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1 Definició del problema 
 

Com a definició del problema, cal esmentar les dificultats que es troben els professors de 
l’àrea d’Arts Gràfiques per motivar als alumnes i aconseguir aprenentatge significatiu en 
els mòduls qualificats com a teòrics.  

Tal com s’observa en la taula següent (Taula 1),en els cursos 2012-13 i 2013-14, els 
alumnes del primer curs del cicle de LOGSE de Disseny i Producció Editorial van obtenir 
un rendiment acadèmic inferior en els crèdits més teòrics, com el de Materials de produc-
ció en arts gràfiques  (Crèdit 10) i el d’Organització de la producció editorial (crèdit 4), que 
en els crèdits on havien de desenvolupar més activitats pràctiques com el de Preimpressió 
(crèdit 5) i el de Creació de la producció gràfica (crèdit 1). En la taula es registren la mitja-
na de notes dels xx alumnes del Institut Agustí Serra de Sabadell matriculats als cursos 
esmentats anteriorment. 

 

Curs  

Crèdit 4 
Organització de 

la producció 
editorial 

Crèdit 10 
Materials de 
producció en 
arts gràfiques 

Crèdit 5 
Preimpressió 

Crèdit 1 
Creació gràfica 

2012-13 5,62 5,60 6,84 6,45 
2013-14 5,45 5,73 6,63 6,52 

Taula 1: Mitjana de notes dels alumnes de primer curs del cicle de Disseny i Producció Edi-
torial de l’Institut Agustí Serra de Sabadell (Font: Actes d’avaluació lliurades per la 
secretaria de l’Institut Agustí Serra). 

 

Referent al mòdul objecte d’aquest treball (M09 Comercialització de productes d’arts gràfi-
ques), no s’ha pogut extreure un històric de notes perquè és un cicle que s’ha implantat 
nou aquest curs seguint la normativa LOE, i no hi havia la seva versió en LOGSE. 

Podem concloure que els alumnes s’han matriculat en un mòdul de disseny gràfic i volen 
aplicar els coneixements al mon del disseny. Les classes magistrals li resulten avorrides, i 
als deu minuts de començar la classe deixen de prestar atenció, començant a parlar entre 
ells o a fer ús dels seus mòbils.  

A més, mitjançant les classes expositives o magistrals, els alumnes no poden assolir la 
capacitat de la reflexió crítica, ni aprenen a treballar en equip, aspecte molt important que 
han de desenvolupar per iniciar-se en el mon laboral. Segons està publicat al  BOE (RDL 
174/2013, de 8 de març),  les línees d’actuació en el procés d’ensenyament i aprenentatge 
que han de permetre als alumnes aconseguir els objectius del mòdul, estan directament 
relacionades amb l’execució dels treballs en equip, la responsabilitat i autoavaluació del 
treball realitzat, la autonomia i la iniciativa personal i l’ús de les tecnologies de la informa-
ció i la comunicació. 
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2 Fonamentació teòrica 
 

En aquest apartat s’inclourà una descripció de les metodologies PBL i CL, així com la for-
ma d’avaluar-les i les avantatges que tenen per als estudiants segons alguns treballs 
d’investigació que s’han fet. 

 

2.1 Metodologia PBL (Project Base Learning) 

A continuació es defineix la metodologia PBL, així com les formes d’ús més habituals, les 
etapes que formen el procés d’aprenentatge i, finalment, el rol que han de desenvolupar 
tant el professor com els alumnes. 

a) Definició i formes d’ús 

L’aprenentatge basat en problemes (PBL) es pot definir com “un mètode 
d’aprenentatge basat en el principi de fer ús dels problemes com a punt de partida per 
l’adquisició en integració de nous coneixements” (Barrows,1996). Es centra en la teo-
ria constructivista de l’aprenentatge, la qual indica que aquest es va construint 
activament pel propi estudiant. 

Les principals característiques d’aquesta metodologia, segons l’autor Barrows (1996), 
es basen en que és un aprenentatge centrat en l’alumne i generat mitjançant grups 
petits d’alumnat en el qual el professor té el rol de facilitador o tutor, és a dir, planteja 
preguntes als alumnes perquè ells mateixos puguin desenvolupar-se per solucionar el 
projecte o problema. 

El nucli de l’aprenentatge està enfocat a la generació de problemes del mon real, rela-
cionats amb les àrees o matèries  que estiguin desenvolupant els estudiants. És a dir, 
els problemes, per si mateixos, generen habilitats que els alumnes adquireixen, per-
què en el futur puguin aplicar-les en un context professional. 
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b) Etapes 

El procés d’aprenentatge inclou diverses etapes diferenciades per desenvolupar en 
cada situació (Rosell, 2007). Com es mostra a la figura 1, el procés comença quan els 
alumnes exploren la situació del problema, identificant els temes d’estudi clau, i formu-
lant les hipòtesis per cada tema. A continuació, han d’aplicar el coneixement que 
tenen al problema, identificant allò que desconeixen i prioritzant sobre quines són les 
necessitats d’aprenentatge per assolir els objectius marcats pel projecte. Una vegada 
definides les necessitats d’aprenentatge, els alumnes s’han d’organitzar internament 
en el seu grup de treball per cercar la informació que requereixen en el temps definit, 
treballant de forma cooperativa, i compartint els coneixements dintre del grup. Un cop 
s’ha cercat la informació, han d’aplicar el nou aprenentatge a la situació o problema. 
Finalment, han de veure si aquest coneixement pot ser aplicat a d’altres situacions i 
reflexionar sobre el procés d’aprenentatge que han portat a terme, tant individual com 
de grup, i procedir a l’avaluació. 

