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1.Introducció 

L’adolescència és una etapa del desenvolupament de la persona caracteritzada per canvis de 
caire biològic, psicològic i social de l’individu. Durant aquesta fase de desenvolupament de la 
personalitat es produeix la construcció de la pròpia identitat. És durant aquest procés de 
construcció on resulta fonamental l’educació afectiva: autoestima, autoconeixement, identitat i 
valors. Durant l’Educació Secundària Obligatòria aquesta educació emocional hauria de ser 
present de forma general en el currículum i especialment, per l’àmbit que ens ocupa, en les 
matèries de tecnologia i informàtica. Aquestes assignatures de caire clarament tècnic semblen 
deixar de banda, oblidats, aspectes afectius i emocionals.  

Una forma de poder treballar l’educació emocional en l’assignatura de tecnologia és treballant 
amb la metodologia de l’aprenentatge basat en problemes i introduint elements de coaching. 

Com veurem la metodologia de l’aprenentatge basat en problemes ja ubica al docent, en certa 
manera, en un rol de coach. Al mateix temps permet al docent donar un feedback personalitzat 
en el mateix moment en que detecta determinades actituds, verbalitzacions o conductes. 

Aquests elements com són la motivació i les competències emocionals encara adquireixen més 
importància si considerem que per que hi hagi aprenentatge significatiu cal que l’alumne trobi 
sentit a allò que ha d’aprendre (la qual cosa depèn de la motivació i d’elements de la 
intel·ligència emocional) i que els continguts siguin potencialment significatius, on l’ 
Aprenentatge Basat en Problemes (ABP) pot aportar molt al relacionar continguts i activitats 
amb la vida real. 

Per tant aquests tres elements: ABP, motivació i treball emocional es desenvolupen en aquest 
treball amb la idea de que poden resultar fonamentals per millorar el procés d’aprenentatge 
dels alumnes. 

Es vol valorar la idoneïtat de l’ABP per treballar l’educació socioemocional a l’aula. 

 

2. Objectius 

Generar un augment de la motivació mitjançant la incorporació de la metodologia 
d’aprenentatge basat en problemes en  l’assignatura de tecnologia de 3er d’ESO. Es vol 
treballar des de la filosofia de coaching: augmentar l’autoestima de l’alumne, millorar la 
confiança en les seves capacitats i reflexionar sobre aspectes ètics.  

 
Incorporar la metodologia de l’aprenentatge basat en problemes a l’assignatura de tecnologia 
de 3er d’ESO. 

 
Incorporar, adaptar i dissenyar material de coaching per treballar conceptes com 
autoconeixement, metacognició, emocions o comunicació, buscant millorar les expectatives i 
actituds de l’alumnat. 
 
Aconseguir generar aprenentatge significatiu mitjançant la metodologia d’aprenentatge basat 
en resolució de problemes. 
 
Fruit del desenvolupament del treball han sorgit dos nous objectius, derivats dels anteriors, 
però que considero que cal explicitar:  

 introduir en l’aula l’aprenentatge social i emocional. 
 realitzar una recerca bibliogràfica sobre el tema. 
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3. Definició i context del problema 

La motivació és un element clau perquè hi hagi aprenentatge significatiu, de fet és el 
requeriment previ perquè es produeixi l’esforç, així no volem motivar buscant només que a 
l’alumne li agradi una assignatura sinó que l’important és motivar per generar disposició a 
l’esforç. Però com veurem les emocions juguen un paper destacat en la motivació i també en 
l’aprenentatge significatiu. Per treballar la motivació calen uns elements que podem trobar tant 
en la metodologia de l’aprenentatge basat en problemes com en l’educació socioemocional. 

Els avenços en neuropsicologia evidencien, amb bases científiques, el paper rellevant de les 
emocions en el desenvolupament humà. En referència a l’educació, que és l’àmbit que ens 
ocupa, l’aprenentatge no és independent de les emocions, ans al contrari podríem dir que 
treballen conjuntament, la interdependència és tal que influeix en l’aprenentatge i en el 
rendiment acadèmic. 

La neurociència ens indica: que la raó no serveix sense les emocions. Veiem doncs que les 
emocions tenen una importància clau, son presents dins l’aula, i per tant esdevenen un element 
fonamental que cal saber gestionar, és més cal treballar les emocions, les dels alumnes però 
també el professorat. En paraules de Francisco Mora[1], expert en neuroeducació, “dins de 
l’emoció és on es pot entendre millor com podem ensenyar de manera més eficient”. Però 
certament és difícil saber treballar emocionalment amb els alumnes si un no ho ha fet abans o 
no ha fet un entrenament o una formació en aquest àmbit. Una eina per treballar les 
competències emocionals ens l’ ofereix el que s’ha anomenat coaching, tot i que caldrà ser 
rigorosos amb aquesta disciplina com es veurà en l’apartat corresponent.  

En la realització d’aquest treball es considera que l’educació emocional ha d’estar present en el 
disseny de les programacions i les unitats didàctiques, que no té menys importància que la 
impartició de continguts i que no pot quedar relegada o oblidada. Certament hi ha professors i 
professores que comenten que amb els continguts ja tenen prou feina i ni tan sols consideren la 
gestió per competències. Parlar amb aquests docents d’intel·ligència emocional a l’aula els deu 
semblar com ciència-ficció. És cert que el sistema educatiu no sempre ajuda, com per exemple 
quan obtenir bons resultats a les proves Pisa sembla ser el gran objectiu didàctic. Però els 
professors i professores tenim l’obligació de buscar el millor pels nois i nois que tenim a classe. 
Hem d’aprendre i desaprendre contínuament, millorar, intentar innovar, col·laborar entre 
nosaltres, i proveir a les nostres classes dels elements necessaris per aconseguir la millor 
formació pels alumnes.  El doctor en neurociència i especialista en neuroeducació Francisco 
Mora [2] ens diu que “la curiositat és l’única clau que obre l’atenció que és la porta del 
coneixement” i que “el joc és la disfressa de l’aprenentatge”. 

Ens hem d’atrevir a provar coses noves, arriscar, viure aquesta vocació per l’ensenyament i 
l’educació. Hem de sentir passió, perquè només així la podrem transmetre. 
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4. La motivació a l’aula 

4.1 Introducció 

Quan es parla de motivar als alumnes, ens trobem sovint, que s’identifica amb el fet que 
l’alumnat gaudeixi d’una classe o de fer determinades activitats que els hi puguin resultar 
engrescadores. En aquest sentit es relaciona motivació amb gaudir o agradar. Tot i que la 
paraula motivació no significa agradar, sinó que es refereix a disponibilitat a l’esforç, tal com 
indica Coll [3] primer ve la motivació i, a continuació, l’esforç. En aquest sentit, Coll [3] indica 
que “quant més motivats estiguin els alumnes pels continguts o les activitats d’aprenentatge, 
més gran serà la seva disposició a implicar-se en les activitats i tasques proposades” i conclou 
que , a partir d’aquest punt, hi haurà més disposició a l’esforç. L’esforç no és un fi en sí mateix, 
però és necessari per assolir objectius, en aquest sentit és un element rellevant en qualsevol 
activitat de la vida i, sense cap mena de dubte, resulta ser un aspecte clau en els processos 
d’aprenentatge tal com senyala Coll [3] quan diu que “l’esforç és un ingredient essencial dels 
processos sistemàtics d’aprenentatge que tenen lloc a les escoles, als instituts i en altres 
institucions d’educació formal”. Però la motivació encara resulta tenir més importància quan el 
procés educatiu es desenvolupa en un context social on no es fomenta la cultura de l’esforç. La 
motivació esdevé doncs un element decisiu. No sols millorarà la disposició dels alumnes a 
esforçar-se sinó que com indica Mallart [4]  “la motivació és una condició necessària per fer que 
l’aprenentatge sigui significatiu”.  

A més de predisposar a l’esforç, una major motivació sembla que també correlaciona amb un 
millor rendiment, com de fet caldria esperar. González Torres [5]  comenta els resultats de dues 
investigacions sobre el tema que posen de manifest que motivació i rendiment estan fortament 
relacionats. 

Per tant hem d’aconseguir generar motivació en l’alumnat. Tot i que, com indica Mallart [4], 
“l’alumne no té per què estar motivat inicialment. Però es pot aconseguir motivar-lo amb un 
determinat material i amb certes intervencions del professorat”. Com veurem més endavant la 
metodologia de l’aprenentatge basat en problemes ofereix una bona oportunitat per treballar 
amb diferents tipus de suport i materials així com realitzar plantejaments amb una clara 
vinculació amb la realitat que facilita la implicació de l’alumne. Indica Mallart [4], que “els 
estudiants realment resolen dubtes i aprenen quan construeixen, experimenten, divergeixen, 
pregunten, corregeixen, comproven, expliquen, suposen i generalitzen. En relació amb la 
motivació destaquen com a variables importants el paper del professor, el fet de treballar 
cooperativament i l’ús de material manipulatiu”. Aquests tres aspectes els trobem reflectits, 
d’una manera o una altra, en l’aprenentatge basat en problemes. 

4.2 Motivació intrínseca i motivació extrínseca 

Volem generar motivació en els nostres alumnes. Però quin tipus de motivació? Perquè no és 
el mateix una motivació de tipus intrínsec, o motivació interna, com podria ser esforçar-se per 
voler aprendre, que treballar buscant una recompensa com en la motivació externa. En aquest 
sentit González Torres [5] comenta que “la millora de la motivació no consisteix, llavors, en 
suscitar, amb determinades condicions o tractaments, una alta necessitat de rendiment -, donat 
que moltes pràctiques educatives que poden contribuir a un alt rendiment (ús d’incentius, 
recompenses, notes) poden també produir patrons motivacionals que, a la llarga no sostenen el 
desig d’aprendre i, encara més, afavoreixen la competició entre els alumnes”. El que interessa 
és aconseguir la motivació interna dels alumnes i buscar generar en els nois i noies el desig per 
aprendre. Segons Coll [3] “els alumnes s’esforcen per aprendre quan estan interessats i 
motivats pels continguts i activitats d’aprenentatge, i l’ exigència és únicament, en el millor dels 
casos, un dels factors, entre molts d’altres, susceptibles de promoure la motivació i l’ interès. 

Però, com indica Coll [3] la motivació és “una qüestió de grau”. Hi ha alumnes més motivats 
que altres, però és molt difícil que hi hagi algú amb cap motivació. Un mateix alumne pot estar 
molt motivat en una assignatura i gens en una altra o pot haver-hi més motivació en una fase 
del curs que en una altra. D’ igual manera, segons Coll [3], l’esforç és també una qüestió de 
grau, és a dir que no és hi ha esforç o no n’hi ha, sinó que pot establir una gradació. Per un 
alumne la memorització suposa un gran esforç, per un altre les activitats manuals, i en alguns 
casos el simple fet d’assistir a classe representa un gran esforç. Aquesta diversitat fa que quan 
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es vol treballar per millorar la motivació, ens trobem que cal adaptar-se a un context, a uns 
alumnes determinats. No és el mateix buscar millorar la motivació en una classe perquè els 
alumnes gaudeixin més, s’impliquin més i aprenguin millor, que treballar sobre la motivació en 
un altre centre per aconseguir que els alumnes vagin a classe. 

Tot i que el que ens interessa principalment és la motivació intrínseca, no podem esperar que 
tots els alumnes se sentin atrets en tot moment per totes les matèries i activitats, com indica 
González Torres [5] “també es reconeix que cal anar més enllà de la motivació intrínseca, 
buscant i posant en marxa formes d’actuació per tal que tots els alumnes trobin aquestes 
activitats valuoses i significatives, les prenguin seriosament i les estimin com a vehicle per 
desenvolupar-se”.  

4.3Tipus de motivacions i metes 

Fins ara hem vist una primera gran classificació de la motivació que diferencia entre motivació 
intrínseca i motivació extrínseca. A grans trets aquesta primera divisió de la motivació ens 
ofereix discriminar entre la cerca de recompenses i actuar mogut per un perquè. Expliquem 
aquest apunt. Des d’una filosofia de coaching, que posteriorment tractarem, no és el mateix el 
perquè que els resultats. Posem un exemple: si preguntem a un metge “vostè per què 
treballa?”, una primera resposta podria ser “per guanyar-me la vida”. Aquesta resposta ens 
indica l’objectiu d’aconseguir uns resultats. Davant la mateixa pregunta també ens pot contestar 
“per què crec que les persones s’han d’ajudar entre elles, tinc aptituds per això i dóna sentit a la 
meva vida”, en aquest segon cas s’explicita un perquè. No es tracta d’escollir una o l’altre, les 
dues són certes, però si de reconèixer la necessitat de tenir un perquè, entre altres 
conseqüències dóna sentit a la vida, es treballa amb il·lusió, sovint s’obtenen millors resultats i 
el fracàs no es viu com a tal sinó com a part de l’aprenentatge d’allò que un vol fer i ser. Aquest 
dotar de sentit a allò que fem, portat a l’aula vol dir fer que aprendre sigui un desig, “una 
emoció que transformi la informació en coneixement” (Domingo [6]).  

 

4.3.1 Metes en l’activitat escolar 

Alonso Tapia [7] exposa cinc grups de metes que “orienten l’activitat escolar”. Aquests grups 
són els següents: 

 Metes relaciones amb la tasca 
 Metes relacionades amb la possibilitat d’escollir 
 Metes relacionades amb l’autoestima 
 Metes socials 
 Metes externes 

Metes relacionades amb la tasca 

Estan relacionades amb la motivació intrínseca. Inclouen la percepció que es va aprenent i 
adquirint noves habilitats i competències. També comprenen l’experiència  de gaudir amb la 
tasca. 

Metes relacionades amb la possibilitat d’escollir  

Es tracta d’ experimentar que la tasca que es desenvolupa és la pròpia tasca, és a dir, que 
l’alumne la fa perquè ell o ella ha escollit fer-la no perquè li ve imposat per algú. Hi ha més 
resistència quan es fa alguna activitat per obligació. 

 

Metes relacionades amb l’autoestima 

En aquest tipus de metes hi ha dues grans motivacions: obtenir l’èxit, i per tant la satisfacció 
personal, i evitar el fracàs, la sensació de vergonya o el sentiment d’humiliació. En aquest cas 
hi ha una comparació amb els altres companys i companyes: fer-ho com els altres o millor i no 
experimentar que s’està per sota dels altres. 



