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Resum / abstract
Resum
L’ús de diverses metodologies actives basades en els diferents processos d’aprenentatge,
permeten un aprenentatge més significatiu tenint en compte el funcionament del cervell.
La neurociència es una tècnica que permet estudiar els estímuls i reaccions del cervell, amb
aquest estudi, i centrant-nos en l’àmbit educatiu, es pot fer una selecció de diferents mètodes
d’aprenentatge que permeten observar les motivacions que desperten en els alumnes.
La desmotivació generada en els alumnes de PFI1 un cop deixen l’Educació Secundària
Obligatòria, els relaciona amb un col·lectiu molt important per ser gestionat des d’aquest àmbit i
en el qual cal treballar per poder canviar la seva motivació i el seu transcurs cap a l’estudi i també
cap al món laboral.

Resumen
El uso de varias metodologías activas basadas en los diferentes procesos de aprendizaje,
permiten un aprendizaje más significativo teniendo en cuenta el funcionamiento del cerebro.
La neurociencia es una técnica que permite estudiar los estímulos y reacciones del cerebro, con
este estudio, y centrándonos en el ámbito educativo, se puede hacer una selección de diferentes
métodos de aprendizaje que permiten observar las motivaciones que despiertan en los alumnos.
La desmotivación generada en los alumnos de PFI una vez dejan la Educación Secundaria
Obligatoria, los relaciona con un colectivo muy importante para ser gestionado desde este ámbito
y en el que hay que trabajar para poder cambiar su motivación y su transcurso hacia el estudio
y también hacia el mundo laboral.

Abstract
Using different active methodologies based on different learning processes, they allow more
meaningful learning considering the functioning of the brain.
Neuroscience is a technique that studies the stimuli and reactions of the brain, with this study,
and focusing on the educational field, we can make a selection of different learning methods that
allow us to observe the motivations that wake up students.
The motivation generated by PFI students after leaving Compulsory Secondary Education, relates
them to a very important group to be managed in this area and in which it is necessary to work to
be able to change their motivation and course towards the study and also to the world of work.
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PART I: Marc teòric
1. Introducció
L’etapa d’ensenyaments post-obligatoris és una etapa del desenvolupament que es caracteritza
per canvis de caire biològic, psicològic i social de l’individu. En aquesta fase de desenvolupament
de la personalitat es produeix la construcció de la pròpia identitat.
Durant l’adolescència, aquest procés de construcció es on l’educació afectiva resulta fonamental.
Contextualitzant més concretament l’àmbit educatiu d’aquest projecte cal identificar-la com un
component molt important dins el procés d’evolució personal i professional dels alumnes.
L’educació afectiva està formada per l’autoestima, l’autoconeixement, la identitat i els valors. En
aquesta etapa la creativitat i la necessitat d’innovació són necessaris a l’aula per poder enfocar
correctament la posterior incorporació al món laboral.
Els elements com la motivació i les competències emocionals poden adquirir més importància
considerant que cal que l’alumne trobi sentit a allò que ha d’aprendre i que els continguts siguin
potencialment significatius perquè hi vegi l’aplicació en la vida real, per tant aquests elements es
converteixen en competències bàsiques a treballar en els estudis de PFI.
La motivació es indispensable perquè existeixi aprenentatge significatiu ja que modifica les
variables determinants que depenen d’ell com ara, l’atenció, la tolerància a la frustració, la
persistència i la concentració. (Carrillo, M., Padilla, J., Rosero, T., y Villagomez, M., 2009)
S’ha enfocat en l’estudi de la neurociència perquè aquesta indica que cal tenir motivació per
poder resoldre amb èxit els problemes plantejats amb menys esforç i més efectivament. Utilitzar
una metodologia adequada en cada activitat permetrà treballar habilitats tenint en compte el
funcionament del cervell.

2. Contextualització
El punt de partida d’aquest projecte sorgeix de la desmotivació dels alumnes nouvinguts a
programes de formació i inserció laboral (PFI). El PFI es un curs voluntari que dura un curs
acadèmic, aquest curs està pensat per a joves d’entre 16 i 21 anys que no han acabat l’educació
secundària obligatòria(ESO) i no estan fent cap estudi reglat ni cap programació de formació.
L’objectiu d’aquest curs es proporcionar-los la possibilitat de tornar al sistema formatiu i donarels-hi un aprenentatge per poder accedir al món laboral. Els PFI s’adscriuen a diferents famílies
professionals per així un cop acabat i aprovat puguin adquirir un títol d’auxiliar especialitzat i
poder accedir al món laboral, o també poden continuar amb estudis de grau mig si un cop acabat
el curs realitzen les proves d’accés a grau mig.
Els alumnes de PFI són alumnes que han tingut moltes dificultats en assolir la formació bàsica
obligatòria i el sistema educatiu no ha estat suficientment eficaç per integrar aquest col·lectiu o
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bé provenen d’altres països amb sistemes educatius molt diferents, provocant enormes dificultats
per seguir els continguts dels currículums. El desafiament de l’escola inclusiva és la seva
integració.
La necessitat sorgeix de la labor com a docent des de principi del curs 2019-2020, tant la falta
d’experiència del docent com la poca motivació dels alumnes de l’aula de PFI crea la necessitat
de buscar noves metodologies per fer que l’aprenentatge dels continguts requerits en el PFI sigui
significatiu i així també ajudar a crear una connexió més propera entre el docent i l’alumnat,
podent així proporcionar una major motivació.
La motivació en l’àmbit educatiu, tal i com es contextualitza més endavant en el treball, es un
element molt important per l’aprenentatge significatiu, es un requeriment bàsic perquè després
es produeixi un esforç per aconseguir aquella meta.
Els alumnes de PFI son alumnes que han estat exclosos del sistema educatiu per diversos motius
i per tant no han pogut acabar la ESO o bé, alumnes nouvinguts d’altres països amb falta de
coneixements per poder-se enganxar al sistema educatiu per l’edat o per altres circumstàncies.
El fet de motivar l’alumnat no es només perquè els hi agradi allò que estudiaran i perquè hi
mostrin interès sinó que es una eina que permet induir a l’esforç que s’ha de generar per
aprendre-ho, i gràcies a la inducció, l’esforç que es fa es menys feixuc.
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3. Proposta de millora
Es pren com a referència el centre en el qual s’han realitzat les pràctiques del màster del
professorat en formació professional, un centre on únicament hi ha cursos de formació
professional de l’àmbit de mecànica, mecatrònica i electricitat i PFI i no s’imparteix ESO. Això
implica que sigui un institut amb poc número d’alumnes i professors i per tant es crea un ambient
molt familiar.
La programació del PFI en el qual s’experimentaran aquestes noves metodologies es una
programació que se centra en els continguts, els resultats d’aprenentatge i l’avaluació, però no
preveu diferents metodologies ni tracta la motivació com un element important a treballar.
Les classes previstes en la programació son o bé classes magistrals per introduir la teoria bàsica
o bé classes pràctiques, que en son la gran majoria, on aprenen eines i instruccions molt
bàsiques sobre els continguts de les assignatures d’especialitat a impartir, que són les que marca
el currículum, electricitat domòtica bàsica, introducció a les telecomunicacions, instal·lacions de
fontaneria i prevenció de riscos laborals.
L’objectiu principal es convertir aquestes classes magistrals i pràctiques bàsiques en classes on
l’alumnat tingui motivació per aprendre i pugui veure una aplicació en el món real per obtenir
predisposició per fer l’esforç d’adquirir aquells coneixements.
Els objectius derivats d’aquests canvis de metodologia, sorgeixen de la necessitat de motivar els
alumnes del PFI i per tant crea la necessitat de realitzar un estudi en el qual s’observi l’evolució
aplicant els canvis que es considerin necessaris.
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4. Objectius del treball
Els objectius cercats seran els següents:
a) Aplicar conceptes neurocientífics de manera educativa a l’aula.
b) Analitzar les metodologies actives considerades eficients en estudis de neurociència.
c) Utilitzar metodologies actives per captar l’atenció dels alumnes.
d) Buscar recuperar l’atenció i la motivació dels alumnes desmotivats.
e) Incorporar material més adequat per l’entorn i el moment en el que viuen els estudiants de
PFI.
f)

