curs, no es pot donar per ja entès. És a dir, la classe haurà de servir tant per l’alumnat
que ho recorda bé com el que no. Per tant, el repte ha estat dissenyar tant pels estudiants que
ja van superar aquesta part sense problemes i ho recorden, com pels que presenten majors
dificultats.
5.1 Programació didàctica de la lliçó
A continuació, es detalla la programació didàctica de la lliçó per a contextualitzar-la al cicle.
Mòdul professional (MP) MP03 – Anàlisi Instrumental
Cicle formatiu
CFGS Laboratori d’anàlisi i control de qualitat
Família professional
Química
Durada mínima
132 hores
HLLD
0 hores
Durada total 132 hores

La lliçó preparada forma part del grau superior de Laboratori d’Anàlisi i Control de Qualitat, dins
de M3: Anàlisi instrumental, tal i com s’observa a la graella. Dins de l’UF1: mètodes elèctrics al
NF1: Mètodes electroquímics, continguts conceptuals. A la graella següent es veu la
distribució horària, els NF (Nuclis Formatius) i les HLLD (Hores de Lliure Disposició).
MP03 – Anàlisi instrumental
UF
UF2

NF

Títol de la unitat formativa o mòdul formatiu

H. mín o
de NF

HLLD

Hores
totals

Setmana
inici

Setmana
final

Mètodes òptics

42

0

42

1a

10a

0

40

11a

20a

NF1 Mètodes òptics. Continguts conceptuals.

16

NF2 Tècniques espectroscòpiques i no espectroscòpiques. 10
Continguts procedimentals i aplicació de continguts
conceptuals.
Problemes
NF3 Tècniques espectroscòpiques i no espectroscòpiques. 16
Continguts procedimentals. Aplicació de continguts
conceptuals i
procedimentals. Pràctiques.
UF3

Mètodes de separació
NF1 Mètodes de separació. Continguts
conceptuals.

40
16
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NF2 Mètodes de separació. Continguts procedimentals i 10
aplicació de continguts conceptuals. Problemes.
NF3 Mètodes de separació. Continguts
14
procedimentals. Aplicació de continguts conceptuals i
procedimentals. Pràctiques.
UF1

Mètodes elèctrics

50

NF1 Mètodes electroquímics. Continguts conceptuals.

0

50

21a

33a

16

NF2 Tècniques electroanalítiques. Continguts
10
procedimentals i aplicació de continguts conceptuals.
Problemes.
NF3 Tècniques electroanalítiques. Continguts
24
procedimentals. Aplicació de continguts conceptuals i
procedimentals.. Pràctiques.
Total

132
En blau s’ha senyalat la lliçó preparada

Aquest mòdul té continguts teòrics i pràctics, això fa que les estratègies metodològiques i
d’organització del mòdul professional tinguin un objectiu comú: que l’alumnat conegui i
sàpiga treballar correctament amb els diferents instruments analítics que es trobarà en el
centre de treball. Per aquest motiu les metodologies emprades es basen en aprendre, no
només el funcionament i manteniment dels instruments si no també, el per què dels
procediments que es fan servir i dels resultats obtinguts, a més del tractament de dades
per arribar a les conclusions pertinents. És per això que, durant el confinament, les tasques
dissenyades han volgut mantenir la feina per competències instrumentals.
El MP està organitzat en 3 UFs, cada unitat formativa està dividida en NFs, els quals s’han
dividit de manera que al primer es treballen els continguts conceptuals, al segon es treballa
el procediments i s’apliquen els continguts conceptuals i per últim, al darrer nucli formatiu
es detallen les pràctiques on s’han d’aplicar tant els continguts conceptuals com el
procedimentals. A tots els NFs es valorarà les actituds dels alumnes i tots tenen associats
instruments d’avaluació per comprovar fins a quin punt els alumnes han assolit els
resultats d’aprenentatge (RA).
Les unitats formatives es realitzen de forma seqüencial i en el següent ordre: UF2, UF3 i
UF1. Aquest ordre ve motivat pel fet de que el mòdul d’Assajos Biotecnològics es duu a
terme paral·lelament al d’Anàlisi instrumental durant tot el curs i les primeres pràctiques a
desenvolupar en aquest mòdul són les que han de fer servir mètodes òptics, per tant es
comença amb la UF, continua amb la UF3 i, finalment, la UF1 (moment en què va
començar el confinament). D’aquesta manera, en el moment de treballar Biotecnologia ja
s’ha introduït l’electroforesi i a la UF3 d’aquest mòdul s’explica la resta de mètodes de
separació.
La relació de RA’s de la UF1 és:
RA1

1. Selecciona les tècniques d'electroanàlisi relacionant aquestes amb els paràmetres i rang que s'ha
de mesurar.

RA2

2. Prepara equips d'electroanàlisi, materials, mostres i reactius relacionant-los amb els paràmetres
que cal mesurar.

RA3

3. Analitza mostres aplicant tècniques d'electroanàlisi

RA4

4. Interpreta els resultats de l'electroanàlisi, comparant els valors obtinguts amb la normativa
aplicable o altres criteris establerts

UF1

En blau s’ha senyalat les RA de la lliçó preparada
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En el cas de la lliçó en què es centra aquest treball, que es troba al NF1, només conté el RA1
amb els següents CA (Criteris d’Avaluació):





Analitza els diferents mètodes i tècniques electroquímiques.
Valora les característiques de l'anàlisi requerit d'acord a les exigències de qualitat.
Estableix el rang de l'anàlisi segons els criteris requerits.
Defineix els paràmetres que cal mesurar en l'anàlisi en funció dels equips
d'electroanàlisi seleccionats.
Valora els condicionants de la mostra per seleccionar la tècnica.
Consulta documentació tècnica per seleccionar el mètode i la tècnica més adient.
Estableix els temps i recursos necessaris per a cada etapa analítica segons la tècnica
seleccionada.
Identifica els riscos inherents al mètode de treball i tècnica d'electroanàlisi
seleccionada.






