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Resum
L'ús d'eines digitals d’aprenentatge basat en el joc (GBL) i la ludificació en l'aprenentatge
s'està estenent en els diversos nivells educatius, en moltes matèries i també a
Tecnologia. En el present treball es comparen resultats del procés d'aprenentatge entre
diversos grups-classe en els quals s'usen o no eines de ludificació.
Cada cop hi ha menys alumnat que opta a cursar estudis cientificotecnològics, i
especialment hi ha un biaix molt important de gènere; així, aquest treball pretén ser una
eina per fomentar el coneixement de dones científiques i tecnòlogues entre l’alumnat de
secundària, per així, despertar l’interès, sobretot dins del gènere femení, i aconseguir
disminuir aquest biaix.
Paraules clau
ludificació, joc, motivació, tecnologia, dones, aprenentatge basat en joc, biaix de gènere

Abstract
The use of game-based learning (GBL) and gamification learning is spreading at various
educational levels, in many subjects and also in Technology. The present work compares
the result of the learning process between various class groups in which game based
learning is used or not.
There are fewer and fewer students who choose to pursue science and technology
studies, and especially there is a very significant gender bias; thus, this work aims to be
a tool to promote the knowledge of women scientists and technologists among high
school students, thus arousing interest, especially within the female gender, and to
reduce this bias.
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Introducció
Justificació del treball
Les relacions entre l’alumnat i el professorat estan canviant vertiginosament els darrers
anys. Aquesta relació inclou la manera d’ensenyar o transmetre el coneixement, com el
professorat deixa de ser el mestre per ser un guia, com s’estan implementant les
diferents metodologies d’aprenentatge, algunes d’elles molt diferents de les tradicionals
classes expositives, com la inclusió i el disseny universal per a l’aprenentatge està
agafant un paper cada cop més important dins de l’aula. El com s’aprèn i quins valors i
competències s’adquireixen és cada cop més important que els continguts curriculars
en si.
La motivació és el pilar fonamental perquè es puguin portar a terme totes aquestes
metodologies i la majoria d’elles ja aporten per si soles un grau de motivació addicional,
com ara l’aprenentatge basat en el joc, ja que l’alumnat aprèn jugant.
Per altra banda, cada cop són menys dones les que opten per cursar carreres dins de
l’àmbit tecnològic; això em preocupa, ja que cal aportar perspectiva femenina en la
tecnologia per a un futur millor i més igualitari.
Així, amb aquest treball he volgut posar el meu granet de sorra, intentant que a algunes
noies de secundària se’ls desperti l’espurna que tenen dins i optin per cursar batxillerat
cientificotecnològic, com a primer pas per entrar en alguna carrera tecnològica.
Aprofitant l’aprenentatge basat en el joc, s’ha volgut fer una comparativa de si realment
els coneixements s’assimilen i es retenen millor i durant més temps jugant.

Objectius
Els objectius d’aquest treball es poden dividir en dos grans grups:
-

Estimular l’interès de les noies per als estudis cientificotecnològics.
o Reflexionar sobre el paper de les dones el món de la ciència i la tecnologia.
o Afavorir la presència de les dones a les carreres tècniques.
o Mostrar a l’alumnat la contribució de les dones en els coneixements científics
i l’evolució de la societat.
o Contribuir a desmuntar l’inconscient col·lectiu que les dones no són bones
en la tecnologia.

-

Comparar l’aprenentatge basat en el joc amb alternatives més tradicionals.
o Construir un joc de taula amb la temàtica: “dones i tecnologia”.
o Dissenyar i implementar a l’aula una unitat didàctica per construir el joc.
o Dissenyar i implementar a l’aula una unitat didàctica més tradicional i amb
els mateixos continguts que l’anterior.
o Dissenyar una unitat didàctica per jugar.
o Avaluar el coneixement previ i posterior a cada unitat didàctica i posterior al
joc en si.
o Estudiar els resultats.
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Marc teòric
Ludificació i aprenentatge basat en el joc (GBL)
Per a la realització d’aquest treball s’ha realitzat una recerca bibliogràfica per tal de
definir quines diferències hi ha entre l’aprenentatge basat en el joc i la ludificació o
gamificació. Així mateix, també s’ha fet recerca en com es poden avaluar els resultats
obtinguts en l’aprenentatge basat en el joc.
Durant la recerca bibliogràfica s’ha trobat indistintament ludificació i gamificació referintse sempre als mateixos termes i amb definicions molt semblants. Així, es pot constatar
que gamificació no és res més que un anglicisme de ludificació.
El terme “gamification” es va utilitzar per primera vegada el 2002, quan Nick Pelling
utilitza mecàniques de joc com a recurs per vendre productes (Marczewski 2013). Es
comença a utilitzar en la indústria dels mitjans digitals cap al 2008 i no va ser fins a
mitjans del 2010 que es va començar a estendre (Deterding et al. 2011); per tant, és un
terme ben recent i creixent (avui ja hi ha més de 18000 publicacions acadèmiques i en
fer una cerca a Google apareixen més de vuit milions de resultats). La figura 1 mostra
aquest increment.
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Figura 1: Publicacions acadèmiques amb el terme “Gamification” font Bielfeld Academic Search

El 2011 es publiquen els primers 22 articles que contenen el terme “Gamification” en el
títol.
Existeixen moltes definicions de ludificació i totes coincideixen en utilitzar mecàniques
dels jocs (punts, premis, recompenses, narrativa…) en contextos aliens a aquest. Així,
Deterding (2011) defineix “gamification as the use of game design elements in non-game
contexts”.
Tal com comenta Ricart (2018), una definició curta, fàcil i concisa de ludificació és “fer
viure com una experiència de joc una activitat que no ho és” (Ripoll 2015).
Trobo molt encertada la definició que fa Llobet (Llobet Herranz 2016) ja que afegeix el
terme de motivació: “La gamificació es defineix com l’ús de mecàniques de joc en
entorns i aplicacions no lúdiques amb la finalitat de potenciar la motivació, la
concentració, l’esforç, la fidelització i d’altres valors positius comuns a tots els jocs. Es
tracta d’una nova i poderosa estratègia per a influir i motivar a grups de persones, en el
cas de l’aula, als alumnes”.
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L’objectiu principal de la gamificació és, doncs, fomentar la participació de l’alumnat a
l’aula i la seva motivació mitjançant la integració d’elements com premis, recompenses
o nomenaments (Figueroa-Flores 2016).
Respecte a l’aprenentatge basat en el joc (GBL: “Game-Based Learning”) la majoria
de les definicions estan orientades al videojoc; és a dir, l’ús del videojoc com a eina per
ajudar a l’ensenyament i a l’aprenentatge, basat en els principis de la motivació
intrínseca, en l’autenticitat, en l’autonomia i la realització personal, en l’aprenentatge
vivencial que es retroalimenta amb el mecanisme del joc en si, com les regles clares,
l’objectiu definit, augment progressiu de dificultat i l’element social que permet compartir
experiències (Perrotta et al. 2013). La figura 2 mostra esquemàticament aquesta
retroalimentació entre els principis i els mecanismes.

Figura 2: Principis i mecanismes del GBL (Perrotta et al. 2013)

Aquest element social és el que es posa més de manifest com a eina d’aprenentatge, ja
que a través del videojoc, l’alumnat cultiva altres interessos, afiliant-se a fòrums i grups
d’afinitat on es desenvolupa personalment. Així, en aquest fòrum es comparteixen trucs
i estratègies que clarifiquen els elements de l’univers del joc; altres grups utilitzen
habilitats de desenvolupament per modificar com es juguen i s’experimenten els jocs
(Gee 2003).
El terme “Game Learning” apareix a la literatura acadèmica a la segona meitat del segle
passat; per tant, és un terme una mica menys recent que el de ludificació, El primer títol
que conté “Game learning” és del 1952 on s’estudia com el jugador millora l’estratègia
durant una seqüència de partides (Flood 1952) i no serà fins al principi del segle XXI
que s’escriu el primer article amb “Game-Based Learning” en el títol (Rachael 2000).
La figura 3 mostra el gran creixement que està tenint l’aprenentatge basat en jocs en les
publicacions acadèmiques, fet que constata que aquesta metodologia està de moda.
Tal com diu la Wikipedia l'aprenentatge basat en el joc es fonamenta en l'ús de jocs
educatius per tal de millorar la motivació i adquisició de coneixements i competències
per part dels alumnes en el seu procés d'aprenentatge. En particular, es refereix a jocs
digitals o de natura computacional tot i que també inclou els tradicionals, amb la finalitat
de donar suport a l'educació, l'aprenentatge o l'avaluació (Charlier et al. 2012).
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Figura 3: Publicacions acadèmiques “Game Based Learning” o “Game Learning” font Bielfeld Academic
Search

Els jocs tenen un important component motivacional; utilitzen una sèrie de mecanismes
que animen a participar-hi, sovint sense cap recompensa, només per l’alegria de jugar i
la possibilitat de guanyar (Figueroa-Flores 2016).
Així, les diferències més importants entre ludificació i l’aprenentatge basat en el joc és
recopilen en la següent taula:
Ludificació
Utilitza elements inspirats en el joc a
l’activitat
Utilitza els mecanismes del joc en entorns
no lúdics, per facilitar el bon
comportament.
Normalment incorpora insígnies, premis i
reconeixements que influeixen
directament en la motivació
Les notes es substitueixen per punts o
nivells
L’alumnat pot escollir diferents camins per
aprendre
Difícilment se li presenten alternatives
Els elements del joc es poden construir
amb un LMS
Poden ser una col·lecció de tasques amb
punts o altres formes de recompensa
El que es tracta és de motivar, perquè
l’alumnat passi a l’acció i participi, per tant,
perdre no és una opció
No sempre serà gratificant

Aprenentatge basat en el joc GBL
Utilitza el joc com a eina
d’aprenentatge
L’aprenentatge s’obté jugant el joc

Es poden utilitzar jocs comercials o
jocs dissenyats especificadament per
l’educació
Incentiva l’aprenentatge basat en
problemes i el pensament crític
Es poden utilitzar jocs digitals o jocs no
digitals (com els de taula)
L’alumnat pot experimentar
l’aprenentatge mitjançant simulacions
El contingut és normalment transformat
per adequar-se a la història i a les
escenes del joc
El joc té clarament definit les regles i els
objectius
Hi ha possibilitat de perdre

Pel sol fet de jugar ja és gratificant

GBL com a eina d'aprenentatge. Estudi comparatiu amb metodologies tradicionals a 2n d'ESO
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L’aprenentatge s’avalua per la quantitat de
recompenses i nivells adquirits
Normalment és
d’implementar

més

fàcil

i

El joc té un
d’aprenentatge

objectiu

específic

barata És més costosa i difícil de desenvolupar
Promou el pensament crític i la resolució
de problemes

Taula 1: Diferències entre Ludificació i Aprenentatge basat en el joc (Figueroa-Flores 2016)
(Hernandez Fernandez 2019) (Dichev i Dicheva 2017)

La ludificació afavoreix l’aprenentatge?
En la revisió més crítica i exhaustiva dels darrers temps sobre ludificació, segons
l’esborrany d’Hernàndez (Hernandez Fernandez 2019), Dichev and Dicheva (Dichev i
Dicheva 2017) manifesten la baixa qualitat de la majoria d’evidències empíriques sobre
ludificació, és a dir, la majoria de treballs i estudis sobre ludificació tenen falta de rigor
científic.
Es fa difícil, moltes vegades impossible, relacionar si realment la ludificació en si mateixa
ha afavorit l’aprenentatge de l’alumnat, més enllà d’augmentar la diversió i motivació a
l’aula (Hernandez Fernandez 2019).
Millorar la implicació dels estudiants condueix a un augment de la motivació per
aprendre. Una estratègia comuna per aconseguir un nivell superior d’implicació i
participació en l’aula, és l’aprenentatge basat en el joc (Rice et al. 2018).
Es fa difícil separar implicació, motivació i aprenentatge basat en joc, per tant, és
correcte afirmar que el GBL millora la implicació de l’alumnat, que augmenta la seva
motivació i per tant afavoreix el seu aprenentatge.