Dissenyar activitats amb metodologies actives.

g) Aconseguir generar aprenentatge significatiu a partir de l’ús de noves metodologies.
h) Estructurar la docència de l’aula de manera no molt autoritària, sinó barrejant la directivitat
amb l’acceptació i decisions dels alumnes.
i)

Programar treballs en grup on cada alumne pugui col·laborar segons el seu nivell.

j)

Adaptar material del currículum del PFI per captar l’atenció de l’alumnat utilitzant
metodologies actuals.

k) Motivar als alumnes per reconeixement a l’èxit.
l)

Conèixer si les causes de l’èxit o del fracàs en una tasca determinada augmenta la motivació
intrínseca.

m) Cuidar que els alumnes que tinguin un baix nivell de motivació aconsegueixin petits èxits
acadèmics per que aspirin a metes que exigeixen esforços superiors.
n) Fomentar el treball cooperatiu davant del competitiu.
o) Promoure activitats en les quals el perill al fracàs sigui moderat.
p) Presentar tasques assequibles a les possibilitats dels alumnes.
q) Analitzar el canvi en la motivació dels alumnes a partir d’enquestes de satisfacció de
l’alumnat.
r)

Observar evolució en els resultats acadèmics dels alumnes de PFI.

s) Estudiar el canvi d’emocions en l’alumnat per la situació excepcional originada a partir del
confinament.
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5. Estat de l’art i justificació del treball
En els següents paràgrafs es descriuran les bases neurocientífiques i neurobiològiques, així com
conceptes essencials en l’ensenyança integradora i inclusiva, com és la motivació.:
5.1. Bases neurocientífiques i neurobiològiques
"La neurociència és la disciplina encarregada d'estudiar el cervell i com aquest dóna origen a la
conducta i l'aprenentatge"; les neurociències s'ocupen, a part d'estudiar la plasticitat del sistema
nerviós, la importància de l'ambient a l'aula, les bases de la motivació, l'atenció, les emocions i
la memòria, com a constituents essencials del procés d'ensenyament-aprenentatge" (Marueira,
2010). En aquest cas, Marueira es refereix a la neuroeducació i a la neurodidàctica com a
disciplines que s'encarreguen de la relació ensenyament-aprenentatge i cervell.
La relació entre aprenentatge, ensenyament i neurociència s’implanta en el concepte de
neuroeducació que, segons defineix Mora, F. (2013) “es una nova disciplina en que conflueixen
els coneixements generats per la neurociència, l'educació i la psicologia que ens poden aportar
informació significativa sobre el procés d'ensenyament i aprenentatge”. I per tant, on es
relacionen diferents estudis respecte l’educació i el funcionament del cervell.
Segons estudis portats a terme en camps de neurociència, neurobiologia i educació amb bases
científiques de diversos autors (Campos, 2014 ; Marueira, 2010; Rolla, Hinton, & Shonkoff, 2011),
les emocions estan directament relacionades amb l’aprenentatge significatiu i la motivació, ja que
formen part del desenvolupament de l’ésser humà. Aquestes bases neurocientífiques, si les
relacionem amb l’educació, demostren que l’educació i les emocions son elements directament
relacionats entre si i que per tant poden treballar plegats. Aquesta relació entre ells es tant influent
que inclús pot arribar a variar el rendiment acadèmic dels alumnes.
5.2. El concepte de motivació
El fet de motivar els alumnes, no és només aconseguir que els hi agradi allò que han d’aprendre,
sinó que s’ha d’assolir la predisposició de fer l’esforç d’aprendre-ho. Per tant, la motivació i
l’aprenentatge estan directament relacionats.
“La motivació, del llatí motivus (relatiu al moviment), és aquell que mou o te eficàcia o virtut per
moure; en aquest sentit, és el motor de la conducta humana”. (Carrillo, Padilla, Rosero i
Villagómez, 2019). “És aquella actitud interna i positiva davant el nou aprenentatge, és el que
mou el subjecte a aprendre”. (Carrillo, Padilla, Rosero i Villagómez, 2019).
“La motivació ens impulsa a començar, l’hàbit ens permet continuar” (Jim Ryun). Això fa que
sigui una necessitat el fet de motivar per crear la cadena de l’aprenentatge i així aconseguir
aprenentatge significatiu amb uns bons hàbits.
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Per tant analitzant la definició de Woolfolk “la motivació es defineix usualment com alguna cosa
que energitza i dirigeix la conducta“ (Woolfolk, 1999), es pot veure que d’aquesta manera, entra
a formar part activa d’accionar l’estudiant, però, la seva presencia o no, no es pot atribuir
únicament a les característiques personals de l’alumne, aquí es quan entren en joc les relacions
entre professors i alumnat, tal i com analitza Solé (2001), un dels aspectes fonamentals que
incideix directament sobre la motivació.
5.3. La importància de la motivació per a l’aprenentatge
Com puntualitza Vivar (2013) “La motivació influeix en cada una de les accions que efectua
l’individu, per tant, incideix en el procés de formació educativa amb la finalitat d’incrementar els
nivells de curiositat, interès i predisposició dels estudiants, contribueix a aquests a aprendre a
aprendre de forma autònoma i guiada”.
Com es pot veure, el concepte de motivació no varia molt amb les definicions dels diferents
autors, per tant cal tenir-la en compte en el procés d’aprenentatge per poder adquirir un
aprenentatge significatiu i durador en els alumnes.
5.3.1.La falta de motivació a l’aula de PFI
Entrant en el context del cas, els alumnes de PFI arriben desmotivats després del fracàs escolar
que han viscut a l’ESO i per tant, es considera des d’un inici un repte a millorar, no només el fet
de motivar-los sinó de fer que recuperin l’interès en l’estudi de coses noves.
Llegint el llibre d’Alonso Tapia (1992) en el qual fa una introducció de l’arrel de la desmotivació i
la necessitat de motivació a les aules, realitza una selecció d’una sèrie de camins per motivar als
alumnes per diferents vies que els anomena metes.
5.3.2.Tipus de motivacions i metes
Primerament cal tenir en compte que les motivacions de l’alumne poden variar segons l’edat, les
experiències escolars i el context sociocultural tant de l’alumne com del centre. També cal
destacar que, per motivar un alumne, cal canviar els interessos i prioritats de cada un perquè
s’interessin per coses de les quals abans no s’interessaven.
Existeixen dos tipus de motivacions: intrínseca i extrínseca, i cal indicar en cada cas quina volem
aconseguir per tenir ben enfocats els objectius marcats en cada activitat a realitzar.
La motivació intrínseca respon a la senzilla pretensió de satisfer les necessitats i els desitjos
interns (McGraw, 1978). Això permet a l’estudiant relacionar el contingut de la matèria amb les
seves necessitats personals i per tant no tindrà la necessitat de memoritzar-lo, ressaltarà de
manera inconscient, mogut per la curiositat, els aspectes més interessants pel seu aprenentatge
significatiu.
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La motivació extrínseca s'aconsegueix per mitjà de referents per a accions exteriors a l'individu,
per exemple, càstigs i recompenses (McGraw, 1978). Aquest tipus de motivació centra a
l’estudiant per aprendre els continguts de manera que necessita més esforç perquè la seva
motivació es externa a l’aprenentatge significatiu que ha d’assolir, i per tant només té en compte
la meta. Aquest aprenentatge pot perjudicar l’aprenentatge significatiu per saturació si es
produeix de manera habitual.
Segons Alonso Tapia (1997) dins els dos tipus de motivació existeixen diferents tipus de metes
depenent de les prioritats de cada alumne en particular (Taula 1):
Taula 1. Taula de metes segons el tipus de motivació. Elaboració pròpia.

