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Resum 
Malgrat el seguit de polítiques proposades en la darrera dècada, la bretxa de gènere als estudis 

terciaris en ciència, tecnologia, enginyeria, i matemàtiques (CTEM) encara és una realitat al nostre 

país. Al present treball, s’estudia aquest fenomen amb una mirada holística, analitzant la seva 

evolució i situació present tant a l’estat espanyol com arreu del món, i fent una recerca bibliogràfica 

per entendre’n les causes subjacents. L’objectiu de la recerca és generar un seguit d’actuacions 

realitzables en l’àmbit de Secundària per despertar inquietuds CTEM en les noies de Secundària, 

prèviament d’arribar al punt d’haver d’escollir una direcció professional, tot posant especial èmfasi 

en l’ús de metodologies basades en l’aprenentatge per projectes (ABP). Finalment, es suggereix 

una Unitat Didàctica basada en un ABP sobre cardiologia computacional neonatal, amb el propòsit 

d’apropar les CTEM a les noies que ja s’hi comencen a desvincular, no havent escollit l’assignatura 

optativa de tecnologia al darrer curs de Secundària. 

Paraules clau: Bretxa de gènere, CTEM, ABP, Educació Secundària 

 

Abstract 
Despite of policies proposed in the last decade, the gender gap in tertiary studies in science, 

technology, engineering, and mathematics (STEM) remains a reality in Spain. In the present study, 

this phenomenon is studied with a holistic view, analysing its evolution and situation both in Spain 

and around the world, and conducting a bibliographic search to understand the underlying causes. 

The aim of the research is to generate a series of actions that can be carried out in the field of 

Secondary Education to arouse STEM interests in Secondary School girls, before reaching the 

point of having to choose a professional direction, with special emphasis being placed on the use 

of project-based learning (PBL) methodologies. Finally, a Teaching Unit based on an ABP on 

neonatal computational cardiology is proposed, with the aim of bringing STEMs closer to girls 

who are already beginning to disengage from them, not having chosen the optional subject of 

technology in the last year of Secondary Education. 

Keywords: Gender gap, STEM, PBL, High School 
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1. Introducció i motivació 
Les dones representen només el 35% de la força de treball en ciència, tecnologia, enginyeria, i 

matemàtiques (CTEM) al conjunt de països de la OECD, i els homes superen sobre manera a les 

dones que es matriculen en la majoria de graus CTEM a la universitat (UNESCO, 2017). Les 

bretxes de gènere són particularment importants en algunes de les feines de més ràpid creixement 

i millor pagades, com la informàtica i l'enginyeria, on els homes són amplament majoritaris,  

perpetuant així tant el problema de la bretxa salarial entre homes i dones com els rols de gènere en 

les ocupacions (Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades; Observatorio Nacional 

de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, 2020). 

 

Aquests rols de gènere venen donats per les expectatives socials i un ample sistema de creences 

preestablertes, que inclou actituds cap als rols familiars femenins i masculins, ocupacions 

femenines i masculines i percepcions d'un mateix associades al gènere. Com a construccions 

bipolars, els estereotips de gènere impliquen que allò que és masculí no és femení (i viceversa). Les 

CTEM, tradicionalment, se situen més properes al pol masculí (Makarova et al., 2019). 

 

Múltiples estudis a diferents països (Bharadwaj et al., 2016; López Rupérez et al., 2021; Makarova 

et al., 2019) han demostrat que aquesta bretxa de gènere s’inicia a l’escola, amb els nois mostrant 

una millor predisposició i actitud per assignatures relacionades amb les STEM: els estereotips de 

gènere en la ciència dificulten l'autoidentificació de les dones joves amb assignatures i camps 

acadèmics STEM, i també afecten negativament el seu autoconcepte i els seus interessos temàtics. 

Aquests, al seu torn, impedeixen que les estudiants optin per una especialitat en ciències i segueixin 

una carrera STEM. Per als estudiants homes, els estereotips de gènere a la ciència semblen tenir 

l'efecte contrari, potenciant les seves aspiracions professionals en CTEM. 

 

És per tot això que considero que una mirada de gènere a les assignatures CTEM a la Secundària 

és fonamental per defugir d’aquests estereotips abans que es facin persistents a l’hora d’escollir una 

branca al Batxillerat o curs de Formació Professional, fent tot el possible per apropar les 

assignatures a les inquietuds, interessos i metodologies docents que s’ha demostrat que són capaces 

d’incrementar l’interès generat en noies.  
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Situats en aquest context, la proposta d’aquest treball és la d’investigar les eines que ens ajudin a 

acostar les CTEM a les noies, posant èmfasi en la recerca entorn l’ús l’aprenentatge basat en 

projectes (ABP) com a eina per apropar els problemes de l’assignatura de Tecnologia al món real 

i així possibilitar el despertar d’inquietuds CTEM entre les noies estudiants d’ESO, tot millorant 

el concepte que tenen de la seva autoeficàcia (Bandura, 1978). 

 

2. Objectius 
L'objectiu d'aquest TFM és doble: 

1- Fer una recerca i una revisió de la bibliografia disponible sobre l’historia, condicionants i 

factors relacionats amb l'accés de les dones a les CTEM, i quines actuacions des de 

l'educació secundària es poden implementar per salvar aquesta diferència, amb especial 

èmfasi en l'ús d’ABP. 

2- Elaborar una unitat didàctica, contextualitzada en el darrer curs de secundària, abans que 

s’hagi de començar a decidir l’orientació professional, on la programació s'expliqui des 

d'una perspectiva de gènere i amb una aproximació que s’hagi demostrat efectiva en la 

literatura estudiada per millorar l’actitud i acostar les joves a les CTEM. 

 

3. Les dones a les CTEM 
3.1. Història d’una desigualtat asimètrica 

3.1.1. Situació actual a l’estat espanyol 

A l’estat espanyol, les dones són majoritàries als estudis terciaris, formant el 56% del total 

d’estudiants universitaris, un percentatge que ha tendit a créixer amb el pas del temps. Tot i això, 

el seu repartiment és molt desigual a les diferents branques d’ensenyament. Al curs 2019-2020, les 

dones conformaven el 71% de l’estudiantat de grau de ciències de la salut i el 61% de ciències 

socials i humanitats, però només un alarmant 25% en estudis d’enginyeria i arquitectura: és a dir, 

només 1 de cada 4 alumnes de grau d’aquestes disciplines és dona. Aprofundint més en aquest 

darrer camp, trobem que només el 12,1% d’estudiants d’informàtica són dones, un percentatge 

que puja lleugerament –però no suficient– al 26,2% en les disciplines d’enginyeria, indústria i 

construcció (Unidad de Mujeres y Ciencia del Ministerio de Ciencia e Innovación, 2021). 
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Afortunadament, aquesta desigualtat no és endèmica a totes les disciplines CTEM: en el camp de 

les ciències pures, la bretxa de gènere als nivells de matriculació universitària és gairebé nul·la, amb 

les dones suposant el 50.7% del total d’estudiants de grau d’aquestes disciplines en el curs 2019-

2020 (Unidad de Mujeres y Ciencia del Ministerio de Ciencia e Innovación, 2021). Tot i això, es 

mostra una tendència preocupant: tot i conformar pràcticament la meitat de l’estudiantat de grau, 

aquest percentatge disminueix a mesura que s’avança en el nivell d’estudis, marcant la necessitat 

no només d’atreure talent femení a aquestes disciplines, sinó també de mantenir-lo. 

 

Per la seva banda, dades de l’Observatori de l’FP també revelen que hi ha un estancament a l’hora 

de triar formacions professionals de les branques industrials i CTEM. Les dones, en un 88,1%, 

continuen sent majoritàries en cicles d’Imatge Personal i un 86,7%, Serveis Socioculturals i a la 

Comunitat. Així, només els cicles de Sanitat compten amb una alta representació femenina (75,6%) 

davant àmbits industrials (12%) i CTEM (11,8%) (Plataforma Observatorio de la Formación 

Profesional, 2020). 

 

En sectors emergents com Intel·ligència Artificial, Ciberseguretat i Big Data, l’Observatori 

Nacional de les Telecomunicacions i la Societat de la Informació (ONTSI) en col·laboració amb 

l’Institut de la Dona, apunten que només el 23% dels treballadors del sector de les Tecnologies de 

la Informació i la comunicació són dones (Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 

Oportunidades; Observatorio Nacional de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, 

2020). 

 

La Unitat de Dones i Ciència del Ministeri de Ciència i Innovació ha publicat de forma biennal des 

del 2015 els informes “Científicas en Cifras” (Unidad de Mujeres y Ciencia del Ministerio de 

Ciencia e Innovación, 2021), on s’exposen els avanços que s’estan duent a terme en temes d’igualtat 

de gènere i les bretxes que tot i així persisteixen. Basats en les dades del seu últim informe, del 

2021, presenten els principals reptes als quals és necessari donar resposta en matèria d’igualtat a 

les CTEM:  

1- Atreure el talent femení cap a la investigació, especialment en enginyeria i tecnologia. 

2- Retenir aquest talent a la investigació. 

3- Integrar la perspectiva de gènere a la R+D+I.  
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D’aquests tres objectius, el present treball busca donar resposta al primer, desenvolupant una unitat 

didàctica que desperti interès i inquietuds relacionades amb la ciència i la tecnologia en les 

estudiants de secundària. 

3.1.2. Evolució a l’estat espanyol 

La presència de dones a l’àmbit universitari en termes tant absoluts com relatius ha incrementat 

considerablement des dels anys 60 dins l’estat espanyol. Després d’un increment intens i 

significatiu que es va allargar durant dues dècades, el percentatge de dones a estudis de grau i màster 

va arribar al 50% a finals dels anys 80, moment a partir del qual aquest increment va començar a 

estancar-se i estabilitzar-se al voltant del 55% fins al moment present (Rodríguez, 2016, 2022) 

[Il·lustració 1]. 

 

 

En termes més específics, la presència de dones a les disciplines de CTEM també ha incrementat 

notablement en les últimes dècades. No obstant, aquest increment es va veure truncat a partir del 

2008, any de l’esclat de la crisi econòmica, indicant el potencial pes que les variables econòmiques 

tenen en la presència de dones a la universitat, i més específicament, en les carreres de ciències i 

tecnologia, com es mostra en el següents gràfics (Rodríguez, 2016, 2022) 

 

 

Il·lustració 1. Evolució del percentatge d'alumnes dones matriculades a estudis universitaris, excloent doctorat. Anys: 1962-2020. 
Font: Rodríguez, 2022. 
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Complementant les dades d’aquests dos gràfics, veiem que la presència de dones a les diferents 

disciplines ha tendit a estabilitzar-se [Il·lustració 2]. La presència de dones als graus d’àrees 

d’enginyeria i arquitectura ha passat d’un 25.4% al curs 2015-16 a un 25.1% al curs 2019-20. La 

evolució entre aquests cursos ha estat d’un 28.1% a un 29.8% en estudis de màster i d’un 29.6% a 

un 30.1% als estudis de doctorat, respectivament (Unidad de Mujeres y Ciencia del Ministerio de 

Ciencia e Innovación, 2021). 

 

Crida l’atenció que la presència de dones a les carreres CTEM s’hagi vist estancada o fins i tot 

truncada a partir de l’any 2007, ja que aquesta va ser una data molt rellevant en l’àmbit de la igualtat, 

any en que es va aprovar la Llei Orgànica 3/2007, del 22 de març, per la igualtat efectiva de dones 

i homes. Durant els últims 15 anys hi ha hagut una notable evolució en termes de polítiques de 

igualtat en R+D+I a Espanya, catalitzades per l’impuls normatiu que ha tingut la igualtat de gènere 

a nivell nacional, així com a nivell internacional a través de les iniciatives i directives publicades en 

el marc de la Unió Europea (Unidad de Mujeres y Ciencia del Ministerio de Ciencia e Innovación, 

2021). Aquesta paradoxa apunta al pes de les variables econòmiques en aquest àmbit, però també 

a la ineficàcia –almenys parcial– d’algunes de les estratègies adoptades. Així doncs, es fa palesa la 

necessitat de dissenyar i desenvolupar noves iniciatives per tal de despertar la curiositat i l’interès 

Il·lustració 2. Evolució del percentatge d'alumnes dones matriculades a estudis universitaris, excloent doctorat, per branca acadèmica. Anys: 
1982--2022. Font: Científicas en Cifras, 2020; Rodríguez, 2022. 



 9 

per les ciències aplicades entre les estudiants de secundària, per tal d’assolir un major percentatge 

d’estudiants noies entre l’alumnat de les disciplines CTEM.  