ABP i coaching: Estratègies de millora de la motivació –i les actituds- amb alumnes de 3er d’ESO                               7 

 

Metes socials 

Per una banda hi ha el reconeixement i aprovació dels adults (pare, mare, professorat,...) i per 
l’altra la valoració dels companys i companyes. Aquí trobem un aspecte de gran importància 
com  és els missatges que els professors i professores fan arribar a l’alumnat. Missatges que 
poden ser positius o negatius, i que es transmeten de forma conscient però també sense 
adonar-nos. Inclou, per tant, per part del docent, cuidar les verbalitzacions i la comunicació, 
buscar la implicació de les famílies o vigilar les relacions intragrupals de la classe. No totes les 
conductes amb un cert component “disruptiu” dels alumnes s’han de tractar només des de la 
disciplina sinó que cal considerar l’aspecte psicoeducatiu per tal de fer arribar a l’alumne 
missatges constructius i no caure en l’error fonamental d’atribució que ens porta a deduir com 
és una persona a partir d’una conducta determinada sense considerar la situació que envolta a 
aquesta persona.  

Metes externes 

Aquestes metes es relacionen amb l’obtenció de recompenses externes. L’alumen experimenta 
que determinades conductes li permet assolir uns “premis”. Estaria molt relacionat amb el que 
la psicologia conductista expressa al parlar de reforçament positiu i reforçaments negatius. 
Com indica Castellví [8] “el reforçador ve a ser un estímul que no precedeix la resposta sinó 
que la segueix”. Resumidament podríem dir que aquests reforçadors consoliden una conducta, 
és a dir, que faciliten que la conducta arribi a ser un hàbit. 

Les metes relacionades amb l’autovaloració, amb la cerca d’autonomia i amb l’aprovació per 
part de companys i companyes adquireixen un valor i un significat rellevant pels adolescents. 

 

4.4 Relació del component emocional amb la motivació 

Alonso Tapia [7] exposa una teoria de la motivació on, com el mateix autor indica, “les 
atribucions o explicacions que el subjecte es dóna a sí mateix dels seus èxits i fracassos o de 
la conducta dels altres desenvolupa un paper central”. En aquesta mateixa línia s’expressa 
Garcia [9] quan diu que “les expectatives de l’alumnat sobre la seva capacitat i èxit es troben 
íntimament relacionades amb la seva motivació acadèmica”. En la figura 1 es pot apreciar el rol 
de les emocions en la motivació. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Els principals elements que intervenen en la motivació. 

 

Els resultats poden ser positius, negatius, esperats o inesperats. Aquí tindrem un primer 
aspecte per treballar, l’alumne ha d’aprendre que el seu valor com a persona, ni tan sols com 
estudiant, no depèn dels resultats. L’autoestima no pot cedir davant de resultats negatius. I a 
això no ens han ensenyat. Alonso Tapia[7] indica que “el patró d’atribució més perjudicial” és el 
que genera indefensió. La indefensió es produeix quan una persona deixa d’esforçar-se, ni ho 
intenta, perquè està totalment convençuda del fet que no hi ha res a fer. Fruit d’aquesta certesa 
que té abandona qualsevol pensament d’esforç, es rendeix, cau en una resignació total, i 
evidentment entra en un cicle depressiu.   

Resultats Atribucions 

Emocions 

Expectatives Esforç 
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Les atribucions es poden de causes internes o externes, en aquest cas poden, per exemple, 
ser atribuïdes tant al professorat com a la sort. Però també poden ser percebudes com a 
controlables o incontrolables i com a estables o variables. Segons Alonso Tapia [7] la 
“internalitat o externalitat” de les atribucions “influeix en les respostes emocionals del subjecte 
davant l’èxit o el fracàs (orgull, autoestima, humiliació)“. Per altra banda l’estabilitat o variabilitat 
de les atribucions influeix “en les expectatives, i a través d’aquestes en el sentiment 
d’esperança o desesperança”. Finalment la controlabilitat “influeix en les emocions (vergonya, 
culpabilitat, còlera o gratitud)”. La figura també ens mostra com expectatives i emocions 
influeixen en l’esforç. Les actituds són modificables, la intel·ligència és modificable, i l’alumne 
ha de saber, encara que ens pugui semblar evident, que els resultats són modificables. Garcia 
[9] senyala que “cal transmetre la idea que tot és modificable amb l’esforç”. A partir d’aquí 
s’arriba a educar en la responsabilitat. L’alumne ha de saber que ell és el responsable del seu 
aprenentatge. No és gens sobrer remarcar que cal deixar molt clar que ser responsable no vol 
dir ser culpable. El sentiment de culpabilitat, si el trobem en alguns alumnes, caldrà treballar-ho 
per eliminar-lo. 

Un aspecte força interessant que es desprèn del que hem explicat en el paràgraf anterior és 
que a vegades tot i haver esforç no s’obtenen els resultats esperats. Aquesta és una situació 
important en la qual el docent hauria d’intervenir. Per una banda, com hem comentat, per 
desvincular resultats  de valor personal i capacitat. Per l’altra per analitzar que ha fallat: 
tècniques d’estudi, ansietat i nerviosisme, situacions de l’entorn familiar o educatiu, 
metodologia didàctica,... 

En relació amb les expectatives, caldria destacar també aquelles que són pròpies del 
professorat. Per una banda les que Garcia [9] anomena expectatives d’ autoeficàcia docent que 
són “les expectatives del professorat sobre sí mateix i la seva capacitat per ensenyar”.  

Per altra banda les expectatives del professorat sobre l’alumnat, que donen lloc al conegut 
efecte Pigmalió, que no per ser conegut s’aconsegueix evitar. Com indica Garcia [9] “els 
professors formulen expectatives envers el comportament a classe dels diferents alumnes i els 
tractarà de forma diferent d’acord amb aquestes expectatives”. 

Alonso Tapia [7] conclou que  fins als 12 anys, aproximadament, els alumnes “no han adquirit 
els conceptes i capacitats que permeten que el dinamisme de la seva motivació sigui semblant 
al dels adults”.  
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5.Les actituds 

Arnau i Montané [10] exposen com inicialment al tractar les actituds aquestes es relacionaven 
bàsicament amb components cognitius i, tret d’algunes excepcions, no es contemplava el factor 
afectiu. Aquesta concepció inicial es va anar elaborant fins a considerar els factors cognitiu, 
afectiu i conductual en les actituds.  

Garcia [9] indica que “Eagly i Cahoken defineixen les actituds com una tendència psicològica 
que s’expressa en l’avaluació d’un objecte o d’una activitat particular amb algun grau a favor o 
en contra”. Les actituds que tinguin els alumnes condicionaran l’aprenentatge. Són un element 
clau en el procés educatiu, afortunadament les actituds es poden treballar i es poden canviar. 
La curiositat, la participació, la creativitat o el respecte són exemples que podem incorporar en 
l’alumnat  

Arnau i Montané [10] comenten que “l’actitud és una tendència a actuar duna manera 
determinada que s’expressa en l’avaluació a favor o en contra respecte d’ un objecte i que està 
condicionada per la incidència dels elements cognitius, afectius i conductuals”, i afegeixen que 
“per iniciar un canvi d’actituds, és imprescindible considerar que cal intervenir en les tres 
dimensions de l’actitud”, la figura 2 ens mostra la interrelació d’aquests tres elements. Els 
mateixos autors conclouen amb les següents consideracions: 

 Els tres components (cognitiu, afectiu i conductual) influeixen en l’execució de l’actitud 
directament. 

 Les tres dimensions interactuen entre si. 
 La manifestació de l’actitud influeix en els mateixos elements que la van ajudar a sorgir. 

 

Figura 2: Relació dels tres factor de l’actitud i la seva interacció. (Extret d'Arnau i Montané [10]). 

 

Garcia [9] indica que “les actituds pertanyen a l’estat intern de l’alumne, no són observables i, 
per tant, s’han d’inferir a partir de les respostes cognitives (expressió d’una idea), afectives 
(expressió d’una emoció) i comportamentals (conducta de la persona)” i afegeix que les 
actituds condicionen l’aprenentatge”.  

Les actituds estan en relació amb factors personals, però també amb la motivació i amb 
l’afectivitat. Com ja hem comentat en l’apartat anterior aconseguir motivació és el pas previ 
perquè hi hagi esforç. Una actitud de disposició a l’esforç, requerirà per tant de motivació. Per 
altra banda una apreciació afectiva negativa per part d’un alumne pot desbaratar el procés 
d’aprenentatge i de treball de la motivació. El sentiment de ser rebutjat, no ser tingut en 
compte, de no veure les seves aportacions reflectides en el treball del grup, de rebre sempre 
comentaris negatius per part del professor/a, encara que puguin ser justificats, no fa més que 
empitjorar l’actitud i generar desmotivació.  
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Per això, quan parlem de coaching un dels aspectes a considerar són els missatges que com a 
docents fem arribar als alumnes, però també el que es diuen entre companys i companyes i el 
que es diu un alumne a si mateix.   

Les actituds es poden modificar, Garcia [9] ho explicita dient sobre les actituds que “no són 
innates sinó que s’adquireixen, són susceptibles d’avaluació i de modificació a partir del procés 
d’ensenyament-aprenentatge”. 
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6.Aprenentatge Basat en Problemes 

Tractarem en aquest apartat la metodologia de l’Aprenentatge Basat en Problemes (ABP)  o, 
també anomenat, com trobarem també sovint, per la seva nomenclatura en anglès Problem 
Based Learning (PBL). 

Segons Saénz Higueras [11], l’aprenentatge basat en problemes “és una metodologia didàctica 
per descobriment guiat, mitjançant la qual els alumnes construeixen el seu coneixement sobre 
la base de problemes de la vida real”. En aquesta metodologia educativa “el problema és el 
punt de partida del procés d’aprenentatge” tal com indica De Graaff [12] . Barrows [13] defineix 
aquesta metodologia com “un mètode d’aprenentatge basat en el principi de fer servir 
problemes com a punt de partida per l’adquisició i integració dels nous coneixements”. En 
aquesta definició resulta significatiu parlar d ‘integració de coneixements, ja que això implica 
l’existència d’uns coneixements previs. Aquests coneixements previs dels alumnes seran 
necessaris per poder afrontar el problema plantejat i, per tant, cal tenir-los presents en el 
disseny de l’activitat.  

La metodologia de l’ABP no és tancada, en el sentit que diferents institucions educatives poden 
fer variants per adaptar-la al seu context o a les característiques concretes de treball. De fet, 
segons De Graaff [12] han anat sorgint diferents varietats d’aquesta metodologia. El mateix 
autor enumera els principals elements teòrics d’aprenentatge que se citen amb referència a 
l’ABP: 

 El problema ha de servir com a base del procés d’aprenentatge. El fet que el procés 
d’aprenentatge estigui relacionat amb un context afavoreix la motivació. 

 El responsable de les principals decisions és l’alumne. En alguns casos pot ser 
l’alumnat qui determini el problema, en altres aquest és definit pel docent. 

 L’estudiant construeix l’aprenentatge sobre les seves experiències i interessos. 

 Aprenentatge basat en activitats: recerca, presa de decisions i redactat. 

 Aprenentatge interdisciplinari: l’aprenentatge pot anar més enllà dels límits de 
l’assignatura. 

 Aprenentatge basat en grups: la major part del procés d’aprenentatge es produeix 
mitjançant el treball en equip. 

 

La principal diferència amb l’ensenyament més tradicional, on el docent fa una exposició de 
continguts durant la classe, radica per una banda en el rol que passen a desenvolupar tant 
alumnes com tutor i per una altra part a la construcció activa de coneixement per part de 
l’alumne en interacció amb el grup. Referent al rol de l’alumne aquest passa a ser actiu, en el 
sentit que no és un receptor d’informació sinó que ara construeix a partir de la informació, 
cerca, discuteix, aplica el que aprèn o argumenta. La figura 3 ens mostra un recull de les  
principals diferències entre l’ABP i la metodologia tradicional. 

 

En l’aprenentatge tradicional En l’ABP 

Rol del docent com expert que exposa 
informació. 
 

Rol del docent com a guia, orientador i 
facilitador. 

El professor/a transmet la informació als 
alumnes. 
 

El professor/a planteja un cas i els alumnes 
prenen la responsabilitat d’aprendre i 
interaccionar entre ells. 

Els alumnes tenen un rol  de receptors 
passius d’informació 
 

Els alumnes cerquen informació i interactuen, 
desenvolupen un rol actiu. 

Els alumnes treballen de forma individual 
 

Els alumnes treballen en equip 

Els alumnes busquen la “resposta correcta” 
per tal de tenir èxit en un examen. 

En l’ABP, els professors han d’evitar una 
“resposta correcta” i ajuden els alumnes a 
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formular preguntes, argumentar respostes, 
explorar alternatives i prendre decisions 
efectives. 

L’avaluació sol ser sobre els resultats i el 
professor/a n’és l’únic avaluador. 

Els alumnes avaluen el seu propi procés així 
com també ho fan els altres membres de 
l’equip. El professor/a ha d’avaluar una sèrie 
d’ítems en els que són tan importants el 
procés com els resultats. 

La comunicación per part del profesor/a sol 
ser unidireccional 
 

L’ABP promou el feedback bidireccional 
alumnes-professor. 

Figura 3: Diferencies entre l'ABP i l'aprenentatge tradicional. Font: Saénz Higueras [11] 

 

Una característica molt interessant pròpia de l’ABP és que la resolució de la tasca, cas o 
problema no és l’objectiu prioritari. Hi ha molts objectius que es poden perseguir en l’aplicació 
d’aquesta metodologia. Això ens permet treballar diferents competències educatives més enllà 
de les més característiques de la matèria, i també incloure elements de treball emocional, això 
vol dir destinats a desenvolupar els 5 factors claus del coaching emocional: autoconsciència, 
autocontrol, motivació , empatia i habilitats socials. 

El simple fet de treballar en grup també requerirà certes competències emocionals com veurem 
més endavant.  