I els següents continguts (s’ha subratllat el que forma part de la classe en qüestió):


Mètodes electroquímics. Lleis electroquímiques. Piles galvàniques i electroquímiques.
Potencial d’elèctrodes.
Tècniques electroanalítiques. Potenciometria (elèctrodes de referència i indicadors).
Voltametria. Polarografia. Electrogravimetria. Conductimetria.
Paràmetres que intervenen en les analítiques electroquímiques. Precisió, error,
sensibilitat, límit de detecció, interval de linealitat, selectivitat.
Factors que condicionen la selecció de la tècnica d’electroanàlisi.
Reconeixement i valoració de la iniciativa en la selecció del tipus d’anàlisi.






A Continuació la planificació d’activitats d’ensenyament – aprenentatge com a assignatura
presencial, més endavant es veurà la modificació aplicada pel tancament.
c) Activitats d’ensenyament-aprenentatge UF1
NF1.- Mètodes electroquímics. Continguts conceptuals. (16 h)
Activitats d'Ensenyament i Aprenentatge
A1.1

BPL1.- Mètodes electroquímics
16 h
Qüestionari inicial
Classes teòriques
-Recerca de la informació.
-Interpretació i anàlisi de la documentació.
-Realització del document word i power-point
-Exposició als companys

Avaluació
RA

Cont.

CA

Instruments d’Avaluació

1

1.1,1.2,
1.3, 1.4
2.1,2.4,2.5
2.6
3.3,3.4,3.5
3.6

1.1
1.3
1.6
2.1
3.6
Tots

Qüestionari inicial. (Qi)
Qüestionari formatiu ABP (Qf)
Nota del ABP. Graella de correcció (G1)
Examen final de la UF (Ef)
Participació en els fòrums de la UF (F1)

En blau s’ha senyalat la lliçó preparada

L’avaluació del mòdul es duu a terme de la següent manera:
QMP = (0,4 QUF1+ 0,3 QUF2+ 0,3 QUF3 )

QMP: qualificació del mòdul
QUF1: qualificació de la unitat 1
QUF2: qualificació de la unitat 2
QUF3: qualificació de la unitat 3

La nota de cada UF s’obté amb la mateixa fórmula:
QUF1,2 i 3 = 0,25 QRA1 + 0,15 QRA2+ 0,20 QRA3 + 0,40 QRA4

QUF1,2 i 3: qualificació de la unitat formativa
corresponent (1, 2 o 3)
QRA1: qualificació del resultat d’aprenentatge 1
QRA2: qualificació del resultat d’aprenentatge 2
QRA3: qualificació del resultat d’aprenentatge 3
QRA4: qualificació del resultat d’aprenentatge 4
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I l’avaluació segueix el següent esquema:
NF 1,2,3 NF 1,3
NF 1
NF 1,2,3
Examen Treball Av. inicial Av. ABP
final
ABP

NF 3
Exàmen pràctic

NF 3
Llibreta

NF 1, 2, 3
Fòrum

Ef

G1

Qi

Qf

G2:

LL1

F1

QRA1

55%

20%

10%

15%

0%

0%

QRA2

20%

10%

10%

50%

10%

10%

20%

60%

10%

20%

10%

30%

QRA3
QRA4

10%

20%

10%

En taronja s’ha senyalat la part de l’avaluació
duta a terme

Els instruments d’avaluació emprats són:
Id.
Qi
Qf
Ef
G1
G2
LL1
F1

Descripció dels instruments d’avaluació
Avaluació inicial d’idees prèvies
Qüestionari espectrofotometria UV- visible, IR, AA, refractometria, polarimetria
Examen final. Aprofundiment de coneixement de les tècniques, problemes i teoria.
Nota ABP. Graella avaluació, correcció segons graelles d’autoavaluació individual i
grupal
Examen pràctic
Prova escrita del diari de laboratori
Participació activa als Fòrums, actitud, faltes, retards
En taronja s’ha senyalat la part de l’avaluació
duta a terme

5.2 Adaptació amb l’ús de les TAC
Fins ara s’ha mostrat la programació per a la classe presencial, a continuació es mostra
l’adaptació dissenyada per convertir la classe en una sèrie de microlliçons que es poguessin
dur a terme autònomament sense la intervenció de la professora.
5.2.1 Justificació del disseny
Les activitats d’ensenyament-aprenentatge s’han dissenyat amb 7 microlliçons ben
diferenciades, molt estructurades, acolorides i ordenades cronològicament en un padlet que es
pot visitar online (imatge 1):

Imatge 1. Presentació de la lliçó al Padlet

S’ha separat la lliçó en “parts” ben diferenciades per afavorir l’aprenentatge autònom i que
s’assoleixin petites fites constantment, fet que és més motivador que una lliçó de 4 hores en
bloc. L’alumnat té així llibertat per organitzar la temporalització de les tasques. Les microlliçons
són:
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0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Presentació professora i funcionament classe
Repàs del número d’oxidació i valència
Introducció a redox
Igualar equacions redox
Valoracions redox
Piles i electròlisi
Potencial estàndard de la pila, Equació de Nerst, llei de Faraday per l’electròlisi

El fet de dividir en microlliçons té altres avantatges com són que l’alumnat sap clarament en
quin moment es troba de la lliçó, pot repassar amb atenció els temes que té més fluixos i, en
canvi, anar més ràpid a la resta, etc... És a dir, s’ha buscat afavorit l’autonomia i la motivació, ja
que no tindran a la professora davant i, a més, és un repàs.
Una altra motivació per dissenyar la classe d’aquesta manera, ha estat el desig d’aprendre de
la professora: totes les tècniques usades li eren completament desconegudes. Cada nova lliçó
que redactava, era una lliçó per a ella mateixa. Ha hagut de qüestionar-se constantment, ja que
no només es tractava del què anava a explicar, també importava el com.