 

3.1.3. Situació més enllà de les fronteres 

A nivell global es tendeixen a repetir els mateixos fenòmens que trobem a l’estat espanyol: el 

percentatge d’estudiants noies matriculades a estudis universitaris de disciplines considerades 

CTEM és més baix que el percentatge de nois. A la il·lustració 3, provinent de l’informe de la 

UNESCO ‘Cracking the code’ (UNESCO, 2017) presenta els percentatges de dones i homes 

matriculats als anys 2014-2016 a estudis universitaris segons la seva disciplina d’estudi. Tenint en 

compte l’abast de les dades emprades, recollides a 115 països d’arreu del món, aquestes dades es 

poden prendre com una mitjana global aproximada sobre la bretxa de gènere en l’educació 

universitària. Analitzant el gràfic, veiem que la diferència és especialment aguda en les disciplines 

d’enginyeria (27% de dones matriculades vs. 73% d’homes) i tecnologies de la informació i 

comunicacions (28% de dones vs. 72% d’homes), el qual representa que, aproximadament, només 

1 de cada 4 estudiants d’aquestes disciplines són dones. 

 

 

 

Hi ha un nombre de causes subjacents que s’amaguen rere aquest fenomen, les quals seran 

explorades en la següent secció. És important remarcar que aquesta bretxa no està present només 

a l’àmbit universitari, sinó que comença a manifestar-se molt abans, sent especialment prominent 

durant l’educació secundària. És en aquest nivell, quan l’estudiantat comença a especialitzar-se i 

han d’escollir les assignatures optatives què volen cursar, que les diferències per gènere en la 

matriculació d’assignatures de ciències es fa palesa. A la il·lustració 4, provinent del mateix informe 

(UNESCO, 2017), mostra el percentatge d’estudiants de secundària matriculats en les assignatures 

Il·lustració 3. Percentatge d'estudiants matriculats a l'educació superior, per gènere i camp d'estudi, mitjana global. Anys: 2014-2016. Font: 
UNESCO, 2017. 
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de matemàtiques avançades i física avançada, per gènere, en 10 i 9 països diferents, respectivament. 

Es pot observar una tendència clara en ambdós casos, amb els nois representant la majoria dels 

estudiants d’aquestes assignatures en quasi tots els països. La rellevància d’aquests resultats rau en 

que està comprovat (Makarova et al., 2019) que aquells estudiants que han estudiat assignatures 

CTEM a nivells avançats a secundària tenen més probabilitats de matricular-se a graus universitaris 

d’aquestes disciplines, fet que remarca doncs la necessitat de dissenyar programes d’estudi que 

aconsegueixin capturar l’atenció d’estudiants noies també durant la educació secundària. 

 

 

 

No obstant, haver estudiat assignatures de ciències avançades durant la secundària no garanteix 

que aquestes estudiants passin a matricular-se en graus universitaris de disciplines CTEM. Hi ha 

altres factors que prenen un gran pes en aquesta bretxa de gènere, els quals seran analitzats en la 

següent secció. 

  

Il·lustració 4. Percentatge d'estudiants que cursen cursos avançats de matemàtiques i física, per gènere, nivell equivalent a 2n de Batxillerat. Any 
2015. Font: UNESCO, 2017 
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3.2. Causes subjacents de la bretxa universitària a les CTEM 

Els factors considerats més rellevants a l’hora d’explicar la bretxa de gènere en les CTEM es poden 

categoritzar en dues grans categories: aquells d’origen social, com els estereotips; i aquells de 

naturalesa individual, com les preferències personals (Penner, 2015). Tot i així, aquestes dues fonts 

d’influència no són fàcilment distingibles, ja que les preferències personals estan clarament 

condicionades pels estereotips atribuïts a cada disciplina. Els estereotips de gènere, com a 

construccions cognitives i socials, indiquen allò que és considerat masculí i no femení, i viceversa: 

inclou idees sobre els rols familiars femenins i masculins, ocupacions femenines i masculines i 

percepcions d’un mateix relacionades amb el gènere, entre d’altres (Renfrow & Howard, 2013). Ha 

estat comprovat que la majoria infants des de preescolar fins a l’institut relacionen la ciència amb 

els homes i amb trets de personalitat masculins, i que imaginen les persones que es dediquen a la 

ciència com a homes (científics) en una proporció molt major que com a dones (científiques) 

(Makarova et al., 2019). Aquest fet és alhora causa i conseqüència de la realitat percebuda per 

aquests infants.  

 

Segons la teoria del rol social (Eagly & Wood, 2012), aquests rols de gènere són molt visibles en 

contextos quotidians, i els estereotips sorgeixen com a resposta a l’observació de dones i homes 

en diferents rols socials i ocupacionals. D’acord amb aquesta teoria, la baixa proporció de dones a 

les CTEM porta a la difusió d’una imatge estereotipada d’aquestes disciplines com a domini 

masculí, i a la creença d’una suposada supremacia masculina en aquests camps. Alhora, aquestes 

creences afecten les preferències acadèmiques i professionals de les joves, reforçant doncs els 

estereotips de gènere i mantenint una bretxa de gènere en els interessos i opcions professionals de 

les dones a les disciplines CTEM. 

 

La bretxa de gènere en matèria de CTEM també ha estat investigada i modelada per investigadores 

de la Universitat de Washington (Cheryan et al., 2017), que han elaborat un model exhaustiu que 

explica aquesta bretxa com a resultat de tres factors: 

1. Una cultura masculina que apunta a un sentiment de pertinença per matèries CTEM que 

és inferior en el cas de les dones. 

2. Una experiència prèvia insuficient amb la informàtica, la enginyeria, i la física. 

3. Una bretxa en quant al sentiment d’autoeficàcia de les estudiants. 
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El primer punt, manca de pertinença en l’àmbit científic per les dones, està de nou relacionat amb 

els estereotips de la ciència com un àmbit, estudi, i professió masculins. Aquests estereotips de 

gènere dificulten que les noies joves s’identifiquin amb disciplines CTEM, i que incorporin l’interès 

per aquestes disciplines en la seva autoimatge, desenvolupada durant l’etapa de socialització que 

s’estén des de la primera infància fins a l’adolescència. Les investigacions suggereixen que quan hi 

ha una manca de similitud entre el jo i una assignatura acadèmica –en aquest cas, una manca de 

similitud entre el gènere propi i aquell aplicat a la assignatura– hi ha una menor probabilitat de 

desenvolupar interès per aquesta disciplina. Així doncs, els estereotips de gènere afecten 

negativament els interessos temàtics de les estudiants, lo qual, alhora, impedeix que aquestes 

estudiants optin per escollir una opció acadèmica científica, ja que els interessos acadèmics es 

troben entre els determinants més rellevants a l’hora d’escollir una carrera. Aquests estereotips fan 

que un gran percentatge de noies s’allunyin paulatinament de les ciències, primer evitant les 

optatives de ciència a secundària, escollint un batxillerat no científic, i finalment escollint un àmbit 

d’estudi terciari allunyat de les CTEM. 

 

Un altre factor que afecta l’interès de les noies per assignatures CTEM és la influència dels iguals 

(peer effect): és a dir, els interessos de les seves companyes. Això implica que, a l’hora de desenvolupar 

interès per certes assignatures o àrees, les noies tindran en compte no només la similitud entre la 

seva autoimatge i la imatge de la disciplina; sinó també els interessos de les seves companyes i la 

similitud amb els seus. És a dir, que tot i que algunes noies puguin desenvolupar interès en les 

assignatures de ciències i tecnologia malgrat l’efecte dels estereotips, també tindran en compte si 

les seves companyes també han desenvolupat aquest interès: si no ho han fet, que és el cas més 

probable, el seu interès es veurà afectat i molt probablement minvat a causa d’aquest fet (López 

Rupérez et al., 2021). 

 

El procés d’escollir carrera, però, no es basa només en els interessos acadèmics, sinó també en les 

aspiracions ocupacionals. A l’hora de desenvolupar aquestes, les estudiants comparen la seva 

autoimatge amb la imatge d’una ocupació, i jutgen la concordança entre les dues. En aquest procés, 

la imatge de gènere és especialment crucial, ja que una discrepància en termes de gènere resulta 

tenir més pes a l’hora de prendre la decisió que el possible prestigi de la ocupació o els interessos 

individuals (Bubany & Hansen, 2011). A més, aquest efecte és més intens en noies que en nois: 

elles tenen més probabilitats de restringir les seves opcions ocupacionals com a resultat d’aquesta 



 13 

discordança de gènere, canviant les seves aspiracions cap a expectatives ocupacionals considerades 

com a més concordants amb el seu gènere (Makarova et al., 2019). 

 

En quant al segon punt que Cheryan inclou al seu model sobre la bretxa de gènere,  una experiència 

prèvia insuficient amb la informàtica, la enginyeria, i la física (Cheryan et al., 2017), es pot concloure 

que també és, almenys en part, un efecte dels fenòmens exposats en els anteriors paràgrafs. Uns 

estereotips que vinculen les ciències amb allò masculí porten a un menor interès i menor vinculació 

de les estudiants amb la ciència. Això les fa menys propenses a escollir assignatures optatives de 

ciències, com hem vist en les dades exposades a la il·lustració 6. Això, finalment, resulta en una 

experiència acadèmica de les estudiants molt més reduïda en àrees CTEM. 

 

Finalment, el tercer factor del model indica que la bretxa de gènere és resultat també d’una bretxa 

en quant al sentiment d’autoeficàcia de les estudiants (Cheryan et al., 2017). L’autoeficàcia 

(Carbonero Martín & Tejedor Merino, 2004) és un concepte utilitzat a l’àmbit de la psicologia que 

es refereix a la confiança en la pròpia capacitat de complir un objectiu o uns resultats establerts i 

versemblants. Així, les persones que fan front a un repte confiant en la seva capacitat per superar-

lo tenen un sentiment d’autoeficàcia alt; mentre que aquelles que ho fan dubtant de la seva capacitat 

el tenen baix. Aquest factor del model de Cheryan implica que les noies tendeixen a tenir un 

sentiment d’autoeficàcia més baix: aplicat a les ciències, això implica que tendeixen a afrontar-se a 

les assignatures CTEM amb poca confiança en poder superar-les amb èxit. Això no vol dir que els 

seus resultats siguin més insatisfactoris que els dels nois: només implica que confien menys en les 

seves capacitats. De fet, a igualtat de notes en matemàtiques, les estudiants noies tenen una 

probabilitat inferior a reconèixer que són ‘bones en matemàtiques’ que els nois (Bharadwaj et al., 

2016). A més d’haver-hi una bretxa en el sentiment d’autoeficàcia entre nois i noies, aquest 

sentiment té una major influència sobre el rendiment de les dones que el dels homes (Fernández 

García et al., 2019). Els estereotips de gènere relacionats amb aquestes disciplines, així com la 

manca d’indentificació amb les CTEM juguen, un cop més, un paper important en aquest efecte 

(Makarova et al., 2019) 

 

Un cop examinades les causes subjacents d’aquesta bretxa, és important passar a l’acció, investigant 

mesures de xoc, propostes i mecanismes encarades a tancar-la. La següent secció pretén investigar 

aquest àmbit. 
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3.3. Mesures de xoc per tancar la bretxa de gènere 

L'educació secundària és considerada com una etapa crítica en la qual les noies inicien el seu 

distanciament de les ciències i les matemàtiques. D’acord amb això, el tractament educatiu associat 

a l'ensenyament de les ciències en aquesta etapa podria exercir un paper molt rellevant a l'hora de 

contribuir a la reducció de la bretxa de gènere en les etapes formatives posteriors (López Rupérez 

et al., 2021). La proposta didàctica presentada en aquest treball, doncs, té l’objectiu d’incidir en 

aquesta etapa crítica per tal de tancar aquesta bretxa, despertar l’interès de les estudiants per les 

CTEM i facilitar el seu accés a l’educació superior relacionada amb aquestes disciplines. 

 

D’acord amb el model explicatiu de la bretxa de gènere a les CTEM presentat a la secció anterior, 

d’igual manera que aquesta bretxa pot ser explicada per 3 factors, les mesures per tal de tancar-la 

també han de respondre a aquests factors: la manca de sentiment de pertinença a les matèries 

CTEM; una experiència prèvia insuficient; i un baix sentiment d’autoeficàcia de les estudiants. 

