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1.- Resum / Resumen / Abstract 

Resum 

Emprenedors i líders han de fer front a grans preguntes cada dia davant nous reptes: un problema o 

necessitat que requereixen d’una nova solució. Quin és el punt més important on haig de posar el 

focus del meu esforç? Per on començo? Quantes reunions i discussions tindré abans no estigui 

segur que tinc la solució correcta? Com es veurà materialitzada la meva idea a la vida real? Serà 

desitjada pels clients/usuaris? 

Ja existeix una forma més que provada per respondre a totes aquestes preguntes: el Sprint. El 

dissenyador Jake Knapp va crear al 2016 a Google un mètode anomenat Design Sprint que permet 

solucionar problemes i testejar noves idees en només 5 dies1 i que va ser executat inicialment amb 

èxit en més de 100 companyies de mòbils, e-commerce, salut, finances, etc. Des de llavors s’ha estès 

a milers d’organitzacions de tot tipus que l’han aplicat quan han tingut la necessitat d’accelerar els 

seus processos de cerca, disseny i implementació de solucions innovadores davant nous reptes. 

L’objectiu d’aquest treball és fer una proposta per incorporar la metodologia Design Sprint de Google 

Ventures dins el procés tecnològic que se segueix en el desenvolupament de qualsevol 

projecte/producte tecnològic. En concret, ho farem en el context de projectes de programació 

d’aplicacions informàtiques que l’alumnat ha de dur a terme a l’assignatura optativa de TIC 

(Informàtica) de 4t d’ESO. 

A partir de l’anàlisi del procés tecnològic aplicat al desenvolupament d’aplicacions per part de 

l’alumnat, determinarem, prèvia identificació i avaluació de diferents escenaris possibles, com es 

pot incorporar la metodologia de Design Sprint, detallant el disseny i temporització de les activitats 

a realitzar dins l’aula per a la seva execució i aprenentatge per part de l’alumnat. 

Per últim, un cop executades aquestes activitats, avaluarem els resultats i el feedback obtinguts: 

assoliment dels objectius d’aprenentatge, el grau d’acceptació de l’alumnat i la qualitat del producte 

entregat. 

Paraules clau: procés tecnològic, informàtica, programació, design thinking, design sprint. 

Abstract 

Entrepreneurs and leaders face big questions every day: What is the most important place to focus 

your effort, and how do you start? How many meetings and discussions does it take before you can 

be sure you have the right solution? What will your idea look like in real life? Will it be desirable for 

customers and/or end-users? 

There is a surefire way to answer these important questions: the sprint. Designer Jane Knapp created 

in 2016 at Google a method named Design Sprint which allows to solve problems and test new ideas 

in just 5 days2. It was initially executed successfully in more than 100 companies of a varied range 

of industries such as mobile, e-commerce, health, finance and more. Since then, it has been used in 

thousands of all-type organizations which have had the need to accelerate their processes of 

research, design and implementation of innovative solutions when facing new challenges. 

The goal of this work is to propose a way to incorporate the Google Ventures Design Sprint method 

into the technological process that is followed in the development of any technological project / 

product. Specifically, we will do it in the context of software application programming projects which 

 
1 Actualment ja existeix una versió de 4 dies. 
2 A 4-day version is now available. 
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students have to do in the elective subject of ICT (Computer Science) in 4th year of Secondary School 

(15-16 years old). 

Based on the analysis of the technological process applied by the students within the development 

of software applications, we will determine, after identification and assessment of different potential 

scenarios, the activities to be executed and learned by the students at the classroom. 

Finally, once these activities have been carried out, we will evaluate the results and the feedback 

gathered: achievement of the learning goals, level of acceptance by the students and the quality of 

the product delivered. 

Keywords: technological process, computer science, programming, design thinking, design sprint. 

Resumen 

Emprendedores y líderes tienes que enfrentarse cada día a preguntes importantes ante nuevos 

retos: un problema o necesidad que requieren de una nueva solución. ¿Dónde debo focalizar los 

esfuerzos? ¿Por dónde empiezo? ¿Cuántas reuniones y debates tendré antes que no esté seguro 

que tengo la solución correcta? ¿Cómo se verá materializada mi idea en la vida real? ¿Será deseada 

por los clientes/usuarios? 

Ya existe una formes más que probada para responder a todas estas preguntas: el Sprint. El 

diseñador Jane Knapp creó en 2016 en Google un método llamado Design Sprint que permite 

solucionar problemas y probar nuevas idees en solo 5 días3 y que se ejecutó inicialmente con éxito 

en más de 100 compañías de móviles, e-commerce, salud, finanzas, etc. Desde entonces se ha 

extendido a miles de organizaciones de todo tipo que lo han aplicado cuando han tenido la 

necesidad de acelerar sus procesos de investigación, diseño e implementación de soluciones 

innovadores ante nuevos retos. 

El objetivo de este Trabajo es hacer una propuesta para incorporar la metodología Design Sprint de 

Google Ventures en el proceso tecnológico que se sigue en el desarrollo de cualquier 

proyecto/producto tecnológico. En concreto, lo haremos en el contexto de proyectos de 

programación de aplicaciones informáticas que el alumnado tiene que realizar en la asignatura 

optativa de TIC (Informática) de 4º de la ESO. 

A partir del análisis del proceso tecnológico aplicado al desarrollo de aplicaciones informáticas por 

parte del alumnado, determinaremos, previa identificación y evaluación de diferentes escenarios 

posibles, cómo se puede incorporar la metodología Design Sprint, detallando el diseño y 

temporización de las actividades a realizar dentro del aula para su implantación y aprendizaje por 

parte del alumnado. 

Por último, una vez ejecutadas estas actividades, evaluaremos los resultados y el feedback 

obtenidos: consecución de los objetivos de aprendizaje, grado de aceptación del alumnado y la 

calidad del producto entregado. 

Palabras clave: proceso tecnológico, informática, programación, design thinking, design sprint. 

  

 
3 Actualmente ya existe una versión de 4 días. 
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2.- Definició i context de l’oportunitat 

2.1.- Introducció 

L’avenç constant de la societat genera noves oportunitats al voltant de nous problemes a resoldre i 

de necessitats a satisfer, fins ara latents. 

La tecnologia, entesa com el conjunt de coneixements científicament ordenats que permeten 

dissenyar i crear bens i serveis que facilitin l’adaptació al nostre entorn, així com la satisfacció de 

les necessitats individuals essencials i les aspiracions de la humanitat, aborda aquests nous reptes 

a través del desenvolupament de projectes que segueixen el procés tecnològic [2]. 

En aquest context, arribar a “l’èxit”, entès com la creació d’un producte de valor pels usuaris finals 

en el mínim temps possible i un cost raonable, requereix d’una metodologia de treball que, des de la 

concepció inicial de la idea, passant pel seu disseny posterior i acabant amb la implementació final 

de la solució, no sempre ha estat fàcil de trobar i aplicar amb garanties plenes. O, simplement, una 

metodologia que permeti descartar els camins que no conduiran a l’èxit en les etapes inicials del 

projecte i no en les finals, quan el producte ja està quasi finalitzat, i evitant així pèrdues innecessàries 

en temps i recursos humans i materials. 

Quasi sense adonar-nos-en, moltes de les esmentades noves oportunitats acaben prenent la forma 

d’una aplicació informàtica a través de les quals milers o milions d’usuaris finals troben la solució a 

problemes o la satisfacció de necessitats fins ara no cobertes. 

Basat en una selecció molt concreta d’“ingredients” del Design Thinking i executats en un ordre i un 

temps determinats [1], el dissenyador Jake Knapp va crear al 2016 a Google un mètode anomenat 

Design Sprint que permet solucionar problemes i testejar noves idees en només 5 dies4 i que va ser 

executat inicialment amb bons resultats en més de 100 companyies de mòbils, e-commerce, salut, 

finances, etc.  

Des de llavors, el Design Sprint s’ha estès a milers d’organitzacions de tot tipus que l’han aplicat 

amb força èxit, fet que ha permet es consolidi com una “recepta” perfecta per accelerar els 

processos d’innovació, en la seva fase inicial de concepció i disseny, especialment utilitzada en el 

desenvolupament de productes tecnològics d’empreses start-ups de diversos sectors. Una recepta 

que, més enllà de la seva eficàcia demostrada, també facilita el desenvolupament de les soft-skills 

per part del seus participants com ara són el pensament crític, el treball col·laboratiu, la comunicació 

i la creativitat; quatre habilitats que hem d’educar per sobreviure al segle XXI, també conegudes com 

les 4 Cs of 21st Centutry Skills [11] [15]. 