Segons Grau [14] els ABP poden ser una eina per fomentar la motivació, això ho indica al dir 
que “Tot i que no és la seva finalitat principal, l'aprenentatge basat en problemes s'ha utilitzat 
per trobar una alternativa a situacions d'ensenyament caracteritzades per la desmotivació”. 

Per visualitzar la importància de treballar sobre activitats que permetin als alumnes deixar de 
ser receptors d’informació per passar a participar, recordem els coneguts resultats, comentats 
per De Juan Herrero [15], sobre percentatges de dades retingudes pels estudiants: 

 10% del que llegeixen 
 20% del que escolten 
 30% del que veuen 
 50% del que veuen i escolten 
 70% del que es diu i es discuteix 
 90% del que es diu i es fa  

Garcia [9] comenta que, segons Brunner, que la tasca del docent ha d’estar en relació amb el 
nivell de competència de l’alumne. Així a menor nivell de l’alumne més ajuda per part del 
professor o professora. A mesura que l’aprenent és més competent cal anar retirant les ajudes 
per part del docent. 

Considerant que, per una banda, quan es realitza una activitat pràctica és quan millor es 
retenen les dades i, per altra banda, que cal adaptar l’ajuda del docent segons l’alumne vagi 
incrementat la seva competència, trobem que l’ABP reuneix aquests requisits del procés 
d’ensenyament-aprenentatge. 

6.1 El disseny d’una activitat ABP 

Per treballar l’Aprenentatge Basat en Problemes a l’aula és fonamental un bon disseny del 
projecte o de l’activitat. En referència als aspectes que cal tenir en compte per dissenyar una 
activitat d’aquest tipus Morales y Landa [16] comenten que “no hi ha una recepta única en el 
disseny de l’ABP” però començar tenint ben definits els objectius d’aprenentatge, el temps, i els 
recursos disponibles. Per la seva part Saénz Higueras [11] enuncia un seguit de condicions que 
considera rellevants en el disseny d’un ABP, aquests són els següents: 
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 Buscar l’interès i la motivació de l’alumne. 
 L’activitat ha d’estar relacionada amb els continguts però també en situacions de la vida 

real. 
 Tenir en compte els coneixements previs i la zona de desenvolupament proper (ZDP). 
 Provocar que els alumnes prenguin decisions i hagin de justificar el que han fet. 
 Els alumnes, inicialment, han de plantejar que necessiten i una previsió de les fases de 

desenvolupament. 
 Ha d’haver-hi cooperació entre els membres del grup. 
 Cal afegir preguntes a la presentació del problema buscant motivar, discutir, 

reflexionar. 
 Ha de portar als alumnes a fer recerca d’informació i fomentar la discussió en el grup. 

 

6.2 Fases del procés en la metodologia d’ABP 

Saénz [11] exposa quatre fases en el desenvolupament d’una activitat de tipus ABP: 

 La presentació de l’activitat. 
 El treball en grups cooperatius. 
 La presentació dels resultats. 
 L’avaluació de l’activitat. 

6.2.1 La presentació de l’activitat 

Saénz [11] destaca la importància d’aquesta primera fase “perquè en ella rau la motivació, 
factor indispensable per la implicació de l’alumne/a, i per tant, per a l’èxit final de l’activitat”. En 
aquesta fase és quan es presenta el problema, els objectius, es proposen qüestions, es 
faciliten recursos, es comunica el temps disponible, com ha de ser la presentació de resultats i 
com s’avaluarà el projecte.  No és gens sobrer recordar en aquest moment que, com hem 
comentat anteriorment, el disseny d’una ABP permet variacions per tal d’adaptar-la a les 
característiques dels aprenents i l’entorn d’aprenentatge. Això és important perquè podem 
facilitar més o menys recursos, fer un guiatge més o menys explícit segons el nivell, no és el 
mateix plantejar un ABP en uns estudis universitaris que a l’ESO, i no serà el mateix fer-ho en 
un curs o un altre de l’ESO o batxillerat. Per altra banda també podem dissenyar variacions 
d’un ABP per fer atenció a la diversitat, fent les adaptacions o variacions que creguem 
convenients sense per això contradir en cap moment l’essència de la metodologia d’ABP.  

6.2.2 El treball en grups cooperatius 

Domingo [6] comenta que el treball cooperatiu és adient “en qualsevol disciplina acadèmica i en 
qualsevol segment de l’ensenyament, des de primària fins a doctorat” i destaca com, en el 
treball cooperatiu, els estudiants s’impliquen més “en el procés d’aprenentatge, en la matèria 
d’estudi i amb els seus companys”. Un aspecte important és que en explicar-se els continguts 
entre els alumnes “poden tenir més èxit que el professor” i que aprenen tant el que explica com 
el que escolta. Dos apunts més que fa Domingo [6] sobre l’aprenentatge cooperatiu, i que en la 
meva opinió són importantíssims és que “redueix el nivell d’abandonament dels estudis i que 
promou l’aprenentatge independent i autodirigit: la capacitat per aprendre de forma autònoma 
durant tota la vida és un dels requisits que amb més insistència s’assenyalen com essencials 
per tenir èxit en la ràpidament canviant societat del segle XXI”. 

Saénz [11] indica que “l’aprenentatge és una activitat social (Vigotsky) i es dóna més 
eficaçment quan l’alumne/a intercanvia ‘idees’ amb els seus iguals i quan tots cooperen o 
aporten quelcom per a la solució del problema”. El treball en equip ens ofereix també la 
possibilitat de treballar sobre aspectes socioemocionals que sorgeixen de les relacions 
interpersonals entre els membres de l’equip de treball. 

La feina que han de realitzar els alumnes es poden dividir en unes fases, els diferents autors 
varien lleugerament al enunciar aquestes fases. Saénz [11] coincideix amb Morales i Landa 
[16] en indicar les següents fases: 
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1. Llegir i analitzar el problema. 
2. Realitzar una pluja d’idees. 
3. Fer un llistat tot el que el grup coneix. 
4. Fer un llistat de tot el que es desconeix i cal conèixer (preguntes, hipòtesis,...). 
5. Plantejar les estratègies de resolució. 
6. Definició del problema. 
7. Obtenció d’informació 
8. Presentació de resultats 

Rosell [17] exposa 10 etapes en un projecte ABP com es pot apreciar en la figura 4: 

 

Figura 4 L'ABP i les seves etapes. Font: Rosell[17] 

 

Com podem apreciar les fases en un ABP comencen per lectura i l’exploració del problema. A 
partir d’aquí l’alumne/a reflexiona sobre el que sap i sobre el que no sap i necessita per assolir 
els objectius de l’activitat. Es defineix l’estratègia de treball i l’organització de la feina, se cerca 
informació i es va treballant. Finalment la presentació de resultats inclou la reflexió i l’activitat 
finalitza amb l’avaluació on podem incloure la coavaluació i l’autoavaluació. Dins l’apartat que 
estem tractant de treball en grups cooperatius tenen lloc les fases compreses de la 1 a la 9 de 
la figura 4. 
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6.2.3 La presentació dels resultats 

Quan el grup j ha realitzat el treball i ha arribat a la consecució dels objectius plantejats, cal que 
exposi a la resta de companys i companyes i al professor/a els resultats i la seva proposta. La 
presentació es pot fer de diverses maneres: una memòria, una presentació oral, un vídeo, un 
bloc, etc. A partir de l’experiència del pràcticum s’ha pogut apreciar que als adolescents els 
motiva exposar els seus treballs a altres nois i noies i a la resta de la comunitat educativa. 

La presentació dels treballs serveix també per discutir, debatre, reflexionar sobre aspectes 
treballats. 

6.2.4 L’avaluació de l’activitat   

El disseny de la rúbrica d’avaluació dependrà de cada docent. Tot i això cal destacar els 
següents punts, enunciats per Saénz [11] i que hem anat comentat, en referència a l’avaluació 
d’un ABP: 

 Els criteris d’avaluació han d’haver estat presentats prèviament als alumnes. 
 Avaluació per part del professor/a. 
 Coavaluació de l’alumnat. 
 Autoavaluació de l’alumne. 

En l’avaluació per part del professor/a, Saénz [11], a tall de suggeriment, indica la possibilitat 
de considerar els següents blocs dins l’avaluació: 

 Respecte al treball en grup. 
 Respecte al treball individual de l’alumne. 
 Respecte del problema 

Però el que resulta més interessant és que també es suggereix una autoavaluació per part del 
professor/a, en aquest sentit Saénz [11] descriu els següents ítems: 

 Vaig crear un ambient adequat i motivador?   
 Vaig fer que el problema interessés a l’alumnat?  
 Vaig aconseguir que els alumnes entenguessin el problema i el procés a seguir per tal 

de resoldre-ho?  
 Els vaig animar durant el procés?, (a utilitzar tasques –i treballar habilitats– de 

raonament com avaluar, resumir, comparar, sintetitzar...).  
 Em vaig assegurar que tots els membres del grup van treballar per un igual?  
 Vaig fer de guia però sense prendre el control?  
 Vaig aconseguir el clima ideal per a què els alumnes s’autoavaluïn i avaluïn els seus 

companys (coavaluació) amb imparcialitat i honestedat?  
 

L’autoavaluació per part del docent, em sembla molt interessant perquè implica interès a 
millorar constantment, facilita la innovació, valorar que ha servit i que cal modificar, permet a 
altres docents agafar l’experiència com a model per aportar coses diferents i prendre les que 
semblen útils, etc. 

Rosell [17] fa les següents indica que “l’avaluació permet al professor i a l’alumne treure 
conclusions del procés d’ensenyament-aprenentatge” i afegeix que l’avaluació “ha de ser 
continuada i suposar un seguiment del procés, per tant hem de fer: avaluació inicial, avaluació 
formativa i avaluació sumativa”. Rosell [17] exposa les característiques bàsiques de cada tipus 
d’avaluació: 

Avaluació inicial: 

 Ens permet determinar el grau de coneixements previs per part de l’alumne o del grup 
classe. 

 Les activitats poden ser autocorrectives, revisades pel professor o treballades com a 
debats de classe. 

 Els resultats ens permeten escollir estratègies de treball. 
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Avaluació formativa: 

 Serveix per veure, mitjançant diverses proves, com evoluciona el procés 
d’ensenyament aprenentatge. 

 Valorem els objectius de les unitats observant com avança el procés i quina constància 
queda (treballs, apunts, resums,...) 

 Ens permet modular el ritme de treball 

Avaluació sumativa: 

 Ens permet veure el resultat final i l’assoliment dels objectius fixats. 
 En finalitzar la unitat, el crèdit o l’etapa, s’ha de comparar amb el punt de partida i els 

objectius fixats. 

 

Respecte a l’avaluació de les competències educatives, Saénz [11] indica que “és molt difícil 
avaluar competències assolides”, una proposta per fer-ho la tenim en la figura 5. 

 

Figura 5: ABP i avaluació de competències. Font: Saénz[11] 

 

6.3 Dificultats en l’ABP 

Aquesta metodologia d’aprenentatge presenta també una sèrie de dificultats. Fem un recull de 
les principals: 

 Ritme més lent. 
 Alumnes que no els hi agrada treballar en equip o prefereixen treballar sols 
 Alumnes treballadors i alumnes sense interès en un mateix grup. 
 Avaluació més complexa. 
 Professor disposat, amb capacitat per facilitar i no tan sols explicar i, en molts casos, 

cal adaptar-se a una altra forma de fer. 
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7.Aprenentatge significatiu 

El model cognitiu és el marc de referència en el qual ubiquem l’aprenentatge significatiu. Sobre 
aquest model Castellví [8] indica que “no es pot parlar d’un model únic dins la psicologia 
cognitiva, sinó de diferents models que tenen com a element comú l’ esmentat estudi dels 
processos mentals”. No forma part dels objectius d’aquest treball aprofundir en el concepte i 
característiques de la psicologia cognitiva, citarem, però, alguns autors o escoles que, en opinió 
de Castellví [8], han sigut precedents rellevants de la psicologia cognitiva. En aquest sentit cal 
fer esment a La Gestalt (percepció i transformació d’allò rebut per la ment) , Piaget 
(organització interna d’esquemes i estructures), la cibernètica i Chomsky (processament de la 
informació en el llenguatge). Com a autors més significatius de la psicologia cognitiva 
considerem a Brunner i Ausubel, i a partir d’aquest darrer autor introduirem l’aprenentatge 
significatiu. Garcia [9] fa referència a Vigotsky i el desenvolupament dels processos psicològics 
superiors dins el paradigma cognitivista. 

Segons indica Castellví [8] Ausubel “fa una distinció d’una banda entre aprenentatge per 
descobriment i aprenentatge per recepció, i d’una altra banda entre aprenentatge per repetició i 
aprenentatge significatiu”. La figura 6 mostra el quadre que ens presenta Castellví [8]: 

 

Aprenentatge 
significatiu 

Classificació de les 
relacions entre els 
conceptes 
 
 

Ensenyament àudio-
tutelar ben dissenyat 

Investigació científica 
(música o 
arquitectura noves) 

Conferències o 
presentacions de la 
major part dels llibres 
de text 
 
 

Treball escolar al 
laboratori 

<<Investigació>> 
més rutinària o 
producció intel·lectual 

Aprenentatge per 
repetició 

Taules de multiplicar Aplicació de fórmules 
per resoldre 
problemes 
 
 

Solucions a 
trencaclosques per 
assaig i error 

Aprenentatge         
per recepció 

Aprenentatge per 
descobriment guiat 

Aprenentatge per 
descobriment 
autònom 

Figura 6. Distincions de l'aprenentatge segons Ausubel. Font Castellví[8] 

 

L’aprenentatge per recepció es caracteritza per la presentació del contingut en la seva forma 
final. L’alumne no fa cap descobriment sinó que interioritza el contingut, Castellví [8]. Però cal 
explicitar que l’aprenentatge per recepció pot ser significatiu, per tant, podem tenir 
aprenentatge significatiu per recepció o aprenentatge significatiu per descobriment. En 
l’aprenentatge per descobriment el contingut, el que s’ha d’aprendre, no ho facilita el docent 
sinó que l’aprenent ha de realitzar un procés de cerca. La metodologia de l’Aprenentatge Basat 
en Problemes s’ubica clarament en el que Ausubel va anomenar aprenentatge per 
descobriment. Castellví [8] indica que “des del punt de vista del procés psicològic, 
l’aprenentatge significatiu per descobriment és més complex que l’aprenentatge significatiu per 
recepció: comporta una etapa prèvia de resolució de problemes abans que sorgeixi i se 
n’interioritzi el significat”.  