 

 
Figura 1 . El procés PBL en 10 etapes. (Font: Equip ICE-UAB de Metodologies Docents i 
Avaluació. Rosell, X, 2007).  

•Identificar els temes d'estudi clau 
•Formular una hipotesi explicativa per a 

cada tema  
1. Explorar la situació problemàtica 

 
•Intentar aplicar el coneixement al 

problema actual 
•Identificar el que no se sap 

2. Definir el que se sap de cada tema 

3. Prioritzar les necessitats d'aprenentatge 
d'acord amb els objectius ja definits 

4. Organitzar el treball entre els estudiants 
del grup 

5. Cercar la informació de la manera més 
efectiva en el temps de què es disposi i 

estudiar-la. 
 

6. Compartir els coneixements entre els 
membres del grup  

 
•En aquesta fase poden generar-se noves 

necessitats de recerca d'informació. 
7. Aplicar el nou coneixement a la situació 

o problema 

8. Extreure els principis del nou 
coneixment que són aplicables a altres 

situacions. 

•Proposar possibles millores 9. Reflexionar sobre el procés 
d'aprenentatge, personal i del grup 

10. Avaluar la intervenció individual i les 
interaccions amb el grup i el tutor. 
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c) Rol professor i alumnes 

Degut a que aquest mètode fa servir tècniques centrades en els alumnes, els rols tra-
dicionals del professor i alumne canvien. En la taula 2 s’adjunten les definicions dels 
nous rols que tenen assignats. 

 

Professor Alumnat 

Donar un paper de protagonista al alumne 
en la construcció del seu propi aprenentatge. 

Assumir la seva responsabilitat vers 
l’aprenentatge. 

Ha de ser conscient del procés 
d’aprenentatge dels seus alumnes i dels 
seus assoliments. 

Treballar amb diferents grups,  
gestionant els conflictes que vagin 
sorgint. 

Es un guia i facilitador de l’aprenentatge. 
Ha d’oferir informació als alumnes quan ho 
necessiten. 

Ha de tenir una actitud receptiva per 
intercanviar idees amb els companys. 

Oferir als alumnes diverses oportunitats 
d’aprenentatge. 

Compartir informació i aprendre dels 
altres. 

Ajudar a que els estudiants desenvolupin la 
seva reflexió crítica, orientant-los i formulant 
qüestions importants. 

Ser autònom en el seu aprenentatge i 
saber demanar ajuda i orientar-se quan 
sigui necessari. 

Realitzar sessions de tutoria amb els seus 
alumnes. 

Disposar de les estratègies necessàries 
per planificar, controlar i avaluar les 
etapes que va desenvolupant en el seu 
aprenentatge. 

Taula 2 . Rols del professor i l’alumnat a la metodologia PBL. (Font: Aprendizaje basado en pro-
blemas. Servicio de innovación educativa (UPM), 2008. 

 

 

2.2 Metodologia CL (Cooperative Learning) 

A continuació es defineix la metodologia d’aprenentatge cooperatiu, així com les 
formes d’ús més habituals, també s’inclouen les principals característiques que té 
aquesta forma de treball en grup. 

L’aprenentatge cooperatiu és una proposta d’ensenyament i aprenentatge que es-
tà basada en els conceptes de cooperació, treball en equip, comunicació i en la 
interdependència positiva dels membres de l’equip. És a dir, l’aprenentatge dels di-
ferents components del grup dependrà de les diferents accions que realitzi 
cadascun dels membres. Mitjançant els mètodes i tècniques d’aprenentatge coo-
peratiu es pretén segons (Johnson y Johnson, 1989) cinc elements essencials en 
els alumnes: la interdependència positiva, la interacció cara a cara, fomentar la 
responsabilitat individual i les habilitats socials, i el processament grupal autònom). 

Les principals formes de l’aprenentatge cooperatiu són els grups informals , els 
grups formals i els grups cooperatius base (Barà, Domingo, 2005).  

Els grups informals d’aprenentatge cooperatiu són grups temporals que es formen 
per treballar un període concret de la classe. Són molt útils en les sessions exposi-
tives (alternant la exposició del professor amb petits períodes de treball 
cooperatiu).   
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D’altra banda, els grups formals d’aprenentatge cooperatiu són grups que poden 
mantenir-se durant  una classe o varies setmanes, fins aconseguir un objectiu 
concret. Normalment els grups els crea el professor a l’atzar, i  canvien quan 
s’assoleix l’objectiu de l’activitat. 

Finalment, els grups cooperatius base són grups heterogenis que treballen junts 
per un llarg període de temps (tot un curs o tot un cicle). 