Dones, ciència i tecnologia
Any rere any, en la majoria de països desenvolupats, disminueix el nombre d'alumnes
que opta a itineraris formatius en l'àmbit científic, tecnològic i matemàtic, malgrat que
disposen de les millors universitats i centres d'investigació, així com importants
organitzacions dedicades a la divulgació i foment de la ciència, la tecnologia i les
matemàtiques (Everis 2014).
Paradoxalment, existeix un gran desajust entre oferta i demanda en els sectors de les
Tecnologies de la Informació i Comunicació que resulta força difícil d’explicar quan
s’analitza amb detall. En els darrers anys, a Catalunya les matriculacions a enginyeries
TIC han disminuït un 46%, fet inexplicable, ja que, malgrat la situació econòmica
adversa, la indústria de les TIC segueix creixent, així com la demanda de professionals
qualificats, i aquesta no es pot satisfer amb els graduats actuals (Everis 2014).
A més, existeix un fort biaix de gènere, ja que, segueixen essent relativament baixes les
xifres de noies que decideixen encaminar el seu futur professional cap a carreres
tècniques; aquest biaix ja apareix a secundària, quan s’escullen les optatives i més tard
en la modalitat del batxillerat.
En un estudi sobre els factors que influeixen en l'elecció d'estudis científics, tecnològics
i matemàtics per a estudiants de 3r i 4t d'ESO i Batxillerat fet el 2014, en diferents
instituts repartits per tot Catalunya de diferents àmbits (públics, concertats i privats), ja
s'observa una diferència de 16 punts percentuals entre nois i noies en escollir un
Batxillerat o cicle formatiu cientificotecnològic (Everis 2014).
Díaz Sotero (Díaz Sotero 2018) i Rovira (Rovira 2017) en fan un molt bon resum i
reflexionen sobre les conclusions dels possibles motius, extrets de l’informe de Sáinz
encara no publicat (Sáinz i Meneses 2018), on s’estudien més de 1500 alumnes durant
GBL com a eina d'aprenentatge. Estudi comparatiu amb metodologies tradicionals a 2n d'ESO
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6 anys (dels 14 als 19): les noies tendeixen a infravalorar la seva competència en
Tecnologia i Matemàtiques, encara que tenen millors qualificacions que els nois; en
canvi, els nois tendeixen a sobrevalorar-les i tenen pitjors qualificacions. L’estudi conclou
que existeix un biaix de gènere en la percepció de les competències en les assignatures
de Ciència, Tecnologia i Matemàtiques, i ho associa a una major exigència de la mateixa
societat amb les dones.
Aquests resultats indiquen que la inclinació per cursar estudis Científics, Tecnològics i
Matemàtics, segurament ja es defineix amb anterioritat, ja sigui a principis de secundària
o inclús a primària. A l'inici de l'ESO, l'elecció ja està molt formada, almenys pel que fa
a no escollir opcions cientificotecnològiques. A més, segons indica l'estudi d'Everis
(Everis 2014), el percentatge d'alumnes que volen cursar estudis cientificotecnològics
no varia entre 3r i 4t d'ESO, ja que els que tenen dubtes, normalment, escullen un altre
tipus d'estudi.
L'estudi d'Everis conclou que la perspectiva de gènere i nivell sociocultural és
demolidora; així, hi ha una diferència de més de 20 punts a l'hora d'escollir estudis
cientificotecnològics entre alumnes pertanyents a famílies de nivell sociocultural alt
(44%) o baix (24%). I de més de 30 punts entre els nois de famílies de nivell sociocultural
alt (51%) i les noies de famílies de nivell sociocultural baix (20%).
Per tal de corregir aquesta diferència i fomentar l’increment de noies que optin per cursar
estudis cientificotecnològics cal doncs (Everis 2014):
-

Incrementar l'interès i la motivació per a aquestes matèries ja des de l'educació
primària.

-

Millorar l'orientació sobre els estudis en l'ESO, fomentant la participació positiva de
tutors, famílies i visites.

-

Trencar ja des de primària i secundària "l'efecte Pigmalió" del "tu no ets capaç" i
potenciar el gust per aprendre ciències, tecnologia i matemàtiques.

-

Aconseguir canviar l'estereotip masculí en els estudis d'enginyeries i informàtica,
fent més visibles els models i referents de dones en aquests àmbits.

Òbviament el biaix de gènere a secundària i batxillerat, es trasllada als estudis
universitaris. Així, a Espanya, respecte al gènere dels estudiants matriculats en el curs
2017-2018, es pot observar que el 54,8% del total de matriculats són dones, essent el
percentatge del 55,1% en estudis de Grau i del 49,8% en Màster. Aquests percentatges
augmenten si s'observen els graduats de l'any anterior (2016-2017) on el 57,9% són
dones (MCINN 2019).
La distribució per sexe entre les diferents branques de l’ensenyament segueix essent
poc homogènia. Les diferències més fortes, tant en els matriculats del 2017-2018 com
en els graduats del 2016-2017 en estudis de Grau, es donen per un costat en les
branques d’Enginyeria i Arquitectura, on un 75% dels matriculats i un 71,8% dels
graduats són homes, tal com es mostra en la figura 4, per altra banda amb la branca de
Ciències de la Salut, on tan sols un 30% dels homes són matriculats i un 29,6% graduats
(MCINN 2019).
El biaix per sexe encara és més important en estudis d’informàtica (ni un 10% de dones)
o en estudis relacionats amb l’educació (gairebé un 80% de dones) (MCINN 2019)
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Figura 4: Distribució dels estudiants de Grau per branca i sexe (MCINN 2019)

En la figura 5 es mostra de manera molt visual com els percentatge d’alumnes que
cursen graus cientificotecnològics és molt menor que tots els altres.

Figura 5: Perfil de l’estudiant de Grau. Curs 2016-17 (MCINN 2019)
GBL com a eina d'aprenentatge. Estudi comparatiu amb metodologies tradicionals a 2n d'ESO
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Metodologia
Disseny de les unitats didàctiques
S’han dissenyat dues unitats didàctiques diferents sobre dones científiques. Una és el
disseny i la construcció d’un joc de taula i l’altra, una mica més tradicional, fent
presentacions en grup.
Tal com mostra l’annex A, s’han escollit 24 dones científiques rellevants en diferents
camps. S’han escollit aquestes dones entre moltes, sobretot tenint en compte que hi
hagués una diversitat dins dels estudis cursats, que algunes fossin vives i que
representessin diverses races i nacionalitats.
De totes maneres en l’explicació de les unitats didàctiques es deixarà que l’alumnat
pugui incorporar altres dones.
En l’annex B, es pot veure la unitat didàctica “Fem un joc de taula: Dones i Tecnologia”.
Aquesta unitat s’impartirà a dos grups de 2n d’ESO, els que estiguin més avançats en
el temari i així no els afecti en la darrera unitat didàctica que manca per fer el 3r trimestre.
S’informa els grups que el joc està pensat per fer conèixer dones científiques a l’alumnat
de 1r d’ESO, amb l’objectiu de desmitificar que les dones no són bones científiques i
posant el nostre granet de sorra, equilibrant el biaix de gènere que hi ha en estudis
cientificotecnològics.
En l’annex C, es detalla la unitat didàctica “Coneixem algunes dones científiques”.
Aquesta unitat s’impartirà a dos grups de 2n que no estiguin tan avançats com els altres
dos grups.
En l’annex D, es detalla la unitat didàctica “Juguem a conèixer dones científiques i
enginyeres”. Tots els grups de 2n hi jugaran i també els alumnes de 1r d’ESO.
En l’annex E, es detalla la dinàmica del joc amb les seves regles.

Disseny de l’avaluació de l’aprenentatge
Per tal d’avaluar el coneixement previ i l’obtingut durant les diferents unitats didàctiques,
s’han dissenyat diferents enquestes, que d’una manera senzilla, anònima i voluntària
permetran relacionar quin és el coneixement previ de cada alumne i si aquest ha variat
després de realitzar les diferents unitats didàctiques.
Així, es van requerir que els tots alumnes responguessin, d’una manera voluntària, el
següent qüestionari uns dies abans de rebre la unitat didàctica:
Qüestionari 1 (Q1):
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-TRHB-vTL8R4Myn9S3iUVbVzTOFtVwy-ROTPag2qiUaiuQ/viewform?usp=sf_link

-

Pregunta 1: “Inicials del nom + dia de naixement”. Aquesta pregunta és obligatòria.
Respectant l’anonimat es vol tenir una manera d’identificar els alumnes entre
qüestionaris. S’hauria pogut també posar “escriu tres lletres i un número i recorda’l
per futures enquestes”, que seria quelcom més anònim.

-

Pregunta 2: “Amb quin gènere t’identifiques més?”. Seguint les recomanacions de
Leal (Leal 2017), es va plantejar aquesta pregunta de forma voluntària i de la manera
més inclusiva possible. Encara que no era necessària del tot, es volia contrastar si
dins de l’alumnat la tendència és la mateixa que en l’estudi d’EVERIS del 2014 o
dins de l’alumnat universitari.

-

Pregunta 3: “Selecciona el teu Grup classe”. Obligatori per poder estudiar els
resultats i diferenciar-los entre diferents cursos i grups classe.
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-

Pregunta 4: “Escriu el nom d'una dona important en el camp cientificotecnològic
(química, física, biòloga, enginyera, matemàtica, informàtica...)”. Aquesta pregunta
és voluntària i pretén obtenir quin coneixement previ hi ha.

-

Pregunta 5: “Saps qui va inventar un sistema de comunicació precursor del wifi
d'avui?”. Aquesta pregunta és d’opció múltiple i pretén obtenir si ha ampliat el
coneixement.

-

Pregunta 6: “Saps qui és”. (Es mostra una fotografia de Margaret Hamilton). És una
pregunta voluntària amb selecció múltiple. També és per saber el coneixement previ
i serà el que ens marcarà si realment hi ha hagut un aprenentatge posterior a les
sessions. La darrera opció “encara no ho sé” fomenta l’interès per a les properes
sessions.

-

Pregunta 7: “Vols fer tecnologia com a optativa a 4t?”. Aquesta pregunta obligatòria,
però amb tres opcions, ens permetrà saber si a l’institut existeix el biaix de gènere.

-

Pregunta 8: “Creus que faràs el batxillerat cientificotecnològic?”. Amb aquesta
pregunta es pretén confirmar l’anterior i observar quin % d’alumnat cursarà estudis
cientificotecnològics.

-

Pregunta 9: “Quina és l'activitat que més t'ha agradat en tots els cursos que has fet
a tecnologia?” Resposta voluntària per saber quina ha estat l’activitat més
interessant i així poder saber si és més manual, impressió 3D, disseny conceptual,
programació...

El següent qüestionari només el realitzarà aquell alumnat que construirà el joc, un cop
acabada la darrera sessió.
Qüestionari 2 (Q2):
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRxdPDy_4UUjZ7usiX1YpDjplIeYRBsoS
wEjMTkk9qxLzCjw/viewform?usp=sf_link

-

Pregunta 1: “Inicials del nom + dia de naixement”. Aquesta pregunta és obligatòria.
Per poder relacionar amb el qüestionari previ.

-

Pregunta 2: “Selecciona el teu Grup classe”. Obligatori per poder estudiar els
resultats i diferenciar-los entre l’altre grup classe.

-

Pregunta 3: “Escriu el nom d'una dona important en el camp cientificotecnològic
(química, física, biòloga, enginyera, matemàtica, informàtica...)”. Aquesta pregunta
és voluntària i pretén obtenir si han variat respecte a l’anterior enquesta.

-

Pregunta 4: “Saps qui va inventar un sistema de comunicació precursor del wifi
d'avui?”. Aquesta pregunta és d’opció múltiple i pretén obtenir si ha ampliat el
coneixement.

-

Pregunta 5: “Saps qui és”. (Es mostra una fotografia de Margaret Hamilton). És una
pregunta voluntària amb selecció múltiple. També és per saber si ha ampliat
coneixement.

-

Pregunta 6: “Com has vist l'activitat de fer un Joc?”. És una pregunta voluntària amb
selecció múltiple, per saber si aquesta activitat ludificada ha estat ben rebuda per
l’alumnat i si creuen que ha millorat les competències que es fomenten en la unitat
didàctica.

-

Pregunta 7: “Quin és l'invent o descobriment que més t'ha sorprès o agradat? Saps
quina dona el va fer?”. Aquesta pregunta és voluntària i pretén obtenir si ha ampliat
coneixement.

El següent qüestionari el realitzarà tant l’alumnat que jugui al joc com aquell que faci la
unitat didàctica de presentació de dones cientificotecnològiques.
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Qüestionari 3 (Q3):
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczSUebmC4elGnsKT7YUbCvFubZQLuJ9
5eGn0IW2iOv24oSyA/viewform?usp=sf_link

-

Pregunta 1: “Inicials del nom + dia de naixement”. Aquesta pregunta és obligatòria.
Per poder relacionar amb el qüestionari previ.

-

Pregunta 2: “Selecciona el teu grup classe”. Obligatori per poder estudiar els
resultats i diferenciar-los entre l’altre grup classe.

-

Pregunta 3: “Escriu el nom d'una dona important en el camp cientificotecnològic
(química, física, biòloga, enginyera, matemàtica, informàtica...)”. Aquesta pregunta
és voluntària i pretén obtenir si han variat respecte a l’anterior enquesta.

-

Pregunta 4: “Saps qui va inventar un sistema de comunicació precursor del wifi
d'avui?”. Aquesta pregunta és d’opció múltiple i pretén obtenir si ha ampliat el
coneixement.

-

Pregunta 5: “Saps qui és”. (Es mostra una fotografia de Margaret Hamilton). És una
pregunta voluntària amb selecció múltiple. També és per saber si ha ampliat
coneixement.

-

Pregunta 6: “T'ha agradat jugar?”. És una pregunta voluntària amb opció múltiple,
per saber si aquesta activitat d’aprenentatge basat en el joc ha estat ben rebuda per
l’alumnat.

-

Pregunta 7: “Creus que has après més jugant que fent una classe amb
presentacions?”. Aquesta pregunta és obligatòria d’opció múltiple i pretén obtenir
quina és la percepció de l’alumnat, quant a l’aprenentatge basat en el joc.