 

El primer factor indica una manca de sentiment de pertinença de les noies amb les disciplines 

CTEM. Aquest fet està fermament relacionat amb les desigualtats de presència i representació per 

mitjans d’homes i dones a les professions científiques, i amb els estereotips de gènere que aquestes 

desigualtats reforcen. Una manera de compensar aquesta manca de referents és justament apropant 

a les estudiants a aquests referents. De totes les possibles maneres de mostrar a les estudiants la 

presència femenina a la ciència, una de les més interessants és facilitant una interacció cara a cara 

entre les alumnes i científiques. Aquesta activitat permetria no només mostrar de la existència 

d’aquesta realitat, sinó facilitar la interacció entre les dues parts, mostrant una part més humana de 

la ciència i apropant a les alumnes a la possibilitat de, algun dia, poder ser com elles. 

 

Més enllà d’aquest tipus d’activitats, altres modificacions curriculars també poden abordar aquest 

problema. Com ha estat exposat, la manca de sentiment de pertinença per les noies a les disciplines 

de ciències està fermament relacionada amb els estereotips de gènere relacionats amb aquestes 

disciplines. Assignatures com la tecnologia, a la qual està dedicada la unitat didàctica d’aquest 

treball, estan fermament relacionades amb els homes i allò masculí; mentre que altres assignatures 

de ciències de la vida, com la biologia, tendeixen a relacionar-se més amb trets femenins. Més enllà 

de combatre els estereotips de gènere relacionats amb cada disciplina, una altra manera d’intentar 

que les alumnes de secundària desenvolupin un major interès per aquesta assignatura és mostrar-
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les nous aspectes, funcions i utilitats de la tecnologia que no hagin explorat anteriorment i que 

puguin estar més alineats amb allò considerat femení. En aquest cas, l’explorar les aplicacions de 

la tecnologia i informàtica a altres àmbits com la biologia o les ciències de la salut podria captar 

l’interès de les estudiants, ampliant les possibilitats de pertinença en aquestes primeres disciplines 

i potencialment apropant-les a elles. 

 

El segon factor, relacionat amb una experiència prèvia insuficient amb la informàtica, la enginyeria 

i la física, podria ser abordat dissenyant un currículum d’educació secundària que promogui una 

aproximació considerable a aquestes disciplines. Aquesta mesura facilitaria que tots els alumnes es 

trobessin amb uns coneixements i capacitats pràctiques bàsiques sobre aquestes àrees. Aquesta 

situació es juxtaposa amb la actual, en què només alguns estudiants (majoritàriament homes) 

desenvolupen un interès i uns coneixements sobre aquestes disciplines, majoritàriament la 

programació, de manera autònoma, fora de l’aula. Si bé aquest és un fet lloable, s’ha de facilitar 

que tots els alumnes, i especialment les alumnes, tinguin accés a aquestes disciplines per tal de 

poder jutjar el seu interès i les seves capacitats en aquestes, podent així contrarestar el paper que 

els estereotips puguin jugar a l’hora de valorar-les o considerar-les en el seu futur acadèmic. 

 

Finalment, el tercer factor indicava que la bretxa de gènere és resultat també d’una bretxa en quant 

al sentiment d’autoeficàcia de les estudiants. Per tal d’abordar aquesta problemàtica, una mesura 

molt apropiada podria ser el promoure metodologies en línia amb l’aprenentatge basat en 

problemes (ABP) i l’aprenentatge basat en reptes (ABR). Aquestes metodologies faciliten que les 

alumnes tinguin una experiència molt més real amb aquestes assignatures: en comptes d’estudiar-

les des d’un punt de vista teòric i abstracte, l’ABP i ABR fan que es submergeixin en una tasca real 

d’investigació. Només el fet d’haver d’enfrontar-se a aquestes tasques i assolir els objectius marcats 

té efectes molt positius en el sentiment d’autoeficàcia de les estudiants (Dunlap, 2005). Al tractar-

se d’objectius ambiciosos però alhora factibles, les estudiants poden mirar enrere un cop assolits 

els objectius i adonar-se del que han aconseguit. L’augment d’autoeficàcia resultant pot augmentar 

l’interès de les estudiants per les assignatures CTEM i pot facilitar que, en el futur, s’atreveixin a 

enfrontar-se a reptes que d’altra manera potser els haurien semblat inassolibles, com escollir una 

optativa de ciències o seguir uns estudis científics. 
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4. L’aprenentatge basat en projectes 
L’aprenentatge basat en projectes (ABP) és una metodologia educativa centrada en l’alumnat on 

l’estudiantat aprèn a través del desenvolupament d’un projecte. Aquest projecte sol estar inspirat 

per un problema real amb el qual l’estudiantat es podrà trobar al llarg de la seva vida. L’objectiu 

principal d’aquesta metodologia no és merament la realització d’un projecte concret, sinó el 

desenvolupament d’altres habilitats i atributs que aquest procés facilita, com pot ser la facilitat per 

buscar fonts de coneixement útils i fiables i una certa desimboltura a l’hora de fer front a grans 

projectes. Així doncs, l’ABP és una forma d’ensenyament activa que es caracteritza per l’autonomia 

de les estudiants, la investigació constructiva, l’establiment d’objectius, la gestió del temps, la 

col·laboració i cooperació grupals, la comunicació i la reflexió (Kokotsaki et al., 2016). 

 

 

A diferència d’altres metodologies pedagògiques convencionals, en què el professor es presenta 

com a font de coneixement i l’alumne com a mera receptor, l’ABP treballa des de l’assumpció que 

l’estudiantat necessita comptar amb oportunitats per construir el seu coneixement a partir de la 

resolució de problemes reals. En el cas de l’ABP aplicat a les assignatures de ciències, les diferents 

fases que normalment constitueixen el desenvolupament d’un projecte són la formulació i 

perfeccionament de preguntes, el disseny i la realització d'investigacions, la recopilació, l'anàlisi i la 

interpretació d'informació i dades, l'extracció de conclusions i la presentació de conclusions 

(Blumenfeld et al., 2000). Així, a través d’un sol projecte es poden treballar un gran nombre 

d’habilitats i coneixements, implicant l’alumnat en cadascuna de les fases del projecte i aconseguint 

que assimilin aquests coneixements d’una manera proactiva i cooperativa. 
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4.1. Estat i tendències en la bibliografia 

Per tal d’analitzar l’estat bibliogràfic de l’ABP, s’ha fet servir la Web of Science (WOS, 

www.webofscience.com), un servei d'informació científica i d'indexació en línia que facilita l'accés a un 

conjunt de bases de dades en què apareixen cites d'articles de revistes científiques, llibres i altres 

tipus de material imprès. WOS ens permet fer una cerca refinada que només mostri els material 

bibliogràfic on estudiï l’ABP en el context de l’educació secundària. Amb aquest objectiu, es fa una 

cerca aplicant els següents paràmetres i filtres: 

Paràmetres de cerca a WOS 

(Project-based learning OR project based instruction) AND (High school OR secondary 

education) AND (Language = English) AND (Category = Education Scientific Disciplines OR 

Education Educational Reserach) 

 

La mostra resulta en la troballa 875 publicacions, distribuïdes entre els anys 1993 i 2022. Per tal 

d’analitzar bibliomètricament aquesta base de dades complexa, s’utilitza la llibreria de R de lliure 

accés Biblioshiny (Aria & Cuccurullo, 2017) permetent estudiar-ne els continguts i tendències. 

 

 

Il·lustració 5 Nombre d'articles publicats d'acord amb els paràmetres de cerca per any. 
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Veiem com l’interès acadèmic suscitat per l’ABP veu un creixement dramàtic a partir dels anys 

2010, un creixement que només és aturat per la pandèmia del COVID l’any 2020, que en molts 

països frena en sec l’educació presencial a les aules, dificultant o directament impossibilitant l’ABP 

i els estudis de recerca científics associats [Il·lustració 5]. 

 

Estudiant quins països són els productors d’aquesta recerca científica, en destaca en destacat lloc 

els Estats Units d’Amèrica, amb 609 documents, mentre que Espanya pren el segon lloc amb 173 

documents. També és interessant notar que l’ABP no és un fenomen eminentment europeu, sinó 

que en tercer i quart lloc de producció bibliogràfica hi trobem la República Popular de la Xina i 

Indonesia, respectivament [Il·lustració 6]. 

 

Per afiliacions universitàries, destacar la presència de la Universitat de Saragossa com la segona 

font de material bibliogràfic en la cerca. També la Universitat de València i del País Basc tenen una 

producció bibliogràfica important, amb 12 i 11 publicacions, respectivament [Taula 1]. 

Universitat País Nombre d’articles 

PURDUE UNIV USA 26 

UNIV ZARAGOZA ESP 23 

Il·lustració 6 Nombre d'articles publicats per país de producció 
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UNIV PENDIDIKAN INDONESIA ID 21 

UNIV MINHO  PT 17 

CHARLES UNIV PRAGUE  CZ 16 

 

Malgrat la importància presència espanyola en la producció literària, cap dels articles generats aquí 

es troba entre els deu més citats. D’aquests 10 articles més globalment citats [Il·lustració 7], s’han 

utilitzat els següents per fer la unitat didàctica i la secció 5.2: 

Article Títol 

Helle et al, 2006 Project-Based Learning in Post-Secondary Education – Theory, 
Practice and Rubber Sling Shots. 

Kokotraki et al., 2016 Project-based learning: A review of the literature 

Han et al., 2015 How STEM PBL affects high, middle, and low achievers 
differently: the impact of student factors on achievement 

Doppelt et al., 2003 Implementation and Assessment of Project-Based Learning in a 
Flexible Environment 

 

Il·lustració 7 Deu articles amb major nombre de citacions globals 

Taula 1. Producció articulística per universitat 

Taula 2. Articles utilitzats per realitzar la unitat didàctica i la secció 5.2. 
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És interessant analitzar l’aparició de paraules als resums dels articles trobats, lo qual ens pot donar 

informació sobre les associacions de continguts més freqüents [Il·lustració 8]. Trobem que, quan es 

traça el mapa de connexions hi apareixen 5 clústers ben diferenciats: els articles que giren entorn 

del tema de la ciència, la tecnologia, de l’educació, les escoles, i l’estudiantat. És dins d’aquest darrer 

clúster (verd) que s’hi troben articles que parlen de gènere i dones. Aquests articles es troben 

conceptualment relacionats amb les paraules interessos, tria de carrera universitària i autoeficàcia.  

Il·lustració 8 Clústers de relacions de paraules als articles analitzats (dalt) i clúster "estudiants" ampliat, on hi 
apareixen "dona" i "gènere". 
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Així, els articles seleccionats pel microclúster de “dones” i gènere” i utilitzats en l’article son els 

següents, dels quals també s’han extret citacions secundàries: 

Article Temàtica 

Espinosa et al., 2009 Reducing the gender gap in students’ physics self-efficacy in a 
team- and project-based introductory physics class 

Labudde et al, 2000 Girls and physics: Teaching and learning strategies tested by 
classroom interventions in grade 11 

Anderson & Beltz, 2001 Sources of social self-efficacy expectations: Their measurement 
and relation to career development. 

Schell & Butler, 2018 Insights From the Science of Learning Can Inform Evidence-
Based Implementation of Peer Instruction 

 

4.2. L’ABP, una eina per tancar la bretxa? 

Els beneficis de l’aplicació de l’ABP a l’aula són nombrosos: millora del rendiment acadèmic de 

l’alumnat, un major interès dels alumnes cap a l’assignatura, major facilitat i experiència amb el 

treball pràctic i un increment del nivell d’autoeficàcia. En aquesta secció es presentarà, en primer 

lloc, un recull d’estudis que han investigat els efectes d’aplicar aquesta pedagogia en els i les alumnes 

a nivell de resultats acadèmics, d’interès i motivació. En segon lloc, es presentarà la influència de 

l’ABP sobre el sentiment d’autoeficàcia de l’alumnat. Després d’haver establert aquesta relació, 

s’examinarà el paper que una major autoeficàcia pot tenir per tancar la bretxa de gènere existent a 

les disciplines CTEM. Finalment, es presentarà evidència demostrant la utilitat de l’ABP per reduir 

la bretxa de gènere a través del foment d’una major autoeficàcia. 

 

La utilització de l’ABP a l’aula ha estat relacionada amb un millor rendiment acadèmic de l’alumnat 

al fomentar el procés de reflexió sobre l’aprenentatge, portant a una major comprensió del material. 