Podem tenir aprenentatge per recepció o per descobriment que no sigui significatiu. És a dir, 
que en el cas que ens ocupa en aquest treball sobre l’ABP podria ser que l’aprenentatge, tot i 
estar centrat en una metodologia per descobriment no fos significatiu. Llavors quan podem dir 
que l’aprenentatge és significatiu? Castellví [8] ens facilita la resposta tot indicant que “un 
aprenentatge és significatiu quan la persona pot relacionar la tasca d’un nou aprenentatge, 
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d’una manera no arbitrària i substancial –no al peu de la lletra-, amb allò que l’alumne ja sap, i 
al mateix temps es posa en una actitud d’aprenentatge per procedir d’aquesta manera. És a dir, 
hi ha aprenentatge significatiu quan l’alumne fa un esforç per connectar les noves adquisicions 
amb les que ja tenia”. Per altra banda Garcia [9] indica que per aprendre cal que l’aprenentatge 
sigui significatiu i que això requereix els dos següents requisits: 

 L’alumne cal que trobi sentit en allò que ha d’aprendre, la qual cosa depèn de la 
motivació, les expectatives, l’autoconcepte,... 

 Els continguts siguin potencialment significatius, és a dir que tinguin significativitat 
lògica,  siguin clars, coherents i organitzats. 

De tot això es desprèn que perquè hi hagi aprenentatge significatiu trobem que fa falta d’una 
banda, per part de l’alumne, esforç , motivació i aspectes emocionals. Per una altra banda, per 
part del docent, calen uns continguts, unes tasques i uns materials que siguin també 
significatius.  

Resulta molt interessant la següent conclusió que comenta Castellví [8], en referència  a 
l’aprenentatge significatiu i implicació tant de l’alumne com del docent, així el citat autor indica 
que “constatem que per més que un material tingui potencial suficient perquè sigui après 
significativament, si la intenció de l’alumne és memoritzar arbitràriament i literal, tant el procés 
d’aprenentatge com els seus resultats seran mecànics i mancats de significat. De la mateixa 
manera, per més significativa que sigui l’actitud de l’alumne, si la tasca d’aprenentatge no és 
potencialment significativa, ni el procés ni el resultat de l’aprenentatge no seran significatius, la 
qual cos passa igualment si no és tampoc relacionable, intencionadament i substancial, amb la 
seva estructura cognoscitiva”. 

Podem concloure que l’ABP per si mateix no garanteix un aprenentatge significatiu. Cal 
desenvolupar unes tasques i uns materials que també siguin significatius. És important també 
treballar l’educació socioemocional, les actituds i la motivació per dotar de significativitat a 
l’aprenentatge. Finalment, l’aprenentatge significatiu, també dependrà de les característiques 
pròpies de cada alumne, de la seva estructura cognoscitiva, i això suposa el repte o la dificultat 
d’afrontar la diversitat. Una forma de treballar aquests elements és fent que el docent segueixi 
una metodologia i una filosofia de coaching.   
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8.Coaching i educació 

8.1 Què és coaching? 

Hem assistit durant els últims anys a un gran ressò de la paraula coaching. A la xarxa podem 
trobar infinitat de materials com articles, vídeos, cursos o anuncis de coachs emfatitzant la visió 
positiva, el canvi personal o, fins i tot, la no existència de límits. Cal ser crític i rigorós amb 
aquesta pràctica del coaching, però alhora, hem de saber valorar allò que ens pot aportar per la 
millora personal. El coaching pot resultar una eina de gran ajuda quan s’aplica a partir d’uns 
certs coneixements d’allò que podríem anomenar “humanologia”. És a dir, sobre els 
coneixements i/o l’experiència en magisteri, psicologia, pedagogia, sociologia, o altres 
disciplines similars és quan el coaching aporta una filosofia i unes eines que poden ajudar molt 
en l’educació de l’alumnat. Amb això el que es vol indicar és que per aplicar el coaching dins 
l’aula calen persones que coneguin les dinàmiques de classe, aspectes psicopedagògics, i que 
puguin apreciar del coaching què i com els pot servir. Això ens permet dotar d’un cert rigor 
aquells elements del coaching que seleccionem i és necessari davant la gran proliferació de 
suposats especialistes en aquesta matèria oferint fórmules màgiques. El treball de coach a 
l’aula, és un treball de facilitador que requereix temps, paciència, coneixements didàctics, 
pedagògics o psicològics i/o experiència docent.  

Si traduïm la paraula coach per entrenador ens sorgeix la següent pregunta, entrenador de 
què?  Inicialment estava dirigit al desenvolupament emocional, a superar creences limitants, 
pors, a desemmascarar excuses que ens posem per no afrontar determinades realitats,etc. 
Però, de fet,  han anat sorgint molts camps d’aplicació de coaching: esport, vendes, lideratge 
en organitzacions, coaching de parella, fins i tot podem trobar coaching de la fertilitat. Les grans 
especialitzacions del coaching, per dir-ho d’alguna manera, són el coaching de vida y el 
coaching executiu, dirigit el primer al desenvolupament emocional de la persona i el segon a 
l’entorn empresarial. Tot i que es diu que el coaching no és psicologia, des del meu punt de 
vista si ho és. Evidentment no es tracta de psicologia clínica ni fer psicoteràpia, però el context 
de la psicologia és molt més ample, compren l’estudi de la conducta humana i inclou un ampli 
ventall de tècniques. El que avui dia es coneix com coaching s’ubica completament dins l’àmbit 
d’estudi de la psicologia tot i que, des del meu punt de vista malauradament, no requereix la 
titulació en psicologia. 

Segons la International Coaching Federation, el coaching “consisteix en una relació 
professional continuada que ajuda a obtenir resultats extraordinaris en la vida, professió, 
empresa o negocis de les persones. Mitjançant el procés de coaching, el client aprofundeix en 
el seu coneixement, augmenta el seu rendiment i millora la seva qualitat de vida”.  

Albadalejo [18] defineix coaching com “una metodologia per la millora, basada en la 
comunicació” i afegeix que “en el coaching professional el coach o la coach és un expert en 
comunicació, coneix l’art de fer preguntes, qüestiona els pensaments dels clients que en un 
passat no han servit per donar bons resultats”. Apareix un dels conceptes claus en els 
processos de coaching: la pregunta. En definitiva es tracta de saber realitzar les preguntes 
adequades per produir reflexió. El plantejament de preguntes ha de portar cap a l’obtenció de 
coneixement, però aquest coneixement el va trobant el coachee (o client), en el cas de l’àmbit 
educatiu l’alumne. Es tracta doncs d’una metodologia no directiva però que requereix un rol 
actiu tant per part del docent com de l’alumne en l’àmbit educatiu. Whitworth [19] parla de 
coaching co-actiu,  ja que “implica la participació activa i col·laborativa tant del coach com del 
client”. Efectivament, tal com indicàvem, si volem treballar amb metodologia de coaching a 
l’aula cal un estat actiu tant del docent com de l’alumne. En aquest sentit no és gens sobrer 
remarcar que és indispensable la participació de l’alumne, no es pot fer coaching a algú que no 
vol, per tant tot comença per la motivació. 

8.2 El coaching en l’àmbit educatiu 

Whitworth [19] indica que el coaching és “un estil de comunicació en expansió adoptat per 
líders d’organitzacions, professors, assessors, pares i altres grups de persones”. Certament es 
va aplicant en diversos àmbits, entre d’altres en l’àmbit educatiu que és el que ens interessa. A 
continuació veurem el que implica aplicar el coaching per part del docent. Probablement els 
professionals que tinguin més opcions i coneixements per fer-ho siguin aquells que es 
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dediquen a l’assessorament psicopedagògic en els centres educatius, però no és l’objecte 
d’aquest treball analitzar la tasca dels membres d’ equips psicopedagògics sinó com el docent 
pot aplicar aquestes eines de treball emocional amb els alumnes. 

En el cas que ens ocupa, coaching i educació, ens referirem al coaching com a procés 
d’acompanyament, que és una altra definició molt estesa. El procés d’acompanyament ve a 
indicar que l’alumne és la persona protagonista i que el rol del docent hi és present de forma 
activa però no és l’actor principal. Aquesta visió, pròpia del coaching, presenta coincidències 
amb la que presenta l’aprenentatge basat en problemes on el professor o la professora 
adquireix un rol de facilitador i orientador, defugint del paper clàssic més directiu. Quan diem 
que l’alumne passa a ocupar el lloc protagonista de l’aprenentatge, des d’una visió de coaching 
implica que el docent ha de ser conscient del fet que treballa per un altre, que no dissenya 
activitats en funció d’ allò que li agrada al docent sinó pensant en allò que més ajudarà als 
alumnes en el seu desenvolupament i formació. En aquest sentit hi ha una característica que 
esdevé clau per ser un bon docent, la humilitat. Igual que un coach no hauria de pensar que el 
seu coachee

1
 aconseguirà uns objectius perquè la persona que fa de coach és brillant sinó, 

perquè el coachee té capacitats per superar obstacles i assolir objectius, d’ igual forma el 
docent ha de confiar en les capacitats de l’alumnat.    

El docent com a coach implica els següents aspectes: 

 Rol del docent com a facilitador i l’alumne com a protagonista 
 Implica la “mirada interessada” 
 Dirigit a la intel·ligència emocional 
 No jutjar 
 Sempre hi ha algun aspecte positiu, sempre es pot fer alguna cosa. 

El treball de coaching no és una tasca de resultats immediats. Requereix per part del docent de 
paciència, constància, humilitat, dedicació i reconeixement de l’alumne, això implica saber 
escoltar. Per tant, per a poder aplicar la filosofia i metodologia pròpia dels processos de 
coaching, el docent ha de tenir, o desenvolupar, aquestes habilitats.  

En un procés de coaching hi ha tres pilars bàsics: la presa de consciència, la responsabilitat i la 
confiança. 

El primer pas per aplicar la visió del coaching en les aules és ser conscient de què 
comuniquem i com comuniquem i també del que els alumnes ens comuniquen. Si un docent 
sent certa animadversió, o alguna mena de rebuig, cap a un determinat alumne és molt 
probable que això s’expressi d’alguna manera especialment mitjançant el llenguatge no verbal. 
Casado [20] comenta alguns estudis per indicar que “els professors expliciten baixes 
expectatives a determinats alumnes: amb menor nombre d’interaccions, seient a major 
distància d’ells, mirant menys als ulls, assentint menys amb el cap, menys somriures, esperant 
menys temps la seva resposta, proporcionant-la ells mateixos, amb premis inapropiats, criticant 
més que als altres pel seu fracàs, alabant menys els seus èxits, etc.”. Aquesta comunicació 
d’expectatives portarà a què l’alumne acabi tenint aquest comportament o rendiment baix que 
el professor està esperant, complint així amb el conegut “efecte Pigmalió”. 

Per altra banda també cal detectar allò que ens estan comunicant els alumnes. La forma de 
comunicar-se dels alumnes, el seu llenguatge, maneres, seran pròpies dels adolescents, amb 
les diferències entre alumnes i entre contextos que també cal tenir en compte. Però darrere 
d’aquestes formes, paraules, conductes hi ha un missatge, allò que ens estan comunicant. No 
ens podem quedar amb les formes, cal intentar veure què hi ha al darrere. En aquest punt és 
molt important que el docent no es deixi endur pel que podríem anomenar l’emoció de la 
situació. Per exemple davant la verbalització negativa d’un alumne sobre l’activitat que s’està 
fent al taller el docent no ha d’entrar a discutir o reganyar per l’opinió, una altra cosa és corregir 
les formes si han estat irrespectuoses. El docent s’hauria de fixar en la intensitat emocional, és 
a dir, les paraules emprades, el to i el volum de veu, les gesticulacions, l’expressió, etc. Cal 
parlar amb l’alumne, veure què és el que li genera aquesta sensació negativa. Potser no li surt 
bé una tasca, potser el noi o la noia que li agrada l’ha rebutjat aquell dia o potser ha discutit 

                                                             
1
 Coachee: nom que rep el client en un procés de coaching 
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amb el seu pare o la seva mare aquell matí abans d’anar a l’escola. Aquí sorgeix un altre 
aspecte molt important, la teoria de l’atribució. Aquesta teoria diu que les persones tenim la 
tendència de determinar com és una persona per la seva conducta sense tenir en compte la 
situació. Un context determinat, una situació viscuda recentment, ens fan actuar de formes 
diferents. La majoria de persones no ens comportem igual a la feina que amb els amics,o amb 
la parella o en una reunió familiar. Els alumnes també poden tenir comportaments diferents, en 
funció de l’assignatura, de l’activitat, del professor o professora, de la situació familiar o d’altres 
situacions afectives, per exemple. Per tant ser conscient d’allò que comuniquem i allò que ens 
comuniquen és força important, i a continuació no jutjar sinó escoltar per poder educar. Aquest 
escoltar implica el reconeixement de l’altre. Albadalejo [18] comenta que “fer coaching a algú 
requereix una actitud de suport, de sensibilitat cap al talent i la capacitat de l’altre”. 

Casado [20] indica que transmetent missatges positius tant de forma verbal com no verbal 
s’obtenen els següents resultats: 

1. Unificar la informació, no enviar missatges contradictoris. 
2. L’alumne rep estímuls motivacionals reals. 
3. Estimular l’autoconcepte positiu de l’alumne. 
4. L’alumne percep el professor com emissor d’opinions unitàries i coherents, un model a 

imitar . 

Quan es transmeten missatges positius als alumnes aquests han de ser reals. Cal evitar caure 
en l’alabança inventada simplement per voler dir coses positives. Quan es realitza un comentari 
cal indicar en què es fonamenta, per exemple “has fet un bon treball, està molt ben estructurat, 
has posat gràfics que ajuden a la comprensió,...”. Segons Casado [20] “indicar el progrés 
senyalant en què es recolza l’elogi (l’evidència objectiva en la qual es recolza l’afirmació) 
constitueix una recompensa social al seu esforç i té un efecte positiu sobre la seva motivació 
intrínseca”. 