5.2.2 Activitats d’ensenyament-aprenentatge en profunditat:

0. Presentació professora i funcionament classe
La primera tasca ha d’explicar clarament què s’espera de
l’alumnat, com se l’avaluarà, com poden contactar la
professora per dubtes, el temps de dedicació al repàs i les
dates en què s’espera que acabin la lliçó. S’ha afegit un
petit vídeo de presentació de la professora per humanitzar
la tasca. En aquest vídeo, a més de presentar el Padlet es
fa una presentació ràpida de la professora, els seus
estudis, la seva experiència, etc...

Imatge 2. Captura de pantalla del vídeo de la
presentació

A nivell pedagògic, conèixer les normes de funcionament
d’una classe és clau per a permetre que l’alumnat es centri només en la tasca educativa, ja que
sap en tot moment què fa i per què. De nou és una estratègia en favor de la motivació de
l’alumnat, la transparència i claredat.

1. Repàs del número d’oxidació i valència
Abans de començar amb les microlliçons, es prepara un
repàs dels coneixements previs necessaris. Aquests
conceptes poden ser molt obvis per una part de
l’alumnat, tot i així, aquesta part de la teoria no està
exempta de subtilitats o temes que s’han de saber de
memòria. Per exemple, és molt fàcil oblidar els diferents
números d’oxidació que pot tenir el carboni en les
molècules orgàniques o el número d’oxidació 0 pels
elements en estat metàl·lic.
Per això s’ha optat per crear un test d’autoavaluació
(T.1) que serà avaluat per a aquesta tasca. A la imatge
3 es poden veure 2 preguntes (el test sencer està penjat
Imatge 3. Test d’autoavaluació fet amb
a l’annex 8.1). El motiu de l’elecció del format és per
Google Forms: dues preguntes de conceptes
motivar a l’alumnat a qüestionar-se sobre els seus propis
fàcils però que tenen subtilitats i han de
coneixements. Ja que, a diferència d’un resum o una
pensar-se bé.
lliçó, els tests obliguen a enfrontar a la persona que els
fa, amb els seus propis dubtes i escollir una única solució. D’aquesta manera, l’estudiant posa
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atenció sobre els punts dubtosos o en els que s’ha
equivocat. És per això que el test inclou una explicació
per a les respostes incorrectes (imatge 4 i annex 8.2) i,
de vegades, també de les correctes. Aquest punt és
essencial
en
una
lliçó
dissenyada
per
l’autoaprenentatge: la nota obtinguda al test pot ser que
xocant per l’alumnat i ha de saber per què no ha tret la
nota esperada en un suposat “test de repàs”.
En segon lloc a aquesta microlliçó, hi ha un resum dels
punts tractats al test. Si l’alumnat veu que el test li ha
resultat difícil o ha tret mala nota, autònomament hauria
de repassar el resum i reintentar el test.

Imatge 4. Test d’autoavaluació fet amb
Google Forms: ajuda per una pregunta
incorrecta.

Tant el test d’autoavaluació com el resum són activitats d’ensenyament-aprenentatge pensades
per fomentar l’autonomia i l’autoavaluació de l’alumnat.

2. Introducció a redox

Imatge 5. Captura de pantalla de l’animació feta amb
Animaker









Aquesta microlliçó és la més curta de totes,
només compta amb un vídeo d’animació curt
amb l’explicació teòrica bàsica del que
significa una reacció redox. El motiu d’escollir
una animació per a aquesta microlliçó és una
percepció personal de la professora: les
reaccions redox són conceptualment simples
però la nomenclatura pot fer-les molt
confoses. Per això s’han descartat altres
tècniques en favor de l’animació ja que ha
permès l’ús de les següents estratègies per
ajudar a l’alumnat:

La paraula redox sempre té els mateixos colors a red (reducció) i a ox (oxidació),
aquests colors es repeteixen en els elements que s’oxiden i redueixen.
Per entendre que perdre electrons significa augmentar el número d’oxidació, s’anima el
número d’oxidació que puja per la pantalla. L’estratègia inversa es fa servir amb la
reducció.
Els electrons animats mostren quin element els perd i quin els guanya, fins i tot quan
només hi ha paraules (reductor i oxidant).
L’última imatge de l’animació és un text resum de tot l’explicat amb anterioritat per a
aquells estudiants que així ho entenen millor.
L’animació té altres avantatges pròpies com són ser colorida, atractiva i molt clara per
expressar conceptes.
L’humor per alleugerir una lliçó de només teoria (imatge 5).
Música, per mantenir l’atenció i l’interès afegint dinamisme.