D’igual manera, s’ha considerat que aquesta pedagogia promou l’aprenentatge autoregulat al 

fomentar l’establiment d’objectius, la planificació i l’organització a llarg termini, assolint així un 

major nivell d’autosuficiència (Kokotsaki et al., 2016). Un estudi entre estudiants de batxillerat va 

comparar el rendiment dels alumnes que rebien classes de ciències ambientals utilitzant projectes 

(ABP) amb aquells que rebien classes convencionals: els estudiants d’ABP no només van superar 

significativament a l’altre grup en les proves de coneixement ambiental, sinó que també ho van fer 

Taula 2. Articles utilitzats per realitzar la secció 4.2. 
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en una enquesta d’actituds científiques (Al-Balushi & Al-Aamri, 2014). En un altre estudi, realitzat 

als Estats Units, es va explorar el desenvolupament d’habilitats d’argumentació i construcció de 

coneixement científic per part d’alumnes de secundària (equivalent a 1r d’ESO): comparant el grup 

experimental (on es va utilitzar l’ABP) amb el grup control, es va trobar una diferència significativa 

en els coneixements científics, contraarguments i habilitats de refutació a favor del grup 

experimental (Hsu et al., 2015). En una altra investigació realitzada entre estudiants de secundària 

d’Estats Units (equivalent a 1r i 2n d’ESO) es va trobar que aquells estudiants que havien rebut 

classes de ciència utilitzant ABP mostraven una major comprensió del contingut científic, millors 

habilitats de procés i una probabilitat més alta d’aprovar els exàmens estandarditzats que la resta 

d’estudiants de la mateixa àrea geogràfica (Geier et al., 2008). Finalment, un estudi longitudinal 

realitzat a Gran Bretanya va comparar dos grups d’estudiants de matemàtiques, un basat en l’ABP 

i l’altre en un enfocament tradicional, entre els cursos equivalents a 3r i 4t de la ESO. Es va 

concloure que els estudiants que havien après matemàtiques a través de projectes havien 

desenvolupat una comprensió conceptual que requeria un pensament creatiu i més profund que 

l’altre grup (Boaler, 1998). 

 

Els beneficis de l’ABP però, van més enllà d’una millora en l’assoliment de coneixements i unes 

qualificacions més altes: aquest mètode pedagògic també ha estat relacionat amb un increment en 

l’interès dels estudiants i uns nivells més alts de motivació. En un estudi realitzat a Israel, es va 

investigar els impactes de la utilització de l’ABP en assignatures científico-tecnològiques entre 

estudiants de baix rendiment de batxillerat (Doppelt, 2003). Els resultats van indicar que l’aplicació 

d’aquest mètode va ajudar a millorar tant la motivació dels estudiants amb aquestes assignatures 

com la seva autoimatge, a banda de millorar el seu rendiment. De manera similar, i en un altre 

estudi realitzat a Israel, es va trobar que aquells estudiants de secundària que havien atès classes de 

tecnologia en què s’aplicava l’ABP no només mostraven un nivell major de coneixements i 

habilitats tecnològiques, sinó que també mostraven actituds més positives cap a la tecnologia en 

comparació a aquells que havien rebut classes amb un enfocament convencional (Mioduser & 

Betzer, 2008). L’ABP relacionat amb el disseny del currículum d’assignatures CTEM per a 

estudiants de secundària a Taiwan també ha estat relacionat amb millores en termes de compromís 

amb el projecte i gaudi de les assignatures (Lou et al., 2011). Finalment, i amb una visió de gènere, 

s’ha observat un interès creixent per estudiar assignatures científico-tecnològiques entre estudiants 

noies de 14 i 15 anys que havien rebut classes de ciències aplicant ABP (Barak & Asad, 2012), 

demostrant així que l’ABP pot ser útil per tancar la bretxa de gènere existent en termes d’interès i 

elecció de carreres CTEM. 
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La utilitat de l’ABP per tancar aquesta bretxa de gènere és mediada, en gran part, pel sentiment 

d’autoeficàcia. Com ha estat definit a la secció 3.2 d’aquest treball,  el concepte d’autoeficàcia es 

refereix a la confiança en la pròpia capacitat de complir un objectiu o realitzar una tasca 

determinada (Carbonero Martín & Tejedor Merino, 2004). Aquest concepte va ser introduït el 

1977 per Albert Bandura, un dels psicòlegs més cèlebres del segle XX, i ha estat investigat des de 

llavors. L’autoeficàcia no sempre està relacionada amb les capacitats objectives de la persona: 

mentre algunes persones poden gaudir d’una alta confiança en els seus coneixements i aptituds tot 

i que aquests no siguin gaire satisfactoris, altres persones poden no considerar-se capaços de 

realitzar una tasca tot i tenir unes capacitats més que suficients per fer-ho (Bandura, 1978). És 

important que l’estudiantat pugui jutjar acuradament les pròpies capacitats, ja que aquells que les 

subestimen tendeixen a restringir les seves activitats, creant obstacles interns al propi 

desenvolupament i rendiment (Dalgety & Coll, 2006). 

 

L’autoeficàcia és un predictor fiable del rendiment de l’alumnat als cursos de ciències, i està 

relacionat amb la resiliència, la perseverança i el fet d’escollir o no una carrera CTEM (Multon et 

al., 1991; Pietsch et al., 2003), a més de amb el nivell d’èxit en aquestes carreres (Rittmayer & Beier, 

2008). Tenint en compte aquests fets, l’existència d’una forta bretxa de gènere en quant al 

sentiment d’autoeficàcia, amb les noies tendint a presentar un nivell d’autoeficàcia més baix, 

aquesta adquireix una gran rellevància: tancar la bretxa de gènere de l’autoeficàcia es presenta doncs 

com un procés imperatiu per tal d’abordar la bretxa de gènere en les disciplines CTEM. 

 

Bandura, en l’estudi original sobre autoeficàcia, va teoritzar que un individu desenvolupa el seu 

sentiment d’autoeficàcia per una tasca específica mitjançant tant experiències personals com 

socials. Aquestes experiències es poden dividir en quatre categories: experiències d’èxit (episodis 

d’èxit o fracàs que ha viscut l’estudiant en primera persona a l’enfrontar-se a una tasca), 

experiències vicàries/indirectes (observacions d’altres, normalment companys o models, realitzant 

tasques), influencies socials (el judici verbal i no verbal dels companys i professors) i l’estat 

fisiològic i afectiu de la persona (el seu estat d’ànim, nivell d’estrès, ansietat, i d’altres, que sorgeixen 

durant la realització de la tasca) (Bandura, 1978). Les persones utilitzen aquestes quatre categories 

d’experiències com a fonts d’informació per tal de construir el seu sentiment d’autoeficàcia. Per 

les noies, el desenvolupament de l’autoeficàcia sembla estar més influenciat per les experiències 

indirectes i influencies socials que per als homes (Anderson & Betz, 2001; Zeldin et al., 2008). A 

més, les noies tendeixen a patir nivells d’ansietat més alts en els exàmens de disciplines CTEM que 
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els nois: per tant, també difereixen en el seu estat fisiològic i afectiu a l’hora d’encarar-se a aquest 

tipus de proves (Zohar & Sela, 2003). 

 

Una pedagogia que pretengui retallar la bretxa de gènere en quant a l’autoeficàcia hauria de tenir 

en compte aquests fets, i dissenyar dinàmiques de classe especialment per tal d’afavorir el 

desenvolupament d’un sentiment d’autoeficàcia alt entre les noies. La utilització de l’Aprenentatge 

Basat en Projectes, amb el seu èmfasi en el treball en equip, la comunicació en grup i el 

desenvolupament de projectes, crea una àmplia oportunitat per obtenir experiències tant 

vicàries/indirectes com d’influència social, i per tant promouen un increment en el sentiment 

d’autoeficàcia de les noies (Anderson & Betz, 2001). L’èmfasi en el treball en equip i la 

col·laboració durant l’avaluació, que no està basada en un únic examen, pot alleujar els alts nivells 

d’ansietat que les noies solen presentar en els exàmens, millorant el seu estat fisiològic i afectiu 

(Schell & Butler, 2018). 

 

A nivell empíric, s’ha observat que les estudiants tendeixen a tenir un millor rendiment acadèmic 

quan tenen l’oportunitat d’articular verbalment els seus pensaments i processos mentals 

d’adquisició de coneixement a classe (Kitchenham, 2002). De manera similar, s’ha demostrat que 

els entorns d’ensenyament que es centren en activitats que milloren la comunicació i la cooperació 

entre estudiants i entre l’alumnat i el professorat disminueixen la bretxa de rendiment de gènere 

(Labudde et al., 2000). Un altre estudi, realitzat entre estudiants de física, va demostrar que la 

utilització d’una pedagogia basada en l’ABP durant un semestre va aconseguir augmentar el nivell 

d’autoeficàcia de les estudiants fins igualar el dels nois, mentre el d’ells es va mantenir estable: és a 

dir, que va aconseguir tancar la bretxa de gènere en termes d’autoeficàcia – una bretxa que abans 

de la intervenció era evident i significativa (Espinosa et al., 2019). Els investigadors consideren que 

aquest efecte va ser facilitat per la naturalesa de l’ABP, que va promoure la existència d’experiències 

tant d’influència social com vicàries, millorant l’autoeficàcia de les noies, a més d’evitar situacions 

d’estrès excessiu i desigual, com poden ser els exàmens. 

 

Així, l’ABP es presenta com una eina cabdal per tal d’abordar la problemàtica de la bretxa de gènere 

a les matèries CTEM: a l’actuar tancant la bretxa de gènere en termes d’autoeficàcia, aquesta 

pedagogia promou que les noies en desenvolupin un sentiment més alt, i per tant fa més probable 

que aquestes escullin carreres CTEM i hi perseverin, creient en les seves capacitats per fer-ho. És 

per això que l’ABP ha estat escollit com el mètode pedagògic a utilitzar en aquesta proposta 
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didàctica, enfocada justament a tancar la bretxa de gènere a les CTEM entre estudiants de 

secundària. A continuació es presentarà tal proposta didàctica, enumerant primer els requisits que 

pretén complir per tal d’assolir l’objectiu marcat, i finalment presentant la proposta en detall. 

 

5. Proposta d’unitat didàctica per despertar inquietuds 
CTEM. 
5.1. Plantejament i característiques 

Finalment, i com a resultat de tota la recerca efectuada, es dissenya una Unitat Didàctica creada 

amb la intenció de despertar inquietuds CTEM a les noies al darrer curs d’educació secundària, 

just abans de decidir una sortida a un Batxillerat que en gran mesura marcarà l’àmbit d’orientació 

professional o una Formació Professional. La Unitat Didàctica es planteja tenint en compte que a 

4t de la ESO ja s’ha produït una primera separació entre alumnat que ha decidit cursar l’assignatura 

optativa de biologia i un altre que ha optat per tecnologia. Per tal de mirar de “reenganxar” a les 

noies a les CTEM on hi són més minoritàries, es planteja aquesta Unitat Didàctica reagrupant les 

dues classes en una de sola, de tal manera que es cobreixin aspectes curriculars de tecnologia i 

biologia. El projecte ocupa tot el 3r trimestre del curs 2021-22, molt breu amb un total de 27h, i 

l’objectiu del projecte serà la programació d’un delineador d’ones electrocadiogràfiques que detecti 

la durada del període QTc dels cicles cardíacs neonatals, un important marcador patològic en casos 

de la mort sobtada del lactant. El resultats finals es presentaran en format d’article científic.  

 

D’acord amb la recerca efectuada, la unitat didàctica compleix amb els requisits següents: 
 

- És una unitat basada en l’Aprenentatge Basat en Problemes, amb l’objectiu de millorar 

l’autoeficàcia de les estudiants i tancar la bretxa de gènere existent en aquest aspecte. 

- Busca apropar la programació, una disciplina tradicionalment considerada com a 

masculina, a un àmbit estereotípicament femení, com és la medicina neonatal. 

- Es presenten referents femenins, facilitant que les estudiants puguin identificar-se amb el 

paper de científica i que puguin incorporar la ciència a la seva autoimatge. 

- Busca revifar l’interès i la motivació de les estudiants en les disciplines CTEM a través de 

tots els aspectes anteriors. 
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Unitat Didàctica: BaTECH. 
Enginyeria computacional 

aplicada a la cardiologia neonatal. 
 

 
4t ESO – 3r Trimestre (27h.) 

Tecnologia + Biologia 
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1. Dimensions 

1.1. Dimensions pròpies de l’assignatura de Tecnologia 
Àmbit Dimensió Competència Bàsica Competències Clau 
Cientificotecnnològic Indagació de fenòmens 

naturals i de la vida 
quotidiana. 

CBct4. Identificar i resoldre problemes científics 
susceptibles de ser investigats en l’àmbit escolar, 
que impliquin el disseny, la realització i la 
comunicació d’investigacions experimentals. 

CCct9. Model cel·lular. 
CCct10. Model d’un ésser viu 
CCct15. Fases d’una investigació. Disseny d’un 
procediment experimental. 
CCct16. Teories i fets experimentals. 
Controvèrsies científiques. Ciència i pseudociència.  