Casado [20] comenta com alguns autors destaquen que una comunicació descriptiva és més 
adient perquè l’alumne es reforci a si mateix. En la figura 7 podem veure alguns exemples: 

En lloc d’avaluar 
 

...descriure 

Alumne: Ja he acabat. 
Docent: Bon noi 
 
 
Pensament de l’alumne: “No tant bo. Li he 
donat un cop al meu company sota la taula”  

Alumne: Ja he acabat 
Docent: T’has concentrat en el treball i no has 
parat fins al final 
 
Pensament de l’alumne: “Sóc un bon 
treballador” 
 

Alumne: està bé el meu gràfic? 
Docent: Correcte. Molt bé. 
 
 
 
Pensament de l’alumne: “Serà veritat això que 
m’ha dit? 

Alumne: està bé el meu gràfic? 
Docent: Has inclòs totes les dades, les has 
unit amb una línia recta i tot està ben 
presentat. 
 
Pensament de l’alumne: “Sóc capaç de 
confeccionar un bon gràfic” 
 

Alumne: Com ho fet , entrenador? 
Docent: Fantàstic. Ets un bon corredor. 
 
 
Pensament de l’alumne: “A qui vol enganyar? 
Molts companys són més ràpids”. 

Alumne: Com ho fet , entrenador? 
Docent: Ho has fet en menys de 6 minuts. És 
el teu millor temps, de moment. 
 
Pensament alumne: “Ho faré més ràpid un 
altre cop” 
 

Figura 7. Avaluacions i descripcions a l'aula. Font Casado[20] 
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8.2.1 L’establiment del vincle 

La relació que s’estableix, implica aspectes afectius, i serà de cabdal importància pel procés 
d’aprenentatge. No es pot esperar crear vincles positius amb l’alumnat de forma automàtica.  

El primer que cal fer per generar un vincle positiu és ser conscient que l’alumne és el 
protagonista i que com a docents, estem per ajudar als alumnes. Això implica una certa 
humilitat, i es transmet. L’absència de prepotència és un primer pas per establir relacions 
positives. La humilitat també facilita l’empatia i el saber escoltar, per tant captem el missatge 
més enllà d’una paraula, un gest o el to de veu. Estarem en disposició de fer preguntes que 
generin reflexió i que permetin a l’altre explicar el que sent o el que li passa. Tenint empatia, 
també captarem com se sent l’altre i el podrem acompanyar. A partir d’aquí es crea un vincle 
que, progressivament, serà de més confiança i és des d’aquest lloc des d’on podem treballar 
amb l’alumnat d’una forma menys superficial i més autèntica. 

Com hem vist, el professorat ha d’aprendre a conèixer i gestionar les seves emocions, a ser 
humil, a connectar amb els sentiments dels altres i a saber escoltar. Si no, serà molt difícil 
genera aquests vincles de qualitat amb l’alumnat.  

 

8.3 Perills del coach 

Hi ha una sèrie d’elements que cal vigilar quan volem fer un rol de coach, ja que, de produir-se, 
faran inútil el procés en què estiguem treballant, aquests factors són els següents: 

 Estar pendent d’altres coses 

 Ego del docent 

 Centrar-se en el problema en lloc de fer-ho en la persona 

 Prepotència “jo et salvaré”, falta d’humilitat 

 Transferència i contratransferència: projectar les nostres vivències pròpies 

 Por a tocar determinats temes 

El docent ha d’estar pendent de l’alumne, no pot estar distret, per poder escoltar de forma 
activa s’ha d’estar present en l’aquí i en l’ara, atent a l’alumne. L’ ego en els processos de 
coaching és bastant habitual, donat que la persona que acudeix amb alguna problemàtica dóna 
automàticament el “poder” al coach, i és temptador de creure que un té la solució o que és 
millor perquè sap alguna cosa que l’altre no sap, per això cal la humilitat de què hem parlat 
anteriorment i tornar el “poder” en aquest cas a l’alumne, ell és el protagonista i té capacitat, el 
docent és l’orientador que està al seu servei.   

Com es pot anar deduint per poder fer un rol de coach cal treballar-se també a un mateix. De 
fet hi ha moltes similituds amb la tasca docent. Un bon professor o una bona professora de ben 
segur tindran humilitat, interès pels seus alumnes, empatia, intel·ligència emocional per saber 
mantenir la distància amb el seu rol docent i no prendre’s a escala personal determinats fets, 
etc. Aquesta similitud entre docent i coach la recull Albaladejo [] quan parla de com en el 
coaching cal moure els fils emocionals per ajudar a la persona a millorar, tot indicant que “és el 
que fa un bon mestre o una bona mestra per tal que els seus alumnes aprenguin. Un coach o 
una coach veu a la persona a qui recolze amb tots els seus recursos i qualitats, confia en ella i 
l’anima com fan els professors i professores eficaços”. 
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9.Les competències emocionals 

Durant la infància i la joventut és el moment més adient per desenvolupar les bases de la 
intel·ligència emocional. Segons Goleman [21] les lliçons emocionals que aprenem durant la 
nostra infantesa modelen els circuits neuronals fent-nos més aptes -o més ineptes- en la gestió 
dels principis que governen la intel·ligència emocional”.   

El GROP (Grup de Recerca en Orientació Psicopedagògica de la Universitat de Barcelona) 
esmenta les següents competències emocionals: 

1. Consciència emocional 

2. Regulació emocional 

3. Autonomia emocional 

4. Habilitats socio-emocionals 

5. Habilitats per a la vida i el benestar 

La consciència emocional “consisteix a conèixer les pròpies emocions i les emocions dels 

altres” Bisquerra [22]. Per desenvolupar aquesta competència cal observar, tant llenguatge 

verbal com no verbal, posar nom a les emocions detectades i preguntar-se perquè sento això. 

Quant més ens preguntem “perquè sento això” més anem aprofundint fins a trobar la raó. 

La regulació emocional “significa donar una resposta apropiada a les emocions que 
experimentem” Bisquerrra [5]. Per tant no només prenem consciència de les nostres emocions 
sinó que aprenem a tenir una conducta adequada. El mateix autor indica que cal no confondre 
“regulació emocional amb repressió”. Certament no es tracta de contenir una reacció intensa, ja 
sigui d’agressivitat o de desolació, sinó d’elaborar una resposta adient, a partir de la 
consciència de l’emoció, de perquè ens sentim així i afrontant aquesta raó. En aquest procés 
l’actitud de coaching de no jutjar és d’una gran importància, ja que el fet de no buscar culpables 
facilita que flueixin els sentiments de forma més fluida. 
 
Bisquerra [22] indica que la competència d’autonomia emocional “és la capacitat de no veure’s 
seriosament afectat pels estímuls de l’entorn. Es tracta de tenir sensibilitat amb invulnerabilitat”. 
En aquesta competència emocional juga un paper clau l’autoestima. Com indica “l’autonomia 
emocional és un equilibri entre la dependència emocional i la desvinculació”. 
 
Les habilitats socioemocionals “constitueixen un conjunt de competències que faciliten les 
relacions interpersonals. Les relacions socials estan entreteixides d’emocions.(...) Aquestes 
competències socials predisposen a la constitució d’un clima social favorable al treball en grup 
productiu i satisfactori”. Bisquerra [22]. Si en la competència anterior destacàvem la importància 
de l’autoestima, en aquesta és la empatia la habilitat més important. 
 
Les habilitats per a la vida i el benestar “són un conjunt d’habilitats, actituds i valors que 
promouen la construcció del benestar personal i social. El benestar emocional és el més 
semblant a la felicitat, entesa com l’experiència d’emocions positives”, Bisquerra [22].  

Per assolir aquestes competències emocionals cal treballar en el seu desenvolupament, és en 
aquest sentit quan l’ introducció del coaching en l’educació secundària pot resultar de vital 
importància i ofereix les eines necessàries per poder treballar aquestes competències. 
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10.Intel·ligència emocional 

Aquestes competències emocionals són elements clau del que s’ha anomenat intel·ligència 
emocional. Aquest concepte que va tenir un ampli ressò, especialment a partir de la publicació 
del famós llibre de Daniel Goleman amb aquest mateix nom, intel·ligència emocional. Com 
indica Font [23], hi ha estudis que mostren com en contextos escolars “que baixos nivells de IE 
estan relacionats amb dèficits notables en nivells de benestar, menor adaptació psicològica, 
menor qualitat i quantitat en les relacions interpersonals dins i fora de l’aula, i un major consum 
de substàncies addictives”. Per altra banda trobem que “alts nivells d’intel·ligència emocional en 
els alumnes es relacionen amb menors nivells de bornout i també amb una menor percepció 
d’estrès i unes puntuacions més elevades dels constructes relacionats amb l’engagement 
(vigor, dedicació i absorció)”, Font [23].  

Goleman [21] considera que “l’alfabetització emocional estén les obligacions de l’escola” i que 
cal “aprofitar els moments que es presenten dins i fora de l’aula per tal que els alumnes 
transformin moments de crisi personal en lliçons de competència emocional” i destaca la 
importància d’una acció conjunta entre l’escola i la família. 
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11.Aplicació a l’escola 

Es tracta d’una escola concertada de Barcelona. L’assignatura és Tecnologia i el nivell 3er 
ESO. Per aquesta assignatura el departament corresponent presenta la distribució d’unitats 
didàctiques, durant el curs 2013/2014, que ens mostra la figura 8: 

 Unitat didàctica 
 

Trimestre Hores totals 

1 El projecte tècnic 
 

1r 10 

2 Màquines simples 
 

1r 12 

3 Mecanismes 
 

1r 12 

4 Màquines tèrmiques 
 

2n 12 

5 Energies 
 

2n 13 

6 Telecomunicacions 
 

2n 12 

7 Seguretat a Internet i la Web 2.0 
 

3r 13 

8 Correu electrònic 
 

3r 6 

9 Comerç electrònic 
 

3r 6 

Figura 8. Contingut de la programació del curs 2013-14 

11.1 Introducció de propostes per millorar la motivació: 

Consideracions generals durant el curs: 

1. Abans d’iniciar la classe, el professor/a ha de sentir-se bé, amb ganes, mentalitzar-se. 

Ha de creure’s que l’apassiona el que va a explicar. La motivació comença pel docent. 

2. Amb la salutació de  “bon dia”, preguntem també “com esteu” en general. Qualsevol 

comentari negatiu cal preguntar una mica més, si és algun tema sensible o important 

caldrà deixar-ho per després de la classe i no aprofundir en aquest moment, però ser 

conscient que hi és. 

3. Valorarem les següents actituds: respectar als companys/es i al professor/a, respectar 

el material, fe un ús correcte del material i considerar l’estalvi, valorar el reciclatge, 

conducta adequada (seguretat, neteja, to de veu,...). 

4. Els nois i noies de 3er d’ESO tenen una edat de 14-15 anys, potser algun any més en 

cas de ser repetidors/es. En aquesta edat el cervell encara no s’ha desenvolupat 

completament. Especialment cal ser conscients, que la part prefrontal del cervell que 

s’encarrega del control d’impulsos, judicis i de la presa de decisions és la que finalitza 

el seu desenvolupament més tard, cap als 18 anys.  

5. Intentar presentar cada tema amb algun recurs que pugui captar l’atenció, sorprendre o 

generar curiositat. 

A continuació es mostren els continguts de les diferents unitats didàctiques, fins a la unitat 
didàctica nº7 donat que de les dues últimes ja no vaig participar, junt amb la proposta de millora 
de la motivació. 

Finalment s’explica l’aplicació a una unitat didàctica en concret. 
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UNITAT 1 
El projecte 
tècnic 

Contingut Introducció elements de millora 

1 El procés tecnològic 
 

 
Activitat al taller: els alumnes podran escollir 
l’objecte que volen construir, que tingui una 
finalitat pràctica. Introduïm així el fet que 
puguin escollir. També han de decidir els 
materials que faran servir, es facilita la 
creativitat i s’incideix en què també es 
valorarà l’aspecte estètic. 

2 El projecte tècnic 
 

2.1 La memòria tècnica 
 

2.2 Els plànols 
 

2.3 El sistema dièdric 
 

2.4 El plec de condicions 
 

2.5 El pressupost 
 

Figura 9. Unitat1: El projecte tècnic 

UNITAT 2 
Màquines 
simples 

Contingut Introducció elements de millora 

1 Parts que formen una màquina 
 

 
Introducció del tema a partir de les 
motivacions personals:  

 Què t’agrada? 
 Quines eines , màquines ha creat 

l’ésser humà en relació a allò que 
t’agrada? 

 
 

2 El tipus de moviments 
 

3 Força, treball, potència i el 
rendiment de les màquines 

 

4 Les màquines simples i les 
complexes 

 

5 El pla inclinat 
 

6 La palanca 
 

7 Cargols i femelles 
 

8 Politja i polispast 
 

Figura 9. Unitat2: Màquines simples 
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UNITAT 3 
Mecanismes 

Contingut Introducció d’elements de millora 

1 Sistemes de transmissió del 
moviment circular. 

 

Comencem plantejant un enigma, 
en aquest cas s’ha escollit l’enigma 
“de les dues portes·. Comencem 
així el tema de forma diferent, 
plantejant una activitat per pensar, 
que els atrau i a partir d’aquí 
introduïm els mecanismes i jocs 
sobre els mateixos. 
 
Introduirem “jocs” de mecanismes. 
Un recurs d’exemple o que ens pot 
servir el tenim en 
http://www.xtec.cat/~ccapell/engra
natges/ 

 
 

1.2 Politges i corretges. 

 

1.3 Transmissió amb cadena. 
 

1.4 Engranatges 
 

1.5 Tren d’engranatges 
 

2 Transformació del moviment circular 
en rectilini 

 

2.1 Pinyó-cremallera 
 

2.2 Cargol-femella 
 

3 Transformació del moviment 
 

3.1 Pinyó-cremallera 
 

3.2 Lleva i excèntrica 
 

3.3 Cargol-femella 
 

3.4 Biela-manovella 
 

Figura 10. Unitat 3: Mecanismes 

Enigma: Les dues portes 

Hi ha diferents versions d’aquest enigma, presentem aquí la versió “del presoner” que es pot 
trobar en:  

http://apliense.xtec.cat/prestatgeria/c5000778_2353/llibre/index.php?section=10&page=57 

Enigma: 

Un presoner està tancat en una cel·la que té dues portes: una condueix a la mort i l'altra 
a la llibertat. Cada porta està custodiada per un vigilant, i el presoner sap que un d'ells 
sempre diu la veritat, i l'altre sempre menteix.  
 