3. Igualar equacions redox
Per poder resoldre qualsevol tasca que inclogui
una reacció química de tipus redox, l’alumnat
haurà de saber igualar-les. No és una tasca difícil
però cal que s’hagin entès els conceptes
anteriors i que es segueixi un ordre estricte. Com
que aquest tema inclou moltes subtileses, s’ha
optat per fer un vídeo amb una petita imatge de
la professora i la pissarra (presentació de Power
Point) en gran. Cada petit pas ha estat explicat

Imatge 6. Captura de pantalla del vídeo amb la presentació
de Power Point animada i gravada amb la imatge de la
professora amb Screen-o-matic .
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amb detall i s’ha escollit un exemple complex que comportava fer tots els passos.
A aquesta presentació (i en tota la resta de microlliçons) s’ha mantingut els colors usats a
l’animació de la microlliçó 2 per la reducció i oxidació. D’aquesta manera s’ajuda a l’alumnat a
copçar intuïtivament aquests dos conceptes. Aquest ús dels colors per indicar idees també s’ha
explotat en els colors del fons de la diapositiva. Segons el fons
es tractava d’un apartat o un altre del tema: explicació general
en turquesa, els 5 passos en groc i en lila quan és en estat
bàsic.
Per donar material de suport a l’alumnat, s’ha penjat la
presentació en versió pdf per si els calgués per estudiar sense
haver de recórrer de nou al vídeo. També s’ha creat un pòster
(imatge 7) amb un resum dels passos claus. Aquesta informació
es podria haver donat amb un simple text, però s’ha buscat que
la majoria de materials fossin molt atractius i cuidats per
incentivar a l’alumnat a fer-los servir.
Finalment s’han penjat 10 exercicis (E.1), ja que aquest tema
requereix pràctica. Es considera que l’alumnat ha de ser
autònom per veure si necessita fer-los tots o no. També s’han
posat les solucions per a que puguin comprovar si els resultats
són correctes.

Imatge x. Pòster creat amb Canva

Imatge 7. Pòster creat amb Canva

4. Valoracions redox
A partir d’aquesta microlliçó, les activitats d’ensenyamentaprenentatge són més properes a la pràctica. El temari s’allunya
de la teoria pura per acostar-se a la feina de laboratori. Com que
l’alumnat d’aquest cicle està avesat a fer valoracions al
laboratori, aquesta microlliçó s’ha presentat directament amb un
exercici (E. 2). De la mateixa manera que a classe reben un
escrit amb les pràctiques abans d’entrar al laboratori i han de
calcular després els resultats.
La tècnica emprada en aquest cas és la de la gravació del full on
s’escriu el problema en vertical i editar el vídeo resultant
Resol l'exercici següent:
accelerant-lo, afegint àudio, música, fotografies, etc...
L’elecció d’aquesta tècnica ha estat per aportar claredat a
Es valoren 50 ml d’una dissolució de FeSO4
l’explicació. Ja que resulta molt més complicat veure
acidulada amb H2SO4 amb 30 ml de KMnO4 0,25
M.
operacions llargues i haver d’interpretar què s’ha fet abans i
Quina serà la concentració del FeSO4 si el MnO4després. En canvi, els nostres cervells estan millor preparats
passa a Mn+2? PISTA: si el Mn passa de valència +7 a
per veure desenvolupar un concepte mentre algú altre
+2 vol dir que es redueix, per tant el ferro només pot
l’escriu. En especial, aquest exercici incloïa factors de
oxidar-se.
conversió llargs i igualacions redox. Que són operacions
molt més fàcils d’assimilar si es veu el procés.
Imatge 8. Exercici 2 (E.2)

En aquest vídeo, com a la resta, s’ha buscat
la claredat conceptual i l’atractiu estètic.
També s’ha deixat l’exercici resolt en format
pdf per si l’alumnat ho preferís.

Imatge 9. Vídeo amb la solució a l’E.2,
creat amb la tècnica de gravació vertical.
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5. Piles i electròlisi
6. Potencial estàndar de la pila, Equació de Nerst, llei de Faraday per l’electròlisi
Les dues últimes microlliçons s’han creat amb la mateixa tècnica que la microlliçó 3: es grava la
pantalla de l’ordinador amb una presentació de Power Point i, alhora es veu la imatge gravada
de la professora en petit. Existeixen altres maneres de fer la lliçó amb Power Point: per
exemple, gravar la presentació amb veu només. Però
afegint la imatge de la professora es dóna un toc
humà i, a més, permet tenir gestualitat. En aquestes
presentacions també s’han inclòs unes petites
animacions fetes amb el mateix Power Point.
La teoria presentada en aquestes dues lliçons és la
més propera a la pràctica de l’alumnat i els servirà per
resoldre els últims exercicis del tema (E. 3). Aquests
problemes es pengen sense solucions per donar
temps
a
l’alumnat
a
intentar
resoldre’ls
autònomament, cooperativament o escriure els
dubtes al fòrum corresponent. Passada una setmana
es pengen les solucions.

Imatge 10. Captura de pantalla del vídeo amb la
presentació de Power Point animada i gravada amb
la imatge de la professora amb Screen-o-matic .

5.2.3 TAC usades
Les TAC són el conjunt d’eines i recursos utilitzats per comunicar-se, i per crear, difondre,
emmagatzemar i gestionar informació aplicats a l’educació. Aquestes tecnologies inclouen els
ordinadors, l’Internet, les tecnologies de transmissió (ràdio i televisió), telèfons... En el cas del
repàs de redox abans explicat, cal destacar que totes aquestes eines o tècniques eren
desconegudes per l’autora del present treball que ha hagut d’imaginar les classes, adaptar-les
a l’educació online i aprendre a usar aquestes tecnologies. Aquest procés ha estat un gran
aprenentatge i ha requerit molta planificació i temps: la creació de cada microlliçó ha suposat al
voltant de 8 hores.