Per definir les característiques del Treball Cooperatiu es farà una comparació en-
tre el paradigma clàssic (CL) i el paradigma nou (NV) basat en el treball 
cooperatiu. Tal com podem veure a la Taula 3, cal destacar que el paradigma 
clàssic manté al professor com l’únic transmissor de la informació i l’aprenentatge 
es crea de forma individual, mentre que el nou paradigma es basa en un paper 
mes actiu de l’estudiant, i l’aprenentatge és més social ja que es forma mitjançant 
la cooperació d’alumnes i professors. 

 

 Paradigma clàssic:  
Aprenentatge passiu 

Paradigma nou:  
Aprenentatge actiu 

Coneixement Es transmet del professor a 
l’estudiant 

Es construeix conjuntament 
entre professors i alumnes. 

Estudiants 
Són gots buits que es van 
omplint amb el coneixement del 
professor 

Són constructors actius, desco-
bridors, transformadors del seu 
propi coneixement. 

Aprenentatge 
L’aprenentatge és fonamental-
ment individual. Requereix de 
motivació extrínseca. 

L’aprenentatge és social. Reque-
reix d’un entorn que promogui la 
motivació intrínseca. 

Funció del professor Exposar el temari i classificar 
estudiants 

Desenvolupar les competències i 
els talents dels estudiants 

Relacions professor-
estudiants Impersonals Negociació personal 

Context Individualista o competitiu 
Aprenentatge cooperatiu a l’aula 
i equips cooperatius de profes-
sors. 

Taula 3 . Diferenciació entre el paradigma didàctic clàssic i el paradigma nou basat en el treball 
cooperatiu. (Font: Técnicas de aprendizaje cooperativo. Barà, J. Domingo, J Universitat Politèc-
nica de Catalunya. Taller de formación desarrollado en la Universidad Autónoma, 2005) 

 

2.3 Avaluació 

Referent a l’avaluació, podem citar alguns autors que han treballat a fons el tema 
fent ús de tècniques cooperatives. 

L’aspecte bàsic és que l’avaluació ha de ser “continuada i ha de suposar un se-
guiment de tot el procés que ha desenvolupat l’alumne en el seu aprenentatge” 
(Rosell, 2007) 

 Segons Rosell, s’han de fer tres tipus d’avaluacions:  

- L’ Avaluació inicial ens permet determinar el grau de coneixements previs per 
part de l’alumne o grup classe i escollir els estratègies de treball. 

- L’Avaluació formativa té la finalitat d’analitzar com evoluciona el procés 
d’ensenyament i aprenentatge i comprovar si es van assolint els objectius. Ens 
permet adequar el ritme de treball del grup classe. 
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- L’Avaluació sumativa ens proporcionarà el resultat global de l’aprenentatge 
dels alumnes. És a dir, recull l’avaluació de tot el procés anterior i ens permet 
comparar amb el punt de partida i comprovar si s’han assolit els objectius fi-
xats. 

No obstant, hi ha d’altres autors com Valero-García, que posen en evidència la di-
ficultat d’implantar un model docent que fomenti l’esforç continuat al llarg del curs, 
degut a que, de vegades, la normativa del centre incorpora algun aspecte, com el 
dret d’un examen final, que fa que un alumne pugui eludir l’esforç continuat pre-
sentant-se a un únic examen. 

D’altra banda, un aspecte molt important que cal destacar per avaluar 
l’aprenentatge cooperatiu és la retroalimentació que l’alumne ha de tenir al llarg de 
tot el procés. L’autor Valero-García considera que “es un error habitual confundir 
evaluación continuada con calificación continuada. Lo que los alumnos necesitan 
es que alguien les diga lo que han hecho bien y lo que no (retroalimentación)” “ No 
se trata de: “Si te equivocas un punto menos”. Se trata de: “Si te equivocas, de 
momento, una ayuda adicional” (Valero-Garcia, 2014).  

A la figura 2 es mostra un exemple d’avaluació que l’autor va utilitzar a l’escola 
d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC) a 
l’assignatura de programació. El mètode es basava en els quatre elements se-
güents: 

 

 
Figura 2 . Exemple d’Avaluació de l’Assignatura Programació d’ordinadors a l’EETAC. (Font: Sobre 
evaluaciones y reevaluaciones. Valero-García, 2014). 

 

Segons Valero-García, el model anterior és adequat per una metodologia basada 
en projectes perquè dona un missatge molt clar de que el treball regular i constant 
té un premi i que si no es fa no s’aprova. D’altra banda, deixa clar que el treball en 
equip és important i que si l’equip funciona bé s’obté un bon resultat. Finalment, 
també deixa clar que s’han d’assolir de forma individual uns coneixements bàsics. 

Lliuraments 
del curs 

•20% qualificació només per lliurar-ho tot a temps. 
•Si no es realitza al menys el 80% dels lliuraments es suspen l'assignatura.  

Projecte 

•40% de la qualificació.  
•S'avalua la qualitat final de la primera versió, la qualitat de la versió final i els resultats d'exercicis 

individuals sobre continguts del projecte. 
 