-

Pregunta 8: “Quin és l'invent o descobriment que més t'ha sorprès o agradat? Saps
quina dona el va fer?”. Aquesta pregunta és voluntària i pretén obtenir si ha ampliat
coneixement.

-

Pregunta 9: “Vols ajudar-me a presentar aquest joc als alumnes de 1r i 2n d'ESO?”
Aquesta pregunta és voluntària i pretén obtenir d’una manera indirecta si realment
el joc els ha interessat i voldrien compartir-lo amb els seus companys.

Desenvolupament
Implantació de les unitats didàctiques a l’aula
La implantació de les diferents unitats didàctiques s'ha realitzat en un centre de la
perifèria de Barcelona, concretament al Baix Llobregat, en una població amb renda per
càpita mitjana-alta. En el centre s'imparteixen ensenyaments d'ESO; de batxillerat de
les modalitats humanística i social, científica i tecnològica; i cicles formatius mitjans i
superiors, de les famílies administrativa, elèctrica-electrònica i informàtica. També
s'imparteix el curs d'accés a cicles de grau superior (CAS). És un centre gran, de més
d'un miler d'alumnes (600 a ESO, 150 a Batxillerat i uns 400 a cicles formatius.
Té molts projectes d'innovació, per exemple "Com sona l'ESO", "Impulsem la Robòtica",
té "Erasmus" i altres intercanvis amb l'estranger. Treballen també amb MSchools i fan
molt contingut per projectes. La direcció està molt implicada en els projectes d'innovació
i de millora. A més disposen de les ISO9001.
La majoria dels alumnes són de classe social mitjana i inclús alta. Hi ha molt poc alumnat
que hagi immigrat recentment, i per tant no hi ha aula d'acollida. Pel que he observat
tampoc hi ha massa alumnat d'altres races o ètnies. Gairebé no hi ha conflictes i les
classes majoritàriament treballen amb grup i la majoria ho fan cooperativament. A 3r
GBL com a eina d'aprenentatge. Estudi comparatiu amb metodologies tradicionals a 2n d'ESO
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ESO hi ha 8 alumnes amb fortes mancances i comportament disruptiu que fan l'aula
oberta (a l'hort fent continguts més pràctics i senzills).
L'Institut està totalment digitalitzat i té un pla TAC molt ben estructurat. Cada alumne té
el seu portàtil, totes les aules tenen projector, altaveus i pissarra digital. Es treballa
bàsicament amb el Moodle com a gestió del currículum i entrega de treballs i activitats.
Pel que fa a tecnologia pràcticament es presenta sempre la sessió o activitat al projector
i llavors l'alumnat s'agrupa per grups i fan les tasques encomanades.
Aquest any, per temes de la Covid, el taller no s'ha aprofitat realment l'aula, ja que es fa
pràcticament el mateix que a la classe (treball amb PC, robòtica, etc.). Tenen 3
impressores 3D, robòtica per donar i per vendre, però no tots els professors de
tecnologia estan capacitats per donar robòtica, ja que molts són nous al centre i tenen
poca formació.
Tot i ser un institut amb sis línies d’ESO, el batxillerat només el cursen un 30% de
l’alumnat, i concretament a tecnologia industrial de 2n de batxillerat només hi havia cinc
nois i dues noies.

Unitat didàctica convencional
Aquesta unitat no s’ha pogut implementar. Malauradament a final de curs l’agenda és
molt intensa, hi ha hagut moltes festes i l’alumnat anava molt endarrerit i els faltaven
hores per poder finalitzar la darrera unitat didàctica.
M’hauria agradat poder realitzar-la, almenys en un grup classe, ja que en la presentació
dels resultats mancarà la comparativa amb una unitat didàctica convencional.

Unitat didàctica gamificada
Aquesta unitat s’ha pogut implementar només en un grup classe, concretament el 23; a
l’annex B es presenta la unitat didàctica “Fem un joc de taula: “Dones i Tecnologia””,
amb els objectius transversals, entre d’altres, de contribuir a desmuntar el mite social
que les dones no són bones científiques o enginyeres i posar en coneixement de
l’alumnat, la contribució de les dones al coneixement científic, l’evolució de la societat i
els avenços socials.
Dins l’àmbit digital es treballen les competències 7 i 8. Els objectius són: millorar l’edició
i modificació d’imatges, mitjançant programes d’edició bàsics, perfeccionar l’ús de
programes d’edició 3D com el Tinkercad i poder veure els resultats d’impressió 3D,
realitzant així el contingut clau 17 “Construcció de coneixement: tècniques i instruments”.
Dins l’àmbit personal i social, es treballa com participar en l’aula de manera reflexiva i
responsable, amb els objectius de participar activament en les activitats i aprendre
jugant respectant les normes i els adversaris, realitzant així el contingut clau 4 “habilitats
i actituds per a la participació”.
L'atenció a la diversitat es treballa des de 3 àmbits:

-

Fomentar el treball col·laboratiu i que els membres del grup s'ajudin entre ells.

-

Presentació del material en format vídeo editat i amb exemples clars que tindran al
Moodle.

-

El professor participa amb cada grup supervisant la feina feta cada dia, fent de guia
i donant retro accions positives.

També s’ha fet servir la impressió 3D per fer les fitxes i els daus.
A l’annex G es recull l’aplicació de la pràctica reflexiva en les intervencions de les unitats
didàctiques, extreta de la memòria del pràcticum; en ell es detalla exhaustivament com
van anar les 3 sessions en què el grup classe 23 va construir el joc.
GBL com a eina d'aprenentatge. Estudi comparatiu amb metodologies tradicionals a 2n d'ESO
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A l’annex F es recull la presentació inicial que es va realitzar com a introducció de
l’activitat.

Unitat didàctica joc
En l'annex D: Unitat Didàctica "Juguem a conèixer dones científiques" es mostra la
proposta d'aprenentatge basat en joc dissenyada, s'imparteix al grup classe 23, i als
grups classe 11, 13, 14 i 15.
Bàsicament consisteix a fer una presentació inicial de l'activitat, visualitzant el següent
vídeo https://atenea.upc.edu/mod/hvp/view.php?id=2968958 editat en H5P, afegint
subtítols i fent unes preguntes al final per resumir els conceptes tractats.
En aquesta activitat es treballa la competència transversal 4, dins la dimensió de
participació: participar en l'aula de manera reflexiva i responsable. Els objectius
transversals són semblants a l’anterior unitat didàctica, entre d'altres, contribuir a
desmuntar el mite social que les dones no són bones científiques o enginyeres i posar
en coneixement de l'alumnat, la contribució de les dones al coneixement científic,
l'evolució de la societat i els avenços socials.

Resultats obtinguts
Els resultats obtinguts es basen en les enquestes realitzades abans i després de les
unitats didàctiques.

De l’enquesta Q1 als alumnes de 2n d’ESO
L’enquesta prèvia al joc Q1 es va realitzar a tots els grups classe, excepte el 26.
La figura 6 mostra les preferències dels alumnes de 2n d’ESO per fer l’assignatura
optativa de tecnologia a 4t, diferenciats per grups classe. En la figura 6 també es mostren
els resultats per gènere i per quantitat d’alumnes que han escollit cada opció.

Si 21%

Encara no ho sé
45%

No 44%

Figura 6: Resultat de la pregunta 7 del Q1 de l'alumnat de 2n i resultat per gènere

En la figura 6 es pot observar que hi ha un biaix de gènere, un 10% de noies han
contestat que sí que voldrien fer l'assignatura de tecnologia a 4t, en enfront d'un 29% de
nois. En el gènere altre (A) s'han agrupat els que van deixar la resposta en blanc o van
posar altres opcions diferents de femení (F) o masculí (M).
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Figura 7: Resultat de la pregunta 8 del Q1 a l'alumnat de 2n resultat per gènere

A la figura 7 s’observa que un 10% de l’alumnat de 2n d’ESO té previst realitzar
batxillerat cientificotecnològic. Sorprenentment, tal com es mostra en la figura 7, el
nombre de noies que tenen previst fer el batxillerat cientificotecnològic és lleugerament
superior que els de nois.
Si s’analitzen els resultats amb més detall, s’obté que un 10% de l’alumnat que no sabia
si faria optativa a 4t, es mostra positiu en fer el batxillerat cientificotecnològic, tal com
mostra la figura 8, igualment, un 6% que “no” faria l’optativa a 4t, farà el batxillerat
cientificotecnològic. Per altra banda, només un 17% de l’alumnat que va afirmar que
faria l’optativa a 4t, vol fer el batxillerat cientificotecnològic.

Figura 8: Resultat de la pregunta 8 filtrat per resposta de la pregunta 7

El que sí que es mostra contundentment a la figura 8 és que qui no tenia clar que si volia
fer l’optativa tecnologia a 4t, tampoc té clar si farà el batxillerat cientificotecnològic (63%),
i qui no volia fer l’optativa tampoc vol fer el batxillerat cientificotecnològic (78%).
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Figura 9: Resultat pregunta 4 enquesta Q1 a 2n d'ESO abans de la UD

La figura 9 mostra com un 67% dels enquestats van respondre Marie Curie a la pregunta
de si coneixien alguna dona important en el camp cientificotecnològic (química, física,
biòloga, enginyera, matemàtica, informàtica...).
La figura 10 mostra com gairebé un 60% dels enquestats va respondre correctament
que Hedy Lamarr va inventar un sistema precursor del wifi, mentre que més d’un 70%
no sabia que la fotografia que es mostrava a la pregunta 6 era Margaret Hamilton.

Figura 10: Respostes a la pregunta 5 i 6

En la figura 11 es mostra el biaix de gènere en l’encert de les preguntes 5 i 6, tenint el
gènere femení un 64% d’encert enfront al 54% del masculí a la pregunta 5, i un 17%
d’encert enfront a l’11% a la pregunta 6.
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Figura 11: Respostes per gènere preguntes 5 i 6 del Q1

Figura 12: Resposta pregunta 9 Q1 de l'alumnat de 2n d'ESO

La figura 12 mostra com l’activitat que més els ha agradat és la de les maquetes de les
centrals elèctriques, activitat molt manual en el taller, i és la que estan fent en el moment
de ser enquestats.

De l’enquesta Q2 als alumnes de 2n d’ESO després de fer el joc
Després de les tres sessions realitzades amb el grup 23, l'alumnat va respondre
l'enquesta Q2, el qüestionari després de fer el joc. Com que el temps era molt just, no
van tornar el seu lloc per realitzar l'enquesta, sinó que la van fer tal com estaven
distribuïts a l'aula, amb grup. Cadascú amb el seu portàtil, però no en el seu lloc i amb
silenci, com es van fer totes les altres enquestes. Només 19 persones van respondre el
qüestionari.
La figura 13 mostra la resposta a les mateixes preguntes 4 i 5 del Q3 que es van fer
també en el Q1 (preguntes 5 i 6).
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Figura 13: Resposta a les preguntes 4 i 5 del Q2 del grup 23 després de fer el joc

La figura 13 mostra com el 100% de noies van respondre correctament la preguntes 4,
enfront del 78% de nois. Després de construir el joc, les respostes correctes han passat
d’un 58% a un 84%.

Figura 14: Resposta a la pregunta 5 del Q2 del grup 23 després de fer el joc

La figura 14 mostra com el 100% de noies van respondre correctament la pregunta 5,
enfront d’un 90% dels nois. Després de construir el joc, les respostes correctes han
passat d’un 34% a un 95%.
Hi ha 9 persones que a la pregunta 3 van contestar Marie Curie abans de fer el joc, i
després han respost una altra científica o tecnòloga.
Un 84% dels enquestats ha trobat que li ha agradat l’activitat, mentre que un 16% l’ha
trobada avorrida. Només un 10% creu que ha millorat la seva competència digital i un
5% la seva competència construint coneixement.

Figura 15: Resultat pregunta 7 del Q2 dels alumnes del grup 23

GBL com a eina d'aprenentatge. Estudi comparatiu amb metodologies tradicionals a 2n d'ESO

Pàgina 20 de 59

El resultat de la darrera pregunta del Q2 es mostra a la figura 15, com es pot observar
gairebé la meitat dels enquestats l’ha deixat en blanc, mentre que l’altra meitat ha
contestat una dona diferent. Cal observar que algunes de les respostes no estaven en
l’annex A.

De l’enquesta Q1 als alumnes de 3r d’ESO
L’enquesta prèvia al joc es va realitzar a 3 grups classe de 3r d’ESO, concretament el
32, 33 i 35.

Si 16%

Encara no ho sé 36%

No 48%

Figura 16: Resposta de l'alumnat de 3r a la pregunta 6 del Q1 i resposta per gènere

Tot i ser la mostra més petita que a 2n d’ESO, a la figura 16 es pot apreciar que només
un 16% de l’alumnat respon que sí que farà l’assignatura optativa tecnologia a 4t d’ESO.
I per gènere tan sols el 8% de noies enfront el 21% de nois.
Comparat amb 2n d’ESO hi ha un petit increment del “No” i una disminució en l’alumnat
que encara no ho té clar.