Per triar la porta per la qual passarà tan sols pot fer una pregunta a un dels 
vigilants. Quina pregunta ha de fer? 

 

 

 

 

 

http://www.xtec.cat/~ccapell/engranatges/
http://www.xtec.cat/~ccapell/engranatges/
http://apliense.xtec.cat/prestatgeria/c5000778_2353/llibre/index.php?section=10&page=57


ABP i coaching: Estratègies de millora de la motivació –i les actituds- amb alumnes de 3er d’ESO                               28 

 

UNITAT 4 
Màquines 
tèrmiques 

Contingut Introducció elements de millora 

1 El motors al llarg de la historia 
 

Introduïm el tema buscant situacions del 
món real i que siguin atractives. Plantegem 
tres vídeos, o fragments de vídeo, una 
cursa de fórmula 1, el vaixell de vapor i 
helicòpters de rescat, aquest últim ens 
permet mostrar l’aplicació humana i 

solidaria que pot tenir la tecnologia. 
 
 
 

2 Tipus de motors 
 

3 La llei de la termodinàmica 
 

4 Els motors tèrmics 
 

5 Els motors tèrmics de combustió 
externa 
 

5.1 La màquina de vapor 
 

5.2 La turbina de vapor 
 

6 Els motors tèrmics de combustió 
interna 
 

6.1 El motor de quatre temps: la  
gasolina i el diesel 
 

6.2 El motor de dos temps 
 

6.3 El motor a reacció 
 

Figura 11. Unitat 4: Màquines tèrmiques 
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UNITAT 5 
Energies 

Contingut Introducció elements de millora 

1 Definició d’energia i les unitats de 
mesura 

 

En aquesta unitat didàctica s’inclou una 
activitat per grups, on cada grup treballa 
sobre un tipus d’energia. 
 
Incorporarem: treball de tipus puzle, 
presentacions i debat. Ho farem de la 
següent manera. Formem grups de treball, 
cada grup treballa sobre un tipus d’energia i 
han de preparar una presentació per 
explicar-la. Formem nous grups amb un 
alumne de cada un dels grups 
“especialistes”. Cada alumne explica als 
companys l’energia que ha treballat. 
Passem un qüestionari o examen. Finalment 
es fan les presentacions.   
 
Sobre l’estalvi energètic i els diferents tipus 
d’energies fem una activitat de debat. 
 
Evitem fer tot classes teòriques, els alumnes 
s’expliquen entre ells, treballem actituds i 
pensament crític sobre l’energia, el medi 
ambient. I està relacionat amb la realitat del 
dia a dia. 

2 Tipus d’energia i la termodinàmica 
 

3 Classificació de les fonts 
d’energia 

 

4 Generació, transport, i distribució 
de l’energia elèctrica 

 

5 Energia tèrmica de combustió 
 

6 Energia nuclear 
 

7 Energia hidroelèctrica 
 

8 Energia solar 
 

9 Energia eòlica 
 

10 Energia de la biomassa 
 

11 Energia mareomotriu 
 

12 Energia geotèrmica 
 
 

13 Perspectives de futur 
 

Figura 12. Unitat 5: Energies 

UNITAT 6 
Telecomunicacions 

Contingut Introducció elements de millora 

1 Les telecomunicacions 
 

Reflexió-Debat: ús i abús en les 
comunicacions. En aquest tipus 
d’activitat treballem l’argumentació, 
respecte a les opinions dels altres, 
expressió oral,... 
 
Portar material a l’aula: quan s’explica 
cablejat es poden portar cables (RJ45, 
antenes,...) 
 
En aquesta unitat didàctica hi ha una 
activitat al taller: cal estar atent a 
comentaris “jo no ho puc fer”, “no hem 
surt, suspendré”, o similars.  

2 Els canals de comunicació 
 

3 Guiats 
 

4 No guiats 
 

5 Sistemes de codificació de la 
informació: Sistema analògic i 

sistema digital 
 

6 La xarxa de telefonia fixa, 
mòbil i per Internet. 

 

7 Les xarxes d’ordinadors. 
 

8 Connexions dins d’una xarxa 
 

9 Internet: com funciona 

10 La fractura digital 
Figura 13. Unitat 6: Telecomunicacions 
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UNITAT 7 
Segureta a 
Internet i 
la web 2.0 

Contingut Introducció elements de millora 

1 Les pàgines web 
 

1. Presentació creativa buscant crear 
sorpresa 

2. Treball a l’aula d’informàtica, veient 
a l’ordinador el que s’explica. 

3. Activitat/joc criptografia  
4. Obra teatral i reflexió-debat. 
5. ABP: creació d’un lloc web 
 
*S’exposa amb detall a continuació. 

2 La web 2.0  
 

3 Seguretat en Internet 
 

4 Noms d’usuari i claus 
 

5 Pirateria informàtica 
 

6 Els virus 
 

7 Firewalls i antivirus 
 

8 Cloud Computing 
 

9 El futur: la web 3.0 
 

Figura 14. Unitat 7: Seguretat a Internet i la web 2.0 

 

11.2 Aplicació a una unitat didàctica 

11.2.1 Introducció: definició de l’entorn de treball. 

La unitat didàctica on es desenvolupa el projecte és el mòdul7: Seguretat a Internet i la Web 
2.0. 

Per desenvolupar aquesta unitat didàctica hi ha certs aspectes que s’havien de complir per 
demanda expressa del professor de l’assignatura. Així, calia desenvolupar la unitat a l’aula 
d’informàtica, i calia treballar eines de Google, com el Google Sites.  

Tots els alumnes de 3er d’ESO  tenen un compte gmail associat a l’escola. El departament d’ 
Informàtica i Tecnologia va decidir, en el seu moment,  treballar amb eines de Google Drive. 

La unitat didàctica s’inicia amb l’explicació dels perills d’Internet i l’evolució de la web. Aquest 
tema consta de classes expositives i d’una activitat de reflexió a partir de la visualització d’una 
obra de teatre per treballar aspectes socioemocionals. 

La segona part de la unitat didàctica és un ABP consisteix en el disseny d’un lloc web amb 
l’eina Google Sites. 

 

11.2.2 Primera part: Els perills d’Internet i la web 2.0  

El tema que tractem en aquesta primera part de la unitat didàctica és els perills d’Internet. Hi ha 
anys en què els Mossos d’Esquadra imparteixen conferències sobre aquest tema als alumnes, 
però aquest curs no ha estat així.  

Aquest tema consta d’una primera part d’exposició teòrica i posteriorment d’una activitat teatral 
sobre una situació de risc en les xarxes socials. 

En l’exposició de contingut s’ha volgut introduir el tema de forma diferent de com es sol fer en 
aquesta assignatura, intentant captar l’atenció inicial i generar curiositat. Així ho recomana 
l’expert en neuroeducació Francisco Mora [2] al indicar que “t’han de mirar amb els ulls molt 
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oberts. Encara que t’hagis d’emportar una girafa a la classe, però es tracta de què diguin 
‘Ohhh’”. Per altra banda es vol dotar d’un component humanístic a l’assignatura de tecnologia. 
Per fer-ho incorporem elements de caire afectiu, creatiu i ètic. La necessitat d’incloure aquests 
aspectes en l’assignatura de tecnologia l’exposa molt bé Domingo [6] al dir que “Només ens 
cal, entre tots, donar una mica d’impuls a activitats sovintejades que entrebanquin l’estudiant en 
situacions la solució de les quals passin per l’aplicació de l’ètica, basada en valors que orientin 
actituds que responguin a una sensibilitat humanística en l’exercici d’una professió de 
naturalesa completament tècnica que, ja no pot esperar ni un minut més a incorporar la 
component humana a un futur immediat que ens compromet a tots des de l’aportació que 
cadascun hi fem. I el treball cooperatiu és un vehicle amb un enorme potencial per entrenar-hi 
els futurs enginyers”. 
A continuació es presenten els quadres amb la planificació de la unitat didàctica i posteriorment 
s’exposa el seu desenvolupament, en primer lloc la introducció i el treball de continguts i socio-
emocional sobre els perills d’Internet, i posteriorment, l’ABP sobre la creació d’un lloc web. 
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GRUP CLASSE DURADA PERIODE CURS ESCOLAR PROFESSOR 

              3rt (ESO)                  13h 3er Trimestre 2013/14 Sergi Martínez Millet 

MATERIES TÍTOL 

                                      Tecnologia 
 

Seguretat a Internet i a la web 2.0 
 

OBJECTIUS D’APRENENTATGE COMPETÈNCIES BÀSIQUES CRITERIS D’AVALUACIÓ 

Identificar els elements bàsics que incorpora una pàgina 
web. 
 

Tractament de la informació i competència digital. 
 

-Explica que les pàgines web estan 
fetes amb html. 
-Explica el què és un hipertext. 
-Explica que és un navegador i cita 
tres o mes exemples. 

Aplicar les opcions dels cercadors per fer una cerca 
avançada. 
 

Tractament de la informació i competència digital. 
 

-Fa cerques per frases, excloent 
mots i aplicant restriccions. 

Definir criptografia amb paraules pròpies. 
 

Tractament de la informació i competència digital. 
 

-Explica que es tracta d’ocultar 
informació fent ús d’una clau. 

Crear contrasenyes segures i explicar com fer un ús 
adequat. 
 

Tractament de la informació i competència digital. 
Competència d’autonomia i iniciativa personal. 
 

-Crear una contrasenya amb 
minúscules, majúscules, números i 
altres caràcters. Explica mesures 
de seguretat. 

Tenir una actitud crítica enfront les xarxes socials, la 
informació que es comparteix i qui té accés. 
 

Competència comunicativa lingüística i audiovisual. 
Competència d’autonomia i iniciativa personal. 
Competència social i ciutadana. 
 

Exposa els principals perills que hi 
ha a la web i els consells bàsics per 
preservar la intimitat a les xarxes 
socials. 

Aplicar les diferents opcions de configuració del correu 
web. 
  

Tractament de la informació i competència digital. Activitat amb instruccions per 
configurar el gmail que cada 
alumne té.  

Crear una pàgina web mitjançant eines d’ajut. 
 

Tractament de la informació i competència digital. 
Competència artística i cultural. 
 

Projecte, en grups de tres alumnes, 
de desenvolupament d’una pàgina 
web, de temàtica lliure, fent ús de 
Google Sites. 

Comunicar i publicar els seus treballs. Competència comunicativa lingüística i audiovisual. 
Tractament de la informació i competència digital. 

Realitza  una exposició oral 
presentant el seu treball. 

Figura 15. Programació unitat didàctica “Seguretat a Internet i la web 2.0”
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Descripció activitat Materials/Recursos Organització Atenció a la diversitat Temps 

Presentació. 

Breu exposició aspectes afectius, 
creatius, de coeducació de la 
tecnologia. 

Exposició teòrica. Visualització i 
aplicació en els ordinadors dels 
elements que es descriuen 
(elements web, cercadors, 
navegadors). 

Activitat de criptografia la clau de 
Cèsar. 

Visualització vídeo. 

Projector.  

Material propi: PowerPoint (aspectes 
afectius de la tecnologia). 

Ordinadors 

 

Material propi: activitat La clau de Juli 
Cèsar. Mostra d’una Signatura digital. 

Vídeo: 
http://www.commoncraft.com/video/se
cure-passwords 

Aula d’informàtica. 

Grup classe. Treball individual. 

*No ha estat necessari la 
creació de contingut per 
atendre la diversitat, seguint 
indicacions del professor. 

1h 

Exposició teòrica. 

Activitats d’Enigmes. 

Material propi, PowerPoint (enigmes i 
repàs), Ús de ThingLink 
(https://www.thinglink.com/) 

Vídeos: 
http://www.commoncraft.com/video/phi
shing-scams. 

http://www.youtube.com/watch?v=mR5
D2rAbH98 

http://www.youtube.com/watch?v=mR5
D2rAbH98 

 

Aula d’informàtica. 

Grup classe.  

 1h 

Figura 16. Recursos unitat didàctica “Seguretat a Internet i la web 2.0”

http://www.commoncraft.com/video/secure-passwords
http://www.commoncraft.com/video/secure-passwords
https://www.thinglink.com/
http://www.commoncraft.com/video/phishing-scams
http://www.commoncraft.com/video/phishing-scams
http://www.youtube.com/watch?v=mR5D2rAbH98
http://www.youtube.com/watch?v=mR5D2rAbH98
http://www.youtube.com/watch?v=mR5D2rAbH98
http://www.youtube.com/watch?v=mR5D2rAbH98
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11.2.3 Introducció de la unitat 

Ubicació: aula d’informàtica, assignatura de tecnologia, unitat didàctica sobre Internet, la web i 
disseny web.  

S’exposen tres diapositives. Dues de dos personatges rellevants per la informàtica però 
d’alguna manera diferents, innovadors.  

La primera sobre un personatge important per la informàtica. El primer personatge és Ada 
Byron. Amb aquest personatge es pretén sorprendre, segurament els alumnes no la coneixen i 
d’entrada es preguntaran que te a veure amb la informàtica i captarem l’atenció. A més 
incorporem un element de coeducació.  

El segon personatge és Steve Jobs. S’ha escollit aquest personatge perquè va prioritzar, ja en 
la seva formació, assignatures i aspectes de caire artístic i estètic. El resultat van ser productes 
tecnològics amb una essència diferent. Per tant ens serveix com a exemple d’ampliar la 
tecnologia més enllà de la fredor d’uns mecanismes o codi de programació, i obre les portes a 
apreciar i valorar la component artística, afectiva, creativa i innovadora. 