Aquest TFM aborda la incorporació d’una oportunitat de millora del procés tecnològic tot prenent 

com a base el mètode Design Sprint i així traslladar a l’alumnat no només el seu aprenentatge sinó 

també els beneficis propis d’un mètode innovador i contrastat de treball per a la fase de disseny de 

qualsevol solució que acabi generant un producte tecnològic. 

2.2.- Oportunitat 

Com a docents, un dels grans objectius que tenim és formar professionals competents per a les 

feines del futur, feines que, tot i que no sabem del cert quines seran, sí que es constata la  

importància creixent de les competències socials, d’auto-aprenentatge, autonomia, d’organització, 

de treball en grup o col·laboratiu, la presa de decisions i superació. 

 
4 Actualment ja existeix una versió de 4 dies. 
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¿I si apliquem aquest mètode, el Desing Sprint, a la cerca de solucions reals a reptes, també, reals 

aconseguim un producte final de més qualitat i en menys temps? ¿I si aquests reptes reals són 

propers al propi alumnat i així contribuïm a un aprenentatge més significatiu per a ells? ¿I si tot 

plegat suposa un increment de la seva motivació i, finalment, un millor assoliment dels objectius 

formatius didàctics? 

Aquest treball intentarà donar respostes a algunes d’aquestes preguntes o, si més no, vol fer una 

passa, una petita passa, en la direcció assenyalada: fer coneixedor a l’alumnat d’una de les 

metodologies que en un possible futur pugin usar en el seu àmbit professional. 

2.3.- Context 

Contextualitzarem el desenvolupament d’aquest projecte en un centre existent, amb el seu alumnat 

d’un curs i una matèria també reals. 

El centre triat és un centre docent públic del Baix Llobregat. Qualificat de centre d’alta complexitat, 

actualment acull uns 500 alumnes distribuïts entre l’ESO (350 alumnes, 4 línies) i el Batxillerat (150, 

Científic, Tecnològic, Ciències Socials, Humanitats, Batxillerat Dual). 

Situat en un barri de famílies humils, treballadores i amb pocs recursos, en molts casos, la crisi i 

l’efecte més recent de la COVID han sigut asfixiants, fet que encara s’arrossega ja que un 

percentatge important de famílies (al voltant del 25% per curs) reben ajudes de Serveis Socials, del 

Banc d’Aliments o de la Creu Roja. 

L’alumnat és molt divers amb una població d’origen immigrant al voltant d’un 35% amb un predomini 

d’alumnes de països Sud-americans, de El Marroc i d’Àsia. La majoria han nascut o viuen des de fa 

anys a Catalunya, el seu coneixement de la llengua és mitjà-baix i les relacions entre l’alumnat són 

normals. Pel que respecta als autòctons, la majoria són de pares i/o avis nascuts a altres comunitats 

de l’Estat (amb predomini d’Andalusia i Extremadura).  

La complexitat del centre és gran i queda reflectida en l’organització on les línies prioritàries 

d’actuació són: l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema inclusiu, el foment de les 

llengües estrangeres i l’impuls a la lectura. Amb tot, la convivència i la cohesió social estan ben 

treballades i garantides gràcies a què és centre mediador i gaudeix del projecte TEI (Tutoria Entre 

Iguals) i, també, per la formació i la implicació de tot el professorat. 

Aposta per la bona imatge del centre i la qualitat del servei educatiu tot garantint un ensenyament 

de qualitat, integrant les noves tecnologies mitjançant el desenvolupament de la digitalització 

integral de l’institut (professorat i alumnat) amb la utilització de l’aplicatiu Moodle, la dotació de 

sales de taller específiques per informàtica i pissarres digitals a totes les aules i la incorporació dels 

llibres digitals en algunes matèries. 

L’ús i aprenentatge de llengües estrangeres (anglès i francès) en contextos significatius és un dels 

aspectes que més estan treballant aquests darrers cursos. I en aquest sentit, aquest curs formen 

part de la xarxa de centres docents que tenen el plaer de comptar del projecte GEP (Generació 

Plurilingüe). 

Per a la realització d’aquest projecte hem escollit la matèria de TIC (Informàtica) de 4t d’ESO; en 

concret, el bloc curricular programació d’aplicacions. 
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3.- Estat de l’art 

3.1.- El procés tecnològic i el currículum 

La tecnologia té l’objectiu de satisfer les necessitats humanes [2]. 

Per assolir aquest objectiu es pot actuar de forma irreflexiva i impulsiva o bé, si volem un producte 

final d’alta qualitat, podem actuar de forma més meditada i ordenada. De forma genèrica, el mètode 

que ens ha de permetre treballar de forma ordenada i lògica per aconseguir bons resultats és el que 

anomenen procés tecnològic. Així doncs, el procés tecnològic consisteix en un conjunt ordenat 

d’activitats que es duen a terme per satisfer una determinada necessitat [2]. 

Encara que no hi ha un consens unànime en la denominació de les fases del procés tecnològic, una 

possible relació de les fases segons el web Edu365.cat del Departament d’Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya [8] és: 

1. Requisits: identificació del problema o necessitat no satisfeta. 

2. Recerca d’informació: comprovació sobre l’existència de solucions a problemes i/o 

necessitats similars. 

3. Generació d’idees: plantejament i valoració de possible solucions al requisits inicials. 

4. Selecció de la millor solució: decisió i/ disseny de la idea a implementar. 

5. Planificació de la tasca a realitzar: organització del treball a fer. 

6. Realització: execució de la tasca planificada. 

7. Avaluació: valoració de si el resultat obtingut soluciona satisfactòriament els requisits 

inicials. En cas afirmatiu, divulgació del producte tecnològic; sinó, tornar als passos 

anteriors. 

Altres autors [12] defineixen el procés tecnològic com el conjunt d’accions que fem per poder dur a 

terme un projecte tecnològic que ha de culminar amb la creació d’un objecte, ja sigui real o virtual, i 

presenten una seqüencia similar de fases i activitats del procés: 
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Figura 1: Procés Tecnològic [12] 

A Catalunya, des de la vessant purament educativa, el currículum de l’ESO dins l’àmbit 

cientificotecnològic [9] estableix un sèrie de continguts clau relacionats amb el disseny i construcció 

d’objectes tecnològics, així com els continguts curriculars al voltant del procés tecnològic i les seves 

fases dins l’assignatura de Tecnologia, des de 1r a 3r de l’ESO (matèria comuna). 

Més específicament, l’esmentat currículum determina com a continguts de l’assignatura de 

Tecnologia a 1r de l’ESO els següents (veure detall a 10.1.- Annex 1: Currículum ESO Àmbit 

cientificotecnològic): 

• El procés tecnològic. Les seves fases. 

• Anàlisi del problema a resoldre. 

• Recerca d’informació mitjançant eines digitals. 

• Disseny i desenvolupament d’idees per a la resolució de la situació problema. El projecte i la 

memòria.  

• Execució del projecte. 

• Avaluació del projecte. 
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• Comunicació del projecte i del procés mitjançant aplicacions digitals. 

A l’actualitat, és ben conegut, que moltes de les nostres necessitats són satisfetes a partir del 

desenvolupament de tot tipus d’aplicacions informàtiques que anem incorporant en el nostre dia a 

dia en molts casos sense quasi bé adonar-nos-en. 

És a 4t de l’ESO que l’alumnat que ha triat la matèria optativa TIC (Informàtica) que ha d’assolir 

determinats coneixements al voltant dels llenguatges de programació i el desenvolupament 

d’aplicacions. En concret, aquests són els continguts que estableix la normativa vigent respecte el 

bloc temàtic Programació d’aplicacions (veure detall a 10.1.- Annex 1: Currículum ESO Àmbit 

cientificotecnològic): 

Programació d’aplicacions. 

• Tipologies de llenguatges de programació. 

• Estructures de programació comunes: condicionals i repeticions. 

• Funcions d’integració a programes. 

• Disseny i realització de programes per a diferents dispositius: fixos i mòbils. 

3.2.- Design Thinking 

Design Thinking (DT) com a metodologia per innovar i resoldre reptes de negoci, actualment està 

captivant l’interès tant d’investigadors dins l’àmbit acadèmic com de directius d’empreses de tot 

tipus [5]. 