Coneixements 
bàsics 

•30% de la qualificació. 
•Els alumnes han de realitzar correctament uns exercicis que recullen els coneixements esencials 
•La'lumnes els ha de superar per aprovar l'assignatura (té dos oportunitats) 

Qualificació 
subjectiva 

•10% de la qualificació. 
•Es fixa a criteri subjectiu del professor en funció de la seva percepció sobre l'actitud  i el treball de 

cada alumne. 
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Un altre aspecte important, és la diferència entre diagnòstic i avaluació. Segons el 
professor d’universitat Robert Slavin, impulsor de “las escuelas de éxito para to-
dos” centrades en la qualitat i la igualtat, “diagnosticar significa recoger datos para 
emitir un juicio, y evaluar es juzgar el valor de algo sobre la base de los datos re-
cogidos. El diagnóstico no implica asignar calificaciones.” (Slavin, 1999).  En 
aquest sentit, l’autor considera que el docent ha d’elaborar un pla de diagnòstic 
que promogui de forma continuada l’empeny dels alumnes i que permeti controlar 
els processos que aquests desenvolupen per aprendre. Per fer-ho els alumnes 
han de demostrar lo que poden fer amb allò que han aprés, és a dir, han de posar 
en pràctica un procediment o una tècnica en un context lo més semblant possible 
a la vida real. 

En resum, i prenent com a referència l’autor Filip Dochy, professor de la universitat 
de Maastricht, els criteris d’avaluació més adients en entorns d’aprenentatge basat 
en problemes estan relacionats a l’avaluació de les competències dels alumnes 
quan resolen problemes representatius dels que es trobaran en el seu futur pro-
fessional. A més, quan l’estudiant s’ha d’enfrontar a problemes nous, se li ha de 
demanar que demostri la influència de factors contextuals en el anàlisi del proble-
ma i en la seva resolució. Les tasques d’avaluació han de demanar als alumnes 
que argumentin les seves idees i  ha de permetre al professor detectar les debili-
tats en la base de coneixement de l’alumne i corregir-les. L’autor emfatitza 
l’avaluació del coneixement integrat, que requereix la organització d’idees de for-
ma multidimensional i destaca la interacció social com una eina molt eficaç per 
l’aprenentatge cognitiu, degut a que fomenta la reflexió crítica.  

Basat en aquests aspectes, Dochy proposa cinc mètodes d’avaluació:  

- Avaluació mitjançant els portfolis. Els autors Arter y Spandel (1992), defineixen 
l’avaluació per portfoli com una “colección cuidadosa que reúne trabajos del 
estudiante y cuenta la historia de sus esfuerzos, su progreso, o sus logros en 
determinadas áreas”. 

- Avaluació conceptualitzada en la pràctica: l’ús de casos per una prova general. 
Primer se li dona a l’alumne unes instruccions i després els alumnes les han 
de posar en pràctica de forma independent. Se’ls lliura un manual d’estudi 
amb diferents material: casos pràctics, articles, etc, i unes tasques que han de 
desenvolupar relacionades amb el material. 

- Avaluació en la que els estudiants fan el paper d’avaluadors. S’inclou la autoa-
valuació, l’avaluació entre iguals i la co-avaluació. L’autoavaluació fa 
referència a la participació de l’aprenent en la realització de judicis sobre el 
seu propi aprenentatge (Boud & Falchikov, 1989). L’avaluació entre iguals és 
el procés mitjançant grups d’individus avaluen als seus companys, que pot im-
plicar o no una discussió sobre els criteris que s’han d’aplicar (Falchikov, 
1995). Finalment, la co-avaluació, és la participació dels estudiants i del pro-
fessorat en el procés d’avaluació (Hall, 1995). En aquest punt podem posar de 
manifest un estudi de Hall (1995) en el que el professorat i els estudiants van 
decidir conjuntament els criteris de l’avaluació. Es van identificar tres propos-
tes de co-avaluació: ajudar als estudiants a fer el paper de professors, fer que 
reflexionessin sobre el procés d’avaluació i incloure l’autoavaluació. Els alum-
nes havien de fer tres tasques diferents relacionades amb les propostes 
anteriors. Posteriorment, el professor feia servir les tasques d’avaluació dels 
estudiants i feia ell també la seva avaluació. El resultat va ser que, general-
ment, la qualificació dels propis estudiants vers la seva feina era inferior que la 
que els hi donava el professor. 

- Somervell (1993) considera l’avaluació col·laborativa com un procés 
d’ensenyament en el que l’estudiant i l’instructor s’han de posar d’acord per 
clarificar objectius i criteris. 
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Per finalitzar amb el tema de l’avaluació, i resumint les característiques essencials 
ja comentades, podem concloure que les tècniques emprades per les metodologi-
es PBL i CL estan més centrades en tot el procés d’aprenentatge de l’alumne, i li 
donen una participació mes activa en el seu propi procés d’aprenentatge.  

Tal com hem vist, l’avaluació es un tema molt important que s’ha de tenir en comp-
te a l’hora de definir la metodologia específica que es posarà en pràctica amb 
l’alumnat segons les tècniques PBC i CL. 

2.4 Avantatges per l’alumnat 

L’aprenentatge cooperatiu és un paradigma molt documentat i sobre el qual s’ha 
investigat molt. Per tant es coneixen moltes virtuts que estan basades en investi-
gacions que s’han fet. Els autors Javier Barà i Joan Domingo, van fer una 
recopilació de les principals avantatges de l’aprenentatge cooperatiu en el taller de 
formació1 que van desenvolupar a la UPC i que es resumeixen a continuació. 