La tercera diapositiva és sobre un orfenat a Kathmandú, al Nepal. És un país pobre, amb 
poques possibilitats per la gent amb pocs recursos, i aquestes nenes i nens no tenen ningú, 
excepte el personal de l’orfenat. En un projecte de fi de carrera d’Enginyeria Tècnica en 
Informàtica de Sistemes es va desenvolupar una aplicació per poder donar suport 
psicopedagògic als nois i noies d’aquest centre. El que es vol transmetre es com la tecnologia, 
en aquest cas la informàtica, té una dimensió humana, amb valors.  

Per tant hem inclòs: coeducació, innovació, prendre decisions i assumir riscos, ser un mateix, 
creativitat, dimensió estètica i artística, passió, aspectes ètics i humanístics i, solidaritat i valors. 

A continuació es van introduint els següents conceptes:  

1. La web 2.0 i les xarxes socials. 
2. Seguretat a la xarxa 

 Criptografia 
 Certificat digital 
 Noms d’usuari i contrasenyes. 
 Antivirus i firewalls 
 Pirateria informàtica 
 Virus i phising 
 Cloud computing 
 El futur: web 3.0, realitat augmentada i geolocalització. 

Aquests temes, seguint indicacions del professor de l’assignatura, s’exposen de forma 
resumida destacant els aspectes més rellevants. Cal tenir en compte que disposem  de 2 
sessions per l’explicació i 3 per l’activitat de teatre. 

11.2.4 Treball emocional a partir d’una obra teatral  

En aquest cas vam aprofitar una visita cultural amb els alumnes de 3er d’ESO, uns dies abans, 
on es va realitzar una obra de teatre sobre els perills d’Internet. La representació mostra la 
facilitat amb la qual una persona amb mala intenció pot aprofitar Internet per vulnerar la intimitat 
d’altres persones per causar un dany.  

Fem un resum de l’obra:  un treballador s’enfada amb el seu cap perquè sempre l’està 
reganyant i exigint més. Com a venjança contra el seu cap prepara un pla junt amb una amiga. 
El pla consisteix a fer que una amiga seva contacti amb el seu cap en un xat. Mitjançant el xat 
la noia va “festejant” amb la víctima. A poc a poc es va guanyant la confiança i va convencent 
la víctima de què vagi fent coses que van posant en perill la seva intimitat tot dient-li que si no 
l’estimarà. Fent ús de la webcam es mostra com una noia atractiva i va ensarronant a la seva 
víctima, seguint instruccions de l’empleat que és al darrere de tot. Així li van prenent el pèl fins 
que aconseguien fotografies compromeses. Un cop té fotografies i gravacions compromeses 
les dóna a l’instigador del pal que les divulga, com a venjança al màxim responsable de 



ABP i coaching: Estratègies de millora de la motivació –i les actituds- amb alumnes de 3er d’ESO                               35 

 

l’empresa, a clients, etc. La víctima pateix un seguit de conseqüències, principalment perd la 
seva feina i es trenca el seu matrimoni. 

La representació està molt ben adaptada a nois i noies de 3er d’ESO i mostra clarament el 
perill de no ser prudent com seríem en altres àmbits de la vida, que el perill és real i la gravetat 
de les conseqüències.  

 

 

 

Preguntes realitzades Competències emocionals Objectius 

Com es sent la víctima? 
Poseu nom als sentiments. 
 

Consciència emocional Percebre la gravetat que 
es pot produir a les 
persones. 

Què no ha fet bé? Ha comès 
algun error? 
 

Autonomia emocional 
Consciència emocional 
Regulació emocional 
 

Valorar l’autoestima, ser 
conscient de les pròpies 
emocions i controlar les 
respostes. 

Què hauria d’haver fet? 
 

Autonomia emocional 
Habilitats socioemocionals. 
Habilitats per la vida i el 
benestar. 

Inferir possibles conductes 
de prevenció i seguretat.  

Què pot fer un cop tenen les 
seves fotos? 
 

Habilitats per la vida i el 
benestar. 

Reconèixer que davant 
una situació similar s’ha 
de dir al pare, mare o 
professors. La por a un 
càstig només agreuja la 
situació. 

Quants de vosaltres teniu 
facebook? Coneixeu a 
tothom que teniu afegit com 
amic o amiga? 
 

Habilitats per la vida i el 
benestar. 

Identificar perills 
potencials en les xarxes 
socials. 
Produir reflexió sobre la 
seva forma d’actuar. 

Quin tipus d’informació 
pengeu a les xarxes socials? 
 

Habilitats per la vida i el 
benestar. 

Reflexionar sobre la 
informació que 
comparteixen. 
 

Els agressors, perquè ho 
han fet? Quines formes hi ha 
d’expressar un malestar o 
desacord? 
Quines conseqüències pot 
haver pels agressors? 

Regulació emocional 
Consciència emocional 
Habilitats socioemocionals 
Habilitats per la vida i el 
benestar. 

Valorar l’assertivitat: dir el 
que s’ha de dir sense 
ofendre als altres. 
 
Mostrar que hi ha 
conseqüències legals 
serioses. 
 
Reflexionar sobre la 
responsabilitat dels 
nostres actes. 

Figura 17. Qüestionari de reflexió sobre l’obra teatral. 

En l’activitat anterior es va poder constatar que pràcticament la totalitat de nois i noies de 3er 
d’ESO tenen i fan servir el facebook. Tanmateix la gran majoria indica que té afegits a ‘amics’ 
que no coneix. Per altra banda la majoria d’ alumnes tenen afegits el seu pare i/o mare com 
amics en el facebook.  
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11.2.5 ABP: Desenvolupament d’una pàgina web fent ús de Google Sites. 

A continuació es mostra la proposta d’activitat ABP a partir de l’activitat inicial que planteja el 
professor també de creació d’un lloc web amb Google Sites. La proposta, en conseqüència, 
s’adapta al format ABP: fa l’activitat menys dirigida, es crea un context “real” on s’ubica el 
projecte, es predefineixen els objectius d’aprenentatge, com mostra la figura 18, mantenint la 
base i es creen noves rúbriques d’avaluació.  

Amb aquesta l'ABP es pretén que els alumnes es trobin davant una situació que inicialment no 
saben com solucionar. Tenen uns coneixements previs que els ajudaran, una guia en el 
plantejament del cas però necessiten reflexionar sobre el que no saben i afrontar el problema. 
 
Es vol generar aprenentatge a partir del descobriment i del fet que els alumnes "facin". Tenen 
ordinadors, accés a Internet, eines de desenvolupament i una guia del problema. a partir de 
l'aprenentatge de continguts i procediments també es treballa el fet de planificar, controlar 
l'angoixa inicial davant un problema que d'entrada no saben com resoldre, fer cerques en 
Internet, treballem la creativitat en dissenyar cada grup un tipus d'empresa diferent, la 
presentació del lloc web, etc. Per tant aconseguim treballar competències, habilitats, actitud i 
procediments a més dels continguts, i ho fem buscant crear un entorn motivador donant 
opcions per escollir, variant la metodologia expositiva habitual de les classes i fent que creïn un 
projecte que després podran exposar.  
 
També es vol ajudar a desenvolupar habilitats de treball en equip i competències emocionals. 

11.2.5.1 Objectius d’aprenentatge 

Objectius d’aprenentatge: 
 

O1 Crear una pàgina web, i inserir els següents elements: imatges, calendaris, vídeos i 
documents. 
 

O2 Dissenyar un lloc web amb navegació entre pàgines 
 

O3 Desenvolupar enllaços a altres pàgines pròpies i externes 
 

O4 Generar un codi QR que permeti accedir a la pàgina web creada 
 

 
O5 

 
Participar activament en el desenvolupament d’un projecte en equip. 
 

O6 Argumentar les idees pròpies tot respectant les d’altres companys i companyes. 
 

O7 Respectar el material de l’aula d’informàtica i fer un ús adequat. 
 

O8 Treballar amb una actitud adient a l’entorn (to de veu baix, no menjar,...)  
 

O9 Prendre decisions que afectin el resultat del projecte, assumir riscos. 
 

O10 Imaginar el context de desenvolupament d’un projecte. 
 

O11 Valorar la part estètica i de presentació d’un projecte. 
 

O12 Adquirir confiança en un mateix 
 

O13 Apreciar els punts forts d’un mateix i dels companys i companyes. 
 

O14 Presentar un projecte mitjançant una exposició oral. 
 

Figura 18. Objectius d’aprenentatge 
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11.2.5.2 El projecte ABP 

 
Som una empresa i volem desenvolupar un lloc web per oferir el nostre producte a la 
xarxa. Volem mostrar el que fem i fer-ho de forma que la gent es senti atreta pel nostre 
producte o servei. Per fer-ho farem ús de Google Sites. 
 
El lloc web ha de mostrar el nom de l’empresa, el logotip, mapa de la ubicació, dades de 
contacte, full de suggeriments i/o queixes, enquesta de satisfacció, fotos i algun vídeo. 
 
El lloc web ha d’incloure 5 pàgines web, inclosa l’inicial. 
 
Com som una empresa que aposta per les noves tecnologies i volem fer accessible la 
informació del nostre lloc web des de diferents dispositius, generarem un codi QR que 
es pot llegir amb el mòbil i així accedir al nostre lloc web. 
 
Fases: 
Com a experts en tecnologia ja coneixem el procés tecnològic: 
 

 
 
Primer panificarem les fases que volem seguir pel correcte desenvolupament del 
projecte. Anotarem aquesta planificació en un document escrit (un document per 
empresa). Aquesta planificació ha d’incloure una temporalització prevista, recordeu que 
tenim 12 sessions incloent la d’avui, ja que és quan hi haurà una fira internacional del 
comerç a Barcelona i volem que la nostra web estigui disponible. 
 
El punt de partida és la creació d’un document descriptiu del projecte de l’empresa on 
consti, el nom de l’empresa i quin servei o producte ofereix, els components i la 
previsió de planificació. La planificació es podrà anar adaptant en funció de com vagi el 
desenvolupament del projecte. En aquest document cal que aneu explicant les 
propostes que fa cada un de vosaltres i si les tireu endavant o no i les decisions que 
preneu, les dificultats que us trobeu, i qualsevol altra reflexió que cregueu convenient. 
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Cada empresa cal que tingui un/a portaveu per transmetre qualsevol problema, 
incidència, dubte de desenvolupament al consultor d’I+D que hi ha a la vostra 
disposició per assessorar-vos.  
 
Consells del consultor d’I+D contractat per donar suport a les empreses: 
 

 És recomanable tenir una pàgina inicial, que sigui atractiva, amb la informació 
bàsica de l’empresa. 

 A partir de la pàgina inicial s’hauria de poder accedir a les altres pàgines del lloc 
web. 

 És interessant tenir una pàgina amb les dades i opcions de contacte i mapes. 
 Google Forms ens permet fer enquestes de satisfacció. 
 La generació del codi QR hauria de ser l’últim pas, visiteu 

http://www.qrcode.es/generador-qr-code/  

 

11.2.5.3 Criteris d’avaluació: 

Pel que fa a l’avaluació considerem tres grans blocs: el disseny i creació del lloc web, el treball 
en equip i actitud, i l’exposició oral. Les figures 19, 20 i 21 ens mostren les tres rúbriques 
respectives. 

Rúbrica d’avaluació del disseny i creació del lloc web. Pes total de la nota 60%. 

Criteri 
 

(1) (0,5) (0) Percentatge 

Lliurament dins el 
termini establert 

S’entrega en la 
data assignada 

 S’entrega amb 
retard (cada dia 
de retard resta 1 
punt) 

 

10 % 

Lloc web (5 
pàgines, 1p per 
pàgina) 

Cada pàgina 
inclou: nom de 
l’empresa, logotip, 
descripció de la 
pàgina, imatges i 
almenys un 
objecte diferent 
cada pàgina: 
mapa, calendari, 
vídeo, formulari, 
full de 
reclamacions. 

Cada pàgina 
sense imatges o 
objectes o dades 
(nom, logotip, 
descripció). 

Cada pàgina que 
no hi sigui o no 
tingui contingut 
no puntua.  

60% 

Codi QR S’ha generat el 
codi QR i funciona 

 No s’ha generat 
o no funciona. 

10% 

Document de 
planificació i 
seguiment 

Inclou planificació, 
i propostes que 
han anat sorgint. 

No inclou tota la 
informació 
demanada. 

No hi ha full o no 
inclou res 
significatiu. 

10% 

Presentació i 
aspectes estètics 
cuidats 

Tipus de lletres, 
colors, temes de 
presentació 
treballats. 

 

Hi ha algunes 
parts cuidades 
però altres no. 

No ha cuidat els 
colors, tipus de 
lletra,.. 

10% 

Figura 19. Rúbrica d’avaluació del treball creat. 

 

http://www.qrcode.es/generador-qr-code/
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Rúbrica d’avaluació del treball en equip. Pes total de la nota: 20% 

Criteri (1) (0,5) (0) Percentatge 

Participació S’ha fet 
propostes, s’han 
pres decisions. 

Hi ha qui ha fet 
propostes i qui 
no, participació 
desigual. 

La meitat o 
menys del grup 
s’ha implicat. 

25% 

Posada en comú 
 

Hi ha hagut 
debat, intercanvi 
d’opinions, 
argumentant i 
amb respecte. 

Poc debat, poc 
intercanvi 
d’idees. Sense 
conflicte. 

S’han produït 
conflictes i/o ha 
calgut 
intervenció del 
docent per 
gestionar-ho. 

25% 

Aspectes 
socioemocionals 

Es diu el que s’ha 
de dir sense 
ofendre.  
 

Poca interrelació, 
no hi ha mal 
ambient. 

Mal ambient, 
sovint entren en 
discòrdia. 

25% 

No té negatius 
(indiquen mal 
comportament a 
classe) 

No hi ha cap 
negatiu 

Hi ha un negatiu Dos o més 
negatius 

25% 

Figura 20. Rúbrica d’avaluació del treball en equip. (Adaptada de Rosell [17]) 

 

Rúbrica de l’exposició oral. Pes total de la nota 20% 

Criteri 
 

(1) (0,5) (0) Percentatge 

Contingut 
 

S’aprofundeix: 
es presenta 
l’empresa, es 
justifiquen les 
decisions 
preses,... 