Motivació intrínseca
-

Metes relacionades amb el domini de la

Motivació extrínseca
-

competència i l’experiència
-

Metes relacionades amb la llibertat de

social
-

Metes relacionades amb l’autoestima

-

Metes relacionades amb la necessitat
d’autonomia i control personal

Metes

relacionades

amb

el

desig

d’aconseguir recompenses

decisió
-

Metes relacionades amb l’acceptació

-

Metes relacionades amb la necessitat
d’aconseguir l’aprovat

-

Metes relacionades amb la necessitat de
preservar l’autoestima

Aquesta àmplia diversitat de metes ha estat objecte de nombrosos estudis (Alonso Tapia, 1997;
Dweck i Ellott, 1983) i hi ha un cert acord a considerar que en una tasca d'aprenentatge dels
alumnes poden donar prioritat a metes vinculades als aspectes que es defineixen:
 Metes relacionades amb el domini de la competència i l’experiència
Aquestes s’experimenten quan s’ha après alguna cosa en una tasca realitzada o quan s’ha
millorat en el coneixement d’alguna cosa. Aquesta sensació produeix gratificació i per tant
produeix una resposta emocional, produeix la sensació del plaer de sentir-se capaços.
 Metes relacionades amb la llibertat de decisió
Aquest tipus de metes fan que l’individu, al escollir la tasca que ha de fer, se la faci pròpia i
per tant, tingui la impressió que es una tasca que ha de resoldre. L’individu se sent obligat
per ell mateix, sense tenir la sensació que algú l’ha obligat.
 Metes relacionades amb l’autoestima
Aquestes metes estan relacionades tal i com deia Atkinson (1964), “a experimentar que
l’orgull sigui precedit per l’èxit, tant en situacions competitives com no competitives”.
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Aquestes metes acompanyen un progrés en l’individu que fa que se senti motivat a ser millor
que els altres o almenys a no sentir-se pitjor en el fet de fer bé les coses.
 Metes relacionades amb la acceptació social
Aquestes metes tenen molt a veure amb l’experiència del creixement emocional que
acompanya els assoliments o fracassos escolars. Dins d’aquestes metes hi ha l’experiència
de satisfacció per aprovació dels pares o de companys.
 Metes externes
Altres metes relacionades poden ser la obtenció de premis o el fet de guanyar diners per
obtenir una recompensa a l’esforç.
5.3.3.Factors que influeixen en l’atenció per l’aprenentatge
Tenint el compte l’estudi de Jensen ,“el cervell enriqueix el seu aprenentatge quan se li presenten
reptes en un entorn desafiant i aquesta estratègia permet la generació de noves connexions
dendrítiques” (Jensen, 2010). Això va portar a investigar noves metodologies per fomentar
aquesta generació de connexions per motivar els alumnes.
Seguint amb els consells de l’autor, realitza una taula de factors que influencien en l’atenció de
l’aprenentatge. Amb la taula es pot diferenciar clarament diferents metodologies de treball per
poder aconseguir un aprenentatge significatiu amb les tècniques estudiades.
Taula 2. Factors que influeixen en l'atenció per a l'aprenentatge (Jensen, 2010)

Augmenta la motivació intrínseca

Augmenta l’apatia i el ressentiment

Capta l’atenció de 10 a 90 minuts

Capta l’atenció 10 minuts o menys

Elecció

Obligació

Proporcionar eleccions: contingut, temps,

Dirigit al 100% sense aportació de l’alumne,

companys de tasca, projectes, procés, entorn

recursos limitats, per exemple, treballar a soles.

o recursos.

Rellevant

VS

Irrellevant

Fer-lo personal, relacionar-lo amb la família,

Impersonal, inútil, fora de context i fet nomes per

els veïns, la ciutat, fases de la vida, amor,

superar una prova.

salut i així successivament.

Comprometedor

Passiu

Fer-lo emocionant, energètic; físic: utilitzar

Desconnectat del mon real, baixa interacció,

directrius imposades i pressió dels companys.

lectura, treball assegut, veure vídeos.

Fent un anàlisi dels diferents tipus de metes s’arriba a la conclusió que, per aconseguir un
aprenentatge més motivador i significatiu, cal centrar les activitats en activitats que fomentin la
motivació intrínseca.

12
Metodologies actives amb perspectiva neurocientífica
per facilitar l’aprenentatge dels alumnes de PFI.

5.4. La socialització per l’aprenentatge
En l’estudi de la neurociència es parla sobre la importància de la socialització pel bon
funcionament del cervell, per tant, el fet de tenir una bona socialització condicionarà en activar
unes zones cerebrals que farà guanyar eficiència en l’aprenentatge. (Bueno, 2020)
En situacions de confinament com els que hem viscut aquest any aquesta zona de socialització
ha desaparegut, però això tampoc significa que no hagin adquirit els coneixements suficients.
Per a aquest aprenentatge en el cas que s’ha viscut, també cal tenir en compte l’ambient familiar,
ja que l’aprenentatge ha sigut a casa i amb la companyia de la família en la gran majoria dels
casos.
5.5. El rol del professor
És important tenir en compte a l'hora d'ensenyar que la motivació, “repetició no mecanitzada sinó
reflexiva, així com la utilització de variats estímuls multi sensorials i entorns ressonants són
fonamentals per a la fixació dels nous aprenentatges” (Totger, 2017).
Els estats emocionals dels estudiants són bàsics per a l'aprenentatge, el que significa que els
docents han de ser conscients plenament que han de saber interpretar aquestes emocions, i
també, provocar aquelles que resulten positives per a l'adquisició i fixació dels coneixements.
D'altra banda, els estudiants han d'aprendre a gestionar les seves emocions, el que implica que
es potenciï el desenvolupament de la intel·ligència emocional de manera conscient.
Eliminar l'amenaça i l'estrès causats per la humiliació o vergonya per part de professors o
companys és molt important, per a això els docents han d'ensenyar als estudiants a planificar el
temps, les tècniques de respiració, les habilitats de relació interpersonal, el suport dels parells,
els jocs, exercicis grupals, debats, celebracions, així com crear un ambient d'aula favorable que
eviti la intimidació i permeti establir un ambient democràtic on els estudiants puguin manifestarse lliurement (Sales, 2003; citat per Velásquez et al., 2009).
Un docent ha de tenir en compte dos factors a l’hora d’ensenyar: els estils d’aprenentatge i la
motivació, perquè promou una bona disposició, atenció, persistència i tolerància a la frustració
de l’estudiant (Quiroga, 2010).
5.5.1.Importància de la relació entre professor i alumne
Afavorir la motivació requereix que el professor creï interès i expectatives, tal i com diu Solé “un
ambient d'aprenentatge que prevalgui la cooperació per sobre de la competició, en que sigui
normal demanar i oferir ajuda i en que hi hagi la possibilitat d'equivocar-se i aprendre dels propis
errors. La comunicació fluïda i respectuosa, el tracte just i personalitzat, són perfectament
compatibles amb una moderada exigència que tradueixi la confiança del professor en les
possibilitats dels seus alumnes" (Solé, 2001). Per tant, cal demostrar als alumnes que confiem
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en que ells son capaços de fer tot el que els proposem perquè puguin guanyar seguretat i a la
vegada motivació per resoldre allò que se’ls proposa.
5.5.2.Relació del component emocional amb la motivació
Alonso Tapia exposa una teoria de la motivació on, com el mateix autor indica, “les atribucions o
explicacions que el subjecte es dona a si mateix dels seus èxits i fracassos o de la conducta dels
altres desenvolupa un paper central” (Tapia, 1995).
I per tant, cal afirmar que, les expectatives de l’alumnat sobre la seva motivació, capacitat i èxit
estan estretament relacionades amb la seva motivació, component lligat amb les emocions. Si a
aquestes emocions hi afegim com s’ha explicat en l’apartat anterior, la confiança del seu entorn
en que pot fer-ho bé, i el suport de companys i professor, augmenta la probabilitat d’èxit en la
seva motivació.
5.6. Canvis en les pràctiques educatives
L’abandonament escolar i la desmotivació a Espanya segueix estant molt per sobre de la tassa
d’abandonament precoç en la població rellevant de l’Estratègia d’Europa 2020 segons dades del
Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. Aquest abandonament repercuteix de forma negativa a la
situació laboral futura, en la participació laboral i dels salaris i ingressos tributaris (Ministeri
d’Educació Cultura i Esport, 2014).
Atenent aquestes dades es important realitzar estudis per implantar millores educatives per
pal·liar aquesta situació i millorar el rendiment acadèmic. Per canviar aquestes dades cal tenir
en compte diversos factors que son rellevants per la motivació de l’alumnat.
Amb tot aquest anàlisi sobre la relació entre la neurociència i l’educació es vol fer un estudi de
cas tenint en compte el rendiment acadèmic dels alumnes sense motivació o un cop se sentin
motivats.
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6. Metodologies actives
Les metodologies actives es poden definir com un procés interactiu entre docent i estudiant que
permet una implicació responsable de l’alumne per al seu procés d’aprenentatge, enriqueix
l’aprenentatge significatiu i produeix enriquiment i satisfacció per ambdues parts. L’alumne es el
protagonista del seu propi aprenentatge, tenint com a acompanyament autodirigit pel docent.
Els avantatges principals de les metodologies actives son:


Canviar l’aprenentatge de la classe magistral unidireccional de docents a alumnes, per
un aprenentatge amb col·laboració de tots dos.



Es poden integrar entre elles diverses metodologies per fer que cada activitat sigui
diferent.



Afavoreix la motivació de l’alumne ja que passa a ser protagonista del seu propi
aprenentatge.



Fomenten el treball en equip i la cerca d’informació de manera autònoma.



Ajuden a la transformació de l’aprenentatge.

Els inconvenients que poden generar són:


Augment de càrrega de treball del professorat.



Desordre o poca disciplina si les ordres o el seguiment del treball no està ben executat
o instruït.



Difícil de complir amb tot el contingut del currículum.



Treball no equitatiu per les diferents parts del grup (en el cas de treballs en grup).

Tot i els inconvenients que puguin tenir els avantatges són tant importants que es beneficiós per
l’estudiant aplicar metodologies actives en els processos d’aprenentatge.
A continuació es descriuen algunes de les metodologies més utilitzades actualment:
6.1. Aprenentatge basat en problemes
L’aprenentatge basat en problemes(ABP) tal i com s’ha estudiat en l’assignatura d’Ensenyament
de la FP compleix les següents característiques:
 Pretén ensenyar contingut significatiu i competències claus.
 Fomenta el pensament crític i l’esperit investigador.
 Crea una reflexió global i transversal, inclòs en l’Autoavaluació i en la Coavaluació.
 Participació i motivació de l’alumnat.
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Dins de l’ABP es poden generar diverses activitats com l’aprenentatge basat en jocs. En
l’assignatura d’Innovació es defineix l’aprenentatge basat en jocs com un conjunt de mecàniques
de joc aplicades a l’ensenyament per tal d’aconseguir un objectiu pedagògic. Aquesta
experiència permet viure experiències gratificants fent servir eines i elements lúdics i permet
integrar el docent en l’entorn socioemocional de l’alumnat.
En aquest tipus d’activitats on el docent és el dissenyador d’experiències i l’alumne el jugador,
es poden obtenir recompenses com medalles, experiència, insígnies, etc. Amb això es crea un
exercici per poder avaluar que és el joc, i un examen final, que pot ser el repte final de l’exercici.
6.2. Aprenentatge per projectes
L’aprenentatge per projectes(AP) engloba més continguts i per tant permet crear un AP per un
mòdul sencer o amb diferents modalitats de combinació, tot i així, es mantenen les principals
característiques que s’han mencionat en l’aprenentatge basat per problemes ja que l’estructura
és la mateixa.
Dins l’AP es treballa en grups cooperatius, tal i com es va estudiar a l’assignatura d’Ensenyament
per la FP el procés es basa en un treball individual previ que posteriorment, s’haurà de compartir
amb els companys. Els alumnes han de ser conscients que el seu èxit depèn de totes les parts
del grup, el conjunt de coneixements entre ells permetrà un coneixement complet per poder
solucionar el problema plantejat. Aquesta característica afavoreix molt els coneixements per
després introduir-se en el mon laboral. El treball cooperatiu com a pràctica pedagògica té
profunds i positius efectes sobre l’aprenentatge i la socialització dels estudiants.
6.3. Aprenentatge Servei
L’aprenentatge servei(APS) pretén crear un aprenentatge significatiu en els alumnes a partir de
l’oferiment d’un servei a una altra persona o comunitat.
L’APS és un enfocament educatiu amb utilitat social que pretén, entre altres coses, fer que
l’alumnat sigui protagonista de la pròpia acció educativa i no només receptor. S’associen a
aquesta idea dues conviccions més: una, aquella que predica aprendre fent i alhora sentir-se útil;
i, dues, aquella que creu que la vinculació a la realitat i l’estudi en profunditat no s’oposen sinó
que són magnituds que es complementen. Segons els experts, l’APS és una activitat complexa
que integra el servei a la comunitat amb l’aprenentatge de continguts, competències, habilitats i
valors.
6.4. Eines lúdiques
Els jocs també són eines importants com a estratègia d'aprenentatge perquè permeten
l'autoconeixement i fomenten la curiositat, amb la qual cosa s'obre una porta a les emocions i per
tant a l'aprenentatge. Són eines per conèixer-se i conèixer l'entorn, de manera que es potencia
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les relacions inter i intra personals, fonamentals per activar el sistema cognitiu. Aquestes gràcies
a l’ús de les emocions permet apropar més les emocions entre professors i alumnes i per tant
estrènyer la relació per així, poder treballar de manera més intrínseca i personal.
6.5. Activitats realitzades el curs 2019/2020 amb els alumnes de PFI
A banda de realitzar diversos projectes d’ABP o problemes solucionats també amb aquestes
metodologies, en aquest curs també s’ha planificat una sèrie de sessions que han fomentat l’APS
pels nostres alumnes.
Es va contactar amb l’ajuntament de l’Hospitalet per demanar amb la col·laboració dels alumnes
i dels professors de PFI si es podia oferir un pla d’ajut a la comunitat, es va donar informació
sobre la Fundació Contorn Urbà2 que justament estava fent un pla de millora a un parc de
l’Hospitalet de Llobregat anteriorment abandonat i es va demanar per col·laborar amb el projecte.
Es va participar en el projecte Mòdul on es pretenia crear un espai de referència al barri on poder
passejar, gaudir dels jardins, fer esport i a la vegada donar accés a la cultura i tecnologia de la
ciutadania, per garantir zones d’oci saludables i de qualitat.

Il·lustració 1. Projecte Contorn Urbà de l'Hospitalet. Elaboració pròpia.

Fundació creada per l’Associació Cultura l’Hurbart i Kaligrafics, dos entitats culturals vinculades a l’art a
l’espai públic, l’educació i la creativitat urbana. (web: https://www.contornourbano.com/)
2
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PART II: Aplicació
En la part d’aplicació es detalla la programació que inclou: la metodologia i la seva planificació;
el desenvolupament del treball i l’avaluació i resultats obtinguts.