Segons Tim Brown, CEO de IDEO, consultora referent mundial en la matèria, el DT s’entén com un 

procés de pensament estratègic, capaç de crear idees a les fases primerenques del 

desenvolupament d’una nova solució utilitzant els principis del disseny per a la creació de solucions 

que van més enllà dels productes físics. Tot i que el concepte no és recent, el terme es va 

popularitzar quan el mateix Tim Brown va publicar a la Harvard Business Review el seu article Desing 

Thinking [3] i la seva famosa frase va quedar per sempre “Thinking like a designer can transform the 

way you develop products, services, processes—and even strategy.” 

També molt popular la frase que encapçala el web de IDEO [13], també de Tim Brown: “Design 

thinking is a human-centered approach to innovation that draws from the designer’s toolkit to integrate 

the needs of people, the possibilities of technology, and the requirements for business success.”  

Encara que no hi ha un consens total pel que fa al noms de les fases de DT, Stickdorn i Schneider 

[18] suggereixen que la metodologia té les següents etapes: 

1. Exploració: el propòsit d’aquesta fase és obtenir una clara compressió de la situació des de 

la perspectiva de l’usuari actual o potencial d’un determinat producte o servei. Això es pot 

fer a través d’enquestes, entrevistes a experts i/o grups d’interès o a través d’altres tècniques 

que ajuden a entendre el problema que volem resoldre. 

2. Creació. Aquest fase cerca la consolidació de la informació de la fase anterior mitjançant la 

generació d’idees, no evitant els errors sinó tot al contrari, explorant tantes idees com sigui 

possible. 

3. Reflexió. La finalitat d’aquesta fase és generar prototips per provar-los amb els grups 

d’interès i els experts i millorar-los a partir dels seus comentaris. És tracta d’un cicle iteratiu 

que continua fins que el prototip satisfà les necessitats dels interessats. 

4. Implementació. Aquesta fase gestiona els canvis necessaris per implementar el nou 

producte o servei. Així doncs, inclou la planificació, la implementació i la revisió dels canvis. 
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Són evidents les similituds del procés tecnològic descrit a l’apartat anterior, que es el referent pel 

Currículum de Tecnologia a la ESO), i el descrit aquí del DT. Ara bé, cal destacar certs principis que 

caracteritzant el DT i que, des d’un de vista de eficàcia del procés, podem suposar una millora clara. 

Segons [18], són 5 aquests principis: 

1. És un procés centrat en l’usuari (user-centered): la participació de l’usuari es fonamental, 

tant a l’inici del procés, fase d’exploració, per entendre bé les seves necessitats i el 

context/entorn on aquestes es manifesten, com a la fase de reflexió, moment de provar amb 

l’usuari si el camí triat, tangibilitzat en el prototipus, és l’òptim. 

2. És un procés co-creador: diferents mirades representades en grups d’interès (stakeholders) 

i el propi usuari final hi participen en la creació de la solució. 

3. És un procés seqüencial: la creació d’una nova solució ha de seguir una narrativa, com si fos 

una pel·lícula. Ha de tenir un ritme, ni massa lent perquè seria avorrit, ni massa ràpid doncs 

introduiria un estrès innecessari si volem crear un bon producte final. 

4. És un procés que fa evident tot allò que forma part de la solució, fins i tot quan les solucions 

als problemes i/o satisfacció de necessitats esdevenen serveis que sovint són intangibles 

i/o passen “darrera de l’escenari” fora de la visió de l’usuari final. 

5. És un procés holístic: manté sempre la foto completa, mirant sempre el context extens on la 

solució prendrà la forma final i serà usada/executada. 

A partir d’aquests principis, dins l’àmbit educatiu obligatori, el DT s’empra per millorar l’aprenentatge 

i promoure el pensament creatiu, el treball col·laboratiu i la responsabilitat de l’alumnat en el seu 

procés d’aprenentatge [17]. Entre d’altres, alguns dels seus principals beneficis són [16]: (1) dona la 

oportunitat de veure un mateix problemes des de diverses perspectives, (2) permet aprofundir en 

els problemes per determinar quina és la seva causa arrel, (3) promou la creativitat per a la resolució 

de problemes i (4) assegura que el resultat final encaixa amb els objectius i requisits de l’usuari final. 

Uns dels àmbits d’aplicació del DT dins la informàtica se centra en el procés de disseny del 

programari; el propòsit és integrar als usuaris finals utilitzant recursos del DT com podrien ser la 

pluja d’idees o les entrevistes, per atendre els seus requisits funcionals o millorar l’experiència d’ús 

de les aplicacions (UX-User Experience). 

3.3.- Design Sprint 

Basat en els principis del Design Thinking, Design Sprint (DS) es el 

“great success of business strategy, innovation, behavioral science 

and more – included in a step-by-step process that any 

development team can use.” [14]. El propòsit del DS es accelerar el 

procés d’aprenentatge d’un equip per a desenvolupar una solució, 

produint quelcom que estarà molt a prop del que l’usuari final vol 

i, per tant, minimitzant els canvis que poden ser necessaris durant 

la fase d’implementació/construcció posterior. A diferència del 

Design Thinking, que podríem considerar com una gran “caixa 

d’eines” que permet un nombre infinit de possibles usos quan les 

combinem en un temps, a priori, indeterminat, el Design Sprint 

dona una guia extremadament detallada i pautada en el temps d’eines a usar per solucionar un 

problema i testejar noves idees en només 5 dies. 

Havent treballat en els projectes de desenvolupament de la safata d’entrada prioritària de Gmail i de 

l’aplicació de videoconferència que més tard esdevindria Google Hangouts, [14] es van adonar que 

treballant de forma individual però conjunta, prenent el temps necessari per prototipar i treballant 
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amb dates límit estrictes, comportava millors resultats que els tradicionals tallers de treball utilitzats 

fins aquell moment. Van observar que les millors idees no apareixien durant les sorolloses sessions 

de pluja d´idees (brainstormings), sinó en moments d’introspecció individual. [14] van concloure que 

les “grans” idees (big ideas) apareixien després de l’excitació un cop els tallers de treball finalitzaven, 

habitualment quan les persones continuaven pensant en el seus llocs de treball, esperant un cafè o 

mentre es dutxaven [14]. Així doncs, el repte, en aquest cas, era portar a l’entorn empresarial una 

eina que permetés a les persones extreure aquestes grans idees. 

Design Sprint és un procés extremadament detallat que conté una sèrie de passes i eines per obtenir 

solucions creatives i testejar-les amb els usuaris finals; comença amb la preparació de l’entorn, la 

tria correcte del repte a resoldre i de l’equip, i necessita 5 dies de treball amb un espai físic amb 

pissarres/parets, cadires i taules. 

 
Figura 2: Procés de Design Sprint [4] 

Aquest procés que, com ja s’ha dit, es va originar per idear noves solucions dins l’àmbit del 

desenvolupament del programari a Google, posteriorment es va traslladar a Google Ventures, el fons 

de capital risc que inverteix en start-ups de multitud de sectors i amb un clar predomini de solucions 

basades en el desenvolupament d’aplicacions informàtiques (veure portafoli de GV aquí [10]). Als 

darrers anys, DS ja s’ha estès a sectors i tipus d’organitzacions molt diverses i permet afrontar reptes 

d’innovació relacionats amb la implantació de nous o millora de processos operatius, polítiques 

d’actuació, estructures organitzatives, etc.  

Tot i que l’aplicació i beneficis del Design Sprint dins l’àmbit de l’educació són incipients [6] [19] [20] 

(tot just va néixer al 2016 i fora del món educatiu!), la seva concepció per accelerar el procés de 

desenvolupament de programari, la clara connexió amb les etapes del procés tecnològic i els 

beneficis educatius que provenen del DT, fan evident que el seu ús dins l’esmentat àmbit pot ser 

molt interessant. Tanmateix, el fet que l’alumnat es familiaritzi amb les metodologies que en un 

possible futur pugin usar en el seu àmbit professional o personal ja esdevé, per si mateix, un motiu 

suficient per tenir un primer contacte dins la seva formació d’informàtica de 4rt d’ESO. 
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4.- Objectius del treball 

És evident doncs que s’obre l’oportunitat de millorar el procés d’aprenentatge de l’alumnat 

d’Informàtica de 4rt d’ESO de l’assignatura de TIC (Informàtica) amb l’ús del mètode Design Sprint. 