CBct5. Resoldre problemes de la vida quotidiana 
aplicant el raonament científic.  

CCct9. Model cel·lular. 
CCct10. Model d’un ésser viu. 

CBct6. Reconèixer i aplicar els processos 
implicats en l’elaboració i validació del 
coneixement científic. 

CCct16. Teories i fets experimentals. 
Controvèrsies científiques. Ciència i pseudociència. 

Objectes i sistemes 
tecnològics de la vida 
quotidiana. 

 

CBct9. Dissenyar i construir objectes tecnològics 
senzills que resolguin un problema i avaluar-ne la 
idoneïtat del resultat. 

CCct20. Objectes tecnològics de base mecànica, 
elèctrica, electrònica i pneumàtica.  
CCct22. Corrent elèctric i efectes. Generació 
d’electricitat. 
CCct25. Aparells i sistemes d’informació i 
comunicació. 

Digital Instruments i aplicacions. CBd1. Seleccionar, utilitzar i programar 
dispositius digitals i les seves funcionalitats 
d’acord amb les tasques a realitzar. 

CCct1. Funcionalitats bàsiques dels dispositius. 
CCct4. Conceptes bàsics del sistema operatiu. 
CCct6. Programació i robòtica educativa 

CBd2. Utilitzar les funcions bàsiques de les 
aplicacions d’edició de textos, tractament dedades 
numèriques i presentacions multimèdia 

CCct9. Eines d’edició de documents de text, 
presentacions multimèdia i processament de dades 
numèriques. 

Tractament de la 
informació i organització 
dels entorns de treball i 
aprenentatge 

CBd4. Cercar, contrastar i seleccionar informació 
digital tot considerant diverses fonts i entorns 
digitals. 

CCct14. Selecció, catalogació, emmagatzematge i 
compartició de la informació. 
CCct28. Identitat digital: visibilitat, reputació, 
gestió de la privacitat pública i aliena. 
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1.2. Dimensions transversals 
Àmbit Dimensió Competència Bàsica 
Matemàtic Resolució de problemes CBm2. Emprar conceptes, eines i estratègies matemàtiques per resoldre problemes. 

CBm3. Mantenir una actitud de recerca davant d’un problema assajant estratègies diverses  
Lingüístic Expressió escrita CBl4. Planificar l’escrit d’acord amb la situació comunicativa (receptor, intenció) i a partir de la 

generació d’idees i la seva organització. 
CBl5. Escriure textos de tipologia diversa i en diferents formats i suports amb adequació, coherència, 
cohesió i correcció lingüística 

Social i personal Aprendre a aprendre CBsp3. Desenvolupar habilitats i actituds que permetin afrontar els reptes de l’aprenentatge al llarg de la 
vida. 

Cultura i valors Personal CBcv4. Identificar els aspectes ètics de cada situació i donar-hi respostes adients i preferentment 
innovadores  

Sociocultural CBcv9. Analitzar críticament l’entorn (natural, cientificotecnològic, social, polític, cultural) des de la 
perspectiva ètica, individualment i de manera col·lectiva  

 
2. Continguts curriculars 
Assignatura de tecnologia: 

- CCURt1: Sistemes operatius i programació d’aplicacions. 
- CCURt2: Àlgebra de Boole i portes lògiques. 
- CCURt3: Electricitat 

 
Assignatura de biologia: 

- CCURb1: La vida, conservació i canvi 
- CCURb2: Investigació i experimentació 
- CCURb3: Les respostes del cos 
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3. Objectius d’aprenentatge 
Continguts 
curriculars 

Objectiu d’aprenentatge Competències 
bàsiques 

Sessions Avaluació 

CCURb1-3 
CCURt3 

OA1. Entendre la funció cardíaca, reconèixer-ne les 
parts i la seva funció 

CBct4, CBd4 S2, S3, S4, S5, S12 Rg1, Rg2, Ra1 

OA2. Entendre el potencial d’acció cardíaca i com 
aquest acciona els batecs 
 

CBct4, CBd4 S3, S4, S12 Rg3, Ra1 

CCurb1 
CCURt3 

OA3. Ús de l’electrocardiograma per mesurar el 
potencial elèctric. Intensitat, voltatge i resistència 
 

CBct4, CBct5, CBct9, 
CCd1, CBd4 

 

S3, S4, S12 Rg4, Rg5, Rg6, Ra1 

OA4. Conceptes bàsics de senyals i freqüència  
 

CBct9 S4, S10, S12 Rg7 

CCurt1,2 OA5. Funcions bàsiques de la programació: tipus, 
operiacions i manipulació de variables i funcions 
 

CBct9, CBd1 S6, S7, S8, S9, S10, S12 Rg8, Rg9, Rg10 

OA6. Visualització de dades amb la llibreria PyPlot 
 

CBd1, CBd2, CBd4 S12 Ra2 

OA7. Ús de variables i lògica booleana i estadística, 
i ciència de dades 
 

CBct6, CBm2, CBm3 S9, S10, S12 Rg11, Rg12 

CCurb2 OA8. Recerca i comunicación científica: 
Investigació i presentació dels resultats 
 

CBCt4, CBct6, CBd2, 
CBl4, CBl5, CBl8 

S1, S4, S5, S11, S12 Rg13, Rg14, Ra3, Ra6, Ra7 

OA9. Tractament étic de les dades CBct6, CBd4, CBcv4, 
CBcv9 

S11, S12 Rg15, Ra8 

OA10. Treball en equip CBsp3 S1, S2, S4, S5, S7, S8, S9, S10, 
S11, S12 

Rúbriques de co i auto-
evaluació 
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4. Temporització 
SESSIÓ 1: Introducció al projecte, xerrada amb una científica i formació dels grups de recerca  
Temporització 2h 
Espai Aula 
Materials i recursos Ordinador pel professorat, projector i electrocardiògraf 
Metodologia Classe expositiva. Aprenentatge basat en projectes 
Agrupació Grup sencer (Tecnologia + Biologia) 
Objectius 
d’aprenentatge 

Competències 
bàsiques 

Continguts 
clau 

Tipus d’activitat Recurs 
d’avaluació 

Atenció a la diversitat 

- - - Introducció al projecte grosso modo: motivació 
i objectius, com ens ho farem? Indicacions per 
instal·lar Pycharm 

- Tots els nivells 

Xerrada de Gemma Piella, científica 
investigadora en cardiología computacional  

- Tots els nivells 

Formació de grups, escollir un nom. - Repartiment equitatiu de la 
diversitat entre grups. 

 
SESSIÓ 2: La funció cardíaca adulta: parts del cor i cicle cardíac 
Temporització 2h 
Espai Aula 
Materials i recursos Ordinador pel professorat, projector i model cardíac. Annex 1 
Metodologia Classe expositiva. Aprenentatge basat en projectes 
Agrupació Grup sencer 
Objectius 
d’aprenentatge 

Competències 
bàsiques 

Continguts clau Tipus d’activitat Recurs 
d’avaluació 

Atenció a la diversitat 

OA1, OA10 CBct4, CBd4, 
CBsp3 

CCct9, CCct10, 
CCd14 

Classe expositiva de la funció cardíaca adulta: 
quines parts té el cor, funcions i el cicle cardíac. 

Rg1 Tots els nivells 

En grup, escriure un relat curt explicant el 
recorregut d’un eritròcit a través del sistema 
circulatori: quines parts visita i què hi fa. 

Rg1-2 En alumnes en dislèxia o 
disgrafia, no es valoraran 
faltes ortogràfiques. 
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SESSIÓ 3: La llei d’Ohm i el potencial cardíac: com es relacionen? 
Temporització 2h 
Espai Aula 
Materials i recursos Ordinador pel professorat i projector, model cardíac i electrocardiògraf. Annex 1 
Metodologia Classe expositiva. Aprenentatge basat en projectes 
Agrupació Grup sencer 
Objectius 
d’aprenentatge 

Competències 
bàsiques 

Continguts clau Tipus d’activitat Recurs 
d’avaluació 

Atenció a la diversitat 

OA1, OA2 CBCt4, CBd4 CCct9, CCct10 El potencial d’acció cardíaca. Rg3 Tots els nivells 
OA3 CBct4, CBct5, 

CCd1 
CCct22 La llei d’Ohm i la intensitat de corrent, exercicis 

en grup. 
Rg3-4 Adaptació dels exercicis 

OA1, OA2, 
OA3 

CBct4, CBct5, 
CBd4, CCd1 

CCct9, CCct10, 
CCct22 

Mesura del potencial d’acció cardíaca amb 
l’ECG, noció de direcció de corrent. 

Rg3-6 Tots els nivells 

 
SESSIÓ 4: El cicle cardíac en l’ECG: identificació de les seves parts.  
Temporització 1h 
Espai Aula 
Materials i recursos Ordinador pel professorat, projector i model cardíac. Paper electrocardiogàfic. Annex 1 i 2. 
Metodologia Classe expositiva. Aprenentatge basat en projectes 
Agrupació Grup sencer 
Objectius 
d’aprenentatge 

Competències 
bàsiques 

Continguts clau Tipus d’activitat Recurs 
d’avaluació 

Atenció a la diversitat 

OA4 CBct9 CCct20, CCct22 Introducció als conceptes de senyal i freqüència. Rg7 Tots els nivells. 
OA3, OA4 CBct4, CBct9, 

CBd1 
CCct10, CCct16, 
CCct20, CCct22, 
Ccd1 

Explicació de les 12 derivacions de l’ECG i la 
seva utilitat, característiques. 

Rg5-6 

OA1, OA2, 
OA3, OA8, 
OA10 

CBct4, 
CBct9, CBd4, 
CBsp3 

CCct10, CCct16, 
CCd14 

Exercici: Identificació de períodes del cicle 
cardíac i diagnosi de cardiopaties a partir d’un full 
ECG i checklist. 

Rg1-6, 14 
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SESSIÓ 5: Cardiologia neonatal: la síndrome del QT llarg. Recerca autònoma. 
Temporització 1h 
Espai Aula 
Materials i recursos Ordinador pel professorat i projector, model cardíac. Annex 3 
Metodologia Classe expositiva. Aprenentatge basat en projectes 
Agrupació Grup sencer 
Objectius 
d’aprenentatge 

Competències 
bàsiques 

Continguts clau Tipus d’activitat Recurs 
d’avaluació 

Atenció a la diversitat 

OA1 CBct4, CBd4  

 

CCct9, CCct10, 
CCd14 

Explicació diferències cor neonatal i adult. Rg1-2, 5 Tots els nivells. 
Introducció a la síndrome de la mort sobtada 
del lactant i del QT llarg. 

Rg1, 14 

OA8, OA10 CBct4, CBct6, 
CBd4, CBsp3 

CCct15, 
CCct16, CCd14 

Recerca autònoma d’informació per omplir 
qüestionari sobre la síndrome del QT llarg. 

Rg14 No descompte de puntuació 
faltes d’ortografia per dislèxics. 

 
SESSIÓ 6: Recordatori de programació en Python. 
Temporització 2h 
Espai Aula 
Materials i recursos Ordinador pel professorat amb Python, Homebrew, i pip instal·lat i projector. 
Metodologia Classe expositiva. Aprenentatge basat en projectes 
Agrupació Grup sencer 
Objectius 
d’aprenentatge 

Competències 
bàsiques 

Continguts clau Tipus d’activitat Recurs 
d’avaluació 

Atenció a la diversitat 

OA5 CBct9, Cbd1 CCct25, CCd1, 
CCd4, CCd6 

Explicació tipus de variables a Python: 
indexació de llistes i arrays. 

Rg8, 10 Tots els nivells 

Com crear i com funciona una funció a 
Python. 

Codi censurat 

Paquets Python: Pickle per guardar 
informació. 
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SESSIÓ 7: Directoris, funció open i càrrega d’ECG a l’entorn de programació 
Temporització 2h 
Espai Aula 
Materials i recursos Ordinador pel professorat amb Python, Homebrew, i pip instal·lat i projector. Annex 4.1 
Metodologia Classe expositiva. Aprenentatge basat en projectes 
Agrupació Grup sencer 
Objectius 
d’aprenentatge 

Competències 
bàsiques 

Continguts clau Tipus d’activitat Recurs d’avaluació Atenció a la diversitat 

OA5 CBct9, Cbd1 CCct25, CCd1, 
CCd4, CCd6 

Demostració: com obrir un 
arxiu en un directori. 