7. Metodologia de treball i planificació
7.1. Aplicació d’idees extretes
Mitjançant una bona comunicació i observació dels alumnes es poden aprendre moltes coses.
Aquests anàlisis serveixen per buscar els punts dèbils i forts de les situacions que calen millorar
en una aula.
Inicialment duent a terme les classes de manera molt tradicional es va observar que la motivació
era molt baixa inclús nul·la en alguns casos, el que va portar a buscar informació sobre com
millorar aquesta situació.
7.2. Introducció de propostes
En el disseny de les activitats tal i com indicava l’autor Jensen l’any 2010, cal proporcionar un
equilibri ric entre novetat i tradició. La primera capta l’atenció de l’estudiant i la segona
aconsegueix reduir el nivell d’estrès.
Per la introducció de propostes s’estudien diverses metodologies per introduir al currículum i
aconseguir una major motivació de l’alumnat. Les metodologies estudiades estan incloses en
l’apartat de metodologies actives d’aquest projecte.
7.3. Aplicació als mòduls d’especialitat del PFI
El primer trimestre es van aplicar mètodes tradicionals a llarg de les sessions per impartir el
mòdul professional d’Electricitat domòtica bàsica. I en l’assignatura de prevenció de riscos
laborals es van començar a introduir metodologies per fomentar la motivació a classe. El segon
trimestre estava programat per donar l’assignatura d’introducció a les telecomunicacions i
Fontaneria bàsica i es van plantejar metodologies actives per fomentar l’autoaprenentatge i
caviar les dinàmiques de classe.
L’aplicació experimental de les metodologies es va dividir en diverses sessions on primer es van
impartir els mòduls esmentats de manera tradicional i en la següent programació es van afegir
metodologies actives per tal d’augmentar la motivació.
Les activitats programades i els materials utilitzats es troben a l’Annex (12.2 i 12.3).
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8. Desenvolupament del treball
Per al desenvolupament del treball cal destacar les fases que s’han seguit per aconseguir
l’objectiu principal:
1. Cerca d’informació per a la programació del mòdul Instal·lacions de telecomunicacions.
2. Extracció d’idees i disseny d’activitats amb metodologies alternatives.
3. Preparació i posada en pràctica de les sessions amb les noves metodologies.
4. Observació i recollida de dades amb una enquesta de satisfacció als alumnes.
5. Conclusions.
Després de la primera fase de recerca, es dissenyen les activitats a l’aula per a l’estudi de cas.
8.1. Activitats desenvolupades
A continuació es resumeixen les activitats que inicialment s’havien programat per realitzar a
classe de manera tradicional (Taula 3). La programació completa del mòdul es troba a l’Annex
(12.1):
Taula 3. Programació tradicional Instal·lacions de Telecomunicacions. Elaboració pròpia.
NF1.- Coneixement d’elements d’instal·lacions de telecomunicacions, principals característiques i
funcionalitat (30 h)
Avaluació
Activitats d'Ensenyament i Aprenentatge
RA

Descripció

A1- Tipus d’instal·lacions

Descripció

RA1

1.3

1a

Examen
Parcial
(E1)

1b

Examen
Parcial
(E1)

1.4
1.5
10h

Explicació d’elements (canalitzacions,
cablatges, antenes, armaris «racks» i
caixes, entre d’altres) d’una instal·lació
d’infraestructura de telecomunicacions
d’un edifici.

2.1
RA1
2.2

8h

3.1
3.2

Explicació classificació dels conductors
Explicació Tipologia de caixes

Instruments
d’Avaluació

1.1

Vídeo explicatiu.

A3- Tipus de conductors, de caixes i
de fixacions

CA

1.2

Explicació dels tipus d’instal·lacions
relacionades amb la infraestructura
comuna de telecomunicacions en
edificis.

A2- Coneixement d’elements bàsics

Descripció

6h

Continguts

RA1

Explicació Tipologia de fixacions

4.1

1c, 1d, 1e, 1f

Examen
Parcial
(E1)

4.2
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A4- Normativa

6h
2.3

Descripció

3.3
Explicació normativa de seguretat laboral
de les instal·lacions i de protecció
ambiental.

RA1

1g, 1h
4.2

Examen
Parcial
(E1)

4.3

A continuació es mostra la programació (Taula 4) adaptada després de diversos anàlisis de
diferents metodologies per augmentar la motivació dels alumnes en l’aprenentatge dels
continguts:
Taula 4. Programació amb metodologies actives Instal·lacions de Telecomunicacions. Elaboració pròpia.
NF1.- Coneixement d’elements d’instal·lacions de telecomunicacions, principals característiques i
funcionalitat (30 h)
Avaluació
Activitats d'Ensenyament i Aprenentatge
RA
A1- Tipus d’instal·lacions

Descripció





0,5h

Presentació del projecte transversal
que transcorrerà durant tota la unitat
formativa. (Annex – 12.2)
Fase 1. Portada

Continguts

CA

1.1
1.2
RA1

1.3

1a

1.4

(Annex 12.3.1)

6h

1.1
1.2

Descripció

Rúbrica del
desenvolupament
del projecte(R1)

1.5

A1- Tipus d’instal·lacions




Explicació dels tipus d’instal·lacions.
Vídeo explicatiu.
Fase 1 del projecte transversal
Kahoot final de repàs de la classe

RA1

1.3

1a

1.4

Rúbrica del
desenvolupament
del projecte(R1)
(Annex 12.3.1)

1.5

A2- Coneixement d’elements
bàsics

Descripció

Instruments
d’Avaluació





10h

Explicació d’elements d’una instal·lació
de telecomunicacions d’un edifici.
Fase 2 del projecte transversal
Socrative final de repàs de la classe

A3- Tipus de conductors, de caixes
i de fixacions

8h

2.1
RA1

1b
2.2

Rúbrica del
desenvolupament
del projecte(R1)
(Annex 12.3.1)

3.1
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Descripció





Explicació conductors, Tipologia de
caixes, Tipologia de fixacions.
Fase 3 del projecte transversal
Kahoot final de repàs de classe

A4- Normativa

RA1

3.2
4.1

1c, 1d,
1e, 1f

4.2

Rúbrica del
desenvolupament
del projecte(R1)
(Annex 12.3.1)

5,5h

Descripció

2.3





Explicació normativa de seguretat
laboral de les instal·lacions i de
protecció ambiental.
Finalització redacció del projecte
Kahoot final de repàs de classe

3.3
RA1

1g, 1h
4.2

Resultat Kahoot
Normativa

4.3

En aquesta programació es pretén dividir les hores que únicament estaven destinades a
l’explicació del professor i classes magistrals a hores d’explicació més hores de treball en grups
en un projecte tranversal que inclou diversos continguts del mòdul, i alhora permet complementar
el nucli formatiu de manera que la investigació pròpia i el desenvolupament de les activitats
millorin la motivació i l’aprenentatge significatiu. L’ús d’instruments com el Kahoot3, el Socrative4
o altres elements online que motiven a l’alumnat de manera visual i auditiva s’han afegit a la
programació a partir d’enquestes fetes als alumnes per poder analitzar les seves preferències i
afavorir en la seva motivació.
Tal i com es pot observar en la programació modificada amb metodologies actives incorporades
i també tenint en compte les enquestes, s’ha organitzat un projecte transversal que fa que els
alumnes siguin propis creadors del seu aprenentatge a partir de la motivació i amb les eines de
teoria impartides a classe.
Aquest any hi ha hagut certs canvis en la programació del curs degut a la nova situació de
confinament i es per això que també s’han preparat activitats online innovadores i que indueixin
al joc per poder distreure a l’alumnat a la vegada que aprenen de manera interactiva. Amb el
muntatge se’ls ha facilitat el temari de tot el curs perquè ho puguin repassar quan en tinguin la
necessitat o les ganes. Aquest muntatge ha estat elaborat amb l’eina Genially5 totalment gratuïta,
s’ha utilitzat aquesta eina perquè inicialment es va fer una enquesta als alumnes per saber les
eines (l’enquesta es troba a l’Annex 12.3.1.) amb les quals podien accedir a les activitats que
se’ls plantegés o com podrien realitzar-les. Aquesta eina permet treballar des del mòbil, tableta i
ordinador i es una eina molt intuïtiva i divertida, s’adjunta l’enllaç del Genially d’elaboració pròpia
per al Curs 2019/2020 a l’Annex 12.4.