Figura 17: Resposta de l'alumnat de 3r a la pregunta 7 del Q1 i resposta per gènere

A la figura 17 s’observa que es manté el 16% de l’alumnat que volia fer l’optativa a
tecnologia a 4t, però les noies augmenten i en canvi els nois disminueixen, només un
29% dels nois que volen fer tecnologia creuen que faran el batxillerat tecnològic, mentre
que les dues noies que van dir que volien fer l’optativa faran el batxillerat
cientificotecnològic, i a part se n’afegiran 4 més.
Si comparem els resultats de la pregunta 6 amb els de 2n d’ESO, es pot observar que
hi ha una lleugera disminució dels dubtosos, a favor del si, mentre que el no es manté.
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Figura 18: Resultat enquesta Pregunta 7 filtrat per resposta pregunta 6 a 3r d'ESO

Si es filtra la resposta en funció del que es va contestar a la pregunta 6, com es mostra
a la figura 18, s’observa com els que ja sabien que no farien tecnologia a 4t segueixen
tenint clar que no faran batxillerat cientificotecnològic, mentre que els que estaven
dubtosos segueixen estant dubtosos i un 27% tenen clar que no faran el batxillerat
cientificotecnològic.

Figura 19: Resultat pregunta 4 enquesta 3r d'ESO abans de la UD

A la figura 19 es mostra que un 53% de l’alumnat ha escrit Marie Curie com a científica,
i la resta s’ha repartit entre 6 opcions vàlides i 3 de no vàlides, mentre que a 2n d’ESO
hi van haver 13 opcions vàlides i només dues no vàlides.
Un 52% de l’alumnat de 3r d’ESO va contestar Hedy Lamarr a la pregunta 4, no haventhi diferència per gènere. Quant a la pregunta 5, un 28% de l’alumnat va contestar
Margaret Hamilton, amb un 36% de noies i un 23% de nois.
L’alumnat de 3er d’ESO ha respost majoritàriament que l’activitat que li havia agradat
més en tots els cursos de tecnologia era la “Màquina de Golberg”, activitat que estan
realitzant actualment en el taller.
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Figura 20: Activitat que més ha agradat als alumnes de 3r d'ESO

A la figura 20 es mostra que moltes de les activitats a taller, on es fan servir les eines i
s’exerciten les activitats manuals, com per exemple la caseta d’ocells que van fer a 1r
d’ESO. Interessant observar el biaix de gènere que hi ha en activitats més de
programació, com l’App Inventor.

De l’enquesta Q1 als alumnes de 1r d’ESO abans de jugar
L’enquesta prèvia al joc es va realitzar a 5 grups classe de 1r. Els grups 14 i 15
l’enquesta la van realitzar a la mateixa sessió just abans de jugar, mentre que els grups
11, 12 i 13 l’enquesta la van realitzar una setmana abans de jugar.

Si 32%

Encara no
ho sé 61%

No 7%

Figura 21: Resposta de l'alumnat de 1r a la pregunta 6 Q1 i resposta per gènere

En la figura 21 es pot observar que també hi ha un biaix de gènere, un 21% de noies
han contestat que sí que voldrien fer l'assignatura de tecnologia a 4t, en enfront d'un
45% de nois. Hi ha molts més dubtosos que a 2n i 3r, 61% enfront del 45% i 36%,
respectivament, i també molts menys que tenen clar que no la faran, un 7% enfront del
44% a 2n i el 48% a 3r. S’observa bastant uniformitat entre els diferents grups classe,
cal destacar que el grup 15 no hi ha ningú que tingui clar que no farà l’optativa de
tecnologia a 4t d’ESO.
Tal com es mostra en la figura 22, només el 10% de l’alumnat enquestat de 1r d’ESO
pensa que farà el batxillerat cientificotecnològic, fet que contrasta amb el 32% que volia
fer tecnologia com a optativa.

GBL com a eina d'aprenentatge. Estudi comparatiu amb metodologies tradicionals a 2n d'ESO

Pàgina 23 de 59

Figura 22: Resposta de l'alumnat de 1r a la pregunta 7 Q1 i resposta per gènere

Per gènere s’observa com el 6% de les noies creuen que farà batxillerat
cientificotecnològic enfront del 13% dels nois.
Quan es filtra aquesta resposta en funció de la pregunta 6 s’obtenen els resultats de la
figura 23.

Figura 23: Resultat enquesta Pregunta 7 filtrat per resposta pregunta 6 a 1r

Només un 3% les que no farien l’optativa tenen clar que faran batxillerat
cientificotecnològic, mentre que cap alumne que no farà l’optativa a 4t optarà a fer el
batxillerat cientificotecnològic. Per altra banda, tan sols un 34% de l’alumnat que farà
tecnologia a 4t d’ESO creu que farà batxillerat cientificotecnològic.
La figura 24 mostra les respostes de l’alumnat a la pregunta 4, on un 41% ha respost
Marie Curie, mentre que un 32% ha respost que no en sabia cap, i un 3% han respost
incorrectament. Un 12% ha respost Hedy Lamarr.
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Figura 24: Resultat pregunta 4 enquesta 1r d'ESO abans de jugar

Comparat amb els altres cursos, hi ha un increment molt important de l’alumnat que no
sap ni una dona cientificotecnològica. Per intentar esbrinar quelcom més d’aquesta
dada, la figura 25 mostra el resultat per grups classe de les quatre dones més
nomenades a la pregunta 4.

Figura 25: Resultat de la pregunta 4 per grups classe de 1r d'ESO

Els grups 11, 14 i 15, els que tenen un % més elevat d’alumnat que no sap cap dona
cientificotecnològica, són els que tenen un % més elevat en altres dones diferents de
Marie Curie, com Hedy Lamarr o Ada Lovelace.
Un 51% de l’alumnat de 1r d’ESO va contestar Hedy Lamarr a la pregunta 4, no haventhi diferència per gènere. Quant a la pregunta 5, un 13% de l’alumnat va contestar
Margaret Hamilton, i tampoc s’observa diferència per gènere.
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Figura 26: Activitat que més ha agradat als alumnes de 1r d'ESO

A la figura 26 es mostra que l’activitat que estan realitzant actualment al taller, que és
fer un llum articulat de tauleta de nit, amb base de fusta, una llauna i peces articulades
d’impressió 3D, és la que més ha agradat. Només s’observa un biaix de gènere, amb el
joc de Scratch, que requeria programació de blocs, amb un 57% de nois enfront un 28%
de noies. I en les activitats de taller on el biaix és igual però a l’inrevés. Sembla que les
noies són més “manuals” i els nois més “digitals”.

De l’enquesta Q3 als alumnes de 1r després de jugar
En preguntar novament si coneixien alguna dona cientificotecnològica, el 35% de
l’alumnat de 1r d’ESO ha respost Marie Curie, tal com s’observa en la figura 27.

Figura 27: Resposta de l'alumnat de 1r a la pregunta 4 després de jugar

Tan sols un 5% de l’alumnat ha respost que no en sabia cap, comparat amb el 32%
d’abans de l’activitat.
La figura 28 mostra aquests resultats observant quina dona han escrit els que no en
sabien cap, i s’observa que no hi ha hagut una tendència marcada cap a cap dona.
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Figura 28: Resposta després del joc 1r d’ESO que no sabia cap dona abans del joc

I si es filtren el 41% dels alumnes que havien respost Marie Curie a la pregunta quatre
abans de jugar, s’observa, com mostra la figura 28, que una mica més de la meitat
segueixen repetint amb Marie Curie, però l’altra meitat han respost altres dones.
S’observa també que els nois han repetit més que les noies.

Figura 29: Resposta després del joc alumnat de 1r que va respondre Marie Curie

Quant a la pregunta 4, una mica més del 65% ha respost Hedy Lamarr, enfront del
51% abans de jugar. Tampoc s'observa un biaix marcat per gènere. Quant a la
pregunta 5, un 38% de l'alumnat va contestar Margaret Hamilton, enfront del 13%
abans de jugar, observant-se un petit biaix de gènere, 46% de noies enfront del 32%
de nois.
Un 91% de l'alumnat de 1r d'ESO li ha agradat l'activitat de jugar a descobrir dones
cientificotecnològiques (molt (52%) o bastant (39%)). Mentre que un 4% (3 alumnes)
no han entès com anava el joc.
La figura 30 mostra com un 65% de l'alumnat de 1r d'ESO creu que ha après més jugant
que si s'hagués fet l'activitat d'una manera més tradicional. Essent un 73% de noies
enfront del 58% de nois.
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Figura 30: Resposta dels alumnes de 1r a la pregunta 7 després de jugar

La figura 31 mostra que Hedy Lamarr, inventora d’un sistema precursor del wifi d’avui,
ha estat la dona que més (23%) ha sorprès i agradat als alumnes de 1r d’ESO. Hi ha
però, un 66% que cap invent o descobriment li ha semblat interessant.

Figura 31: Resposta de l'alumnat de 1r a la pregunta 8 del Q3

Finalment, la figura 32 mostra la darrera pregunta del qüestionari Q3, on una mica més
de la meitat de l’alumnat de 1r d’ESO (56%) li agradaria ajudar-me a presentar l’activitat
a altres grups classe, havent-hi una proporció major de nois (68%) que noies (49%).