I especialment, en la fase prèvia de disseny de solucions a problemes o necessitats que siguin 

susceptibles de la construcció final d’un producte tecnològic, en general, i d’una aplicació 

informàtica, en particular. 

Així doncs, els objectius d’aquest Treball Final de Màster són: 

1. Analitzar el procés tecnològic (fases i activitats) utilitzat en el desenvolupament 

d’aplicacions (p.e. una aplicació mòbil amb App Inventor) per part de l’alumnat d’Informàtica 

de 4rt d’ESO. 

2. Incorporar la metodologia de Google Ventures Design Sprint dins del procés tecnològic com 

a mètode de resolució de problemes dels projectes de desenvolupament d’aplicacions de 

l’alumnat d’Informàtica de 4rt de l’ESO. 

3. Dissenyar i executar les noves activitats a l’aula, per dur a terme el projecte de 

desenvolupament d’una aplicació concreta. 

4. Avaluar els resultats i el feedback obtinguts en la execució de les esmentades activitats. 
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5.- Metodologia de treball i planificació 

D’acord amb els objectius plantejats i el temps per desenvolupar aquest TFM, s’ha seguit la 

metodologia de treball representada a la Figura 3. 

Començant l’1 de març amb una reunió amb la Direcció del centre per presentar l’abast, la 

metodologia i el calendari temptatiu del projecte, s’inicià la fase de Diagnosi de partida. L’objectiu 

d’aquesta fase és conèixer en detall el procés tecnològic seguit als projectes de desenvolupament 

d’aplicacions informàtiques dins l’assignatura d’Informàtica de 4rt de l’ESO. La recollida de la 

informació necessària així com la seva anàlisi posterior va suposar 2 setmanes de feina 

aproximadament, fins a mitjans del mes de març. 

A continuació, un cop el punt de partida era més clar, s’encetà la fase de Definició de l’estratègia 

per a la incorporació de la metodologia de GV Design Sprint dins procés tecnològic: la identificació 

i valoració de diferents escenaris i la presa de la decisió de forma consensuada amb l’equip del 

centre va suposar unes 3-4 setmanes del calendari que s’havia establert – fins la primera setmana 

d’abril. 

Seguidament, s’inicià la fase de Disseny i execució de les activitats a l’aula, una fase clau per valorar 

el grau d’acceptació de l’alumnat del nou mètode i també la qualitat del producte entregat (cas de 

poder abordar la fase de construcció del mateix). Aquesta fase va suposar més de 6 setmanes de 

feina incloent els 6 dies d’intervenció a l’aula que es van fer els dies 26, 27 i 29 d’abril i 3, 4 i 6 de 

maig. La fase s’allargà fins la 3ª setmana de maig per endreçar tota la informació generada a l’aula 

i compartir-la amb l’equip del centre. 

Finalment, s’abordà la fase d’Avaluació final que ha permès fer una valoració dels resultats 

obtinguts així com l’elaboració d’unes conclusions finals i recomanacions de properes passes. 

Aquesta fase ha suposat prop de 2 setmanes de feina fins el 2 de juny. 

 
Figura 3: Abast i enfocament metodològic 

A continuació, de forma estructurada segons aquestes 4 fases, es descriu el desenvolupament del 

treball realitzat.  
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6.- Desenvolupament del treball 

6.1.- Diagnosi de partida 

Després d’una reunió inicial amb la Direcció del centre on es fa el pràcticum, aquesta primera fase 

del projecte començà amb la recollida d’informació necessària per entendre quin és el punt de 

partida i així poder establir la millor estratègia (fase 2) per a la incorporació de la metodologia GV 

Design Sprint dins el procés tecnològic de desenvolupament d’una aplicació. 

A tal efecte, s’elabora una primera llista de preguntes (veure Annex 2: Informació sol·licitada) a partir 

de les quals, un cop analitzades les respostes donades pel professorat del centre, podem extreure 

les següents conclusions: 

Cursos anteriors a 4 ‘ESO 

1. Els objectius didàctics formatius de l’assignatura de Tecnologia  se centren en l’assoliment 

dels continguts que estableix el currículum. 

2. En concret, en l’apartat d’estructures, a partir d’un problema o necessitat, l’alumnat elabora 

un plantejament analític i crític que permet la construcció d’una solució amb materials febles 

i demostra que el problema quedava resolt o la necessitat satisfeta. 

3. Els instruments d’avaluació de l’alumnat van ser controls periòdics (exàmens), l’assistència 

a classe i l’actitud formal. 

Curs 4t d’ESO 

4. A 4t d’ESO, tot i que l’alumnat de TIC (Informàtica) va acabar desenvolupant una aplicació, 

no van seguir les etapes del procés tecnològic introduït als cursos anteriors. 

5. En concret, el projecte a desenvolupar va partir d’una aplicació ja programada en Scratch 

(decidida pel professorat) a partir de la qual l’alumnat havia de recrear nous moviments 

contextualitzats dels elements que en ella interactuaven. 

6. Els projectes es van fer de forma individual. 

7. Tot i que el nivell d’assoliment dels objectius d’aprenentatge va ser alt, el professorat va 

avaluar com a mig el grau de qualitat del producte final i, per part de l’alumnat el seu nivell 

de satisfacció amb el projecte, avaluat pel professorat, també va ser considerat de mig. 

A recordar: l’alumnat de TIC (Informàtica) de 4rt d’ESO, tot i adquirir els coneixements relatius al 

procés tecnològic inclosos al currículum de l’assignatura de Tecnologia durant el cursos anteriors, 

no ha fet ús d’aquest procés a l’hora de desenvolupar una aplicació informàtica, que han fet 

individualment. 

6.2.- Definició de l’estratègia 

6.2.1.- Design Sprint: etapes i equip 

Primer, abans d’identificar i valorar diferents escenaris per a la incorporació del GV Design Sprint 

dins el procés tecnològic, cal que revisem un parell d’aspectes claus: (1) les etapes i activitats que 

configuren el mètode, així com el temps necessari, i (2) l’equip que hi participarà. 

El mètode s’estructura en 4 dies o etapes, anomenats “dilluns”, “dimarts, “dimecres” i “dijous”. Cal 

dir que, tot i que idealment el mètode s’ha d’executar en dies consecutius, habitualment de la 

mateixa setmana, es pot dividir en 2 dies, també consecutius, per setmana (el “dilluns” i “dimarts” 

dins la primera setmana i els “dimecres” i “dijous” dins la segona).  

Segons els autors del mètode, dividir més el procés o fer-ho en setmanes més separades és 

contraproduent doncs es perd l’energia i focus que l’equip ha de mantenir aquests 4 dies. 
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Figura 4: La setmana del Desing Sprint [7] 

Així doncs, el “dilluns” es defineix el repte a resoldre (understand) i es generen el nombre màxim 

d’idees que podrien resoldre´l (ideate); el “dimarts” es fa la tria de les millors solucions (decide) i es 

defineix el prototipus amb un storyboard; el “dimecres” es dissenya i construeix el prototip 

(prototype); i finalment, el “dijous” es valida el prototip amb usuaris reals (test) i, a partir dels seus 

comentaris, es defineixen les properes passes (si tot ha anat bé, la fase de 

construcció/implementació del producte real final que ja queda fora de l’abast del DS). 

Com es pot veure a la Figura 4, el “dilluns” i el “dimarts” contenen una sèrie d’activitats específiques 

(Expert Interview, Goal & Sprint Questions, Map, etc.) que cal fer de forma conjunta (workshop) per 

part de l’equip involucrat en el DS. 

També indicar que aquests 4 dies, del “dilluns” al “dijous”, es consideren jornades completes, és a 

dir, 6-7 hores efectives de feina cada dia; en total, 24-28 hores. 

Respecte la configuració de l’equip que participarà en el DS, la grandària ideal és de 5-7 persones, 

amb habilitats i coneixements diversos. Així, en un context no educatiu, s’espera que hi puguin 

participar persones expertes en les principals àrees de l’empresa com ara serien Màrqueting 

(Comunicació i Product Management), Atenció al Client, Tecnologia/Logística, Finances i Legal. 

També, ha d’estar present la figura del Decisor; aquest rol equivaldria al “CEO” dins l’equip del DS, la 

persona que prendrà la decisió final en determinats moments. 