3

Plataforma en línia gratuïta que permet la creació de qüestionaris d'avaluació.
Aplicació que permet la participació dels estudiants a l'aula en temps real. També es per crear qüestionaris
i activitats, però a diferencia del Kahoot permet treballar per equips.
5 Programari en línia que permet crear presentacions animades i interactives.
4
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9. Avaluació o resultats obtinguts
Per l’anàlisi dels resultats de la proposta es farà una comparació dels èxits obtinguts pels
alumnes tant des del punt de vista qualitatiu com des del punt de vista quantitatiu.
En aquest apartat cal destacar que la gran majoria dels alumnes han obtingut millores en el canvi
de metodologies per obtenir una major motivació.
Del total de 15 alumnes que tenia el curs, un alumne va abandonar el curs el primer més per
motius familiars, un altre a mig curs també per motius familiars i un alumne ha sigut molt
intermitent tot el curs faltant a un 80% de les classes per motius personals justificats. La resta
d’alumnes entren dins l’avaluació que ha fet que es vegi una clara millora en els resultats
obtinguts de les qualificacions.
9.1. Resultats qualitatius
Des del punt de vista qualitatiu, l’anàlisi de resultats es molt interessant ja que amb el canvi de
metodologies es va aconseguir portar un millor control de la classe i es va poder fomentar un
ambient més dinàmic, el que va crear companyonia i bon ambient i humor a classe.
Es va aconseguir encaixar els estudiants amb un ritme més lent o despreocupat que van millorar
en la col·laboració a les activitats en equip o les activitats que els estimulés de manera auditiva
o visual, despreocupant així la seva por al fracàs i jugant de manera interactiva, i a la vegada
aprenent.
El fet que haguessin d’investigar la feina de principi a fi i l’haguessin de fer des de zero,
primerament els va deixar descol·locats però a continuació es van espavilar per buscar resultats.
Un cop estaven treballant en equip, es va observar l’ajuda que s’oferien entre companys inclús
alumnes que no pertanyien al mateix grup de treball.
Aquesta pràctica va resultar ser molt interessant, donat que el perfil d’alumnes que arriben al PFI
solen ser alumnes que han tingut conflictes entre companys o entre professors en els instituts i/o
escoles anteriors. Aquestes noves metodologies de treball demostren que tant la filosofia del
professor, com les activitats programades poden ajudar a canviar el comportament o les
dinàmiques dels alumnes.
Els resultats en general han estat bons i positius, tot i que en alguns moments alguns d’ells es
dispersaven i altres treballaven més per poder dur a terme finalment el treball.

9.2. Resultats quantitatius
Des del punt de vista quantitatiu cal destacar que hi va haver un augment de les notes i per tant
una millora en les qualificacions finals dels mòduls on es van incloure les diferents metodologies.
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Sobretot caldria destacar la millora de qualificacions amb els alumnes amb dificultats de l’idioma
perquè al treballar en grup van rebre suport dels seus companys i van poder completar millor el
seu aprenentatge en fases que necessitaven recolzament. També es va observar una major
atenció i disposició d’un alumne diagnosticat amb TDAH, el qual tenia dificultats per seguir les
classes que s’impartien de manera més tradicional. Cal afegir que també va augmentar la
disposició i col·laboració d’un alumne que presentava moltes dificultats i entrebancs en
l’aprenentatge de molts conceptes claus per continuar amb els continguts. La pèrdua d’aquest
alumne a la por al fracàs i el sentir-se recolzat amb els companys, va fer que s’atrevís a intentar
solucionar alguna de les coses que afrontava amb més dificultat i això li permetia assolir un
aprenentatge més significatiu.
Després d’analitzar els casos concrets es pot veure una clara evolució de les notes quantitatives
en la utilització dels dos tipus de metodologies (Gràfic 1), s’observa que en la primera avaluació
utilitzant metodologies tradicionals, s’han obtingut resultats positius, però en la segona avaluació
els resultats en comparació són notes lleugerament més altes.
La columna de l’esquerra que va de l’1 al 10, són les notes en número de la primera i segona
avaluació. Els números de l’eix horitzontal son els alumnes de l’aula de PFI, sent els 3 últims els
alumnes que han abandonat el curs explicats anteriorment, que al no tenir resultat de l’avaluació
ha provocat la recta que es pot observar en els últims tres punts de la gràfica.
Gràfic 1. Comparativa de les notes de les dues avaluacions. Elaboració pròpia..

Anàlisis de resultats quantitatius
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
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1a Avaluació
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9
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13

14

15

2a Avaluació

Cal analitzar també que tot i que la primera avaluació va constar de classes més aviat tradicionals
també es van utilitzar metodologies del lleure per millorar la dinàmica de classe i guanyar
confiança i atenció per part dels alumnes.
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9.3. Gràfiques a partir dels resultats quantitatius i qualitatius
Després de fer arribar diversos qüestionaris als alumnes de PFI d’auxiliar de muntatges
d’electricitat, aigua i gas amb els quals s’han realitzat els canvis i variacions de metodologies
aquest curs, s’han obtingut diverses respostes d’aquests al llarg del curs, en els quals els seus
resultats i anàlisis es mostren a continuació (en cursiva es poden llegir les preguntes del
qüestionari i en lletra normal l’anàlisi de les respostes obtingudes). Els alumnes que no han pogut
participar en algunes de les enquestes era per falta de recursos o per no assistència el dia de
l’enquesta.
El 100% dels enquestats són nois que comprenen una edat entre els 16 i els 17 anys. Partint
d’aquestes dades s’analitzen els resultats de les preguntes del qüestionari.
Les primeres preguntes fan referència al seu estat abans d’entrar al PFI, aquestes preguntes es
van fer a l’inici de curs per saber que calia millorar.6
1. Has arribat a aquest curs motivat?
Gràfic 2. Vas arribar a aquest curs motivat?. Elaboració pròpia.

1. Has llegado a este curso motivado?

No, perdí toda la

Si

motivación en la ESO

50%

50%

2. Tenies clar que seguiries estudiant després del PFI?
Gràfic 3. Tenies clar que seguiries estudiant després del PFI?. Elaboració pròpia.

2. Tenias claro que seguirías estudiando después del PFI?
No

10%
Si

50%

Posiblemente

40%

6

Les preguntes realitzades en el qüestionari son en castellà per facilitar la comunicació dels alumnes estrangers que
encara tenien moltes dificultats amb l’idioma.
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3. Si haguessis pogut escollir entre estudiar o no estudiar quan vas sortir de l’anterior institut:
Gràfic 4. Estudiar o no estudiar?. Elaboració pròpia.

3. Si hubieras podido escoger entre estudiar o no estudiar cuando
saliste del anterior instituto:

20%
Queria seguir estudiando
Si fuera por mi ya estaría trabajando

80%

4. La teva desmotivació a la ESO era bàsicament per:
Gràfic 5. Causes de la desmotivació a la ESO dels alumnes de PFI. Elaboració pròpia.