Rg8-10 Codi censurat 

OA5, OA10 CBct9, CBd1, 
Cbsp3 

CCct25, CCd1, 
CCd4, CCd6 

Treball autònom: obrir tots els 
arxius amb una determinada 
extensió d’un directori. 

 
SESSIÓ 8: Funció delineadora del ECG, emmagatzematge dels fiducials  
Temporització 2h 
Espai Aula 
Materials i recursos Ordinador pel professorat amb Python, Homebrew, i pip instal·lat i projector. Annex 4.1 
Metodologia Classe expositiva. Aprenentatge basat en projectes 
Agrupació Grup sencer 
Objectius 
d’aprenentatge 

Competències 
bàsiques 

Continguts clau Tipus d’activitat Recurs d’avaluació Atenció a la diversitat 

OA5 CBct9, Cbd1 CCct25, CCd1, 
CCd4, CCd6 

Demostració: com aplicar una 
funció a una variable. 

Rg8-10 Codi censurat 

OA5, OA10 CBct9, CBd1, 
Cbsp3 

CCct25, CCd1, 
CCd4, CCd6 

Treball autònom: aplicar el 
delineador als ECG neonatals, 
emmagatzemar les sortides. 
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SESSIÓ 9: Correspondència dels fiducials On i Off amb lògica booleana  
Temporització 2h 
Espai Aula 
Materials i recursos Ordinador pel professorat amb Python, Homebrew, i pip instal·lat i projector. Annex 4.2 
Metodologia Classe expositiva. Aprenentatge basat en projectes 
Agrupació Grup sencer 
Objectius 
d’aprenentatge 

Competències 
bàsiques 

Continguts clau Tipus d’activitat Recurs d’avaluació Atenció a la diversitat 

OA5, OA7 CBct9, Cbd1 CCct25, CCd1, 
CCd4, CCd6 

Demostració: els operador lògics per 
obtenir una correspondència. 

Rg10-12 Codi censurat 

OA5, OA7, 
OA10 

CBct9, CBd1, 
CBm2, CBm3, 
Cbsp3 

CCct25, CCd1, 
CCd4, CCd6 

Treball autònom: trobar la 
correspondència entre fiducials On i 
Off.. 

 
SESSIÓ 10: Mesura i estadística del períodes QT, RR i cQT  
Temporització 2h 
Espai Aula 
Materials i recursos Ordinador pel professorat amb Python, Homebrew, i pip instal·lat i projector. Annex 4.3 
Metodologia Classe expositiva. Aprenentatge basat en projectes 
Agrupació Grup sencer 
Objectius 
d’aprenentatge 

Competències 
bàsiques 

Continguts clau Tipus d’activitat Recurs 
d’avaluació 

Atenció a la diversitat 

OA5 CBm2, CBm3 - Explicació conceptes de miitja, mitjana, 
percentil i desviació 

Rg14 Codi censurat 

OA4, OA5, 
OA7, OA10 

CBct9, CBd1, 
CBm2, CBm3, 
Cbsp3 

CCct20, CCct25, 
CCd1, CCd4, 
CCd6 

Treball autònom: determinar la longitud 
cQT de cada senyal ECG. 

Rg7, 10-12 
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SESSIÓ 11: Com es publica la ciència? L’article científic 
Temporització 1h 
Espai Aula 
Materials i recursos Ordinador pel professorat i projector, articles científics. 
Metodologia Classe expositiva. Aprenentatge basat en projectes 
Agrupació Grup sencer 
Objectius 
d’aprenentatge 

Competències 
bàsiques 

Continguts 
clau 

Tipus d’activitat Recurs 
d’avaluació 

Atenció a la diversitat 

OA8 CBct4, CBct6 CCct15, 
CCct16 

Explicació: Què és un paper científic? Rg13, 14 Tots els nivells 

OA8, OA9 CBct4, CBct6, 
CBcv4, CBcv9 

CCct15, 
CCct16, 
CCd28 

El tractament i privacitat de les dades 
biomèdiques: quan està bé compartir les 
dades i quins perills hi ha? 

Rg13, 15 

OA8, OA10 CBct4, CBct6, 
CBsp3 

CCct15, 
CCct16, 
CCd28 

Activitat: A partir d’un paper, identificar-ne 
les parts i la gestió de la privacitat. 

Rg13-15 

 
SESSIÓ 12: Escriptura d’un article de recerca científic amb els resultats experimentals 
Temporització 5h 
Espai Aula 
Materials i recursos Ordinador pel professorat i projector Annex 4.4 
Metodologia Classe expositiva. Aprenentatge basat en projectes 
Agrupació Grup sencer 
Objectius 
d’aprenentatge 

Competències 
bàsiques 

Continguts clau Tipus d’activitat Recurs d’avaluació Atenció a la diversitat 

OA6 CBd1, CBd2, 
CBd4 

CCd6, CCd9, 
CCd14 

Demostració: Visualització de 
dades amb la llibreria Pyplot. 

Ra2 Codi censurat 

Transversal Transversal Transversal Treball autònom: Redacció dels 
resultats en forma d’article 
científic. 

Ra1-8 Tots els nivells, no 
descompte de puntuació 
faltes d’ortografia per 
dislèxics. 

- - - Auto i co-avaluació - - 
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5. Avaluació 

5.1. Rúbriques generals per avaluar el rendiment a les classes i entregables 
Codi 
d’avaluació 

Objectiu 
d’aprenentatge 

Nivell d’assoliment (Nivell insuficient (0) = assoliment suficiente no assolit) 
Assoliment suficient (0,5) Assoliment notable (0,75) Assoliment excel·lent (1) 

Rg1 OA1 Sap explicar la funció del cor. Sap explicar la funció del cor i 
anomenar-ne les parts. 

Sap explicar la funció del cor i de 
les seves parts individuals. 

Rg2 OA1 Entén el concepte de circulació de 
la sang. 

Sap descriure el recorregut de la 
circulació en el cos. 

Entén els conceptes de circulació 
sistèmica i pulmonar i en sap 
descriure els recorreguts. 

Rg3 OA2 Sap que el potencial d’acció activa 
el batec del cor 

Sap explicar com el potencial 
d’acció activa el batec del cor sense 
entrar en detall 

Sap explicar com el potencial 
d’acció activa el batec del cor a 
nivell cel·lular i d’òrgan 

Rg4 OA3 Identifica les magnituds de la llei 
d’Ohm, però mostra dificultats per 
relacionar-les. 

Identifica les magnituds de la llei 
d’Ohmi sap relacionar-les, però li 
costa identificar-ne el sentit físic. 

Identifica les magnituds de la llei 
d’Ohmi sap relacionar-les, i 
n’identifica el sentit físic. 

Rg5 OA3 Sap que l’ECG mesura el potencial 
d’acció cardíac 

Sap relacionar la intensitat d’ECG 
amb les magnituds de la llei d’Ohm. 

Sap relacionar la intensitat d’ECG 
amb les magnituds de la llei d’Ohm. 

Rg6 OA3 Sap que un ECG té múltiples 
direccions. 

Sap identificar les direccions del 
ECG. 

Sap identificar i interpretar les 
direccions del ECG. 

Rg7 OA4 Li costa identificar el sentit de la 
freqüència, però en reconeix la 
fórmula i unitat. 

Sap aplicar la freqüència per obtenir 
la longitud de la senyal, però li 
costa interpretar-la. 

Sap aplicar i interpretar la 
freqüència per obtenir la longitud 
de la senyal. 

Rg8 OA5 Sap que hi ha diferents tipus de 
variables. 

Sap que hi ha diferents tipus de 
variables a Python, les pot 
enumerar i identificar la utilitat 
d’algunes. 

Sap que hi ha diferents tipus de 
variables a Python i les pot 
enumerar i identificar totes. 

Rg9 OA5 Sap identificar una funció a Python. Sap identificar i utilitzar una funció 
a Python 

Sap identificar, utilitzar i crear una 
funció a Python 

Rg10 OA5 El codi presenta mancances i és 
difícil d’interpretar 

El codi és fàcil d’interpretar, però 
hi manquen comentaris explicatius 

El codi és fàcil de llegir, amb 
comentaris. 
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Rg11 OA7 Sap al utilitat de la lògica booleana. Sap la utilitat de la lògica booleana i 
utilitzar operadors simples. 

Sap la utilitat de la lògica booleana i 
utilitzar operadors simples i 
combinatiris. 

Rg12 OA7 Necessita molta ajuda per aplicar la 
lògica booleana per obtenir els 
parells de fiducials. 

Necessita poca ajuda per aplicar la 
lògica booleana per obtenir els 
parells de fiducials. 

Aplicar la lògica booleana per 
obtenir els parells de fiducials de 
forma plenament autònoma. 

Rg13 OA8 Sap explicar que és un article 
científic i la seva utilitat de forma 
molt general. Li costa identificar-ne 
les parts. 

Sap explicar que és un article 
científic, la seva utilitat i les seves 
parts amb alguna imprecisió. 

Sap explicar que és un article 
científic, la seva utilitat i les seves 
parts perfectament. 

Rg14 OA8 Fa una recerca científica básica i 
sap aplicar conceptes estadístics 
fonamentals. 

Fa una recerca científica bona i sap 
aplicar alguns conceptes estadístics. 

És capaç de fer una recerca 
científica, aplicant conceptes 
estadístics als resultats.  

Rg15 OA9 Raona forma suficient per què és 
important al protecció de dades. 

Raona forma suficient per què és 
important al protecció de dades i en 
pot donar un exemple on és 
important. 

Raona forma suficient per què és 
important al protecció de dades i en 
pot donar múltiples exemple on és 
important. 

 

5.2. Rúbriques d’auto i co-evaluació 
Objectiu 
d’aprenentatge 

Aspecte Nivell d’assoliment 
Gens Em/li 

costa 
A vegades Sempre 

OA10 Participa en la presa d’acords del equip     
Compleix amb les tasques i comissions 
assignades. 

    

Participa en les activitats realitzades en equip.     
Ajuda als companys que ho necessita.     
Col·labora amb la presentació del producte 
final. 
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5.3. Rúbrica per l’article final	
Codi 
d’avaluació 

Objectiu 
d’aprenentatge 

Nivell d’assoliment 
Assoliment suficient (0,5) Assoliment notable (0,75) Assoliment excel·lent (1) 

Ra1 OA1-3 La introducció de l’article menciona 
la funció cardíaca, el potencial 
d’acció i l’ECG, sense entrar-hi gaire 
en detall. 

La introducció de l’article expluca 
suficientment la funció cardíaca, el 
potencial d’acció i l’ECG. 

La introducció de l’article expluca 
excel·lentment i de forma completa 
la funció cardíaca, el potencial 
d’acció i l’ECG. 

Ra2 OA6 L’article incorpora una figura, però 
només hi apareix una derivació del 
ECG i els segments no hi estan 
delineats. 

L’article incorpora figures, hi 
apareix una derivació del ECG i els 
segments hi estan delineats. 

L’article incorpora figures, hi 
apareixen les 12 derivacions del 
ECG i els segments hi estan 
delineats. 

Ra3 OA8 L’article consta d’algunes de les 
parts d’un article científic. 

L’article consta de les parts d’un 
article científic, però el contingut no 
s’hi ajusta. 

L’article consta de les parts d’un 
article científic i el contingut s’hi 
ajusta. 

Ra4 OA8 Els resultats i la discussió segueixen 
a vegades un raonament científic 

Els resultats i la discussió segueixen 
a vegades un raonament científic 

Els resultats i la discussió segueixen 
a vegades un raonament científic 

Ra5 OA8 S’utilitza un vocabulari poc científic 
i rigorós, amb escassos tecnicismes. 

S’utilitza un vocabulari científic i 
rigorós, amb tecnicismes. 

S’utilitza un vocabulari científic i 
rigorós, amb tecnicismes. 

Ra6 OA8 Hi ha algunes faltes d’ortografia Hi ha alguna falta d’ortografia. No hi ha cap falta d’ortografia. 
Ra7 OA8 Hi ha una bibliografia, però no 

segueix un estil APA. 
Hi ha una bibliografia, i segueix un 
estil APA en la majoria de les 
entrades. 

Hi ha una bibliografia, i segueix un 
estil APA. 

Ra8 OA9 Es menciona de passada el 
tractament de les dades.  

Es menciona el tractament de les 
dades, però no de forma completa. 

Es tracta de forma completa el 
tractament de les dades personal de 
forma ética. 