Figura 32: Resposta de l'alumnat de 1r d'ESO a la darrera pregunta del Q3
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Conclusions
Abans d’extreure conclusions, faré unes reflexions que crec importants a l’hora de
valorar els resultats.
En primer lloc, la primera proposta de TFM no contemplava reflexionar sobre el biaix de
gènere en estudis tecnològics, ni tampoc fer un aprenentatge basat en joc per intentar
corregir, encara d’una forma minúscula, aquest biaix. Així mateix, la comparativa amb
metodologies tradicionals, estava pensada fer-la sobre el temari del tercer trimestre de
3r d’ESO, concretament, els motors d’explosió.
Va ser quan vaig visionar el vídeo (Rovira 2017), que vaig decidir de posar el meu granet
de sorra per intentar reduir aquest biaix, així, vaig començar a pensar de quina manera
es podrien mostrar dones cientificotecnològiques, del passat però també actuals, perquè
siguin referents en els nois i sobretot en les noies. I fer-ho gaudint de jocs de taula,
també tan oblidats per les noies i els nois avui en dia. Així va ser com va sorgir la idea
de transformar un joc de taula senzill, com el de l’escala i la serp, amb cartes i figures
3D que permetés, tot jugant, ampliar coneixement sobre dones rellevants en el món
cientificotecnològic.
La segona reflexió, no menys important, és a l’hora d’intentar traslladar un disseny
d’experiències a l’aula. L’alumnat del màster té serioses dificultats per poder disposar
de grups classe diferents i sobretot, sessions vàries per poder implantar metodologies
alternatives al que estava en la programació didàctica. Aquest fet, que ja és important
de per si, se li afegeix el fet que al tercer trimestre, els professors van de bòlit per poder
complir el temari, i es fa encara més difícil de disposar de l’alumnat per realitzar estudis
alternatius.
Per tant, com en molts d'altres TFM que he llegit, la implementació a l'aula del disseny
de les unitats didàctiques no s'ha pogut fer de la manera que estava planificada. Així,
en un primer moment calia separar els sis grups classe de 3r, en tres grups, un que
realitzaria el joc, l'altre que faria unes presentacions i l'altre que només jugaria. A part
estava previst poder disposar de diverses sessions amb grups classe de 1r i 2n per
poder jugar a conèixer dones cientificotecnològiques.
Haig d'agrair a l'Alba que em deixés el seu grup 23 durant 3 sessions, d'aquesta manera
vaig poder construir el joc i així poder tenir algunes dades per la realització d'aquest
treball. Tanmateix, la quantitat de dades, en molts casos no ha estat suficient, i per tant,
la interpretació dels resultats s'ha de fer amb molta cura. Aprofito també per agrair a tot
el departament de Tecnologia la seva excel·lent disposició a permetre accedir a les
seves classes durant tot el curs, i sobretot ara al final, per realitzar les enquestes prèvies
a l'activitat. Agraeixo també, als professors de 1r per permetre, encara que "in extremis"
fora de temps, poder jugar amb els seus alumnes, i així incorporar alguns resultats més
en aquest treball.
La tercera reflexió que vull fer, és en el camp de l'avaluació del coneixement i la
comparativa de resultats en l'aprenentatge mitjançant diverses metodologies. De fet, no
he trobat massa bibliografia en quina és la metodologia a seguir per establir una bona
comparativa, ja que possiblement preguntar el mateix abans i després, ja influencia la
2a resposta. Creia que el que calia era fer un examen formal, cosa molt més senzilla si
hagués optat per realitzar un aprenentatge basat en joc sobre una part de la matèria
curricular, però pel fet de realitzar la unitat didàctica amb matèria fora de currículum,
vaig optar per fer-ho d'una manera més lúdica amb enquestes voluntàries, que potser
no ha estat la metodologia més acurada, ja que, en molts casos, no hi havia un silenci
a l'aula i l'alumnat es parlava i preguntava entre si, per tant, molts dels resultats haurien
estat més acurats o representatius de la realitat si les enquestes seguessin fet d'una
manera més formal.
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Els resultats de les enquestes, quan es tractava de preguntes obertes, s’han agrupat
per respostes semblants, ja que sinó la disparitat dels resultats hagués estat massa
gran. Igualment, la manera de relacionar l’alumnat abans i després de les enquestes,
amb les inicials i dia, no ha estat massa bona, ja que ha calgut certa imaginació per
poder identificar els alumnes, i moltes vegades ha estat impossible.
Dit això, la primera conclusió és clara: A l'institut on s'ha realitzat l'estudi, existeix un
biaix de gènere quant a l'elecció de tecnologia a 4t d'ESO i posterior elecció de batxillerat
cientificotecnològic, que farà que els estudis de grau mantinguin el biaix observat pel
Ministeri de Ciència i Innovació (MCINN 2019). Igualment, s'ha constat que l'alumnat
que vol cursar batxillerat cientificotecnològic, és inclús en percentatge menor que el
mencionat estudi del Ministeri. Aquí m'agradaria puntualitzar, que l'enquesta potser es
va fer malament, i en comptes de preguntar directament si farien batxillerat
cientificotecnològic, caldria haver preguntat abans si farien batxillerat, o potser, s'hauria
d'haver inclòs algun tipus de pregunta de cicles formatius, ja que a l'institut s'imparteixen
estudis de formació professional de grau mitjà i superior, alguns d'ells força tecnològics,
i gran part de l'alumnat d'ESO ja té clar que farà mòduls des de l'inici.
A més, s'hauria d'haver separat pels diferents tipus de batxillerat, ja que a l'enquesta
inicial al grup classe 23, sorprenentment hi havia més noies que nois que volien fer el
batxillerat cientificotecnològic, i en canvi que volguessin fer tecnologia a 4t d'ESO les
noies eren molt menys. Interpreto que això és degut al fet que algunes d'aquestes noies
tenen previst cursar batxillerat científic. El mateix també s’ha observat amb l’alumnat de
3r d’ESO.
El grup classe que va construir el joc, és el grup on l'increment de coneixement és
espectacular, segurament per dos motius, van estar tres sessions treballant la unitat
didàctica, des de diferents àmbits: construcció dels taulells, tres tipus de cartes i figures
3D, i alguns van poder jugar una estona. L'altre motiu és que l'enquesta es va realitzar
mentre estaven encara en grup, amb les cartes a l'abast, fet que segurament va
fomentar l'intercanvi de coneixement entre l'alumnat.
A les sessions que van fer els de 1r d'ESO, després de jugar, sempre es van recollir els
taulells, cartes i figures, l'alumnat va tornar el seu lloc i en gairebé silenci van respondre
el qüestionari. Val a dir, que com a màxim cada grup va jugar uns trenta minuts, i per
tant, poques interaccions de preguntes de dones cientificotecnològiques van poder fer.
No obstant això, els resultats mostren que l'alumnat de 1r d'ESO, després de jugar, ha
adquirit coneixement, per tant podem concloure que l'aprenentatge basat en el joc ha
complert els seus objectius, l'alumnat ha adquirit nou coneixement mentre gaudia jugant.
A falta de dades per comparar amb metodologies més tradicionals, estic gairebé segur
que els resultats haguessin estat superiors si s'haguessin dedicat 3 sessions a jugar
versus tres sessions a preparar presentacions i exposar-les.
L'altra qüestió és si realment aquest coneixement adquirit ha quedat o s'ha volatilitzat
en un parell de dies. Per això caldria realitzar la mateixa enquesta passats uns mesos.
Pel que fa a l'activitat que més ha agradat a tecnologia, s'observa que majoritàriament
és la que estan fent en aquest moment, fet que demostra que realment cap activitat els
ha agradat tant per recordar-la. Pel que fa al gènere, s'observa, en general a tots els
cursos, però tampoc massa marcat, que les noies els hi agraden les activitats més
manuals o més de taller i els nois més digitals o de programació.
Personalment he gaudit molt preparant les unitats didàctiques i portant-les a l'aula (veure
recull fotografies a l’annex H), he treballat les competències i àmbits marcats en la
proposta inicial del TFM, sobretot he après a dissenyar i desenvolupar espais
d'aprenentatge i aplicar metodologies didàctiques, dissenyant i executant activitats
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formals i no formals d'aprenentatge, i també he participat en l'avaluació, investigació i la
innovació dels processos d'ensenyament i aprenentatge.
He gaudit moltíssim amb la interpretació dels resultats, treballant amb taules dinàmiques
i elucubrant sobre diferents maneres d'interpretar la informació: a vegades la primera
impressió no és la correcta i cal aprofundir i analitzar les possibles causes.
En general, espero haver contribuït, ni que sigui una miqueta, a fomentar l’esperit
cientificotecnològic en l’alumnat de 1r a 3r d’ESO, visualitzant dones referents i que
serveixin d’exemple. De totes maneres, aquesta activitat s’hauria de fer a primària, ja
que, tal com diu Rovira i es mostra en el vídeo, és una qüestió d’estereotips, de prejudici,
un problema cultural i de missatges subliminals (Rovira 2017) i a secundària
desgraciadament , ja està massa arrelat en el subconscient de les adolescents.
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Annex A: Dones rellevants en l’àmbit Cientificotecnològic

Foto

Nom

Titulació

Josefina
Pepita
Castellví Piulachs

oceanògrafa,
biòloga
escriptora

i

Reconeixement

Altres

el 1984 va ser la primera
dona de l'estat espanyol a
participar en una expedició
internacional a l'Antàrtida

Barcelona 1935

és
la
primera
programadora
en
la
història dels ordinadors

Anglaterra 1815- 1852

Creu de Sant Jordi
https://ca.wikipedia.org/wiki/Josefina_Castellv%
C3%AD_i_Piulachs

Minimal Films

Augusta Ada Byron
King,
comtessa
de Lovelace

Matemàtica
escriptora

i

https://ca.wikipedia.org/wiki/Ada_Lovelace
A les seves notes de treball va incloure el que ara
es considera el primer algorisme que es va
intentar dur a terme en una màquina. És per això
que se la considera la primera programadora.
Ada Byron daguerreotype by Antoine
Claudet 1843 or 1850 - cropped.png
CC BY-SA 4.0

Rosalind Elsie Franklin

Química
Cristal·lògrafa

i

el
descobriment
l'estructura de l'ADN.

de

Anglaterra 1920- 1958

https://ca.wikipedia.org/wiki/Rosalind_Franklin
Les condicions de treball que com a dona va
haver de suportar a Cambridge i certes paraules
despectives de James Watson fan aparèixer com
un greuge la concessió del Premi Nobel de
Fisiologia o Medicina a Watson, Crick i Wilkins el
1962, quan ja s'havia produït la seva defunció.
Jewish Chronicle Archive/HeritageImages

Lise Meitner

Física

paper
clau
en
el
descobriment i explicació
de la fissió nuclear

Viena 1878- Cambridge 1968
https://ca.wikipedia.org/wiki/Lise_Meitner
El 1923, Lise Meitner descobrí el fenomen de
transició no radioactiva que s'anomenaria efecte
Auger pel nom del físic francès Pierre Victor
Auger, que el descobriria independentment dos
anys després

Unknown author Public
commons.wikimedia.org

domain

Margarita
Falgueras

Salas

Bioquímica

el
descobriment
caracterització
de
Polimerasa d'ADN

fago Φ29

UNED
commons.wikimedia.org

CC2.0

i
la
del

España 1938-2019
https://ca.wikipedia.org/wiki/Margarita_Salas_Fal
gueras
Entre les seves majors contribucions científiques
destaca determinació de la direccionalitat de la
lectura de la informació genètica, durant la seva
etapa en el laboratori de Severo Ochoa, i el
descobriment i caracterització de la Polimerasa
d'ADN del fago Φ29, que té múltiples aplicacions
biotecnològiques a causa de la seva altíssima
capacitat d'amplificació de l'ADN.[6]
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Sonia Fernández-Vidal

Física
Escriptora

i

Doctora en Òptica i
Informació
Quàntica
Projecte LHC del CERN

Barcelona 1978
https://ca.wikipedia.org/wiki/Sonia_Fern%C3%A
1ndez-Vidal
És autora del llibre La porta dels tres panys, una
novel·la de divulgació científica destinada al
públic infantil i adult.

MITXEL ATRIO

Vera Rubin

Física
Astrònoma

i

pionera en l'estudi de les
corbes
de
rotació
galàctiques

EUA 1928-2016
https://ca.wikipedia.org/wiki/Vera_Rubin
Desenvolupà un mètode de descripció
estadística de la distribució de galàxies i ho aplicà
a un petit catàleg que formava part de la
cartografia del cel (el primer de la seva espècie
que s'estava fent a l'Observatori Lick, a
Califòrnia).

NASA Public Domain
commons.wikimedia.org

Alice Augusta Ball

Química

nou tractament per a la
malaltia de Hansen (o
lepra) que va continuar
utilitzant-se fins a la
dècada de 1940

EUA 1892-1916
https://ca.wikipedia.org/wiki/Alice_Ball

Ball va decidir mudar-se a Hawaii a estudiar per
obtenir un màster en química. En 1915 va ser la
primera dona i la primera afroamericana dels
Estats Units a obtenir un títol de màster de la
Universitat de Hawaii[1].

Unknown author Public
commons.wikimedia.org

domain

Emily Warren Roebling

Enginyera

va estar al càrrec del Pont
de Brooklyn durant catorze
anys

EUA 1843 – 1903
https://ca.wikipedia.org/wiki/Emily_Warren_Roeb
ling
Va formar-se de manera autodidacta per poder
dur a terme aquesta feina, especialment pel que
fa a resistència de materials.
En finalitzar-se el pont, Emily va ser la primera
persona a creuar-lo,

Carolus-Duran
Public
commons.wikimedia.org

domain

Helen
Blanchard

Augusta

Inventora

va realitzar 28 patents
sobre la màquina de cosir i
la tecnologia implicada en
el cosir
va inventar la famosa
màquina de cosir en zigazaga

EUA 1840-1922
https://en.wikipedia.org/wiki/Helen_Blanchard
Va ser una de les grans inventores de l’era
industrial. Nascuda en el si d’una família
adinerada de Maine en 1840, va aconseguir 28
patents, 22 de les quals estaven relacionades
amb màquines de cosir. Les seves excel·lents
habilitats mecàniques van ser úniques i van
ajudar a rescatar a la seva família, una vegada
aquesta va perdre la fortuna.

Tjepsen at en.wikipedia Public
domain commons.wikimedia.org

Hedwig
Eva
Maria
Kiesler coneguda com
Hedy Lamarr

Actriu, Inventora,
Guionista, Model

patenta un sistema de
comunicació
FHSS
precursor del Wifi i
telefonia mòbil d’avui.

Viena 1914- Florida 2000
https://ca.wikipedia.org/wiki/Hedy_Lamarr

De fet avui en dia s'ha adoptat el Code Division
Multiple Access (CDMA), una evolució del FHSS,
com a estàndard de la indústria en la majoria dels
telèfons mòbils.
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Employee(s) of MGM Public domain
commons.wikimedia.org

Stephanie Kwolek

Química
Orgànica
inventora

i

va descobrir un polímer
líquid que poc després es
coneixeria com a Kevlar®

EUA 2923-2014
https://ca.wikipedia.org/wiki/Stephanie_Kwolek
La seva carrera va estar plena d'assoliments,
entre els quals destaquen 17 patents i múltiples
reconeixements com una publicació en Delaware
Section Publication Award de la American
Chemical Society (ACS)

Staff videographer CC ASA 3.0
commons.wikimedia.org

Edith Clarke

Enginyera
Elèctrica, Física,
inventora

va inventar la calculadora
Clarke
una
senzilla
calculadora gràfica que
solucionava equacions que
implicaven corrent elèctric,
voltatge i impedància a les
línies
de
transmissió
elèctrica.

Montevideo 1883- Maryland 1959

teoria
de
ConwellWeisskopf que explica com
els electrons viatgen a
través
de
semiconductors,
va
canviar la cara de la
informàtica moderna

EUA 1922-2014

descobridora del primer
radiosenyal d'un púlsar (un
tipus d’estrella) juntament
amb el seu tutor de tesi,
Antony Hewish

Belfast 1943

pel seu descobriment de
l'enzim telomerasa, junt
amb altres investigadors
va rebre el Premi Nobel de
Medicina o Fisiologia l'any
2009

Australia 1948

https://ca.wikipedia.org/wiki/Edith_Clarke

La primera dona en obtenir el mestratge
d'enginyeria elèctrica i la primera en ser docent
d'aquesta matèria a la Universitat de Texas a
Austin. Va especialitzar-se en anàlisi de sistemes
elèctrics i va escriure Circuit Analysis of A-C
Power Systems.[2][3]

Wikipedia fair use

Esther Marley Conwell

Química i Física

https://es.wikipedia.org/wiki/Esther_M._Conwell
Va ser una líder en recerca de semiconductors..
La seva carrera abasta 62 anys de recerca en
semiconductors, cristalls orgànics, polímers
conductors i ADN

https://mujeresconciencia.com/2017/
05/23/esther-m-conwell-fisica/

Jocelyn Bell Burnell

Astrofísica

https://ca.wikipedia.org/wiki/Jocelyn_Bell
A Cambridge treballà amb Hewish i altres
persones en la construcció d'un radiotelescopi
per emprar els centelleigs interplanetaris en
l'estudi dels quàsars, que havien estat descoberts
feia poc (els centelleigs interplanetaris permeten
distingir fonts compactes de les distants).