5.2.3.1 Eines
Les següents eines s’han fet servir pel disseny de la lliçó:
Padlet:
La classe sencera amb totes les microlliçons s’ha organitzat en un Padlet, ja que té una
estètica molt clara i atractiva. Al no poder estar presencialment la professora per explicar els
passos, s’han creat les tasques en un fris cronològic. Altres avantatges d’aquesta plataforma
són que permet els comentaris dels alumnes, no dóna problemes per obrir-la en aparells mòvils
o diferents ordinadors. Un fet important que va declinar al seu ús va ser que podia ser
compartida sense haver de demanar accés al Moodle de l’escola. Així que s’ha pogut crear
lliurement i compartir amb facilitat (enviant un sol link).
Youtube:
És una plataforma gratuïta que permet a l’usuari registrat penjar vídeos i compartir-los
fàcilment. S’han penjat tots els arxius de vídeo a Youtube ja que no dóna problemes de
reproducció en diferents dispositius ni amb poca connexió a internet. Com que la visualització
dels vídeos era essencial a les microlliçons, la plataforma escollida havia de ser universal. A
més, els vídeos es podien pujar dins del Padlet i reproduir-se allà directament.
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Animaker:
Web per crear animacions, amb aquesta eina s’ha fet el vídeo introductori a la Redox de la
microlliçó 2. S’ha escollit aquesta plataforma per animar ja que té una versió gratuïta per
usuaris registrats que ha resultat molt intuïtiva. El sistema d’animació és prou senzill i permet
afegir veus, música i efectes.
Editor genèric de vídeos de Windows:
És un editor de vídeo molt simple i intuïtiu. Permet accelerar vídeos, tallar-los, afegir diferents
gravacions o imatges, ... És una eina imprescindible si es fan classes online gravades, ja que
permet per arreglar errors, accelerar escenes, gravar àudio a sobre, ... Aquest programa s’ha
usat especialment a la microlliçó 4.
Presentació de Power Point gravada amb Screen-o-matic:
Es prepara una lliçó amb Power Point, que serà la major part de la pantalla i es grava amb una
eina gratuïta pels usuaris anomenada Screen-o-matic. Aquesta permet afegir la càmera del PC
a la imatge així que veiem la presentació i la professora simultàniament. S’ha escollit Screen-omatic per sobre d’altres tecnologies similars ja que en comparació ha ofert algunes avantatges:
la més important és que permet moure la petita pantalla que mostra la professora durant la
gravació. Així que si aquesta pantalla es solapa amb algun element de l’animació es pot moure
fàcilment. Una altra avantatge és que permet destacar el cursor. Amb aquesta eina s’han creat
les microlliçons 3,5 i 6.
Canva:
És una eina molt popular en la actualitat. Serveix per editar imatges online de manera gratuïta
pels usuaris. És una plataforma molt intuïtiva que permet crear ràpidament pòsters basats en
plantilles. Com a usuari gratuït també es poden descarregar les imatges creades en alguns
formats. Amb aquesta eina s’ha fet el pòster per igualar redox.
Google Forms:
Programa gratuït de la plataforma Google per a fer tests online. Amb aquesta eina s’ha
preparat el test d’autoavaluació inicial de la microlliçó 1. Permet guardar les dades de les
respostes de l’alumnat, mostrar correccions, escollir entre diferents tipus de respostes, ...
Tableta d’escriptura:
S’ha adquirit una tableta per escriure sobre ella, aquesta converteix el traç en dibuix vectorial.
S’ha fet servir per resoldre dubtes i per resoldre els exercicis finals. Ofereix l’avantatge de
poder escriure com en un foli o pissarra i crear un document digital directament. És
especialment còmoda per escriure reaccions químiques, càlculs matemàtics, etc... Ja que si es
volguessin escriure amb un editor simple de textos com el Word, es trigaria moltíssim més i
donaria errors de format.

5.2.3.2 Tècniques:
La següent tècnica s’ha fet servir pel disseny de la lliçó:
Gravació vertical:
És una tècnica en la qual es situa la càmera (mòbil) en una estructura elevada sobre el què
s’escriu per gravar com s’escriu. És una tècnica àmpliament usada en altres vídeos pedagògics
que té el gran avantatge de mostrar el que s’escriu en ordre d’escriptura. A la imatge es pot
veure la ma escrivint, afegit als dibuixos i l’escriptura manual donen un aspecte més rústic que
les animacions digitals. Per mantenir l’atenció de l’espectador, els vídeos s’editen per accelerar
la velocitat de la gravació, s’afegeixen imatges, àudio i música. Aquesta edició del vídeo final
s’ha fet amb l’editor genèric de Windows.
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5.2.4 Temporalització:
Aquesta introducció a la UF1: mètodes electrolítics es troba just en acabar la UF3. Al calendari,
aquest moment corresponia a retorn de Setmana Santa. La lliçó de repàs havia de dur-se a
terme en 4 hores durant una setmana. Per a facilitar la tasca de l’alumnat es va crear una
programació orientativa (graella. 7). La temporalització ha estat pensada per als estudiants que
tenen dificultats amb el tema, és probable que les activitats es puguin realitzar en menys
temps.

Graella. 7 Temporalització orientativa de l’activitat per l’alumnat

5.2.5 Activitats avaluatives:
Com ja s’ha mencionat prèviament, l’objectiu principal d’aquest repàs era permetre l’autonomia
de l’alumnat. Així que la majoria de l’avaluació és en forma d’autoavaluació, a més, es tracta
d’una lliçó de repàs i no és necessari que es facin totes les microlliçons fins al final.
El professorat ha decidit avaluar aquesta lliçó amb la nota del test inicial i amb l’ajut als
companys resolent dubtes als fòrums específics, per acabar d’arrodonir-la.
L’alumnat rep un feedback amb correccions del Test 1, cada pregunta encertada o equivocada
té un comentari. En el cas dels exercicis 1 i 2 tenen la correcció ja penjada per a ser autònoms
en la manera de fer-los i avaluar si han fet bé la tasca.
En el cas de l’exercici 3, no es donen les solucions immediatament, sinó que es pengen una
setmana més tard per donar temps a l’alumnat a fer-los de manera individual o
cooperativament. Aquests exercicis són els més semblants a la pràctica real i s’ha volgut donar
importància a la seva resolució sense l’ajuda d’un solucionari.