A recordar: Per realitzar un Design Sprint l’equip ideal és de 5-7 persones amb habilitats i 

coneixements diversos que han de treballar plegats 24-28 hores. 

6.2.2.- Escenaris possibles d’incorporació del mètode DS 

Partim de la situació de partida que recordem ve definida pel fet que l’alumnat de TIC (Informàtica) 

de 4rt d’ESO, a l’hora de desenvolupar una aplicació informàtica, coneix, però no ha fet ús, del procés 

tecnològic del currículum. Així doncs, els possibles escenaris d’incorporació del Design Sprint 

passen forçosament per l’adopció de les etapes i activitats incloses dins el propi mètode, tenint en 

compte els diferents graus d’aplicació de les mateixes: 

1. Escenari 1: Total. Planificar i executar el 100% de les activitats del mètode DS. 
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➔ Aquest escenari, si bé preserva la puresa del mètode i, per tant, garanteix la visió i 

comprensió completa del mateix i, a priori, la seva eficàcia pel que fa als resultats que genera, 

implica una dedicació d’un mínim de 24 hores. Si només s’hi dediquen les hores de 

l’assignatura de TIC (Informàtica), equival a 8 setmanes de classes (3 hores/setmana). 

2. Escenari 2: Selectiu. Planificar i executar un mínim d’una activitat de cadascuna de les 

etapes del DS. 

➔ Amb aquest escenari reduïm el temps necessari (aproximadament necessitaríem 10 

hores) alhora que mantenim una visió completa del mètode si bé el resultats poden no ser 

òptims. 

3. Escenari 3: Puntual. Planificar i executar alguna de les activitats encara que no es cobreixen 

totes les etapes. 

➔ Minimitzem el temps (podem acomodar l’aplicació del mètode a les hores que vulguem 

dedicar-hi), es perd de forma significativa la visió completa del procés. Per altra banda, es 

permet comprovar quin és un primer efecte en l’alumnat de determinat tipus d’activitats 

abans no l’apliquem en la seva totalitat. 

6.2.3.- Tria final de l’escenari d’incorporació del mètode DS 

Identificats i valorats els possibles escenaris i, sobre tot, tenint present que disposàvem d’un màxim 

de 6 hores per poder intervenir a l’aula, s’ha triat una combinació del escenaris 2 i 3. És a dir, s’ha 

retallat el mètode pel final, eliminant l’etapa de Test, i s’han mantingut les activitats de les altres 

etapes que s’ha considerat més imprescindibles pel que fa a la participació de l’alumnat i la 

comprensió del mètode. 

També, per optimitzar l’ús del temps a classe, algunes activitats s’han preparat per part del 

professorat fora de l’aula i, a classe, enlloc de fer una activitat individual, primer, i grupal, a 

continuació, que de forma natural hagués requerit més temps (l’indicat pel propi mètode), s’ha 

abordat directament de forma grupal i de forma molt guiada per part de l’equip docent (que actuen 

de facilitadors en tot el procés). 

Els possibles escenaris i el que finalment s’ha triat es mostra a la figura següent: 

 
Figura 5: Escenaris d’incorporació del mètode GV Design Sprint  



 

Incorporació de la metodologia Google Ventures Design Sprint (GV DS) dins el procés  
tecnològic per a facilitar l’aprenentatge de l’alumnat d’Informàtica de 4rt de l’ESO. Pàgina: 18 de 35 

6.3.- Disseny i execució 

6.3.1.- Preparatius 

6.3.1.1.- L’equip i el DUA (Disseny Universal d’Aprenentatge) 

Davant teníem un classe amb 12 alumnes que havíem de fer-los partícips en el mètode i que havíem 

de barrejar en funció de les seves capacitats creatives, col·laboratives, comunicatives i de 

pensament crític (recordem, conegudes com a les 4 competències de l’aprenentatge del segle XXI). 

Recordem que l’equip participant en un Sprint ha de ser divers pel que fa a habilitats i coneixements 

i el nombre ideal és un màxim de 5-7 integrants. 

Vam aprofitar el profund coneixement de l’alumnat per part del professor habitual del grup, per 

configurar dos grups (6 persones per grup) on hi hagués, com a mínim, 1 persona amb el següent 

perfil: 

- 1 persona creativa: reflexiva, sovint introvertida, artista. 

- 1 persona comunicativa: xerraire, extravertida, venedora, líder – encara que no sempre - 

- 1 persona col.laborativa: evita els conflictes, s'avé amb tothom, aporta energia al grup. 

- 1 persona crítica: qüestiona tot, pregunta i repregunta, lògica-racional. 

Així, els 2 grups resultants, quedarien equilibrats pel que fa a les diferents necessitats de les 

activitats a realitzar en el decurs del DS. 

6.3.1.2.- El problema del Sprint 

El punt de partida de qualsevol Design Sprint (i procés tecnològic) és la identificació del problema 

que volem resoldre i la formulació, un cop s’entén prou el problema i el seu context, en forma de 

HMW (How Might We – Com podríem ...?). 

El professorat, actuant com a facilitadors, havia de presentar a l’alumnat un problema a resoldre. 

Després d’un parell de reunions i amb la idea de cercar un problema amb el que l’alumnat se sentís 

especialment vinculat, va sortir el següent problema: "Tinc 14-15 anys, estic fent 2n-3r de l'ESO, haig 

de començar a pensar i triar que faré després, i no en tinc ni idea." 

Tot i que érem conscients que el nostre grup ja havia passat per aquesta situació, el professorat 

vàrem coincidir que encara era un problema recent per a ells/es i el seu grau de sensibilitat vers 

aquest problema era encara prou gran per esdevenir un fil òptim des del qual tirar i executar, a partir 

d’ell, el Design Sprint. 

A més, vàrem visionar potencials solucions que podríem vincular a la unitat didàctica de 

programació (fase d'implementació posterior a la de disseny que cobriríem amb el DS) com ara: 

a) Desenvolupar una aplicació en Scratch o App Inventor que a partir de determinades dades 

d'entrada de l'usuari faci una proposta de "què fer" després de l’ESO (programació de 

condicionals, definició i captura de variables/dades, presentació d'informació, etc.) 

b) Desenvolupar una pàgina web amb funcionalitats similar a les de l'opció (a). 

c) Desenvolupar un canal de consultes automatitzades amb Telegram (chatbot). 

Aquest fet facilitaria, després de la fase de disseny, abordar la fase d’implementació de l’aplicació 

informàtica amb un propòsit clar i conegut (solucionar un problema real prèviament analitzat) i una 

connexió dels continguts curriculars a impartir (programació d’aplicacions). 
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6.3.1.3.- Materials i recursos necessaris 

Per dur a terme les sessions a l’aula es va utilitzar un document-presentació (veure 10.3.- Annex 3: 

Presentació de suport a les sessions a l’aula) com a suport a la seqüencia didàctica que s’explica a 

l’apartat 6.3.2.1.- Seqüència didàctica (micro-programacions). 

El material de suport que l’alumnat va utilitzar en l’execució de les diferents activitats van ser: post-

its de diferents mides i colors, retoladors de diferents colors, fulls en blanc i gomets també de 

diferents colors. 

També és imprescindible que l’organització física de l’aula permeti agrupar els/les alumnes en illes 

(en el nostre cas, 2 illes amb 6 posicions cadascuna) i les parets/pissarres permetin 

penjar/compartir els treballs que anaven generant com a resultat de l’execució de les activitats. 
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6.3.2.- Execució 

6.3.2.1.- Seqüència didàctica (micro-programacions) 

Tot i que no han calgut grans improvisacions/variacions, cal dir que les micro-programacions 

presentades a continuació corresponen a la versió real finalment impartida (les versions inicials van 

haver de ser ajustades després de les primeres dues sessions). 