Segons els autors, la metodologia cooperativa redueix el nivell d’abandonament 
escolar, els alumnes estan més satisfets amb la feina que es fa a classe i 
s’integren més en el grup, enfortint el lligam i el compromís amb els companys. A 
més promou la implicació activa de l’estudiant en el seu aprenentatge. D’altra ban-
da, els alumnes és preparen per el futur laboral, ja que cada cop les empreses 
demanen professionals que sàpiguen treballar en grup, compartint els coneixe-
ments i adquirint objectius plurals que beneficiïn a l’empresa. 

En relació a la capacitació reflexiva, els estudiants aprenen a compartir coneixe-
ments i a acceptar les crítiques, així com a reflexionar i enraonar sobre la feina 
dels altres. Al compartir les idees, els alumnes augmenten la seva autoestima. Mit-
jançant la interacció entre els grups, els propis alumnes poden explicar-se 
conceptes els uns als altres de forma més clarificadora que el propi professor, de-
gut a que tenen un desenvolupament cognitiu similar. Aquest avantatge és molt útil 
si hi ha molta heterogeneïtat de nivells al grup classe. 

Cal destacar també que aquestes metodologies promouen l’aprenentatge inde-
pendent i auto dirigit. Els alumnes aprenen a treballar de forma autònoma i van 
assumint responsabilitats que l’ajudaran a desenvolupar-se en la societat del futur, 
així com l’assoliment de les competències de la comunicació escrita i oral, així com 
l’adaptació dels estudiants amb diferents ritmes d’aprenentatge. 

L’aprenentatge cooperatiu també és un model que contribueix a reduir el maltrac-
tament entre iguals. En la Taula 4 es presenten les característiques que, segons 
els autors Johnson y Stanne (2000), farien que el model reduís el maltractament. 

Elements essencials de l’aprenentatge 
cooperatiu  

Característiques dels agressors que es 
reduirien mitjançant l’aprenentatge coope-
ratiu 

Interdependència positiva Baixa empatia, poca sociabilitat i dominància 

Responsabilitat individual Impulsivitat i popularitat 

Interacció estimuladora Baix rendiment escolar, ansietat e inseguretat. 

Tècniques interpersonals i d’equip Percepció de tenir poca ajuda per part dels 
professors, conductes hostils. 

Avaluació en grup Poca cooperació, conducta agressiva. 

Taula 4 . Model d’aprenentatge cooperatiu de Johnson et al. versus les característiques que el 
model ajudaria a afavorir el maltractament  (Font: Aprendizaje cooperativo: un modelo a aplicar 
frente al maltrato entre iguales. Mónica Ramirez) 

                                                      
1 Material complet del curs disponible a: http://www.uam.es/calidad/documentos/cursoEPS.pdf 
 

http://www.uam.es/calidad/documentos/cursoEPS.pdf
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Tal com ha quedat patent als punts anteriors, la fonamentació teòrica ens demostra que 
aquestes metodologies han estat molt estudiades per autors experimentats en la docèn-
cia, i com hem pogut  comprovar, la metodologia té una estructura molt pautada, amb rols 
concrets a desenvolupar tant pels professorat com per l’alumnat. Quant a l’avaluació, la 
majoria dels autors proposa mètodes molt variats que ja no estan basats només en el pro-
fessor com a principal avaluador sinó que també involucra al propi alumnat i que té molt 
en compte l’ús de les TIC. I lo més important, les avantatges per l’alumnat són molt evi-
dents, que influeix de manera directa en l’augment de l’aprenentatge i la satisfacció de 
l’alumnat.  

A continuació, s’exemplificaran alguns casos pràctics d’autors que han fet servir aquestes 
metodologies en diferents àrees amb l’objectiu d’analitzar l’aplicació pràctica dels mètodes 
i els seus resultats  

3 Exemples pràctics d’aplicació de les tècniques PBL i CL en diferents 
àrees educatives. 
Tal com expliquen les autores Bueno i Landa (2004), la metodologia PBL es va començar 
a impartir a l’àrea de la medicina universitària en les dècades dels anys 60 i 70 a la uni-
versitat de McMaster (Canadá). En aquest context, el problema es presentava com un cas 
d’un pacient real amb uns símptomes concrets que els estudiants havien de sanar. 

Posteriorment, aquests mètodes es van traslladar a d’altres especialitats, en les quals es 
presentava un problema del mon real, lo més proper possible a la situació verídica, i que 
estigués relacionat amb el context professional en el que l’estudiant s’haurà de desenvo-
lupar en el seu futur laboral.  

En aquests àmbits, podem citar alguns exemples en diferents disciplines que ens mostren 
els bons resultats que han obtingut l’aplicació de les tècniques cooperatives. 

Els professors Antoni Pérez-Poch i Ferran Virgós (2002) van desenvolupar un model (Fi-
gura 3) per l’aplicació sistemàtica de l’aprenentatge cooperatiu que el van aplicar per 
impartir dos assignatures de l’àrea de tecnologies i sistemes de la informació de la Univer-
sitat Politècnica de Catalunya. 
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Figura 3 . Model d’aplicació de AC. (Font: Un modelo para aplicación Sistemàtica de Aprendizaje 
Cooperativo. Antoni Pérez-Poch, Ferran Virgós,  2002). 