Es tracten 
elements però 
queden 
aspectes per 
tractar. 

Excessivament 
simple. 

20% 

Eines de suport 
 

Es fan servir 
eines d’ofimàtica 
per ajudar en la 
presentació. 

Hi ha elements 
de suport però 
poc treballats. 

No hi ha 
elements de 
suport a la 
presentació. 

20% 

Llenguatge  
 

Ús correcte del 
llenguatge, 
vocabulari tècnic 
adequat.  

Errades puntuals 
de llenguatge. 

Llenguatge 
inadaptat al 
context. 

20% 

Expressió 
 

To de veu 
adequat, ni crida 
ni parla molt 
fluix. 

Aixeca una mica 
la veu o parla 
una mica fluix. 

Desproporcionat 
to de veu per 
una presentació. 

20% 

Control dels 
nervis 
 

No denota 
nerviosisme. 

Certs elements 
de nerviosisme 
però no 
interrompen el 
discurs. 

El discurs es 
trenca per 
nervis, com 
poden ser 
rialles. 

20% 

Figura 21. Rúbrica d’avaluació de l’exposició oral. 
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12.Disseny i adaptació de material de coaching 

El material de coaching resulta molt adient per la tutoria, però presenta més dificultats la 
introducció en l’assignatura, en aquest cas, de tecnologia. Hi ha dos possibilitats: podem 
destinar una estona de la classe a  fer activitats de tipus socioemocional o bé introduir-ho en el 
contingut de l’assignatura. La proposta inicial és fer-ho d’aquesta segona manera, és a dir 
aprofitant la dinàmica de classe, el treball en equip, i les possibilitats que la mateixa 
l’assignatura de tecnologia ofereix. 

Per aplicar coaching a l’assignatura de tecnologia tenim una gran oportunitat en els diferents 
tipus d’activitats a què predisposa aquesta assignatura, donat que de forma natural facilita 
crear activitats tant pel taller, com per l’aula d’informàtica com a l’aula normal. Això és important 
perquè permet que la diversitat de capacitats es pugui manifestar, així l’alumne que té 
problemes per mantenir l’atenció a l’aula normal potser es mostra motivat i resolutiu al taller. 
Aquest fet ens permet treballar l’autoestima dels alumnes fent-los veure que tots i totes tenen 
punts forts.  

Per altra banda les activitats de taller i els ABP permeten al docent anar observant als alumnes, 
a cada equip, parlar amb els alumnes mentre treballen i poder detectar verbalitzacions i 
actituds que corregir, podent intervenir en el mateix moment. Així, per exemple, si un alumne 
s’expressa en termes de no ser capaç o no ser prou bo podem intervenir per tallar el procés de 
distorsió cognitiva (“no em surt””no ho faré bé””sóc pitjor que els altres””no em surt 
res””no sóc prou bo, mai aconseguiré res”). 

Després de cada activitat es pot reflexionar, es pot fer a partir d’un breu qüestionari, respecte 
de com s’ha sentit l’alumne, que li agrada i què no de treballar en equip i si hi ha hagut algun 
problema i com s’ha comportat. Tanmateix és important comunicar a l’alumne què ha fet bé, 
què ha de millorar, tant pel que fa a coneixements i procediments com a actituds. 

És important que l’alumne rebi el feedback del docent, que vegi que va construint el seu 
aprenentatge i que és el responsable del seu aprenentatge. Cal fer veure als alumnes que el 
seu valor no està en funció d’una nota o de com han fet una feina. Reconèixer el valor propi pel 
fet de ser persona i no per vinculació a uns resultats és un aspecte rellevant a tenir en compte. 

A continuació es mostren alguns recursos que es fan servir en coaching. Si partim de la base 
que l’educació socioemocional és realment important podem trobar moltes formes d’introduir-
los en l’assignatura de tecnologia.  

 

1. La roda. 
Coneguda sovint com “la roda de la vida”, es tracta d’un diagrama en forma de cercle 
amb una sèrie d’ítems que s’han de valorar entre 0 i 10. El 0 està al centre del cercle i 
el 10 a la par més externa, cal omplir cada part fins al valor estimat. Podem veure un 
gràfic a la figura 22. 
 
Aquest recurs de coaching és un clàssic però fem una adaptació a l’entorn educatiu en 
les preguntes i ítems de valoració, com es mostra a continuació. 
 
Podem realitzar una amb la pregunta “Valora com t’agrada cada forma d’aprendre?” i 
una altra amb la pregunta “Valora com aprens amb cada activitat”. No preguntem quina 
li agrada més perquè aquesta tècnica consisteix a veure en quin grau atrau l’alumne 
cada situació no escollir entre situacions, per tant, en un cas l’extrem, podria ser tot 0 o 
tot 10. 
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Figura 22. Gràfic de “la roda”.  

Objectius: generar reflexió  per què m’agrada això? Per què no m’agrada això altre? Fer 

introspecció. Té a veure com aprenc? (metacognició). 

Fem dos gràfics: un sobre “quant t’agrada” i un sobre “quant aprens”. Un cop s’han 

complimentat els gràfics,  cada secció queda marcada o acolorida segons el grau d’atracció per 

l’activitat o el grau d’aprenentatge. Es pot detectar ràpidament on hi ha les puntuacions més 

altes i més baixes, si hi ha alguna que destaqui, si no hi ha cap alta o cap baixa, etc. 

La “roda” es pot aplicar a principi de curs, veiem quina predisposició inicial hi ha a cada tipus 

d’activitat, permet anar reflexionant sobre els resultats a mesura que es van fent activitats i 

finalment ho podem fer a final de curs i comparar. 

 
2. Quadern d’autoobservació: 

Es tracta d’anotar en una llibreta algunes de les situacions on hem tingut una emoció 
important: ràbia, tristor, alegria... Es tracta de posar nom al sentiment, descriure’l, veure 
quina conducta s’ha tingut, les conseqüències si n’hi ha de clares, i una reflexió sobre 
la conducta més adient si cal. 
La mateixa tècnica es pot fer servir per fer un llistat d’hàbits. Així després de dues 
setmanes de fer-ho tenim un recull dels nostres hàbits, hores d’estudi, hores de TV, 
hores d’ordinador, hores de joc,... 
 
Ens resulta útil per detectar i corregir hàbits, perquè el mateix alumne vegi com es 
comporta i si li sembla bé o no. En cas de resultats negatius podem consultar hores 
dedicades a l’estudi. 
Aquest recurs ens permet tenir un registre de fets reals que s’han anat produint i no 
una vaga idea o una intuïció. 
 
 
 
 
 
 

Activitats al 

taller 

                 Activitats a l’aula                        

d’informàtica Realitzar treballs escrits 

Presentacions orals 

 

El professor explica i 

prendre apunts 

 

Llegir un llibre 

 

Treballar en equip 

 

Treballar de forma 

individual 
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3. Identificació d’emocions 
Aquesta activitat es fa servir en coaching i també en interpretació i teatre. La consigna 
és “heu de sentir l’emoció que jo diré, ‘heu de viure, expressar-la amb la mirada, amb el 
cos, no us podeu tocar”. Altres versions, per exemple en teatre permeten l’expressió 
verbal i el contacte, amb adolescents a l’aula dependrà de les característiques dels 
alumnes, del nombre d’alumnes, context en què es realitza l’activitat,... 
 
Les emocions bàsiques amb les quals es treballa son odi i amor. Es poden incorporar 
altres, normalment seran la por, la tristesa,  i l’alegria. 
 
Un cop interpretada una emoció, especialment les negatives, cal fer una abraçada o 
encaixada de mans amb el company/a. És recomanable acabar amb una emoció 
positiva. Es pot fer una reflexió posterior, to plantejant qüestions com “Com t’has 
sentit?”, “T’ha costat sentir alguna emoció?”,... 
 

4. Interpretació teatral 
El professor o professora indica una sèrie de personatges a interpretar. S’indica als 
alumnes que han de viure el personatge. 
Es reparteixen els personatges entre els alumnes. Poden sortir de dos en dos o de tres 
en tres. Blasco [24] fa una proposta d’aquest estil i indica que es realitzi per parelles, 
tanmateix exposa possibles situacions emocionals a treballar. 
 
Podem donar les consignes segons el que vulguem treballar. Per exemple “esteu 
esperant el bus que no arriba. Un personatge és un noi que ha trencat amb la seva 
núvia i l’altre personatge és una empresària, molt atabalada, amb molta feina, que fa 
tard a una reunió important”. 
Busquem expressar sentiments, com és la interrelació entre els personatges per tenir 
pautes de debat en el grup. 
 
 

5. Referents personals 
A continuació es presenta un breu qüestionari amb preguntes obertes, podem veure un 
exemple en la figura 23. Es tracta de què l’alumne identifiqui algú que per ell/a sigui 
un/a referent personal. A partir d’aquí es plantegen una sèrie de qüestions que cal 
finalitzar amb una reflexió. Inicialment està plantejat pe treballar amb adults però pot 
resultar adient fer-ho amb adolescents perquè prenguin consciència de com es 
comporta algú a qui valoren positivament i què els fa sentir bé. 
 

Un referent personal teu: 
 
 

Com et fa/feia sentir? 
 
 
 
En què era diferent? 
 
 
 
Com demanava les coses? 
 
 
 
Com t’oferia les coses? 
 
 
Què has après? 
 

Figura 23. Qüestionari de treball dels referents personals. 
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  Pautes per la reflexió: 

 Al pare i a la 
mare 

Als amics i 
amigues. 

A la parella Als 
professors/es 

Com demano jo 
les coses? 
 

    

Com ofereixo als 
altres? 
 

    

Com escolto als 
altres? 
 

    

 

En aquesta activitat ens centrem a demanar, oferir i escoltar, ja que es consideren elements 
claus en l’establiment de relacions i per cuidar les mateixes. 

6. Preguntes poderoses 
En coaching s’anomenen així les preguntes que provoquen reflexió. Són preguntes que 
fan que la persona s’aturi a recapacitar per poder respondre, i a partir d’aquí, es 
va aprofundint. Amb alumnes de 3er d’ESO es tractaria d'iniciar un procés de reflexió 
sense haver d’aprofundir necessàriament. Pot ser qualsevol pregunta que ens sembli 
que generarà reflexió. A continuació fem un recull de possibles qüestions a partir del 
llistat que ens facilita Whitworth [19]: 
 
Sobre una activitat: 
 

 Què és el què et motiva d'aquesta activitat (tema)? Què et sembla? 
 Què opines què és millor? 
 Com et fa sentir? 
 Quina oportunitat es presenta? Quin repte?  
 Com ho valores? 
 Com t’agradaria que fos? 
 Si ho poguessis tornar a fer, ho faries igual? Què canviaries? 

Sobre una situació negativa: 

 Què ha provocat aquesta situació?Què has intentat fer fins ara? ha funcionat? 
 Com t’ho expliques a tu mateix/a? 

Pla de millora: 

 Què has decidit fer? 
 Quan ho faràs? Amb qui? (Et cal ajuda?) 

 

7. Altres recursos per treballar: 
  

 Reflexions a partir de contes, vídeos 
 

 Exercicis de relaxació 
 

 Role-playing. 
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13.Conclusions 

Els alumnes són els protagonistes dels processos d’ensenyament i aprenentatge. Aquesta 
realitat és  coherent, per una banda,  amb la metodologia d’Aprenentatge Basat en Problemes 
(ABP) i per l’altre amb la filosofia del coaching. L’aplicació d’aquestes dues formes de fer 
permeten, més enllà de treballar continguts, millorar la motivació i les actituds dels alumnes.   

En el disseny de la unitat didàctica que es va impartir a l’escola, s’han incorporat una sèrie 
d’elements que, en la meva opinió afavoreixen la motivació, creant sorpresa i curiositat. Hem 
treballat sobre aspectes clarament vinculats amb el món real. Per una banda els perills d’ 
Internet a partir d’una obra de teatre ens ha permès tractar un fet que es produeix en les xarxes 
socials i que, en l’entorn dels adolescents es pot traduir en ciberassetjament amb 
conseqüències molt greus. El fet de treballar aquest tema com intentar desenvolupar les 
competències emocionals, especialment aquelles que fan referència a l’autoestima, l’empatia i 
l’assertivitat, pot ajudar a prevenir possibles situacions com les ciberassetjament. Això és així 
perquè al treballar l’educació socioemocional, anem més enllà dels continguts i ajudem al 
desenvolupament integral de l’alumne, i això té incidència en la convivència dins i fora del 
centre. 

Els avenços en neurociència posen de manifest la importància de l’educació emocional alhora 
que van dibuixant el que seran noves formes d’ensenyar i aprendre. 

En les rúbriques s’ha inclòs tot el que es vol avaluar, però això presenta dificultats, d’una banda 
per no fer-les excessivament extenses i per l’altra per aconseguir que els percentatges dels 
ítems avaluats s’ajustin el màxim possible als objectius d’aprenentatge plantejats . 

En l’activitat d’ABP s’ha treballat també sobre un cas real, el disseny d’una pàgina web. No 
hem fet servir programació de HTML però aquest fet no treu veracitat a l’activitat, ja que Google 
Sites és una eina per crear pàgines web amb aplicació real. La metodologia de l’aprenentatge 
basat en problemes pot ajudar a millorar la motivació ja que l’aprenentatge que es produeix 
sobre la resolució el problema està en relació amb un context. 

L’aplicació dels elements de coaching no és tan explícit. Es tracta d’estar atent, saber escoltar, 
ser conscient de les verbalitzacions que fem als alumnes, buscar preguntes per fer 
reflexionar,... En definitiva requereix també que el docent desenvolupi les competències 
emocionals.  

S’han trobat molts recursos  sobre l’educació socioemocional però l’adaptació a l’aula i poder 
incorporar-los en l’assignatura de tecnologia presenta diverses dificultats, principalment: 
característiques del centre, variar les formes habituals de fer classe, les característiques de 
l’aula i la necessitat de conèixer millor l’alumnat. 

Finalment, s’ha pogut apreciar que, per facilitar la motivació i l’aprenentatge, cal tenir present 
que  l’alumne és el protagonista i que no es pot generar o transmetre desig per aprendre si el 
docent no està apassionat. 
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