 

 

Sessió 1: Dilluns 26 d'abril - Llançament i introducció al Design Sprint
H.Inici H.Final Dif. Acum. Agrupació Tipus d'activitat Què farem Suport / Materials Qui/Comentaris

12:45:00 12:50:00 0:05 0:05
Grup 

classe
Organització Benvinguda (+ passar llista) Cap Tutor

12:50:00 12:55:00 0:05 0:10
Grup 

classe
Organització Què farem, quins dies ho farem, amb qui ho fareu Cap Toni

12:55:00 13:10:00 0:15 0:25
Grup 

classe

Dinàmica 

Icebreaker
Ens presentem: Nom + Figura

Etiqueta gran + 

retolador
Toni

13:10:00 13:25:00 0:15 0:40

Grup 

Classe - 

Individual

Exposició

- (5 min) Exercici de disseny

- (5 min) Què és un Design Thinking/Sprint: per què i 

per a què? Fases

- (5 min) Regles/Normes d'aquestes sessions

Presentació Toni

13:25:00 13:45:00 0:20 1:00 Individual

Exposició + 

Dinàmica Com 

Podríem

- (5 min) Introduim el problema a resoldre: Els/les 

joves no saben què fer després de l'ESO; 

individualment, l'alumnat pren notes en format Com 

Podríem

- (5 min) Penjem i agrupem per categories els post-its

- (5 min) Votem i els ordenem de més a menys votats

Post-its + 

retoladors + 

gomets

Toni i/o Tutor faran d'experts

13:45:00 13:45:00 0:00 1:00 Individual Organització Tancament Cap Toni

Sessió 2: Dimarts 27 d'abril - Comprendre el problema
H.Inici H.Final Dif. Acum. Agrupació Tipus d'activitat Què farem Suport / Materials Qui/Comentaris

10:15:00 10:20:00 0:05 0:05
Grup 

classe
Organització Benvinguda (+ passar llista) Cap Xevi/Toni

10:20:00 10:25:00 0:05 0:10
Grup 

classe
Exposició Revisem el dia anterior Cap Toni

10:25:00 10:40:00 0:15 0:25

Individual 

+ grups 

petits

Dinàmica 2-Year-

Goal

Definim i decidim l'objectiu a llarg plaç (proper curs?):

- (5 min) Escriure'ls

- (7 min) Compartir-los

- (3 min) Votació

Post-its + 

retoladors + 

gomets

Toni

10:40:00 10:55:00 0:15 0:40

Individual 

+ grups 

petits

Dinàmica Sprint 

Questions

Definim i decidim els obstacles que haurem de superar 

per solucionar el nostre repte (2 Sprint Questions x 

participant):

- (5 min) Escriure'ls

- (7 min) Compartir-los

- (3 min) Votació

Post-its + 

retoladors + 

gomets

Toni

10:55:00 11:10:00 0:15 0:55

Individual 

+ grups 

petits

Dinàmica Map + 

HMWs

Decidim on posem el focus: aquest serà el nostre 

repte
Pisssara

El facilitador (Toni) farà el map a 

la pissarra i, individualment, cada 

persona enganxarà els seus 

HMWs. Conjuntament 

emmarcarem el foco

11:10:00 11:15:00 0:05 1:00
Grup 

classe
Organització Tancament Cap

Sessió 3: Dijous 29 d'abril - Idear/generar solucions i votar-les
H.Inici H.Final Dif. Acum. Agrupació Tipus d'activitat Què farem Suport / Materials Qui/Comentaris

11:45:00 11:50:00 0:05 0:05
Grup 

classe
Organització Benvinguda (+ passar llista) Cap Toni

11:50:00 11:55:00 0:05 0:10
Grup 

classe
Exposició Revisem el dia anterior Cap Toni

11:55:00 12:05:00 0:10 0:20

Individual 

+ grups 

petits

Dinàmica Note 

Taking

Reflexionem individualment sobre tot el que hem fet 

fins ara
Llibreta i bolígraf Toni

12:05:00 12:15:00 0:10 0:30
Grup 

classe
Exposició Compartim Idees inspiradores (Lightning Demos) Ordinador

Els facilitadors aportaran 

Lightning Demos (2-3 màxim).

12:15:00 12:40:00 0:25 0:55

Individual 

+ grups 

petits

Dinàmica 4 Part 

Sketching
Generem les idees / solucions del nostre repte i votem

Fulls, retoladors i 

gomets

Els facilitadors donem suport als 

equips

12:40:00 12:45:00 0:05 1:00 Individual Organització Tancament Cap

Sessions TIC (Informàtica) 4t ESO: 26, 27 I 29 D'ABRIL; 3, 4 I 6 DE MAIG
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Taula 1: Seqüencia didàctica 

6.3.2.2.- Dinàmica a l’aula i resultats de les activitats 

A la primera sessió, després de “trencar el gel”, establir 4 normes bàsiques i donar una visió global 

del què faríem els propers dies, l’equip docent va introduir el problema que l’alumnat havia de 

solucionar i tots plegats ens vàrem ficar de ple en la seqüencia didàctica presentada (adaptació del 

mètode Design Sprint segons s’ha detallat a l’apartat 6.2.- Definició de l’estratègia). 

Des de l’inici es van identificar una sèrie de dificultats que van esdevenir una constant en el decurs 

de totes les sessions: 

1. Manca d’atenció de l’alumnat: interrupcions contínues degut a converses entre l’alumnat i/o 

distraccions diverses com, per exemple, mirar el mòbil (malgrat no estava permès el seu ús 

dins de l’aula). 

2. Execució deficient de les instruccions donades: en general, poc interès en fer allò que se’ls 

hi demana i fer-ho bé. 

3. Existència de “parelles” difícil de separar: tot i que totes les activitats s’han d’iniciar amb una 

tasca/reflexió individual per després passar a ser compartida i consensuada dins el grup (un 

dels elements essencials del DS, el concepte de treballar “together, alone”), hi hagut alumnes 

que no han volgut fer-ho. 

Com a conseqüència, es va fer molt difícil avançar al ritme desitjat i, sobre tot, obtenir la qualitat 

dels resultats que s’hi generen habitualment en l’execució de les activitats d’un Design Sprint en un 

context no educatiu. 

Sessió 4: Dilluns 3 de maig - Storyboard
H.Inici H.Final Dif. Acum. Agrupació Tipus d'activitat Què farem Suport / Materials Qui/Comentaris

12:45:00 12:50:00 0:05 0:05
Grup 

classe
Organització Benvinguda Cap Toni

12:50:00 12:55:00 0:05 0:10
Grup 

classe

Repassem les 

idees
Revisem el dia anterior Cap Toni

12:55:00 13:05:00 0:10 0:20
Grup 

classe
Exposició Instruccions per fer el storyboard Fulls i retoladors Toni

13:05:00 13:30:00 0:25 0:45

Grup 

Classe - 

Individual

Dinàmica 

Storyboard
Dibuixem els storyboards 3-Step Concepts

Els facilitadors donem suport 

necessari

13:30:00 13:40:00 0:10 0:55
Grup 

classe

Dinàmica 

Storyboard
Exposem els storyboards Cap Compartim les deferents visions

13:40:00 13:45:00 0:05 1:00
Grup 

Classe
Organització Tancament Cap Toni

Sessió 5: Dimarts 4 de maig - Prototipar
H.Inici H.Final Dif. Acum. Agrupació Tipus d'activitat Què farem Suport / Materials Qui/Comentaris

10:15:00 10:20:00 0:05 0:05
Grup 

classe
Organització Benvinguda (+ passar llista) Cap Toni

10:20:00 10:25:00 0:05 0:10
Grup 

classe
Exposició Expliquem per què és important prototipar

Storyboards 

sessió anterior
Toni

10:25:00 11:10:00 0:45 0:55

Individual 

+ grups 

petits

Dinàmica 

Prototipar
Construim els prototipus

Ordinadors amb 

eines de disseny 

gràfic

Els facilitadors donem suport als 

equips

11:10:00 11:15:00 0:05 1:00
Grup 

classe
Organització Tancament Cap Toni

Sessió 6: Dijous 6 de maig - Tancament
H.Inici H.Final Dif. Acum. Agrupació Tipus d'activitat Què farem Suport / Materials Qui/Comentaris

11:45:00 11:50:00 0:05 0:05
Grup 

classe
Organització Benvinguda (+ passar llista) Cap Toni

11:50:00 12:10:00 0:20 0:25
Grup 

classe
Exposició Explicar què hem fet, com ho hem fet i per què Cap Toni

12:10:00 12:30:00 0:20 0:45

Individual 

+ grups 

petits

Dinàmica què ha 

agradar - què no 

ha agradat

Identifiquem tot el que ens ha agradat, el que no, 

suggeriments de millors i preguntes/dubtes

Post-its i 

retoladors

Els facilitadors donem suport als 

equips

12:30:00 12:40:00 0:10 0:55
Grup 

classe

Dinàmica què ha 

agradar - què no 

ha agradat

Compartim els resultats fent "clusters" per categories Cap Toni guia el debat

12:40:00 12:45:00 0:05 1:00
Grup 

classe
Avaluativa

Avaluaem l'experiència de les 6 sessions que hem fet 

plegats

Qüestionari 

imprés
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No cal descriure en més detall, una per una, la resta de sessions (de la 2ª a la 5ª) doncs les 

conclusions de l’execució de les mateixes ja queden descrites en els tres punts anteriors; no obstant, 

a l’apartat següent, es detallen les valoracions globals de totes elles. 