4. Causas de tu desmotivacion en la ESO:
Problemas con amigos

0

Problemas familiares

5

Ambiente poco motivante en las clases

8

Falta de apoyo de los profesores hacia mi

8

Me costaba mucho entender las materias
que se impartian

5

Mala relación con los compañeros de clase

2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

En aquestes quatre qüestions formulades a l’inici de curs, es va poder analitzar on ells creien
que influenciava la seva motivació en l’aprenentatge a l’aula i on es va ocasionar el fracàs escolar
que van patir. Per això, es va estudiar el cas de modificar les metodologies docents de l’aula per
tal de poder fer un canvi de sentit al seu aprenentatge habitual i així poder observar si els resultats
milloraven.
A continuació a mig curs es va fer una enquesta de satisfacció abans de veure el canvi real en
els resultats quantitatius.
Tan sols amb l’observació ja s’anaven veient les millores que s’estaven produint en canvis
qualitatius, emocionals i cooperatius.
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5. Dels mètodes d'aprenentatge que es treballen a classe aquest curs, indica els que creus que
t'ajuden a aprendre més i millor:
Gràfic 6. Mètodes d'aprenentatge treballats a classe. Elaboració pròpia.

5. Métodos de aprendizaje trabajados en clase
Ayuda a los compañeros que tienen mas dificultad

Mucho

7

2

Bastante
Debates en grupos

3

2

Ejercicios con ayuda del profesor

0

Investigación autónoma

0

Poco
Muy poco

4

9

Proyectos en grupo

2

1

Clase magistral con diapositivas

7

2

Kahoot, Socrative y aplicaciones de repaso

1

Trabajo en equipo en clase

1

5
5

Trabajo autónomo en en aula de informatica

8

2
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6. Quins són els mètodes de treball que t’han agradat més a classe:
Gràfic 7. Mètodes d'aprenentatge que més han agradat. Elaboració pròpia.

6. Métodos de trabajo que más han gustado:
8%

Aplicaciones (Kahoot, Socrative, Videos...)

17%

Proyectos/Trabajos en grupo
50%

25%

Debates de clase
Ayuda a los compañeros

En els gràfics 6 i 7, es pot veure de manera numèrica el nombre d’alumnes que voten per a cada
metodologia. Analitzant el gràfic s’observa que les preferides dels alumnes son majoritàriament
les que treballen de forma cooperativa en grups a l’aula on s’augmenta la motivació intrínseca,
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causada per un instint de superació en cada activitat, i on s’utilitzen recursos TIC amb programes
i aplicacions online per augmentar la motivació extrínseca.
A continuació es va proporcionar un qüestionari a final de curs, durant el confinament, on se’ls
demanava la seva satisfacció del resultat d’aquest curs en relació al seu aprenentatge significatiu:
7. Durant l’any creus que has après coses noves en relació a:
Gràfic 8. Durant l'any creus que has après coses noves?. Elaboració pròpia.

Durante el año crees que has aprendido cosas nuevas con
relación a:
Mucho
6

4

Motivarte

Bastante
Un poco
7

3

Seguridad

No
9

1

Compromiso para hacer tareas

4

Autocontrol

6
6

2

Puntualidad

7

3

Respetar a los profesores

6

2

Respetar a los compañeros

5

3

Relacionarte con los compañeros

3

Expresarte

4
5

3

Comunicarte
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Aquests canvis els van afavorir, no només de manera qualitativa, sinó que van aprendre moltes
altres coses de manera indirecta com ara les que s’observen en el Gràfic 8.
El tracte personalitzat que se’ls va poder proporcionar gràcies al fet de ser un nombre reduït
d’alumnes a classe, i a la gran inversió d’hores per part del professor que únicament invertia el
seu horari laboral en aquests alumnes, va influir en molts dels aspectes que s’analitzen a l’últim
gràfic.
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8. Creus que el tracte personalitzat que us hem donat aquest curs us ha ajudat a millorar la vostra
motivació personal per a les coses?
Gràfic 9.Millora en la motivació pel tracte personalitzat. Elaboració pròpia.

8. ¿Crees que el trato personalizado que os hemos dado este curso
os ha ayudado a mejorar vuestra motivación personal para las
cosas?
0%

Si
No

100%

9. Creus que la teva motivació aquest curs ha estat gràcies a:
Gràfic 10. La motivació. Elaboració pròpia.

Crees que tu motivación este curso ha sido gracias
a:(Podeis poner varias opciones)
El buen ambiente del instituto

3

Mi propio esfuerzo

6

El buen ambiente de clase

4

La ayuda de las profesoras

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

El resultat de les preguntes dels gràfics 9 i 10 van resultar molt gratificants pels docents del curs
2019/2020 del PFI, ja que van mostrar que els resultats obtinguts en els experiments dels canvis
de metodologia eren satisfactoris també pels alumnes i es veia clarament en la seva satisfacció
i motivació personal.
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10. Ara que gairebé s’ha acabat el curs, t’ha servir per motivar-te i seguir estudiant?
Gràfic 11. Seguiràs estudiant?. Elaboració pròpia.

10. Ahora que ya has cursado casi todo el curso, ¿te ha servido
para motivarte y seguir estudiando?

No
20%

Si
80%

11. Si no t’ha servir per motivar-te i seguir estudiant, almenys t’ha motivat per aprendre coses
noves?
Gràfic 12. Motivació per aprendre coses noves. Elaboració pròpia.

11. Si no te ha servido para motivarte y seguir estudiando, ¿al
menos te ha motivado para aprender cosas nuevas?
0%

Si, eso si
No, tampoco, sigo desmotivado

100%

Anticipant-se al resultat de la qüestió analitzada en el gràfic 11, es va formular una segona
qüestió per analitzar si el resultat positiu o negatiu era influent en el desenvolupament dels
diferents mòduls o amb el canvi de les metodologies. Es pot observar que les dinàmiques de
classe van aconseguir motivar als alumnes ja fos de manera directa amb els estudis o indirecta
com a mínim, tot i que alguns igualment prefereixin continuar la seva formació en el món laboral.

29
Metodologies actives amb perspectiva neurocientífica
per facilitar l’aprenentatge dels alumnes de PFI.

12. Seguiràs els teus estudis després d'aquest PFI, encara que no tinguin a veure amb l'àmbit
de l'electricitat?
Gràfic 13. Seguiràs amb els estudis?. Elaboració pròpia.

12. ¿Seguirás tus estudios después de este PFI, aunque no
tengan que ver con el ámbito de la electricidad?

Posiblemente
20%
No
10%

Si
70%

13. Creus que aquest curs t'ha servit per motivar-te i tornar a tenir ganes de formar-te?
Gràfic 14. T'ha servit per motivar-te?. Elaboració pròpia.

13. ¿Crees que este curso te ha servido para motivarte y volver
a tener ganas de formarte?

No
10%

Si
90%

Si es fa una comparativa del gràfic inicial que els preguntava si tenien clar el que seguirien
estudiant després del PFI, els resultats van ser un 50% que volien seguir estudiant, un 40% que
veien la possibilitat de seguir estudiant i un 10% que tenien clar que no seguirien estudiant, en el
gràfic 14 s’observa que el 40% que veien la possibilitat d’estudiar s’han motivat a donar resposta
afirmativa en el cas de continuar amb els seus estudis i per tant ha implicat un canvi cap a positiu
en els resultats.
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Fent una mirada al futur es va voler analitzar si ells preferiren seguir treballant amb aquestes
metodologies o si els resultats, tot i que fossin positius, no els hi donava prou retroacció com per
considerar-ho positiu.

14. Vols que els futurs professors que tinguis en altres cursos utilitzin metodologies alternatives
perquè puguis aprendre millor el temari?
Gràfic 15. Metodologies del futur. Elaboració pròpia.