 

L’Avaluació va ser continuada al llarg del trimestre i va estar formada per un examen par-
cial (40% de la nota), els informes de pràctiques (30%) i un treball d’investigació 
cooperatiu (30%). Els resultats es van valorar mitjançant una enquesta anònima i van ser 
molt efectius. Els aspectes millors valorats dels alumnes van ser el fet de treballar en grup 
i l’experiència d’interactuar via e-mail amb un expert extern a la universitat. El 100% dels 
alumnes que van seguir l’avaluació continuada van aprovar l’assignatura. 

Quant a l’aplicació de PBL, ho podem exemplificar amb el projecte desenvolupat pels pro-
fessors Jesús Alcober, Silvia Ruiz i Miguel Valero a l’Escola Politècnica Superior de 
Castelldefels. Al Novembre del 2001 es va publicar al BOE el pla d’estudis de la titulació 
d’Enginyeria de Telecomunicació basat en PBL. En cada bloc es van fer un o dos mòduls 
presencials i un mòdul de projecte en el que els alumnes havien de treballar en grup per 
realitzar un projecte amb continguts relacionats amb els temes impartits a les classes pre-
sencials2. Al acabar la primera promoció d’estudiants es va fer una avaluació dels 
resultats mitjançant enquestes als estudiants, als professors i grups de discussió amb 
alumnes. En general, es va observar un elevat grau d’acord amb les afirmacions de 
l’enquesta que va posar de manifest una satisfacció elevada per la formació rebuda. Es va 
valorar molt el fet de treballar en grup, l’augment de la motivació i la relació establerta en-
tre els companys. Com aspectes a millorar es va posar de manifest la manca de recursos i 
la falta d’experiència dels professors en aquests mètodes docents. Els professors també 
van opinar que la tasca d’ensenyar és molt més estimulant i que els alumnes responen 
molt bé a lo que se’ls demana. Així mateix creuen que s’hauria d’estendre aquests mèto-
des a altres cicles.  

A continuació, podem citar una proposta d’innovació docent a l’àrea social, en la que la 
seva autora, Leire Imaz, professora agregada de dret civil de la Universitat del País Vasco, 
va fusionar el treball cooperatiu i el PBL a l’assignatura de dret civil3. La professora va di-
vidir a l’alumnat en grups permanents des del principi, i estructura l’assignatura en tres 
blocs que contenen classes presencials i no presencials. Cada unitat de treball contenia 
diversos exercicis tant teòrics com pràctics, debats d’actualitat, treballs d’investigació, etc., 
A més tots els alumnes van fer exposicions periòdiques dels seus treballs. Segons 
l’autora, els resultats de la metodologia van ser molt efectius tant de forma individual com 
grupal, sent la nota mitja total de l’avaluació grupal un 8.05 i l’avaluació individual un 6.1. 

Un cop desenvolupada la proposta, la professora va fer una enquesta per tal de conèixer 
l’opinió de l’alumnat, i va extreure una taula que destaca les virtuts del mètode comparant-
ho amb el sistema tradicional. Els estudiants van manifestar que les classes eren més di-
nàmiques i atractives, que retenien més lo que havien treballat i que era més fàcil 
aprendre i augmentar la qualificació. 

A l’àrea de la formació professional, cal destacar el projecte PBL.FP4, un bloc digital des-
envolupat per centres de formació professional on la metodologia PBL  es desenvolupa de 
forma majoritària a les altres. Els objectius del projecte segons els seus impulsors són dis-
posar d’una organització anual dels cicles basada en que els alumnes puguin assolir les 
competències transversals i tècniques. Així com disposar d’un catàleg de problemes en to-
tes les àrees professionals. D’altra banda, es pretén oferir als professors eines per poder 
desenvolupar i preparar les classes i difondre les avantatges de les metodologies PBL i 
CL. 

                                                      
2 Metodologia completa i resultats disponibles en: http://www.xtec.cat/aulatec/Evaluacion_PBL.pdf 
3 Proposta completa disponible en: http://www.eumed.net/rev/rejie/08/derecho-civil.pdf 
4 Projecte complet disponible en: http://www.pblenfp.com/htdocs/ 

http://www.xtec.cat/aulatec/Evaluacion_PBL.pdf
http://www.eumed.net/rev/rejie/08/derecho-civil.pdf
http://www.pblenfp.com/htdocs/
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Finalment, cal destacar un article presentat al XXI congrés d’innovació educativa dels en-
senyaments tècnics a la Universitat Politècnica de València, i desenvolupat per l’autor 
Javier Sancho i d’altres, el qual presenta els resultats que perceben els estudiants quan 
se’ls apliquen metodologies actives en diversos estudis de graus tècnics. En aquest cas 
es va fer una enquesta5 a tot l’alumnat de la Universitat  i es va comparar assignatures 
que s’impartien segons el mètode de la classe magistral, d’altres que feien ús del mètode 
de treball cooperatiu i d’altres que s’impartien mitjançant projectes i treball cooperatiu. La 
principal conclusió de l’autor és que l’introducció d’aquests mètodes influeix molt positiva-
ment en la qualitat de la docència que es percebuda per l’alumnat, que augmenta la seva 
motivació, i la seva implicació per assistir i participar en les classes. 