Roger W Haworth CC ASA 2.0
commons.wikimedia.org

Elizabeth
Blackburn

Gerbil
CC
ASA
commons.wikimedia.org

Helen

Bioquímica
Biòloga
Molecular

i

https://ca.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_Blackburn
Aquest descobriment és important per l’avenç
amb la cura del càncer.

3.0
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Wangari Maathai

Biòloga

va fundar el Green Belt
Movement per tal d'evitar
la desforestació i l'erosió
del sòl, i per tal de millorar
la qualitat de vida de les
dones que el portaven a
terme.

Kenya 1940-2011

va
desenvolupar
programari de navegació
"on-board"
per
al
Programa Espacial Apol·lo

Indiana 1936

https://ca.wikipedia.org/wiki/Wangari_Maathai
Va ser una activista política i ecologista kenyana
guanyadora del Premi Nobel de la Pau 2004
primera dona africana que rebia aquest guardó i
la primera dona que va ser catedràtica en el seu
país

Antônio Cruz/ABr CC A 3.0 br
commons.wikimedia.org

Margaret Hamilton

Matemàtica
Enginyera
Informàtica

i

directora i supervisora de
software del programari
per a Apollo, previst per a
navegar i aterrar a la Lluna,
i les seves múltiples
variacions
utilitzat
en
nombroses
missions
(incloent
la
posterior
Skylab

https://ca.wikipedia.org/wiki/Margaret_Hamilton
Va treballar per adquirir experiència de primera
mà en una època on les ciències computacionals
i l'enginyeria de programari no existien ni com a
disciplina ni com a cursos universitaris.
Va ser CEO d'una companyia que va cofundar
anomenada Higher Order Software (HOS) per
desenvolupar més idees sobre la prevenció
d'errors i tolerància d'errades que emergeix de la
seva experiència al MIT.[10]

Daphne Weld Nichols CC ASA 3.0
commons.wikimedia.org

Katherine
Coleman
Goble Johnson

Matemàtica
Física

i

va
contribuir
a
l'aeronàutica dels Estats
Units i als programes
espacials amb l'aplicació
primerenca
de
les
computadores
electròniques digitals a la
NASA .

EUA 1918 – 2020

és enginyera d’aplicacions
mòbils a Gusto i va ser
enginyera de programari
sènior a LinkedIn

Jamaica

NASA Public Domain
commons.wikimedia.org

Kamilah Taylor

https://medium.com/wogrammer/ka
milah-taylor-9d0a71d8bc41

Enginyera
Informàtica

https://ca.wikipedia.org/wiki/Katherine_Johnson
Coleman Goble Johnson va calcular la trajectòria
del vol espacial d'Alan Shepard,[9][10] el primer
nord-americà en viatjar a l'espai, el 1959. També
va calcular la finestra de llançament del Projecte
Mercury de 1961.[11] El 1962, quan la NASA va
començar a utilitzar ordinadors per calcular
l'òrbita de John Glenn al voltant de la Terra, va
ser assignada per a
verificar-ne els
resultats.[12] Més tard Johnson va treballar
directament amb computadores digitals. La seva
capacitat i reputació per l'exactitud dels seus
càlculs van ajudar a establir confiança amb la
nova tecnologia

http://www.kamilahtaylor.com/
Probablement ési més coneguda pel seu treball
en la defensa de les dones i les persones de color
en la indústria de la tecnologia. És autora de
“Dones a la tecnologia: porta la teva carrera al
següent nivell amb consells pràctics i històries
inspiradores”, ofereix el seu temps com a
voluntària per a un grup d’organitzacions com
BlackGirlsCode, és conferenciant i va organitzar
el Tech Beach Retreat a Jamaica
I want to invent. Create. Dream. Make music.
Dance. Write. Have a positive impact on the
world.
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Lillian Moller Gilbreth

Enginyera
Industrial,
Enginyera
mecànica
Psicòloga

i

pionera en aplicar les
tècniques de temps i
moviment en l’optimització
del processos industrials

EUA 1878-1972
https://ca.wikipedia.org/wiki/Lillian_Moller_Gilbre
th
Fou una de les primeres dones enginyeres que
realitzà un doctorat, i, possiblement, la primera
veritable psicòloga industrial/organitzacional.

Richard Norton Public Domain
commons.wikimedia.org

Mary Anderson

Inventora
promotora
immobiliària

i

inventora
l'eixugaparabrisa

de

EUA 1866-1953
https://ca.wikipedia.org/wiki/Mary_Anderson
En una visita a la ciutat de Nova York l'hivern de
1902, va agafar el tramvia i va notar que en tot el
recorregut el conductor havia d'aturar-se i sortir
contínuament a netejar la brutícia, l'aigua i el gel
que s'impregnaven al parabrisa, també que
deixava les finestres semiobertes a causa de les
dificultats per mantenir el parabrisa net
d'aiguaneu

Unknown author Public Domain
commons.wikimedia.org

María
Marhuenda

Cristina Cifuentes CC
commons.wikimedia.org

A

Blasco

Bioquímica
Biòloga
moleculars

i

la tecnologia que permeti
mesurar la longitud dels
telòmers i la previsió de
divisió cel·lular i per tant
l'expectativa
de
vida
individual,
segons
aquestes variables

Espanya 1965

destacada
pels
seus
treballs pioners sobre
anàlisi
i
metabolisme
d'hormones esteroides

Madrid 1919 – 1999

https://ca.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Blas
co_Marhuenda
Des del 22 de juny de 2011 dirigeix a Espanya el
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas.

2.0

Sara Borrell Ruiz

Farmacèutica
Bioquímica

i

https://ca.wikipedia.org/wiki/Sara_Borrell_Ruiz
Sara va introduir a Espanya els coneixements i
les tècniques que va adquirir al llarg de les seves
estades a l'estranger entre 1946 i 1961. Una
d'elles, per exemple, a Massachusetts amb G.
Pincus, l'inventor de la píndola anticonceptiva, en
la Worcester Foundation for Experimental Biology
i una altra a la Unitat de Recerca d'Endocrinologia
Clínica a Edimburg.
https://www.sebbm.es/index.php/ES/divulgacionciencia-para-todos_10/febrero-2012---saraborrell_639

Amer, 1946. Arxiu de la família
Borrell.

Maryam Mirzakhani

Matemàtica

va guanyar, el 2014 , la
prestigiosa Medalla Fields,
la primera dona i la primera
persona iraniana a fer-ho.
Va treballar en geometria
de l'espai i, amb un estil
original, va revolucionar la
matemàtica
moderna,
relacionant geometria i
dinàmica

Teheran 1977 – Stanford 2017
https://ca.wikipedia.org/wiki/Maryam_Mirzakhani
Mirzakhani va fer diverses contribucions a la
teoria d'espais modulars de les superfícies de
Riemann. En els seus primers treballs,
Mirzakhani va descobrir una fórmula que
expressa el volum d'un espai de mòduls amb un
gènere donat com un polinomi en el nombre de
contorns dels components. Això la va portar a
obtenir una nova prova de la conjectura d'Edward
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Gert-Martin Greuel CC ASA 2.0
commons.wikimedia.org

Witten en els nombres d'intersecció de classes de
tautologia en l'espai de mòduls,

Fonts:
https://ficeps3.com/ca/mujeres-importantes-para-la-ingenieria/
https://www.iveyengineering.com/famous-female-engineers/
http://lacienciaenfemenino.blogspot.com/
https://www.casmujer.com/index.php/2019/07/26/de-brujas-y-sabias-a-cientificas-lahistoria-de-las-mujeres-en-la-ciencia/
https://recursos.citcea.upc.edu/dones/
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Annex B: Unitat Didàctica “Fem un joc de taula: “Dones i
Tecnologia”
Centre educatiu
Matèria

Tecnologia

Curs / Trimestre

2n ESO / 3r Trimestre

Professor/a

Alba / Roger

Títol de la unitat didàctica Fem un joc de taula: “Dones i Tecnologia”
Construïm un joc de taula amb taulell, cartes, daus i fitxes. El joc té com a temàtica les
dones i la tecnologia, incloent els períodes des de l'antiguitat fins a dones
contemporànies.
Metodologia seguida
- Aprenentatge Vivencial
- Aprenentatge basat en el joc GBL
- Treball en grup
Criteris d’avaluació
currículum

Transversals

del Competències bàsiques

Àmbit Digital

Dimensió

Competència

D1.Dimensió
comunicació
interpersonal
col·laboració

D3.
participació

Competència 7. Participar en entorns de
comunicació interpersonal i publicacions
i virtuals per compartir informació
Competència 8. Realitzar activitats en
grup tot utilitzant eines i entorns virtuals de
treball col·laboratiu
Dimensió CPS4. Participar a l’aula de manera
reflexiva i responsable.

Àmbit
Personal i
Social

Objectius de la unitat / criteris d’avaluació


Transversals

Posar al coneixement de l’alumnat
la contribució de les dones en el
coneixement científic, l’evolució de
la societat i els avanços socials.

Dim.

Continguts

D1.
Dimensió

CC7. Construcció de
coneixement:
tècniques i
instruments

Instruments
i



Valorar el paper de les dones en Aplicacions
tots els àmbits més enllà del de
mares i/o cuidadores.



Mostrar les dificultats que les dones
s’han trobat i es troben per ser
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valorades justament en el món
científic.


Contribuir a desmuntar el mite
social que les dones no són bones
científiques o enginyeres.



Fer un homenatge a totes aquelles
dones que han tingut i estan tenint
un paper importantíssim en el
desenvolupament
cientificotecnològic.



Acostar els grans esdeveniments
científics a l’alumnat d’una manera
senzilla i intuïtiva



Participar
activitats.



Aprendre jugant respectant
normes i l’adversari.

activament

en

les

Instruments
d’avaluació

Sessió

Desenvolupament

1 (1h)

Presentació de la unitat amb els
objectius i els criteris d’avaluació
generals

CC14. Habilitats i
actituds per a la
participació

les

Metodologia

Criteri d’avaluació

Classe

NA/AS/AN/AE

Magistral

IA1
Creació de grups per realitzar
l’activitat,
assignació
dels CADC7
diferents rols.

Treball amb
grup

(atenció a la diversitat)
Fer que els
heterogenis.

2 (1h)

grups

siguin

Acabar el disseny del joc

IA1

Treball amb NA/AS/AN/AE
grup

CADC7
3 (1h)

Taller o aula Construcció del joc

IA2
CAPS4

Treball amb NA/AS/AN/AE
grup

CADC7
Sessió 1
Es deixarà que els alumnes s’agrupin amb els grups que ja tenen establerts, per no
perdre temps.
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5 minuts: la sessió comença amb una breu presentació “les dones i la tecnologia” a la
pantalla principal, bàsicament amb l’objectiu de mostrar la invisibilitat de la dona en els
triomfs cientificotecnològics i per mostrar el biaix de gènere en les carreres tècniques.
Es mostrarà el següent vídeo https://youtu.be/JRkoAzAJIwc i els gràfics de % de dones
matriculades a les universitats espanyoles el 2017-18.
10 minuts: a continuació s’explica l’activitat que estarà detallada al “moodle” amb dos
documents que s’annexen: “Creació del Joc de Taula Dones i Tecnologia” i “24 dones
rellevants en l’àmbit cientificotecnològic” amb la idea que els de 2n ajudin a construir
aquest joc per als de 1r i 2n per ajudar a fomentar l’interès de les noies per estudis més
científics, tecnològics i matemàtics.
Important: poden escollir altres dones dins l’àmbit cientificotecnològic.
Cada grup assignarà a cada membre un responsable de:
-

Tauler: disseny i penjar al drive.
Cartes científiques: disseny i penjar al drive.
Cartes de preguntes: grogues (disciplina) i blaves (invents o rellevància). Si el grup
és de 5 que es reparteixin la responsabilitat.
Daus, Fixers 3D i instruccions.

30 minuts: comencen a dissenyar el tauler, les cartes, les instruccions i les figures 3D.
IA1: cal penjar al “moodle” si volen imprimir. Tauler de Joc. Cartes i fitxer 3D. El
professor serà el que avalua l’activitat mitjançant la rúbrica.
Sessió 2
50 minuts: es continua amb els dissenys. Al final de la sessió cal que estiguin al “drive”
compartit els documents per imprimir: tauler, cartes, figures 3D i daus.
Els responsables de les figures 3D cal que s’agrupin i creïn fitxers agrupats per colors,
per facilitar la feina d’impressió.
AE
S’han penjat tots els
documents al drive,
CC7
tots tenen bon disseny,
no hi ha faltes i s’han
respectat els formats
màxims i mínims.
IA1

AN

AS

NA

S’han penjat tots els
documents al drive, però
hi ha algunes faltes i/o
mancances amb el
disseny, tot hi que es
respecten els formats.