Quieres que los futuros profesores que tengas en otros
cursos utilicen metodologías alternativas para que puedas
aprender mejor el temario?
10%
Si, creo que aprendo mejor

90%

No, prefiero clases magistrales y estudiar por
mi cuenta

El 90% dels alumnes van considerar per tant que l’ús de metodologies els proporcionava una
major aportació de valors positius i que per tant preferien seguir treballant amb aquestes
metodologies en un futur si seguien estudiant.
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9.4. Canvis en les pràctiques educatives. Anàlisi dels sentiments i de les motivacions
durant el confinament.
Amb la situació originada al mig del curs va sorgir la necessitat de treballar des de casa tant com
a docent i/o com a estudiant. Això va crear la necessitat de saber quins recursos tenia disponible
cadascú per fer-ho i van sorgir qüestions sobre la situació de cada persona a casa i amb l’entorn.
Amb tot això es va fer una enquesta als alumnes i els resultats van ser els que s’obtenen a
continuació:
1. Quins han sigut els teus sentiments des que ha començat el confinament?
Gràfic 16. Sentiments durant el confinament. Elaboració pròpia.

1. Cuales son tus sentimientos desde que ha empezado el
confinamiento?
Tristeza

7%

Aburrimiento o desmotivacion

22%

Sentimiento de soledad y vacío
29%

Ansiedad y angustia

Rabia y enfado

14%

Incertidumbre y miedo
14%

14%

Frustración
Ninguna de las anteriores, he estado muy bien

Com es pot veure en el gràfic anterior els sentiments durant el confinament han sigut molt variats
entre tots els alumnes, sent nomes un 22% d’ells els que no han tingut cap problema i han estat
a gust. Això planteja la qüestió de com ells consideren d’important la socialització tant a la vida
quotidiana com per la seva formació professional.
Una afirmació molt interessant és que “el procés de socialització també es pot concebre com un
continu que està en permanent desenvolupament. S'inicia des del moment del naixement i va
progressant i evolucionant durant totes les etapes del cicle vital (Yubero, 2013). Això dóna a
entendre que juntament amb l’aprenentatge hi ha la socialització de l’individu i per tant és una
part important en el creixement de les persones.
En la següent pregunta s’analitzarà el fet de la qüestió.
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2. Creus que la socialització d'anar a l'institut és mes motivador per aprendre?
Gràfic 17. La importància de la socialització. Elaboració pròpia.

2. ¿Crees que la socialización de ir al instituto es mas
motivador para aprender?
No
0%

Si
100%

Tal i com s’havia reflexionat, l’estudi ens indica que el 100% dels alumnes consideren molt
important el fet de socialitzar-se en el seu procés d’aprenentatge.

3. T'han agradat les activitats que hem enviat per fer durant el confinament a distància o
prefereixes fer-ho a classe?
Gràfic 18. Activitats a distància. Elaboració pròpia.

3. ¿Te han gustado las actividades que hemos mandado para
hacer durante el confinamiento a distancia o prefieres hacerlo en clase?

10%

10%
Si, en casa va bien, me han gustado
Me han gustado pero prefiero hacer-lo en clase
No me han gustado habría preferido trabajar por
grupos en clase
80%

I per últim, analitzant les dinàmiques fetes durant el confinament i la innovació d’algunes de les
activitats, cal destacar que tot i que a el 80% els hi hagi agradat les activitats proposades, només
el 10% prefereix fer-les a casa, la resta prefereixen realitzar-les a l’institut com s’ha comentat
abans, compartint estona amb companys i docents.
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10. Conclusions i treball futur
La motivació es un aspecte molt important dins de l’aprenentatge significatiu, però s’ha demostrat
que cal estudiar els diferents tipus de motivació per poder escollir les metes que es volen assolir
per tal de conduir a l’alumne a l’objectiu final, ja que depèn d’aquestes, que el grau d’adquisició
dels continguts sigui major o menor en els estudiants. Es per això que en aquestes sessions s’ha
permès obtenir algunes dades que fan reflexionar sobre la capacitat del docent, segons la
metodologia escollida, de motivar els alumnes.
També és important destacar les limitacions de l’estudi i les possibilitats per futures
investigacions, ja que ni que l’estudi hagi evolucionat amb èxit també és important analitzar les
limitacions per poder així obtenir resultats encara més favorables en un futur.
Una de les limitacions té a veure amb la mostra analitzada, ja que en el cas d’aquest estudi ha
estat tot nois d’entre 16 i 17 anys i això fa que l’anàlisi sobre l’estudi quedi poc generalitzant en
quant a la motivació general de la població d’estudiants de PFI. Cal tenir present que la valoració
tant qualitativa com quantitativa només s’adeqüen al moment i context en el que s’han realitzat i
per tant la recollida de dades es minoritària. Caldria fer un anàlisi doncs, si aquest estudi hagués
sigut diferent en funció del gènere.
També és important assenyalar que, en aquest treball, es va buscar representar de la millor
manera possible els alumnes de PFI, tot i que es fes un anàlisi en un nombre d’alumnes bastant
reduït. Seria interessant en el futur, buscar fer activitats d’intercicles amb PFIs d’altres
especialitats i poder treballar conjuntament, i despès fer-ne un anàlisi de satisfacció una mica
més nombrós.
Una altra limitació que també cal afegir és la poca experiència docent per implantar aquests tipus
d’activitat a l’aula. Les activitats realitzades s’havien impartit en els mòduls del màster en formació
professional inclús dut a terme, però no en la resta d’anys d’estudi i per tant no es tenia un model
concret per impartir la tasca de la millor manera possible. Això també fa que despès d’aquesta
experiència hi hagi una millora en la tasca docent i la propera vegada hi hagi diverses millores
en l’execució de les metodologies actives desenvolupades en les activitats.
En aquest estudi s’ha utilitzat una enquesta d’elaboració pròpia realitzada a partir dels conceptes
estudiats sobre la necessitat de motivació a l’aula i preferentment en estudiants que no han
acabat l’ESO o alumnes nouvinguts que fan el curs per tenir una possible sortida laboral. Aquesta
enquesta ha servit per analitzar en nivell de satisfacció dels alumnes en general de la classe i ha
resultat tant positiva que ha permès motivar encara més al docent per seguir investigant sobre
aquests nous conceptes i buscar maneres innovadores de motivar als seus alumnes.
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Una altra de les limitacions que també cal tenir en compte és de la falta d’un model teòric integrat
entre la motivació i la intel·ligència emocional perquè aquests resultats són exploratoris i no es
pot generalitzar, ja que no s’han trobat investigacions prèvies referents al nostre objecte d’estudi
amb els alumnes de PFI.
Com a conclusions generals es pot assenyalar que l’estudi d’aquest cas ha resultat favorable i
enriquidor ja no només per l’aprenentatge significatiu dels alumnes de PFI sinó també un positiu
procés d’aprenentatge pel docent que ha pogut estudiar les diferents tècniques de
desenvolupament per l’aprenentatge significatiu, alhora que ha pogut aplicar aquestes tècniques
amb uns alumnes que han resultat motivats i més propers gràcies als diferents procediments
treballats. La implantació de noves metodologies ha generat activitat, moviment i participació a
l’aula, fet que ha generat una motivació més elevada i ha permès recuperar l’interès d’alguns
alumnes que estaven completament desmotivats.
S’espera que el present treball serveixi, al menys, com a punt de partida per a altres treballs, i
que d’aquesta manera ajudin a ampliar el coneixement de les destreses emocionals no només
en els estudiants amb el perfil de PFI sinó en el camp educatiu en general, ja que hi ha la certesa
que en poc temps, els processos afectius que en general engloben les emocions i les diferents
motivacions per l’aprenentatge, seran valorats com una de les majors influències tant en educació
com en altres camps.
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