Fent un anàlisi de les experiències comentades anteriorment, podem extreure que el re-
sultat de l’aplicació de les metodologies actives a l’educació ha sigut molt satisfactori, i ha 
contribuït a l’augment del rendiment acadèmic de l’alumnat. A més, els propis estudiants 
tenen una visió molt més positiva de l’ensenyament que estan rebent. En definitiva, 
l’aplicació d’aquests mètodes fa possible que la tasca educativa sigui molt més favorable 
per totes les parts que composen el sistema educatiu. 

A continuació, i després d’haver verificat mitjançant la fonamentació teòrica i els casos 
pràctics la utilitat de les metodologies actives, es procedirà a desenvolupar la solució al 
problema exposat a l’inici d’aquest treball. 

4 Descripció de la solució 
En aquest apartat es presenta un disseny de programació basat en la fusió del treball co-
operatiu i l’aprenentatge basat en problemes, que inclou activitats docents aplicades als 
continguts específics del Mòdul 09 “Comercialització de productes d’arts gràfiques” el qual  
pertany al Cicle Superior de Disseny i Publicacions Multimèdia. Per tant, es fomentarà el 
treball en grup i les activitats cooperatives, establint una metodologia activa del coneixe-
ment i de les relacions interpersonals entre els alumnes. 

També s’han introduït les TIC perquè els alumnes practiquin amb els nous procediments 
digitals i les classes siguin més variades i dinàmiques. 

Aquesta programació s’ha aplicat a l’actual curs 2014/15 a un Institut públic del Vallès Oc-
cidental. El Cicle superior de Disseny, basat en LOE, s’ha iniciat aquest mateix curs, 
reemplaçant a l’antic cicle de LOGSE i, per tant, no s’ha substituït la metodologia per 
l’anterior, sinó que s’ha creat especialment per començar a impartir el mòdul, ja que 
aquest no existia en el Cicle de LOGSE. 

En les següents pàgines es presentaran els continguts complets de tot el curs, però es 
descriurà de forma més detallada la Unitat Formativa 3, ja que aquest curs va ser objecte 
d’avaluació per part de la inspecció educativa amb un resultat molt favorable. 

  

                                                      
5 Enquesta competa disponible en: https://addi.ehu.es/handle/10810/10864 

 

https://addi.ehu.es/handle/10810/10864
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4.1 Desenvolupament curricular  

A continuació es presenten les unitats formatives que composen el mòdul, amb el contin-
gut d’hores i la temporització (Taula 5) que s’ha portat a terme aquest curs 2014/15. 

   

Unitats formatives Data inici Data final Durada 

UF1 Comunicació i màrqueting en 
l’empresa gràfica. 22-09-2014 25-11-2014 29h 

UF2 Servei d’atenció al client en 
l’empresa gràfica. 02-12-2014 10-02-2015 25h 

UF3 Gestió de vendes de productes 
i serveis gràfics. 17-02-2015 22-04-2015 25h 

UF4 Gestió de reclamacions i servei 
postvenda en l’empresa gràfica. 28-04-2015 09-06-2015 20h 

    Taula 5 . Temporització mòdul 09 Comercialització de productes gràfics i atenció al client. 
El Mòdul professional 9 s’ imparteix al llarg de tot el primer curs del cicle i la seva distribu-
ció horària és de tres hores de classe setmanals. 

Per portar a terme la fusió entre els projectes i el treball cooperatiu s’establiran grups coo-
peratius base heterogenis, és a dir, els alumnes treballaran junts tot el mòdul, tot i que de 
vegades, per desenvolupar activitats puntuals (com les dels tipus puzle o els debats) hau-
ran de treballar també amb altres companys. 

Les classes expositives és limitaran a introduir els continguts necessaris per a resoldre els 
supòsits pràctics, incorporant el vocabulari i Ia normativa pròpia per tal de solucionar els 
exercicis amb rigor, pulcritud i fent èmfasi en Ia comprovació i rectificació de les possibles 
errades.  

Cada grup de classe crearà una empresa d’arts gràfiques (impremtes, agencies de dis-
seny, empreses de retolació, editorials, etc.). Mitjançant la simulació d’empreses, els 
alumnes aniran resolent els problemes i projectes que se li aniran plantejant en les fitxes 
d’activitats pràctiques com si ells fossin realment els treballadors o empresaris. 

Els projectes s’hauran d’exposar oralment davant el grup classe, per tal de que els alum-
nes obtinguin la competència social i comunicativa,  fomentant el diàleg i l’expressió oral. 

S’aplicarà l’aprenentatge per descobriment, on l’alumne haurà de fer recerca, reflexionar, i 
construir el seu propi coneixement. El professor l’orientarà i el guiarà perquè això sigui 
possible. 

S’incorporaran les principals tecnologies d'aprenentatge i coneixement (TAC), i es fomen-
tarà l’ús de les TIC, tant a les activitats que faran els alumnes, com mitjançant les eines 
que es faran ús per exposar als alumnes els continguts del mòdul (portfoli digital, pàgines 
web, vídeos, simulacions digitals, etc). 