Falten documents No s’ha
per
penjar
o penjat
aquests
no res.
compleixen amb
el format.

Sessió 3
50 minuts: aquesta activitat es realitzarà al taller o a l’aula si s’opta per fer-ho amb cartró
o cartolina. Es portaran impresos els documents de cada grup i es construirà el joc,
folrant i enganxant el tauler en cartó o fullola i les cartes. Si hi ha temps, algun grup
podrà fer alguna partida.
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IA2 d’autoavaluació i avaluació entre iguals. Cal que tot el grup hi estigui d’acord.
AE
IA2

Participa de manera
activa en totes les
CC14
etapes del projecte,
respectant
les
decisions
dels
companys i aportant
les idees pròpies. Fa
perfectament el seu rol
assignat.

AN

AS

NA

Participa
de
manera activa en
totes les etapes
del
projecte,
aporta
idees,
però a vegades
aixafa el rol dels
altres
o
no
assumeix el seu.

No
participa
massa en totes
les etapes, es
deixa porta pels
altres o agafa
una actitud molt
menfotista en el
seu rol.

No participa.
No
aporta
idees. No fa el
seu Rol. Té
una
actitud
totalment
negativa.

Sessió 4
50 minuts de joc!
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Annex C: Unitat Didàctica “Coneixem algunes dones científiques”
Centre educatiu
Matèria

Tecnologia

Curs / Trimestre

2n ESO / 3r Trimestre

Professor/a

Alba / Roger

Títol de la unitat didàctica Coneixem algunes dones científiques”

Metodologia seguida
- Aprenentatge Vivencial
- Treball en grup
Criteris d’avaluació
currículum

del Competències bàsiques

Àmbit Digital

Dimensió

Competència

D1.Dimensió
comunicació
interpersonal
col·laboració

Competència 7. Participar en entorns de
comunicació interpersonal i publicacions
i virtuals per compartir informació
Competència 8. Realitzar activitats en
grup tot utilitzant eines i entorns virtuals de
treball col·aboratiu

Transversals
D3.
participació

Dimensió CPS4. Participar a l’aula de manera
reflexiva i responsable.

Àmbit
Personal i
Social

Objectius de la unitat / criteris d’avaluació

Dim.



Posar al coneixement de l’alumnat D1. Dimensió
la contribució de les dones el Instruments i
coneixement científic, l’evolució de Aplicacions
la societat i els avenços socials.



Valorar el paper de les dones en
tots els àmbits més enllà del de
mares i/o cuidadores.



Mostrar les dificultats que les
dones s’han trobat i es troben per
ser valorades justament en el món
científic.



Contribuir a desmuntar el mite
social que les dones no són bones
científiques o enginyeres.

Transversals
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Fer un homenatge a totes aquelles
dones que han tingut i estan tenint
un paper importantíssim en el
desenvolupament
cientificotecnològic.



Acostar els grans esdeveniments
científics a l’alumnat d’una manera
senzilla i intuïtiva



Millorar l’edició i modificació
d’imatges mitjançant programes
d’edició bàsics.



Perfeccionar l’ús de programes
d’edició 3D com el Tinkercad i
poder
veure
els
resultats
d’impressió 3D.



Participar
activitats.



Aprendre jugant respectant les
normes i l’adversari.

activament

en

Instruments
d’avaluació

Sessió

Desenvolupament

1 (1h)

Presentació de la unitat amb els
objectius i els criteris d’avaluació
generals

CC14. Habilitats i
actituds per a la
participació

les

Metodologia

Criteri d’avaluació

Classe

NA/AS/AN/AE

Magistral
IA1

Creació de grups que han de CADC7
realitzar l’activitat, assignació
dels diferents rols.

Treball amb
grup

(atenció a la diversitat)
Fer que els
heterogenis.

2 (1h)

Fer presentacions

grups

siguin

IA1

Jugar

Treball amb NA/AS/AN/AE
grup

CADC7
3 (1h)

Jugar

IA2
CAPS4

Treball amb NA/AS/AN/AE
grup

CADC7
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Sessió 1
Es deixarà que els alumnes s’agrupin amb els grups que ja tenen establerts, per no
perdre temps.
5 minuts: la sessió comença amb una breu presentació “les dones i la tecnologia” a la
pantalla principal, bàsicament amb l’objectiu de mostrar la invisibilitat de la dona en els
triomfs cientificotecnològics i per mostrar el biaix de gènere en les carreres tècniques.
Es mostrarà el següent vídeo https://youtu.be/JRkoAzAJIwc i els gràfics de % de dones
matriculades a les universitats espanyoles el 2017-18.
10 minuts: a continuació s’explica l’activitat que estarà detallada al moodle amb el
document que s’annexa: “24 dones rellevants en l’àmbit cientificotecnològic”. Es tracta
que cada grup esculli 4 o 5 dones del llistat i faci una petita presentació de 40 segons
amb 2 diapositives (20 segons per diapositiva) per dona/alumne, indicant Qui és? Per
què és rellevant? I algunes dades o anècdotes importants que creguin. Sobretot a les
fotos mostrar la font i el link dels recursos. Cal gravar-se utilitzant un programa tipus
youtube com el “Loom” que es vegi la cara i la presentació. Ensenyar mostra. Cal agrupar
un vídeo per grup.
Important: poden escollir altres dones dins l’àmbit cientificotecnològic.
30 minuts: preparen la presentació que ha de tenir el mateix format per cada grup i per
cada dona.
Sessió 2
30 minuts. Es realitzen les presentacions.
20 minuts. Es farà el test qüestionari i jugaran la resta del temps.
IA1 d’autoavaluació i avaluació entre iguals. Cal que tot el grup hi estigui d’acord.
AE
IA1

Sap
explicar
de
memòria
cada
CC14
diapositiva en el temps
establert
de
20
segons.
Parla
pausadament i se
l’entén perfectament.

AN

AS

NA

Respecte
el
temps de 20
segons de cada
diapositiva,
alguna
vegada
s’encalla
però
s’expressa bé.

Parla
massa No participa
ràpid i no se en
la
l’entén massa bé. presentació.
No respecte els
20 segons de
cada diapositiva.

Sessió 3
50 minuts de joc
IA2 d’autoavaluació i avaluació entre iguals. Cal que tot el grup hi estigui d’acord.

AE AN
IA1
CC14

Respecte el temps de 20
segons
de
cada
diapositiva, alguna vegada
s’encalla però s’expressa
bé.

AS

NA

Parla massa ràpid i no se No participa en
l’entén massa bé. No la presentació.
respecte els 20 segons de
cada diapositiva.
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Annex D: Unitat Didàctica “Juguem a conèixer dones científiques”
Centre educatiu
Matèria

Tecnologia

Curs / Trimestre

3r ESO / 3r Trimestre

Professor/a

Alba / Raül / Roger

Títol de la unitat didàctica Juguem a conèixer dones científiques

Metodologia seguida
- Aprenentatge basat en el joc “GBL”
Criteris
d’avaluació
currículum

del Competències bàsiques
Dimensió

Competència

D3.
Dimensió CPS4. Participar a l’aula de manera
participació
reflexiva i responsable.

Transversals
Àmbit Personal i
Social

Objectius de la unitat / criteris d’avaluació


Transversals

Posar al coneixement de l’alumnat
la contribució de les dones el
coneixement científic, l’evolució de
la societat i els avanços socials.

Dim.

Continguts

D1.
Dimensió

CC7. Construcció de
coneixement:
tècniques
i
instruments

Instruments
i



Valorar el paper de les dones en Aplicacions
tots els àmbits més enllà del de
mares i/o cuidadores.



Mostrar les dificultats que les dones
s’han trobat i es troben per ser
valorades justament en el món
científic.



Contribuir a desmuntar el mite
social que les dones no són bones
científiques o enginyeres.



Fer un homenatge a totes aquelles
dones que han tingut i estan tenint
un paper importantíssim en el
desenvolupament
cientificotecnològic.
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Acostar els grans esdeveniments
científics a l’alumnat d’una manera
senzilla i intuïtiva



Participar
activitats.



Aprendre jugant respectant
normes i l’adversari.

Sessió

Desenvolupament

1 (1h)

Presentació
minuts)

del

activament

en

Instruments
d’avaluació

joc

CC14. Habilitats i
actituds per a la
participació

les
les

Metodologia

(5

Criteri d’avaluació

NA/AS/AN/AE

IA1

Treball
grup

amb

Creació de grups de 4 o 5
CADC7
per jugar

(atenció a la diversitat)
Fer que els grups siguin
heterogenis.

Sessió 1
Es deixarà que els alumnes s’agrupin amb els grups que ja tenen establerts, per no
perdre temps.
5 minuts: la sessió comença amb una breu presentació “les dones i la tecnologia” a la
pantalla principal, bàsicament amb l’objectiu de mostrar la invisibilitat de la dona en els
triomfs cientificotecnològics i per mostrar el biaix de gènere en les carreres tècniques.
Es mostrarà el següent vídeo https://youtu.be/JRkoAzAJIwc i els gràfics de % de dones
matriculades a les universitats espanyoles el 2017-18.
S’expliquen les normes del joc.
40 minuts: juguem
5 minuts: responen el qüestionari
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Annex E: Proposta d’aprenentatge basat en joc
El joc proposat és una variant del "joc de l'escala i la serp". És un joc multijugador tipus
l'oca que se surt de la casella 1 i s'ha d'arribar a la casella final. El tauler està distribuït
amb caselles des de la 1 (esquerra a baix) fins a la darrera (dreta a dalt o esquerra a
dalt depenent del nombre de files). A diferència de l'oca en aquest hi ha escales per
pujar i fer drecera i serps que baixen (encara que sigui de cua a cap o cap a cua, la serp
sempre baixa. En comptes de serps es podrien posar tobogans.
Com a variant del joc, hi haurà tres tipus de cartes:
Les cartes seran de dones científiques, tecnòlogues, inventores, contemporànies o no.
A cada carta hi haurà com a mínim, la foto, el nom, la disciplina i l'invent o descobriment
que ha fet. Cada jugadora rebrà tantes cartes fins que no en quedi cap, és a dir, si hi ha
16 cartes i 4 jugadores, doncs 4 cartes per jugador.

Pepita Castellví

Ada Lovelance

Minimal Films

Antoine Claudet 1843 or 1850 - cropped.png CC BY-SA 4.0

Rosalind Franklin

Jewish Chronicle Archive/Heritage-Images

Oceanògrafa, biòloga i
escriptora

Matemàtica i escriptora

Química i Cristal·lògrafa

Carta groga: Pregunta disciplina, sortirà a disciplina, per exemple, Coneixes alguna dona
biòloga? A la carta hi haurà escrits totes les dones biòlogues del joc, amb espai per
escriure’n més.
És la primera programadora en la
història dels ordinadors

Descobreix l'estructura de l'ADN.

Estudis / Formació

Estudis / Formació

Estudis / Formació

Coneixes alguna enginyera?

Coneixes alguna matemàtica?

Coneixes alguna inventora?

Margaret Hamilton

Hedy Lamarr

El 1984 va ser la primera dona de l'estat
espanyol a participar en una expedició
internacional a l'Antàrtida

Margaret Hamilton

Lillian Moller

Edith Clarke

Emily Roebling

Ada Lovelance

Mary Anderson

Maryam Mirzakhani

Kamilah Taylor
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Carta blava: Pregunta Invent o rellevància. Saps qui va fer el programari dels coets en
les missions de l’Apol·lo? Amb la resposta.

Invent / Descobriment /

Invent / Descobriment /

Invent / Descobriment /

Camp d’Estudi / Pionera Camp d’Estudi / Pionera Camp d’Estudi / Pionera
Qui contribueix al descobriment
de la fissió nuclear?

Qui va descobrir la polimerasa
d’ADN?

Qui va contribuir a l’accelarador
de partícules del CERN?