5.2.6 Entrevista qualitativa a l’alumnat:
Una vegada acabat el curs, s’ha preguntat per mail a l’alumnat què els havia semblat el repàs.
Se’ls ha recordat que era una informació que no afectava a les seves notes i que només servia
per avaluar si la tasca feta havia estat ben acceptada o no.
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L’alumnat no presenta queixes del Padlet ni de l’organització. Comenten que van fer les
microlliçons i els exercicis que consideraven necessaris per repassar. Comenten que el temari
està ben organitzat i és esclaridor. Fins i tot algun alumne comenta que nota l’esforç fet per la
professora.

5.3 Adaptació de tota la UF al confinament
La lliçó que s’ha desenvolupat anteriorment, formava part de la Unitat Formativa 1 (mètodes
elèctrics), que era l’última UF del mòdul 3 (anàlisi instrumental) abans d’acabar el segon curs
del Cicle de Grau Superior de Laboratori d’Anàlisi i Control de Qualitat. Però just abans de
començar la UF1 es va declarar el confinament. Per això les activitats d’ensenyamentaprenentatge es van haver de repensar, entre elles la lliçó que s’acaba de presentar en
profunditat. En aquest apartat es farà un compendi de la resta d’adaptacions que es van dur a
terme per acabar el curs i poder acabar els 3 Nuclis Formatius (NF) restants. L’objectiu de les
adaptacions va ser mantenir els resultats d’aprenentatge (RA) i, si calia, adaptar els
instruments d’avaluació. També s’ha de tenir el factor temps: el confinament va ser una
sorpresa per al professorat i les adaptacions del trimestre sencer es van haver de preparar
en poques setmanes.

5.3.1 Programació didàctica de la UF1
La UF1 està dividida en els següents NF:




NF1: Mètodes electroquímics. Continguts conceptuals. (16 h)
NF2: Tècniques electroanalítiques. Continguts procedimentals i aplicació de
continguts conceptuals. Problemes. (10 h)
NF3: Tècniques electroanalítiques. Continguts procedimentals. Aplicació de
continguts conceptuals i procedimentals. Pràctiques. (24 h)

En el cas dels NF 1 i 2, al ser continguts teòrics i problemes, les classes i avaluació es van
poder dur a terme sense grans adaptacions. Si l’ensenyament hagués estat presencial, s’hauria
basat en fer la part teòrica a classe i donar uns exercicis a resoldre a través de la plataforma
Moodle. Així que, excepte el repàs Redox, que va ser dissenyat per fer un ús en profunditat de
les TAC, la resta del NF1 s’ha dut a terme amb classes via videoconferència i els problemes del
NF2 a través del Moodle, com s’anaven a fer en l’ensenyament presencial.

5.3.2 Adaptació del NF3
L’adaptació del NF3, a diferència dels NF1 i NF2, ha estat un repte, ja que es tracta de les
pràctiques de laboratori. És el NF amb més pes horari i que inclou tots els RA.
Els RA a avaluar d’aquest NF són:





RA1:
Selecciona les tècniques d'electroanàlisi relacionant aquestes amb els
paràmetres i rang que s'ha de mesurar.
RA2: Prepara equips d'electroanàlisi, materials, mostres i reactius relacionant-los amb
els paràmetres que cal mesurar.
RA3: Analitza mostres aplicant tècniques d'electroanàlisi.
RA4: Interpreta els resultats de l'electroanàlisi, comparant els valors obtinguts amb la
normativa aplicable o altres criteris establerts.

I cada RA té associats uns criteris d’avaluació que són els següents (s’han subratllats els CA
més pràctics i, per tant, els més difícils d’avaluar online):
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Criteris d’avaluació:
RA1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Analitza els diferents mètodes i tècniques electroquímiques.
Valora les característiques de l'anàlisi requerit d'acord a les exigències de qualitat.
Estableix el rang de l'anàlisi segons els criteris requerits.
Defineix els paràmetres que cal mesurar en l'anàlisi en funció dels equips
d'electroanàlisi seleccionats.
Valora els condicionants de la mostra per seleccionar la tècnica.
Consulta documentació tècnica per seleccionar el mètode i la tècnica més adient.
Estableix els temps i recursos necessaris per a cada etapa analítica segons la
tècnica seleccionada.
Identifica els riscos inherents al mètode de treball i tècnica d'electroanàlisi
seleccionada.

RA2

1. Identifica els components dels equips d'electroanàlisi relacionant-los amb seu
funcionament.
2. Comprova el correcte funcionament de l'equip d'electroanàlisi, adaptant-lo a l'analit.
3. Comprova el calibratge de l'equip d'electroanàlisi valorant la incertesa associada a
la mesura.
4. Selecciona els accessoris en funció de l'anàlisi.
5. Selecciona els reactius tenint en compte les propietats i qualitat requerida per
l'anàlisi.
6. Pesa els reactius amb la precisió requerida segons el tipus d'anàlisi.
7. Utilitza els patrons adequats tenint en compte la seva qualitat i les reaccions que
impliquen.
8. Tracta les mostres per prevenir o minimitzar possibles interferències.
9. Aplica les mesures de seguretat en la neteja, funcionament i manteniment bàsic
dels equips d'electroanàlisi.
10. Identifica les fitxes de seguretat dels reactius per conèixer la utilització, propietats i
perillositat dels mateixos.