Finalment, indicar que, malgrat tot, els temps es van acomplir segons la planificació prevista 

d’activitats. Es poden consultar alguns dels resultats obtinguts a l’Annex 4: Exemples de resultats 

obtinguts de les activitats del Desing Sprint. 

6.4.- Avaluació final 

Durant la 6ª sessió, la de tancament, vam recollir una sèrie de dades, a nivell qualitatiu, en relació a 

l’experiència viscuda per part de l’alumnat. 

Per fer-ho, vam utilitzar un parell d’eines.  

La primera, ens va permetre recollir aquells aspectes que més i menys havien agradat a l’alumnat, 

també quins suggeriments de millora o dubtes tenien respecte el mètode aplicat. 

 
Figura 6: Avaluació del que hem fet 

La tècnica emprada va ser que els/les alumnes, individualment, havien d’escriure en un post-it els 

seus comentaris que posteriorment vàrem compartir penjant-los en la paret/pissarra i agrupant-los 

per categories (clustering). Així, vam aconseguir una visió nítida de la globalitat de les seves 

aportacions i, també, compartint-los, va permetre generar cert debat molt enriquidor per contrastar 

punts de vista dispars. 

A continuació es mostren els missatges més repetits per part de l’alumnat per a cada categoria: 

“Què m’ha agradat” 

1. Treballar en grups. 

2. Compartir idees. Com s’han pres les decisions. Les converses que hem tingut. 

3. La interacció/dibuixos d’algunes activitats. 

4. La paciència / bona actitud del professor. 

“Què no m’ha agradat” 

1. El professor parla massa / “S’enrotlla molt”. 

2. El problema no ens afectava directament. 

3. No s’ha fet informàtica. 

4. Activitat avorrides i ritme lent / “Fer el mateix totes les classes”. 

5. Poc contingut. 

“Tinc suggeriments de millora” 
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1. Fer les classe més divertides / Fer les coses ràpides / Activitats més entretingudes. 

2. Que s’expliqui de què va tota l’activitat el primer dia. 

3. “Més informàtica!” 

“Tinc preguntes” 

1. Per què hem fet aquest projecte? / Quina finalitat té? 

2. Per què no hem fet informàtica a l’assignatura d’informàtica? 

Tanmateix, el professor titular del grup-classe, present com observador durant totes les 

intervencions a l’aula d’aquest projecte, va fer les seves aportacions com si hagués estat un alumne 

més. 

“Què m’ha agradat” 

1. Compartir idees. 

2. La bona predisposició del professor. 

3. Intentar trobar una solució. 

4. Conèixer un nou mètode. 

5. Seguir un itinerari ja marcat. 

“Què no m’ha agradat” 

1. El tema no ens afectava directament. Poca empatia. 

2. Ha mancat debat d’idees. 

3. La poca implicació dels companys. 

“Tinc suggeriments de millora” 

1. Explicar la filosofia de cada pas que es fa. 

2. Més temps. 

3. Tirar el tema conjuntament a la primera classe. 

4. Poder provar/avaluar el producte (etapa de test). 

“Tinc preguntes” 

1. Què faries diferent la propera vegada que expliquis aquest mètode a alumnes? 

La segona, a través d’un breu qüestionari de 5 afirmacions amb respostes amb escala likert, 

l’alumnat (n=10) també va expressar la seva valoració final de l’experiència viscuda: 

 
Taula 2: Avaluació alumnat experiència educativa viscuda 

Molt d'acord D'acord
Ni d'acord ni en 

desacord
En desacord

Molt en 

desacord

M'hagués agradat triar jo el problema de partida i no que el professor 

proposés el seu
2 2 2 2 2

M'he adonat que és important entendre bé el problema abans de trobar 

una solució
3 5 2

Treballar de forma invidivual i després compartir-ho amb la resta de 

companys/es, m'ha permés que valorin la meva feina i jo també la dels 

altres

2 2 3 1 2

En general, he trobat interessant que fem una activitat diferent aquests 

dies
1 2 2 3 2

Recomanaria fer-ho a altres alumnes i professors/res 3 4 2 1
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Com es pot observar, no s’identifica un patró de resposta que pugui considerar-se significatiu per 

cap de les afirmacions llevat d’una majoria clara que estaria d’acord o molt d’acord amb l’afirmació 

“m’he adonat que és important entendre bé el problema abans de trobar un solució”. 
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7.- Conclusions i treball futur 

Com a docents, un dels grans objectius que tenim és formar professionals competents per a les 

feines del futur, feines que, tot i que no sabem del cert quines seran, sí que es constata la  

importància creixent d’adquirir certs coneixements innovadors i competències personals que van 

molt més enllà dels continguts curriculars normatius més tradicionals. 

Mantenir connectada l’escola amb la realitat del món exterior, en general, i les noves formes de 

pensar i fer dins les organitzacions, en particular, és imprescindible per dotar de sentit i utilitat al 

que educadors i, especialment, alumnat fan dins les aules dia rere dia. 

Sabem també de la importància que té, per estimular l’interès i mantenir la motivació de l’alumnat, 

el desplegament de continguts que proporcionin uns aprenentatges més significatius - tenen un 

impacte directe en l’alumnat, ja sigui a nivell personal o en el seu entorn més proper - a través de 

pràctiques/metodologies més participatives i actives, mentalment i física, per part de l’alumnat - 

aprendre fent o aprendre resolent problemes reals. 

A més, és crucial afavorir el desenvolupament de determinades soft-skills dins de l’escola. Molts 

estudis remarquen la rellevància de potenciar la creativitat, la comunicació, el pensament crític i el 

treball col·laboratiu, considerades les quatre habilitats que hem d’educar per sobreviure al segle XXI 

- també conegudes com les 4 Cs of 21st Centutry Skills. 

S’ha demostrat que el mètode Design Sprint de Google respon a tot això. 

És un mètode innovador a aplicar en la resolució de nous problemes o per trobar noves solucions a 

problemes existents. Ho fa a través de la col·laboració i la comunicació contínua entre tots els 

individus que hi participen, deixant a banda els possibles biaixos dels seus arguments a l’hora de 

decidir i pensar de forma crítica. El rol del docent passa a ser el de facilitador i l’alumnat pren un 

paper molt actiu i participatiu durant els 5 dies que dura el procés. Design Sprint també admet 

l’errada de forma natural: no hi ha resultat positiu o negatiu quan estàs intentant resoldre un 

problema de forma creativa; fins i tot, l’errada, pot ser considerada un gran èxit doncs permet ajustar 

la trajectòria del camí a seguir per trobar la solució òptima al problema. 

Com a docents que volem innovar, la decisió només pot ser una: aplicar, de forma determinada, 

aquests continguts i pràctiques dins de l’escola. Trobar la millor forma és un dels nostres reptes. 

En aquest treball, la forma aplicada ha consistit en una reducció significativa del temps dedicat (6 

hores vs. 24-28 hores) i l’eliminació de la fase final del mètode (el test). Tanmateix, les activitats que 

sí s’han executat de la resta de fases s’han adaptat al temps disponible i la planificació inicial i, en 

algunes d’elles, el professor, actuant com a facilitador, les ha “precuinat” prèviament fora de l’aula 

per tal de guiar al grup d’alumnes vers el resultat esperat i optimitzant així el temps emprat. 

Si bé aquest treball ha tingut certes limitacions (de temps, d’accés a grups d’alumnat diversos, la 

pròpia complexitat del centre, etc.) que han afectat la seva execució i, com a conseqüència, 

l’obtenció d’evidències concloents en un sentit o un altre, l’intent sí ha permès identificar possibles 

estratègies o mesures concretes per futurs intents en la incorporació del Design Sprint dins els 

procés tecnològic per facilitar l’aprenentatge de l’alumnat. Entre d’altres: 

- Dotar de més temps a l’aplicació del mètode Desing Sprint. 