 
5.4. Ponderacions 
Tots els camps de les rubriques tenen la mateixa ponderació, i la rúbrica total s’avaluarà sobre 10. Sobre la nota final, la rúbrica general tindrà un pes 

de 50%, la mitjana de les notes de les co- i auto-avaluacions un 20% i la nota de la rúbrica de l’article un 30%. 
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6. Atenció a la diversitat 
 
L’atenció a la diversitat es fonamenta en el seu repartiment en grups de treball funcionals de manera equitativa, de manera que no es concentri en certs 

grups. Així, s’espera dels companys de grup que ajudin als qui els hi costi més seguir el ritme de treball, i s’espera que assumeixin part de la càrrega de 

treball que la diversitat inclosa en tots els grups suposarà. De totes maneres, si ens trobem en casos concrets d’alumnat amb un retard molt important 

en l’aprenentatge que no pot ajudar al desenvolupament de treball en grup, se li valorarà aquest punt al grup a l’hora d’avaluar-lo. 

 

En el cas de les parts pràctiques, de programació, en cas que un grup presenti moltes dificultats a l’hora d’executar-lo, està prevista que se li passin 

parts “censurades” d’un codi funcional. Per exemple, si una possibilitat és que un grup utilitzi el codi: 

basedir = "0-LongQT_anon&denoise/denoisedCSV" 
signalpaths = glob.glob(os.path.join(basedir, "*.csv")) 
  

Se li podria proporcionar el següent fragment: 

basedir = "0-LongQT_anon&denoise/denoisedCSV" 
signalpaths = glob.glob(os.path.join(basedir, "*.csv")) 
 

En el cas de l’alumnat amb dislèxia, no es valoraran les faltes d’ortografia en les parts que hagi escrit l’informe final.  
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ANNEX 1: La funció cardíaca i ECG 
1. Cardiac function and physiology  
The heart is a shallow, muscular organ of thick walls and the size of a clenched fist. Its purpose is to pump blood to the whole body through the 

circulatory system's blood vessels, distributing oxygen and nutrients. In humans, it is located between the two lungs, in the middle compartment of 

the chest 1. 

 

Anatomically, the heart is divided into four separate chambers: the right atrium (RA) and the right ventricle (RV), collectively referred to as the right 

heart; and the left atrium (LA) and the left ventricle (LV), the left heart. The left and right heart are separated by a thick, muscular wall called septum. 

Blood flows in of the heart simultaneously to the two atria through the veins and is ejected out from the ventricles through the arteries 1. [Figure 1] 

 

Figure 1. Schematic representation of the heart, its chambers, valves, arteries, and veins. 
White arrows show the normal direction of blood flow. Source: Wikimedia Commons 
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The journey of a red blood cell travelling through the circulatory system begins when, low in oxygen after undergoing systemic circulation, is received 

in the RA of the heart, from where it is passed to the RV. From there, it is pumped into the pulmonary circulation, where it receives oxygen and gives 

off carried carbon dioxide. The now oxygenated blood cell returns to the heart at the LA, passes through the LV, and is pumped out again through 

the aorta to the systemic circulation, where the oxygen it contains will be used for metabolism. Blood normally flows in only one direction, under the 

presence of heart valves, separating atrial and ventricular chambers, and ventricles from arteries 1. 

To constantly pump in and out blood, the heart and its muscular cells (myocytes) periodically: 

- Relax, when blood is coordinately drawn from the veins into the two atrial chambers (diastole). 

- Contract, pumping the blood out to the pulmonary and systemic circulation through the arteries from the two filled ventricles (systole). 

 

Each sequence of these periodic contractions and relaxations is known as a cardiac cycle or heartbeat and is orchestrated by an electrical impulse 

traveling through the heart: the action potential 1,2. 

 

For myocyte cells to mechanically contract, depolarization of the voltage across its membrane is required, which at rest is around -90 mV (the inside 

of the cell is more negatively charged than the outside). This process is mediated by specialized transmembrane proteins called ion channels, which 

expressly and coordinately facilitate the transport of ions of sodium (Na+), calcium (Ca2+), potassium (K+), and chloride (Cl-) in and out of the cell. 

This results in a momentarily increase in the myocyte’s electrostatic potential to +20 mV (the cell interior is now more positively charged than the 

outside), in a process collectively called the action potential 2. [Figure 2] 
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For the heart and myocytes to recurrently contract, a group of cells embedded in a region of the RA called the sinoatrial node (SA) automatically and 

periodically depolarizes, momentarily increasing its membrane potential. This depolarization is swiftly propagated through the entire heart, traveling as 

a wave of depolarization aided by a network of specialized cardiac cells that show increased conduction velocities and excitability, the electrical 

conduction system of the heart (ECSH). Upon depolarization caused by the arrival of the action potential, the cardiac cells mechanically contract 
1. 

2. The cardiac cycle, as seen through the ECG 
Cardiac function can be monitored by employing a variety of recording devices. The electrocardiogram (ECG) stands out as one of the main 

analysis tools for the assessment of the heart’s electromechanical function and the diagnosis of a plethora of cardiovascular diseases (CVD). Its main 

advantages are its low-cost, celerity for testing, and simplicity, making it an almost universally available tool and easily accessible to cardiologists and 

non-cardiologists 1,3. 

In short, ECG non-invasively monitors the electrical activity of the patient's heart by placing multiple electrodes on its skin. Over the years, the 

placement and number of the leads have become standardized to the conventional 12 lead ECG, in which 10 electrodes are placed onto the patient's 

Figure 2. Temporal evolution of the electrostatic potential of a contractile myocyte undergoing a 
depolarization inducted by an action potential. For all phases of the action potential, the changes in the 
intracellular concentration of each ion is shown. Source: Wikimedia Commons 
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torso and limbs. By computing the electrical potential difference between a given pair of electrodes (exploring and reference), 12 complementary 

views of the cardiac activity are obtained: 6 limb leads (I, II, III, aVR, aVL, aVF), recording information on the frontal plane of the body, and 6 chest 

leads (V1 to V6), for its axial plane [Figure 3]. When a cardiac current of depolarization travels in the direction of the reference electrode, it gets 

recorded as a positive deflection, and as a negative deflection when moving away. This allows for the recording of the cardiac currents’ magnitude and 

directions from 12 unique angles over a time interval. (Usually 10 seconds, encompassing multiple cardiac cycles 1,4.) 

 

 

 

 

 

 

Figure 3. (a) Placement of the 10 leads in a body and its 12 reading combinations for lead generation 
and (b) the direction of the deflection for each lead. Source: doi.org/10.1016/j.inffus.2019.06.024 
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Upon closer inspection of any ECG lead, the presence of periodic waveforms is obvious, similar to the one seen in Figure 4. Each periodic unit 

represents and encompasses a cardiac cycle, in which cardiac action potential travels from the specialized cells in the SA node through the ECSH to 

bring about myocardial contraction and relaxation. Each cardiac cycle can be further divided into narrower segments, each signifying a physiological 

event constituent of the cardiac cycle 1,4: 

 

- P wave: The first deflection of the ECG, it represents the action potential dispersing into the two atria of the heart, causing its depolarization 

and contraction. This leads to a rapid flow of blood into the ventricles, completing its filling initiated by the passive diffusion of blood 

coming from the veins and, ultimately, its contraction or systole 5. 

- PR interval: This generally flat phase represents the period in which the action potential is delayed, allowing the atria enough time to pump 

blood in the ventricles 5. 

- QRS complex: The most visually striking phase of the ECG, it typically consists of three sharp deflections, in rapid succession. It can be 

further subdivided into: 

o Q wave: A negative deflection, represents the depolarization of the interventricular septum. 

Figure 4. Typical shape from an ECG lead and segments it is divided in. Source: Wikimedia 
Commons  
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o R complex: A strong, positive deflection, it represents the electrical stimulus as it passes through the thickest portion of the 

ventricular walls (left ventricle in adults), causing its contraction and pumping of the blood out of the heart6. 

o S complex: A final, smaller downward deflection, it represents the action potential travelling through the Purkinje fibers, responsible 

for the correct synchronization of the ventricular contractions. 

- ST segment: It is the second flat section of the cardiac cycle, representing the isoelectric period between the ventricular depolarization 

conclusion and the beginning of ventricular repolarization. 

- T wave: The final ECG deflection in the cardiac cycle, it represents the ventricular repolarization following its contraction, a recovery period 

for the ions to return to their equilibrium intermembrane potential of -90mV. It corresponds with the relaxation of the myocardial muscle, 

setting the stage for the next depolarization and contraction.  

- TP segment: It represents the time during which the myocytes are electrically silent, prior to the triggering of the following heartbeat by 

the SA. It is typically employed as the baseline for the ECG 6. 

 

Detection of morphological or lengthwise anomalies in any phase of the cardiac cycle is the basis for many CVD diagnoses. With well-established 

diagnosis criteria, ECG offers a systematic approach to pathological identification. However, ECGs are often challenging to analyze, encompassing 

subtle details and complex interactions, typically requiring years of proper training for cardiologists to be cognizant of the complete palette of possible 

diagnoses and precisely recognize them 1,4,7. Moreover, some pathologies, such as Long QT Syndrome (LQTS), are difficult to characterize from the 

ECG alone, benefitting from data analysis approaches 7,8 
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ANNEX 2. Conceptes a l’ECG 
 
Identifica els segments de l’ECG i les seves derivacions en els següents ECG. Com a repte… t’atreveixes a identificar-hi la cardiopatía? 
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Annex 3. Qüestionari sobre LongQT i MSL: 
 

1. Quina és la causa del LongQT i de la MSL? S’ha identificat? 
 

2. A qui afecta el LongQT i la MSL? Quins en són els riscos? 
 

3. Quins percentatge de la población en pateix? 
 

4. Com es troben relacionades ambdues malalties? 
 

5. Com es diagnostica el LongQT? Quins criteris hi ha? 
 

6. Té aquest paciente LongQT? Mesura’n les següents unitats: (1 quadrat = 5mm) 
 

 
 
 
 
 

 
  

Disància RR (quadrats): 
Distància RR (ms): 
Distància QT (quadrats): 
Distància QT (ms): 
Distància cQT (ms): 
Puntuació LongQT:  
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Annex 4. Repositoris i exemples de codi 

4.1. Repositoris 
• Delineador: https://github.com/guillermo-jimenez/DelineatorSwitchAndCompose 

 
• Base de dades ECG: https://physionet.org/content/ptb-xl/1.0.1/ 

4.2. Codi del delineador (donar la funció fins la càrrega de models) 
from functools import partial 
import sak 
import sak.signal 
import pandas as pd 
import scipy as sp 
from scipy import signal 
import numpy as np 
import skimage 
import torch 
import os.path 
import math 
import dill 
import wfdb 
import glob 
from tqdm import tqdm 
 
''' Applies a delineator to the signal, returning 6 CSV files, a list of generated fids for each signal,  
with the signalname in the first positions''' 
 
def predict(signal, model, window_size=2048, stride=256, threshold_ensemble: float = 0.5, thr_dice=0.9, percentile=95, 
            ptg_voting=0.5, batch_size=16, normalize=True, norm_threshold=1e-6, filter=False): 
    # Preprocess signal 
    signal = np.copy(signal).squeeze() 
    if signal.ndim == 0: 
        return np.array([]) 
    elif signal.ndim == 1: 
        signal = signal[:, None] 
    elif signal.ndim == 2: 
        if signal.shape[0] < signal.shape[1]: 
            signal = signal.T 
    else: 
        raise ValueError("2 dims max allowed") 
 
    # Pad if necessary 
    if signal.shape[0] < window_size: 
        padding = math.ceil(signal.shape[0] / window_size) * window_size - signal.shape[0] 
        signal = np.pad(signal, ((0, padding), (0, 0)), mode='edge') 
    if (signal.shape[0] - window_size) % stride != 0: 
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        padding = math.ceil((signal.shape[0] - window_size) / stride) * stride - (signal.shape[0] % window_size) 
        signal = np.pad(signal, ((0, padding), (0, 0)), mode='edge') 
 
    # Get dimensions 
    N, L = signal.shape 
 
    # (Optional) Normalize amplitudes 
    if normalize: 
        # Get signal when it's not flat zero 
        norm_signal = signal[np.all(np.abs(np.diff(signal, axis=0, append=0)) >= norm_threshold, axis=1), :] 
 
        # High pass filter normalized signal to avoid issues with baseline wander 
        norm_signal = sp.signal.filtfilt(*sp.signal.butter(2, 0.5 / 250., 'high'), norm_signal, axis=0) 
 
        # Compute amplitude for those segments 
        amplitude = np.array(sak.signal.moving_lambda( 
            norm_signal, 
            256, 
            partial(sak.signal.amplitude, axis=0), 
            axis=0 
        )) 
        amplitude = amplitude[np.all(amplitude > norm_threshold, axis=1),] 
        amplitude = np.percentile(amplitude, percentile, axis=0) 
 