RA3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

RA4

1. Calcula l’error i les incerteses especificant-les, identificant les seves fonts i
quantificant-les.
2. Aplica criteris d'acceptació i rebuig de dades sospitoses.
3. Utilitza fulls de càlcul o altres programes informàtics de tractament de dades per a
l'obtenció del resultat.
4. Utilitza correctament taules de diverses constants i paràmetres químics de
substàncies.
5. Identifica els valors de referència segons l'analit analitzat.
6. Relaciona la incertesa dels resultats amb la qualitat del procés analític.
7. Analitza les causes que expliquen els errors detectats després de l'avaluació dels
resultats.
8. Consulta la normativa aplicable a la substància.
9. Registra les dades i els resultats obtinguts, analitzant-los i redactant l’informe tècnic
de la forma establerta.

Consulta el procediment normalitzat de treball per la realització de l'anàlisi.
Analitza el nombre de mostres adient.
Segueix la seqüència correcta de realització de l'anàlisi.
Utilitza les unitats de mesura correctes en realitzar la lectura de l'instrument.
Utilitza blancs per corregir els errors sistemàtics.
Indica les lleis que regeixen cada tipus d'anàlisi.
Deixa l'equip net i en condicions d'ús desprès de l'anàlisi.
Separa els residus generats, segons les seves característiques, per a la seva
gestió posterior.
9. Aplica les normes de prevenció de riscos laborals i protecció ambiental en la
realització de l’anàlisi.
10. Detecta i corregeix les anomalies i interferències en el desenvolupament del
procés.
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Com que es tracta d’alumnat que està a punt d’acabar el cicle, el professorat ja té
coneixements de com treballen els i les estudiants al laboratori. Per tant, tot i que els CA més
pràctics no es puguin avaluar amb els aparells específics del tema (electrodes selectius,
conductímetre, etc...) són prou generals per haver-se avaluat amb anterioritat. Per exemple, el
CA 3.9 (Aplica les normes de prevenció de riscos laborals i protecció ambiental en la realització
de l’anàlisi), ja s’ha avaluat amb anterioritat.
Tot i així, no es vol perdre l’oportunitat de mostrar a l’alumnat la majoria de les noves tècniques
d’anàlisi que s’havien de presentar en aquesta UF. Aquestes són les activitats d’ensenyamentaprenentatge que estaven planejades per l’ensenyament presencial:







Realització de la pràctica de valoració potenciomètrica
Realització de la pràctica de valoració conductimètrica
Realització de la pràctica d’electrogravimetria
Realització de la pràctica amb ISE
Realització de la pràctica de Karl Fischer
Prova escrita llibreta

Per incloure aquests continguts i els RA que marca la normativa, s’han dissenyat les següents
activitats adaptades:

Activitat 1. Pòster
En primer lloc, l’alumnat ha de formar grups de treball
per crear un pòster científic sobre un dels aparells que
haurien d’haver fet servir al laboratori (imatge 11). La
informació necessària per completar la tasca es troba
al Moodle de l’assignatura on s’han afegit resultats de
calibratge per a poder fer els gràfics. El grup ha de
crear un primer esborrany que corregeix la professora
i, una vegada modificat amb les correccions, es
presenta a tota la classe per videoconferència.
Imatge 11. Part del pòster sobre Karl Fischer
creat per l’alumnat

Activitats 2, 3 i 4. Pràctiques de laboratori “online”
Aquestes activitats són l’adaptació de les pràctiques de potenciometria (activitat 2),
conductimetria (activitat 3) i electrogravimetria (activitat 4). Les tres pràctiques s’han dut a
terme seguint els mateixos passos:
a) Teoria:
En primer lloc es presenta la teoria del funcionament de l’aparell a estudiar en aquesta
activitat (per exemple, en l’activitat 2 es treballa el potenciòmetre). La classe es duu a
terme amb un vídeo fet amb Power Point amb un àudio explicatiu. Al no ser una classe en
directe, l’alumnat pot veure el vídeo lliurement i així s’evita haver de convocar a tot
l’alumnat a una hora en concret. Després de veure el vídeo, l’alumnat ha de fer un
qüestionari individual (QT) per assegurar que ha entès els continguts de l’explicació
teòrica.
b) Pràctica “online”:
Aquest apartat, pretén simular, dintre de les limitacions obvies de l’ensenyament online,
una pràctica de laboratori. Sempre té les mateixes parts: vídeo, qüestionari i Excel.
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Vídeo: En primer lloc, l’alumne veu un vídeo que el professorat ha trobat online, en aquest
es mostra el procediment a seguir de la pràctica pas a pas.
Qüestionari: S’han creat tests online (QP) amb la informació que l’alumnat ha hagut
d’entendre del vídeo. Aquests s’han de resoldre de manera individual.
Plantilla d’Excel: Aquest apartat es centra en què els i les estudiants facin l’anàlisi de
dades d’una pràctica de laboratori. L’alumnat ja està avesat als exercicis plantejats amb
Excel, doncs ja han treballat anteriorment amb aquestes plantilles en el mòdul.
Aquesta tasca es fa en grup, com les pràctiques de laboratori. En primer lloc, es dóna una
explicació en pdf de com s’ompliria un excel amb els resultats de la pràctica si l’haguessin
fet al laboratori. Es posa especial atenció en esclarir com calcular, a partir dels resultats de
laboratori, els valors desitjats amb les fórmules adequades, les rectes de calibratge, etc...
En segon lloc es mostra una plantilla ja complerta amb les dades de laboratori i els càlculs
fets. Finalment, l’alumnat, completa una plantilla d’Excel on hi ha les dades d’una pràctica
real i on ha de calcular els valors demanats (E).
S’han buscat vídeos en català o castellà de la majoria d’aparells que s’havien d’estudiar en
aquest NF, però no s’ha trobat de tots (per exemple, no s’ha afegit un vídeo de Karl Fischer ja
que estava en anglès).
Finalment les activitats d’ensenyament-aprenentatge adaptades a l’ensenyament online han
resultat les següents:






Activitat 1. Pòster
Activitat 2. Potenciometria
 Teoria
 Valoració potenciomètrica àcid-base amb un àcid fort
 Valoració potenciomètrica d’un àcid feble amb vinagre
 Valoració potenciomètrica d’un àcid feble amb Coca-Cola
 Potenciometria selectiva: determinació fluorurs en un col·lutori
Activitat 3. Conductimetria
 Teoria
 Valoració conductimètrica àcid-base amb un àcid fort
Activitat 4. Electrogravimetria
 Teoria
 Determinació del Pb(NO3)2
 Determinació del Cu

Si es comparen les activitats dissenyades pel tancament dels centre escolar amb les que
s’haurien fet presencialment obtenim que la majoria de pràctiques han estat cobertes.
Ensenyament presencial

Ensenyament online

 Valoració potenciomètrica

 Valoració potenciomètrica àcid-base amb un àcid fort
 Valoració potenciomètrica d’un àcid feble amb vinagre
 Valoració potenciomètrica d’un àcid feble amb CocaCola

 Realització de la pràctica amb ISE

 Potenciometria selectiva: determinació fluorurs en un
col·lutori

 Realització de la pràctica valoració
conductimètrica

 Valoració conductimètrica àcid-base amb un àcid fort

 Realització de la pràctica de
electrogravimetria

 Determinació del Pb(NO3)2
 Determinació del Cu
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 Realització de la pràctica de Karl
Fischer
 Prova escrita llibreta

 Exercicis d’Excel i qüestionaris

L’única pràctica que l’alumnat no ha pogut veure en vídeo és la de Karl-Fischer, tot i així,
l’alumnat coneix el funcionament de l’aparell amb el pòster creat al principi del NF.

5.3.2 Adaptació de l’avaluació
La fórmula per l’avaluació de la UF3, explicada amb anterioritat, és la següent:
QUF3 = 0,25 QRA1 + 0,15 QRA2+ 0,20 QRA3 + 0,40 QRA4
Aquesta fórmula es manté, però la graella d’avaluació, mostrada abans, s’ha de modificar, ja
que les activitats dutes a terme al NF3 són diferents. A continuació es mostra la graella
d’avaluacions actualitzada a la fila de color taronja:
NF 1,2,3
NF 1,3 NF 1
Examen final Treball Av.
ABP
inicial

NF 1,2,3
Av. ABP

NF 3
Exàmen pràctic

NF 3
Llibreta

NF 1, 2, 3
Fòrum

NF3:
NF3:
Qüestionaris Pòster
teòrics (QT)

NF3:Qüestionaris NF3: Excels (E)
Pràctics (QP)

NF3:Excels (E) NF3:
Preguntes
al fòrum

A

QRA1

55%

20%

15%

0%

0%

QRA2

20%

10%

10%

50%

10%

10%

20%

60%

10%

20%

10%

30%

20%

QRA3
QRA4

10%

10%

10%

Graella 8. Quadre de notes actualitzat. En el cas dels NF 1 i 2 no hi ha
canvis. Les notes de NF3 s’han de llegar als quadres de color taronja.
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6. Conclusions i Treball futur
1. S’ha aconseguit crear un estat de l’art que justifica la necessitat de revisar les
pràctiques del professorat en favor de l’ús de les noves metodologies de l’ensenyament.
S’han identificat altres factors que afecten a la motivació de l’alumnat per la química.
Actualment, l’alumnat d’Espanya no sent motivació per estudiar química i la considera avorrida i
difícil. Diversos estudis han millorat aquesta percepció amb l’ús de noves metodologies com el
treball cooperatiu, les TAC, l’ABP, Flipped Classroom, fins i tot afegint Història de la Ciència.
La bibliografia senyala a la manca d’hores al laboratori com una reclamació de l’alumnat. En
aquest sentit, s’ha observat que manquen accions globals per afavorir l’ensenyament de la
química com serien augmentar les hores setmanals de classe per poder usar el laboratori.

2. S’ha creat un estudi amb eines quantitatives per avaluar l’interès de l’alumnat per la
química a l’ESO, batxillerat i FP. Però aquest estudi s’ha hagut d’aturar.
Les enquestes dissenyades permetran analitzar la “motivació per la química” en detall: s’han
establert 5 paràmetres (interès, utilitat, diversió, practicitat i dificultat) per a l’alumnat. En aquest
sentit s’ha acomplert un objectiu, però al no poder efectuar-se les entrevistes no es considera
un objectiu acabat ja que manquen els resultats quantitatius.

3. S’ha creat un estudi amb eines quantitatives per avaluar com afecta l’ús de les noves
metodologies de l’aprenentatge a l’alumnat de l’assignatura de química a l’ESO,
batxillerat i FP. Però aquest estudi s’ha hagut d’aturar.
Les enquestes dissenyades per l’alumnat poden quantificar la motivació que aquest sent per
l’assignatura, afegint les enquestes pel professorat on s’estableix l’ús de les noves
metodologies es podria confirmar si el professorat que les usa obté una major motivació en les
seves classes. L’objectiu no es troba del tot complert ja que, al no haver-se realitzat la
investigació, manquen resultats quantitatius. Els resultats qualitatius de les entrevistes semblen
indicar que la investigació podria relacionar l’ús de les noves metodologies amb la motivació.

4. S’ha creat una classe durant el confinament aplicant de les noves metodologies de
l’ensenyament, especialment les TAC.
La classe dissenyada ha estat una exploració personal profunda de les possibilitats que
ofereixen les TAC per a l’ensenyament a distància. D’altra banda, l’alumnat ha entès el que es
demanava i ha respost positivament a aquesta lliçó. És per això que es considera que aquest
objectiu ha estat acomplert amb èxit. És més, ha resultat en un gran creixement personal de
l’autora del treball.
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