Lise Meitner

Margarita Salas

Sonia Fernández-Vidal

Unknown author Public domain commons.wikimedia.org

UNED CC2.0 commons.wikimedia.org

MITXEL ATRIO

Bioquímica

Física i Escriptora

Al tauler, a part de les caselles de pujar (escales) o baixar (serps), hi haurà caselles amb
interrogants. Hi haurà dos tipus d'interrogants, els grocs i els blaus.
La dinàmica del joc és la següent:
- Surt el jugador que treu el número de dau més alt.
- Tira, i avança, si cau a casella de pujar, segueix tirant el dau i comptant.
- Si cau a casella de baixar. Baixa i perd el torn.
- Si cau a casella sense res, perd el torn.
- Si cau a casella interrogant. Mira de respondre la pregunta, primer mirant les
cartes que té o responent de memòria. Quan no l'encerta, cal escoltar la resposta
dels altres jugadors. Si l'encerta segueix jugant, si la falla perd el torn.
- Guanya el primer jugador que arriba a dalt de tot, però en arribar a dalt ha de
triar una carta d'algun dels altres jugadors sense veure-la. El jugador que li ha
triat la carta ha de dir l'invent / descobriment / camp d'estudi i la disciplina / estudis
I el jugador que està a la darrera casella ha d'encertar la inventora / científica. En
cas que falli tornarà a la casella número 1.
Construcció del Joc:
- Tauler: caldrà fer un tauler plegable amb cartó tipus A3, dos A4 partits plastificat o
cartó, imprès o dibuixat, construïts pels alumnes. Diferents temàtiques de dibuixos
relacionats amb invents inventores, poden sortir en alguna imatge. Taulers amb caselles
entre 8x8, 9x9 o 10x10 caselles. Es pot fer a mà o amb algun programa tipus PPT o
Canva i després imprimir-lo sobre cartolina. Almenys cal posar dos interrogants per fila.
N’hi ha alguns ja predissenyats que es poden utilitzar posant els interrogants i
modificant-los.
- Cartes:
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- Científiques, inventores,... Cartes de 10cm x 4cm, tipus carta normal, amb foto, nom,
disciplina, invent i alguna altra dada, com any, altres invents... Caldrà establir un format
semblant per a totes les cartes.
- Carta de pregunta disciplina. Aquí es posa la disciplina i totes les científiques que
tinguin la mateixa. Una carta per disciplina / formació / estudis, fons de color groc.
- Carta de pregunta invent / descobriment / camp d’estudi. Aquí es posen tots els invents
amb la resposta de la inventora. Una carta per invent amb fons de color blau.
- Les cartes es poden imprimir amb cartolines de colors
- Fitxes: es poden fer petits 3D relacionats amb els invents o disciplines i que cada
jugador triï el seu.
- Daus: es poden fer diversos daus, de 4 cares (prismes), o de 12 cares...
-Instruccions: caldrà fer unes instruccions plastificades que indiquin clarament el
funcionament del joc.

GBL com a eina d'aprenentatge. Estudi comparatiu amb metodologies tradicionals a 2n d'ESO

Pàgina 51 de 59

Annex F: Presentació de la unitat didàctica
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Annex G: Aplicació de la pràctica reflexiva en les intervencions.
Fase 1a. Actuació, pràctica concreta.
Divendres de 7 Maig. 2hora. Grup 23 a l’aula polivalent.
Fase 2a. Anàlisi i verbalització de la pròpia actuació.
Sessió 1: He entrat a l'aula abans que la professora d'anglès sortís. He esperat al davant
de tot que la mestra els fes recollir taules i es quedessin en silenci. Després ha entrat
l'Alba (la que em farà de mentora durant la UD). Ha costat ben bé 3 minuts que fessin
silenci, i gràcies a l'ajuda de l'Alba. Han fet l'enquesta prèvia a l'activitat que necessito
pel TFM. Al cap de 5 minuts s'ha tornat a crear rebombori, a continuació he explicat que
el primer que faríem seria veure un vídeo d'un parell de minuts. Durant el vídeo tothom
estava atent i en silenci. El vídeo tenia alguns subtítols que no es llegien prou bé, i altres
editats per mi amb H5P que sí que es veien bé. El mateix vídeo preguntava amb opcions
veritables o fals que hem respost entre tots. He explicat l'activitat que consisteix a fer un
joc pels de 1r d'ESO. Ningú sabia quin joc era "l'escala i la serp". Durant l'exposició s'ha
creat bon clima i no hi ha hagut massa interrupcions. L'explicació de com seria la
dinàmica del joc no ha quedat prou clara. Les tasques i els rols de cadascú del grup
s'han especificat. S'ha explicat com s'avaluaran les tasques. A continuació ja s'han
separat per grups, els mateixos que estan fent l'activitat d'energia elèctrica, i han
començat a buscar la informació. En passejar-me pels diferents grups constato que
alguns ho tenen molt clar, però d'altres no han entès res. En finalitzar la classe he
comentat que si poden avançar el cap de setmana millor, ja que només ens quedarà el
dilluns per acabar i poder imprimir els materials.
Fase 3a. Procés de conscienciació.
3.a. Reflexió individual
Sessió 1: Potser perquè estava una mica nerviós, he entrat a l'aula abans que el
professor que ja hi era en sortís. Crec que això és un norma no escrita que cal complir.
De totes maneres, m'ha agradat veure com la professora els feia recollir i tornar als seus
llocs, per així el següent professor tenir-los ja asseguts, cosa que cap dels meus mentors
de tecnologia ha fet mai.
Quant a la presentació de l'activitat, fer un vídeo inicial que capti l'interès ha estat bona
idea. El fet que ja me l'hagués preparat per a l'activitat del pràcticum ha fet que tot fos
molt més fluid. El vídeo no es veia massa bé els subtítols del mateix vídeo, per culpa de
la resolució de la pantalla, per sort, els que hi vaig afegir jo amb el H5P sí que es veien
bé. A la següent cal tenir present com serà el projector o pantalla i provar-ho abans.
Quant a les activitats, crec que he donat massa informació o massa tasques de cop, ja
que després quan em passejava pels grups, la meitat no havien entès el que calia fer.
També he vist que alguns es complicaven massa, dissenyant figures 3D o fent el tauler,
i com que tenim molt poques sessions, tal com he dit, el millor és modificar alguna cosa
ja existent. Crec que no he posat prou èmfasis en aquest aspecte.
En acabar la classe la majoria no m’han prestat atenció, estaven recollint i no han entès
que calia avançar durant el cap de setmana.
3.b. Reflexió compartida (amb el mentor/a)
El dilluns torno a tenir classe, la segona sessió, i no hem tingut temps de fer la reflexió
compartida amb l’Alba.
Fase 4a. Cerca d’alternatives i creació de nous mètodes que milloren les
pràctiques posteriors.
Abans d'entrar a l'aula, comprovar si hi ha el professor anterior, i en cas positiu esperar
que surti de l'aula.
GBL com a eina d'aprenentatge. Estudi comparatiu amb metodologies tradicionals a 2n d'ESO

Pàgina 54 de 59

El dia vinent em reuniré amb els responsables de cada grup de cada tasca, avaluarem
conjuntament l'estat de les tasques i donaré el feedback.
Per si puc tenir un altre grup i començar de zero el joc, caldrà fer aquests petits grups
de responsables des de la primera sessió, i donar-los les plantilles i opcions molt més
detallades.
Per a la presentació del vídeo i del joc, que sí que la faré en altres grups, comprovaré
que el projector es vegi bé, i explicaré molt més bé la dinàmica del joc. Faré sortir
voluntaris i farem una ronda, perquè tots vegin com va.
Fase 1b. Actuació, pràctica concreta.
Dilluns 10 Maig. 3 hora. Grup 23 a l’aula polivalent.
Fase 5 = Fase 2b. Aplicació dels nous mètodes. Noves intervencions i avaluació.
Cicle reflexiu.
Sessió 2: Abans d’entrar m’espero que surti el professor. Abans que s'ajuntin per grups,
els reuneixo a tots i els comento que el divendres crec que no em vaig explicar prou bé
en la dinàmica del joc. Pregunto si els va quedar prou clar. Contesten que sí. També
pregunto si tenen dubtes en les tasques que han de fer, i els ensenyo un exemple de
tauler i de cartes que l'altre dia no vaig recordar mostrar-los. Tots ho tenen clar. S'ajunten
de nou per grups i comencen a treballar. Vaig passant pels grups, constato que hi ha 3
grups que ho tenen molt avançat, però altres que no han fet gairebé res. No veig que
estiguin treballant i crec que sembla que estan fent altres coses. Quan m'acosto, però,
canvien de pantalla i fan veure que busquen informació. Durant la sessió escric el meu
e-mail a la pissarra i els dic que sobretot em comparteixin els documents perquè els
pugui imprimir.
Fase 3b. Procés de conscienciació.
3.b.a. Reflexió individual
Sessió 2: Durant el cap de setmana em vaig conscienciar que calia comprovar si ho
havien entès, per això a la segona sessió abans de començar els vaig reunir per veure
si tot estava clar, malgrat el que em van dir, i vist els resultats de les entregues, ha estat
un desastre.
Estem a dimecres i només he rebut tauler i cartes d'un grup i figures d'un grup, i amb
formats totalment erronis. Crec que hauria d'haver donat la informació molt més
detallada i no donar tant de marge perquè fessin el que volguessin.
A la propera sessió cal que ja ho tinguin prepara't si no, no podran jugar i necessito el
joc per als de 1r d'ESO. Reflexiono sobre si és més important que aprenguin alguna
cosa o que m'acabin el joc. Realment han après alguna cosa?
3.b.b. Reflexió compartida (amb el mentor/a)
Avui dimecres, comento amb l'Alba la verbalització de les dues sessions i li comento que
no he rebut encara cap document. Si no tenim res, el divendres vinent no es podrà
muntar el joc i jugar. Em comenta que miri de demanar permís a algun altre professor
per entrar a l'aula, ja que fins divendres no tornem a tenir classe, i insisteixi que em
comparteixin els documents.
L’Alba em comenta que no ho he fet gens malament. El vídeo li ha semblat fantàstic.
Suggereix que les tasques, potser caldria haver-les explicat només al responsable del
grup, en petit comitè, així és molt més fàcil que els quedi clar. És millor sempre donar
les tasques d’una en una i no de cop. Que no em preocupi, que és molt normal a les
primeres sessions que no surti de la manera planificada, cal donar-los tot molt mastegat
i a poc a poc que vagin tenint més autonomia.
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Diu que en funció del que rebi, ja veurem si la sessió del divendres, la dediquem a acabar
el joc, i que si no poden jugar ja jugaran un altre dia.
Fase 4b. Cerca d’alternatives i creació de nous mètodes que milloren les
pràctiques posteriors.
Per a la propera sessió, comentaré la rúbrica d'avaluació, posant èmfasis en el fet que
treure l'assolit suficient era MOLT fàcil; els donaré temps perquè em facin les entregues,
i després els reuniré amb petit grup i els comentaré amb detall l'avaluació.
Penso que el més important és que aprenguin almenys a entendre com se'ls està
avaluant i que sàpiguen que quan tinguin dubtes estem allà per ajudar.
Fase 1c. Actuació, pràctica concreta.
Divendres 14 Maig. 2hora. Grup 23 a l’aula polivalent.
Fase 5 = Fase 2c. Aplicació dels nous mètodes. Noves intervencions i avaluació.
Cicle reflexiu.
Sessió 3: He esperat que sortís la professora d'anglès i li he preguntat com estaven, ja
que m'han semblat que estaven força tranquils. M'ha confirmat que avui li havia anat
prou bé.
Abans de començar en grups, els he reunit a tots i hem posat la rúbrica d'avaluació.
L'hem llegit conjuntament. Els he explicat que a la meva primera classe com a professor
no volia que ningú tingués un NA, i creia que els ho havia posat fàcil, ja que només que
m'entreguessin alguna part ja tenien l'AS. Veure UD construcció del joc. Per tant els he
donat temps perquè em pengessin els documents que tinguessin. Sobretot els he dit
que els professors estem per ajudar i que sempre que tinguin dubtes, preguntin! M'he
anat reunint amb cada grup, els he entregat el tauler, els daus, les peces 3D, i les cartes
perquè retallessin i en acabar fessin qüestionari i comencessin a jugar. Han anat molt
lents i només un grup ha pogut jugar.
Fase 3c. Procés de conscienciació.
3.b.a. Reflexió individual
Sessió 3: Estic satisfet de com ha anat la sessió. He aconseguit que tothom m’entregués
almenys alguna part. A part, em pensava que molts no havien fet res, però els seus
treballs són excel·lents, llàstima que no tindré temps d’imprimir-los.
L’únic grup que ha volgut/pogut jugar, no havia entès la dinàmica, fet que em fa
reflexionar que cal aplicar algun canvi quan juguem amb els altres grups de 1r i 2n.
3.b.b. Reflexió compartida (amb el mentor/a)
L'Alba em diu que li ha semblat molt bé que hagi posat la rúbrica i que l'hagi comentat.
Em diu que això ni ella ni molts altres professors ho fan, i és molt important de cara al
fet que els alumnes sàpiguen què han de fer i com els avaluaran.
Pel tema del joc i que no han pogut jugar, em diu que són molt lents i que a més és
divendres i ja estan saturats. Que no em preocupi que potser en un parell de setmanes
podem mirar d'agafar una hora, però que recordi que aquest grup divendres i dilluns
vinent és pont.
Fase 4c. Cerca d’alternatives i creació de nous mètodes que milloren les
pràctiques posteriors.
Per a les sessions amb el joc, seré molt clar explicant com funciona el joc, posaré
exemple real amb voluntaris.
Si puc tornar a fer el joc amb un altre grup, sobretot faré:
- Rúbrica d’avaluació explicar-la al principi i al final de l’exposició
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- Instruccions clares i precises..
- Reunió amb responsables de tasques per comprovar que tothom té clar el que ha de
fer, mostrant exemples.
- Fer que al final de la sessió em comparteixin les tasques que han fet fins ara per poder
veure com van i donar feedback.
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Annex H: Recull d’imatges de les unitats didàctiques impartides
Les següents fotografies mostren l’alumnat de 2n d’ESO construint el joc de taula, durant
la tercera sessió de la unitat didàctica.
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Les següents fotografies mostren l’alumnat de 1r d’ESO jugant a descobrir dones
cientificotecnològiques.
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