        # Apply normalization 
        signal = signal / amplitude[None, :] 
 
    # (Optional) Filter signal 
    if filter: 
        signal = sp.signal.filtfilt(*sp.signal.butter(2, 0.5 / 250., 'high'), signal, axis=0) 
        signal = sp.signal.filtfilt(*sp.signal.butter(2, 125.0 / 250., 'low'), signal, axis=0) 
        signal = sp.signal.lfilter(*sp.signal.iirnotch(50, 20.0, 250.), signal, axis=0) 
        signal = sp.signal.lfilter(*sp.signal.iirnotch(60, 20.0, 250.), signal, axis=0) 
 
    # Avoid issues with negative strides due to filtering: 
    if np.any(np.array(signal.strides) < 0): 
        signal = signal.copy() 
 
    # Data structure for computing the segmentation 
    windowed_signal = skimage.util.view_as_windows(signal, (window_size, 1), (stride, 1)) 
 
    # Flat batch shape 
    new_shape = (windowed_signal.shape[0] * windowed_signal.shape[1], *windowed_signal.shape[2:]) 
    windowed_signal = np.reshape(windowed_signal, new_shape) 
 
    # Exchange channel position 
    windowed_signal = np.swapaxes(windowed_signal, 1, 2) 
 
    # Output structures 
    windowed_mask = np.zeros((windowed_signal.shape[0], 3, windowed_signal.shape[-1]), dtype=int) 
 
    # Check device for segmentation 
    device = "cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu" 
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    # Compute segmentation for all leads independently 
    with torch.no_grad(): 
        if isinstance(model, list): 
            for m in model: 
                m = m.to(device) 
                for i in range(0, windowed_signal.shape[0], batch_size): 
                    inputs = {"x": torch.tensor(windowed_signal[i:i + batch_size]).float().to(device)} 
                    outputs = m(inputs)["sigmoid"].cpu().detach().numpy() 
                    windowed_mask[i:i + batch_size] += outputs > thr_dice 
            windowed_mask = windowed_mask >= len(model) * threshold_ensemble 
        else: 
            model = model.to(device) 
            for i in range(0, windowed_signal.shape[0], batch_size): 
                inputs = {"x": torch.tensor(windowed_signal[i:i + batch_size]).to(device).float()} 
                outputs = model(inputs)["sigmoid"].cpu().detach().numpy() 
                windowed_mask[i:i + batch_size] = outputs > thr_dice 
 
    # Retrieve mask as 1D 
    counter = np.zeros((N), dtype=int) 
    segmentation = np.zeros((3, N)) 
 
    # Iterate over windows 
    for i in range(0, windowed_mask.shape[0], L): 
        counter[(i // L) * stride:(i // L) * stride + window_size] += 1 
        segmentation[:, (i // L) * stride:(i // L) * stride + window_size] += windowed_mask[i:i + L].sum(0) 
    segmentation = ((segmentation / counter) >= (signal.shape[-1] * ptg_voting)) 
 
    # Correct padding 
    segmentation = segmentation[:, :-padding] 
 
    return segmentation 
 
# Load models 
models = [] 
for i in tqdm(range(5)): 
    path = os.path.join("modelos", f'model.{i + 1}') 
    models.append(torch.load(path, pickle_module=dill).eval().float()) 
 
# Load signalpaths 
basedir = 'ECGs/Adol_denoised' 
signalpaths =  glob.glob(os.path.join(basedir, "*.csv")) 
 
# Creates an ordered dictionary with the file names (e.g. 00001_hr) and its directory 
signals = {} 
for signalpath in signalpaths: 
    signals[os.path.splitext(os.path.split(signalpath)[1])[0]] = signalpath 
signals = {k: v for k, v in sorted(signals.items(), key=lambda s: s)} 
 
# Initialize DataFrames to store fiducials 
Ponset = [] 
Poffset = [] 
QRSonset = [] 
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QRSoffset = [] 
Tonset = [] 
Toffset = [] 
 
for signalname in tqdm(list(signals)): 
 
    signal = pd.read_csv('ECGs/Adol_denoised/' + signalname + '.csv', sep=',', header=None).to_numpy() 
    fs=500 
 
 
 
    # Predict signal 
    segmentation = predict(signal, models, filter=not denoised) 
 
    # Add fiducials values to its respective dataframes 
    pon.insert(0, signalname); Ponset.append(pon) 
    poff.insert(0, signalname); Poffset.append(poff) 
    qrson.insert(0, signalname); QRSonset.append(qrson) 
    qrsoff.insert(0, signalname); QRSoffset.append(qrsoff) 
    ton.insert(0, signalname); Tonset.append(ton) 
    toff.insert(0, signalname); Toffset.append(toff) 
 
# Finally, export dataframes with fiducials into CSV 
pd.DataFrame(Ponset).to_csv('Intermediates/Fiducials/Ponsets_d.csv', header=False, index=False) 
pd.DataFrame(Poffset).to_csv('Intermediates/Fiducials/Poffsets_d.csv', header=False, index=False) 
pd.DataFrame(QRSonset).to_csv('Intermediates/Fiducials/QRSonsets_d.csv', header=False, index=False) 
pd.DataFrame(QRSoffset).to_csv('Intermediates/Fiducials/QRSoffsets_d.csv', header=False, index=False) 
pd.DataFrame(Tonset).to_csv('Intermediates/Fiducials/Tonsets_d.csv', header=False, index=False) 
pd.DataFrame(Toffset).to_csv('Intermediates/Fiducials/Toffsets_d.csv', header=False, index=False) 
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4.2. Codi de correspondència dels fiducials amb lógica booleana i aplicació de la freqüència 
# Computes the on-off fiducial pairs (which off is between two on's?) 
def onoff_pairs(on, off): 
    on = np.append(on, float('inf')) 
    off = np.asarray(off) 
 
    correspondence_matrix = (on[None, :-1] < off[:, None]) & (on[None, 1:] > off[:, None]) 
    on_index, off_index = np.where(correspondence_matrix) 
 
    onoff_pairs = [] 
    for i in range(on_index.size): 
        onoff_pairs.append((on[on_index[i]], off[off_index[i]])) 
 
    return onoff_pairs 
 
 
# Comptes the tempolar length in miliseconds of an on-off pair. 
def onoff_to_ms(onoff_pairs, fs): 
    durantions = [] 
    for (on, off) in onoff_pairs: 
        durantions.append(1000*(off-on)/fs) 
 
    return durantions 
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4.3. Codi per la determinació de la longitud cQT i RR: 
 
for signalname in tqdm(QRSon): 
    fs = 500 
    QQ_lengths = [QRSon[signalname][i+1] - QRSon[signalname][i] for i in range(len(QRSon[signalname])-1)] 
    HeartRate[signalname] = 1000/fs*np.mean([QQ for QQ in QQ_lengths if 
                                             np.percentile(QQ_lengths, 75) >= QQ >= np.percentile(QQ_lengths, 25)]) 
cQT_lengths = [1000*((sum(s['lengths'][2:5])/1000) / np.sqrt(sum(s['lengths'])/1000)) for s in MKLinfo] 
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4.4. Funció per crear la figura del ECG 
 
import matplotlib.pyplot as plt 
import pickle 
import pandas as pd 
from tqdm import tqdm 
from utils import load_segmentations, onoff_pairs 
from CardioSoftECGXMLReader import CardioSoftECGXMLReader 
import matplotlib.patches as mpatches 
 
# Load segmentations as dictionary of key (signal, str) and value (fiducials, np.ndarray) 
Pon, Poff, QRSon, QRSoff, Ton, Toff = load_segmentations(denoised=True) 
lead_names = ['I', 'II', 'III', 'aVL', 'aVR', 'aVF', 'V1', 'V2', 'V3', 'V4', 'V5', 'V6'] 
 
# Which lead do you wanna plot? 
lead ='II' 
lead_num = [i for i, elem in enumerate(lead_names) if lead == elem][0] 
 
# For a given time interval 
on = 1490 
off = 2490 
 
# For a given signal name 
plotLegend= True 
signal = 'SJD0663' 
 
# Create the legend 
pop_a = mpatches.Patch(facecolor='r', alpha=0.15, label='P wave') 
pop_b = mpatches.Patch(facecolor='g', alpha=0.15, label='QRS complex') 
pop_c = mpatches.Patch(facecolor='b', alpha=0.15, label='T wave') 
 
# Open the Beats Dictionary containing info on all valid beats for a given signal. 
f = open('BeatsDic_d.pckl', 'rb') 
BeatsDic = pickle.load(f) 
f.close() 
 
# Loop over all signals, if you want to plot signal 3319_hr -> database.index.tolist()[3318:3319] 
for idx in signal_indices: 
 
    signalname = list(Pon.keys())[idx] 
 
    # Load signal 
    file = CardioSoftECGXMLReader('signals/LongQT_Neonatals/' + signalname + '.XML') 
    signal = pd.read_csv('0-LongQT_anon&denoise/denoisedCSV/' + signalname + '.csv', sep=',', header=None).to_numpy() 
 
    # Computes the on-off fiducial pairs (which off is between two on's?) 
    ponoff = onoff_pairs(Pon[signalname], Poff[signalname]) 
    qrsonoff = onoff_pairs(QRSon[signalname], QRSoff[signalname]) 
    tonoff = onoff_pairs(Ton[signalname], Toff[signalname]) 
 
    # Create a subplot, set its title 
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    plt.clf() 
    plt.figure(figsize=(9, 3), dpi=500) 
    plt.plot(signal[:, lead_num], linewidth=0.75) 
    if plotLegend: 
         plt.legend(handles=[pop_a, pop_b, pop_c]) 
    plt.title(signalname + '. Filtered lead ' + lead + '.') 
 
    # Plot the fids 
    for (pon, poff) in ponoff: 
        plt.axvspan(pon, poff, alpha=0.15, color='r') 
 
    for (qrson, qrsoff) in qrsonoff: 
        plt.axvspan(qrson, qrsoff, alpha=0.15, color='g') 
 
    for (ton, toff) in tonoff: 
        plt.axvspan(ton, toff, alpha=0.15, color='b') 
 
    plt.xlim((on,off)) 
    plt.ylim((min(signal[on:off, lead_num])-0.2, max(signal[on:off, lead_num])+0.2)) 
 
    # Saves the figures to folder figs 
    plt.tight_layout() 
    plt.show() 
    plt.close() 
    plt.clf() 
    plt.cla() 
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6. Conclusió 
Malgrat els avenços en el procés d’incorporació de la dona a la universitat en les darreres dècades, 

aquest és encara incomplet en la seva incorporació en la majoria dels estudis CTEM, una bretxa 

que es fa més grossa en estudis com les enginyeries o informàtica. Aquest no és un problema 

exclusiu de l’estat espanyol, sinó que en major o menor mesura és present arreu del món. Al present 

estudi, s’han analitzat les causes de la bretxa de gènere, complexes, donada la forta interacció que 

tenen entre elles. Seguint el model elaborat per Cheryan, s’han classificat en una manca de 

sentiment de pertinença i identificació a les CTEM, una experiència prèvia insuficient amb les 

CTEM, i un menor sentiment d’autoeficàcia en aquest camp. Per posar-hi remei des de l’òptica de 

Secundària, on comencen i es solidifiquen moltes de les situacions anteriors, es proposa una Unitat 

Didàctica al darrer curs de Secundària, abans de començar a perfilar una ocupació professional, 

per mirar de reenganxar les estudiants que no han escollit l’assignatura de Tecnologia. Basant-nos 

en l’estat de l’art de la recerca educativa es proposa un ABP, que s’ha demostrat útil en millorar el 

sentiment d’autoeficàcia de les noies, on es presentin referents CTEM femenins apropar la 

programació, una disciplina tradicionalment considerada com a masculina, a un àmbit 

estereotípicament femení, com és la medicina neonatal. 

 

7. Agraïments 
Abans de tancar aquest treball, vull agrair la comprensió i la paciència de la meva tutora i del 

personal encarregar de gestionar els treballs de fi de màster per permetre realitzar el canvi en la 

data d’entrega d’aquest treball, ha estat un esprint intens, però ha pagat la pena, i no hauria estat 

possible sense l’ajut de la Jasmina Berbegal, qui es va apuntar al repte de fer aquest TFM d’una 

revoltada i en tot moment m’ha indicat i marcat el camí a seguir. Agrair també al professorat i als 

i les pràcticums del Virolai per reforçar la meva vocació docent i a la família per encoratjar-me a 

fer aquest màster i animar-me amb el TFM. Finalment, gràcies Maria, sense tu res d’això no hauria 

pogut ser.  
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