- Intentar-ho amb alumnat amb major grau de maduresa, per exemple, a Batxillerat 1 ó 2 

(Tecnologia Industrial). 
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- Replicar en paral·lel la seva aplicació en diferents grups; un d’ells, “sense” Design Sprint per 

tal que actuï de grup de control i es puguin contrastar determinats indicadors al final del 

procés i extreure evidències clares de la contribució del Design Sprint. 

- Treballar el projecte tecnològic d’una forma més transversal vinculant-lo a d’altres 

assignatures que puguin ser punt de partida per a la identificació del problema motriu a 

resoldre o donar suport a la comprensió més profunda d’un determinat context vinculat a un 

problema motriu ja donat. També per treballar-ho amb llengües estrangeres, especialment 

interessant, podria ser l’anglès. 

A nivell personal, l’experiència ha estat molt estimulant i espero poder continuar seguint donant 

noves passes en aquest camí que tot just començo. 
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8.- Agraïments 

Vull agrair aquests darrers mesos a les persones que ho heu fet possible. 

A l’Enric Mayol, pels teus valuosos consells en la direcció i supervisió d'aquest treball, pels ànims 

que sempre m'has donat i per estar sempre disponible quan t’he necessitat. 

A l’equip directiu i professorat que m’heu acollit al vostre institut, per la vostra qualitat humana, per 

haver-me fet sentir un més des del primer dia i fer-m'ho tot fàcil en cada moment sense demanar-

ho. Seguiu així, si us plau. 

Als/les joves de 4rt d’ESO d’aquest mateix institut que heu estat objecte d’aquest “experiment”. La 

vostra contribució ha estat imprescindible per fer aquest primer pas. En sou conscients? 

A les professores i els professors del màster, perquè vaig entrar a la vostra classe, presencial o 

telemàtica, amb una edat i pensant que ja ho sabia tot. La vostra tasca no era fàcil i crec que ho heu 

aconseguit. 

A les companyes i els companys del màster. Especialment, amb qui he compartit els treballs grupals, 

moments plens de molts dubtes, de vegades també frustració i al final cert cansament, però també 

ple de riures, coques i tortells, reines i princeses... i molts meets. Heu estat chévere ! 

I per acabar, als més importants, els que mentre escric això pensen que ja soc un moble més de 

l’estudi o un accessori més de l’ordinador. Els que tots aquests mesos m’heu trobat a faltar (o no) 

però us ho callàveu (o no) i que tantes vegades m’heu donat la força per continuar. 

Gràcies a tothom! 
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10.- Annexes 

10.1.- Annex 1: Currículum ESO Àmbit cientificotecnològic 

Extracte del document: Currículum. Educació secundària obligatòria: DECRET 187/2015, Ordre 

ENS/108/2018, Competències bàsiques i Orientacions. 

http://xtec.gencat.cat/web/.content/curriculum/eso/curriculum2015/documents/ANNEX-5-ambt-

cientifictecnologic.pdf 

10.1.1.- Continguts Clau 

CC17. Objectes tecnològics de la vida quotidiana. 

CC24. Disseny i construcció d’objectes tecnològics. 

CC25. Aparells i sistemes d’informació i comunicació. 

CC19. Manteniment tecnològic. Seguretat, eficiència i sostenibilitat. 

10.1.2.- Primer curs (matèria comuna) 

10.1.2.1.- Continguts  

El procés tecnològic (contingut comú a tots els blocs) (CC17, CC24, CC25)  

• El procés tecnològic. Les seves fases. 

• Anàlisi del problema a resoldre. 

• Recerca d’informació mitjançant eines digitals. 

• Disseny i desenvolupament d’idees per a la resolució de la situació problema. El projecte i la 

memòria.  

• Execució del projecte. 

• Avaluació del projecte. 

• Comunicació del projecte i del procés mitjançant aplicacions digitals. 

10.1.3.- Segon curs (matèria comuna) 

10.1.3.1.- Continguts 

El procés tecnològic (contingut comú a tots els blocs) (CC17, CC24, CC25)  

• Planificació de l’execució del producte tecnològic. 

• Construcció de productes tecnològics que incloguin diferents materials, eines i tècniques. 

• Redacció estructurada de la memòria tècnica del procés mitjançant eines digitals emprant 

el llenguatge tecnològic adequat i incloent-hi taules, gràfics i altres elements visuals. 

• Representacions en sistema dièdric dels plànols. 

• Comunicació del projecte i del procés emprant mitjans digitals. 

10.1.4.- Tercer curs (matèria comuna) 

10.1.4.1.- Continguts  

El procés tecnològic (contingut comú a tots els blocs) (CC17, CC19, CC24, CC25)  

• Planificació completa del procés tecnològic. 

• Càlcul de costos mitjançant fulls de càlcul. 

• Disseny de proves per avaluar el producte tecnològic realitzat. 

• Pla de comercialització del producte tecnològic realitzat. 

http://xtec.gencat.cat/web/.content/curriculum/eso/curriculum2015/documents/ANNEX-5-ambt-cientifictecnologic.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/curriculum/eso/curriculum2015/documents/ANNEX-5-ambt-cientifictecnologic.pdf
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• Valoració de la sostenibilitat del producte tecnològic realitzat. 

• Presentació final del projecte fent ús d’eines multimèdia i programari específic: simuladors, 

material interactiu, programari de disseny assistit per ordinador (DAO). 

10.1.5.- TIC (informàtica) (matèria optativa de 4t) 

10.1.5.1.- Programació d’aplicacions 

• Tipologies de llenguatges de programació. 

• Estructures de programació comunes: condicionals i repeticions. 

• Funcions d’integració a programes. 

• Disseny i realització de programes per a diferents dispositius: fixos i mòbils. 
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10.2.- Annex 2: Informació sol·licitada 

Extracte del document a través del qual es van especificar les necessitats d’informació per dur a 

terme la fase 1 Diagnosi de partida d’aquest TFM que té com a objectiu analitzar el procés 

tecnològic (fases i activitats) utilitzat en el desenvolupament d’aplicacions. 

Els requisits a continuació es van enviar al professorat del centre. 

10.2.1.- Sol·licitud 1 

Per als cursos de 1r a 3r de la ESO del curs 2019-2020 ó 2018-2019 (un dels dos) proporcionar: 

1. Quins continguts del procés tecnològic s’han impartit? 

2. Quins objectius didàctics formatius s’han establert? Què és capaç de fer l’alumnat al 

finalitzar aquesta unitat didàctica? 

3. Quines activitats d’ensenyament-aprenentatge s’han realitzat? 

4. Quina ha estat la temporització? 

5. Com s’ha avaluat l’assoliment els objectius didàctics formatius? 

6. Quin ha estat el grau d’assoliment 

10.2.2.- Sol·licitud 2 

Per al curs de 4r d’ESO del curs 2019-2020 ó 2018-2019 (un dels dos) proporcionar: 

1. Es va desenvolupar alguna aplicació real? 

2. En cas afirmatiu, quina/es? Breu descripció de la necessitat satisfeta i dels requisits 

funcionals desenvolupats. 

3. Pel seu desenvolupament, l’alumnat va seguir les fases del procés tecnològic segons els 

continguts previstos als cursos de 1r a 3r de l’ESO? 

4. La idea del projecte de desenvolupament, va ser idea del docent i assumida per l’alumnat 

(projecte guiat), o pel contrari, la idea va ser generada pel propi alumnat (projecte lliure)? 

5. Van ser projectes individuals o en grup? Si era en grup, com es van configurar els grups? 

(nombre de participants, característiques/rols dels participants dins de cada grup, 

dinàmica/incidències dins del grups, ...) 

6. Està disponible la documentació elaborada per l’alumnat de les aplicacions 

desenvolupades? Si existeix la documentació, podria tenir accés a la d’algun grup? 

10.2.3.- Sol·licitud 3 

Per al curs de 4r d’ESO del curs 2019-2020 ó 2018-2019 (un dels dos) proporcionar tots els 

indicadors disponibles (anonimitzats i/o a nivell agregat) relatius als projectes de desenvolupament 

d’aplicacions de l’apartat anterior: 

1. Grau d’assoliment dels objectius d’aprenentatge. 

2. Valoració de la qualitat del producte final entregat. 

3. Grau d’acceptació/satisfacció per part de l’alumnat, sobre tot si ha estat un projecte guiat. 
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10.3.- Annex 3: Presentació de suport a les sessions a l’aula 
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10.4.- Annex 4: Exemples de resultats obtinguts de les activitats del Desing Sprint 
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