AI servidor del Departament d'Arts Gràfiques, l'alumnat podrà descarregar-se el material 
necessari per a seguir el curs. Excepte a la UF3 que tindran tot el material disponible a un 
portfoli digital de Google Sites. 

Les activitats en grup estaran lligades als RA de les UF, i es desenvoluparan a partir de 
diverses tècniques, com projeccions de vídeos, lectures de llibres o articles, xerrades de 
professionals del món comercial al sector gràfic, ús de webs professionals, mostres de 
projectes empresarials reals, role play, debats, etc,   

Com a eina d’estudi, el professor lliurarà un Power point per a cada NF, amb els principals 
continguts projectats a les sessions teòriques, mitjançant el servidor d’Arts Gràfiques del 
departament.  
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S’intentarà recórrer a l’ús de l’anglès en la documentació de suport, per tal que l’alumnat 
es familiaritzi amb el vocabulari bàsic anglosaxó de l’elaboració de projectes audiovisuals. 

L’avaluació del professor es combinarà amb l’avaluació entre iguals, els propis alumnes 
s’avaluaran entre ells mitjançant rúbriques quan facin les exposicions orals a classe. 

 

a) Desenvolupament de la UF1: Comunicació i màrqueting en l’empresa gràfica 

A la primera sessió del curs es presenten els continguts del mòdul mitjançant el 
projector i un Power point (Annex 1). En aquesta presentació s’informa als alumnes 
dels continguts del mòdul, les unitats formatives i la seva temporització, la metodo-
logia i organització del mòdul, així com les principals activitats que hauran de 
desenvolupar al llarg del curs. També se’ls informa dels fets que poden ser sancio-
nables i dels criteris d’avaluació. Finalment, els alumnes han de signar un 
document conforme han estat informats i han rebut els criteris d’avaluació. 

A continuació, a la Taula 6, s’exposen els objectius d’aprenentatge, la metodologia, 
els recursos, les evidències, el feedback, el tipus e instruments d’avaluació i, final-
ment, l’anàlisi i el pla de millora de la primera unitat formativa. 

 

UF1: Comunicació i màrqueting en l’empresa gràfica (29 hores) 

Objectius d’aprenentatge:  
 

Aplicar tècniques de comunicació i adequar-les al procés de comunicació de l'empre-
sa gràfica. 

Elaborar el pla de màrqueting aplicant estratègies centrades en el desenvolupament, 
preu, distribució i promoció del producte o servei gràfic. 

Desenvolupar una investigació comercial, definint les característiques de les diferents 
tècniques d’obtenció d’informació de mercats, de la mostra, i analitzar les dades ob-
tingudes dels estudis de mercat. 

 

 

Metodologia:  
 

Per aconseguir els objectius fixats és desenvolupen tres sessions expositives (4 
hores) on s’introdueixen els conceptes teòrics, s’expliquen els projectes que hauran 
de fer els alumnes i s’informa sobre els recursos que tenen a la seva disposició al 
servidor del departament. En aquestes sessions els alumnes també hauran de resol-
dre activitats en grup com fer activitats interactives d’una pàgina web, pràctiques 
sobre tècniques projectives d’investigació de mercats, petits debats, etc., 

D’altra banda, els alumnes hauran de resoldre quatre projectes: 

Projecte 1: Creació de l’empresa gràfica de cada grup (4 hores presencials, 4 
hores no presencials). 

Creació d’una empresa gràfica simulada per desenvolupar tots els projectes del curs. 
Definició de les àrees d’activitat, target, raó social, naming, així com la imatge corpo-
rativa (logotip i carta comercial). 

Projecte 2: Comunicació empresarial (4 hores presencials, 4 hores no presenci-
als). 

Definició i disseny dels tipus de comunicació, interna i externa, que hi haurà en les 
empreses creades al projecte 1. Redacció d’un manual de protocol intern de 
l’empresa i d’unes instruccions perquè els comercials tinguin una comunicació efecti-
va amb els clients. 
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Projecte 3: Pla Màrqueting I (Investigació comercial) (8 hores presencials, 4 ho-
res no presencials). 

Elaboració d’un pla de màrqueting de les empreses. Començaran el pla fent l’anàlisi 
de la situació, mitjançant la realització d’una petita investigació de mercats per poten-
ciar el llançament d’un nou producte o servei. 

Projecte 4: Pla Màrqueting II  (9 hores presencials, 4 hores no presencials). 

Continuació del pla de màrqueting iniciat al Projecte 3, elaborant la resta de fases: ob-
jectius, elaboració i selecció d’estratègies de màrqueting, el pla d’acció i el 
pressupost. 

 

 (A l’Annex 2 està disponible la programació del mòdul). 

 
 
Recursos:  
 

Per desenvolupar els projectes els alumnes disposen dels següents recursos: 

- 1 presentació de cada nucli formatiu que conté la teoria dels continguts especifi-
cats a la programació, elaborats prenent com a base les següents fonts 
bibliogràfiques que els alumnes tindran disponibles al servidor del departament. 

• Belmonte, Antonio. Marketing y plan de negocio de la microempresa. IC 
Editorial. Málaga, 2013. 

• Abascal, Elena. Grande, Ildefonso. Fundamentos y Técnicas de investi-
gación comercial . ESIC Editorial. Madrid, 2011. 

• Rodríguez del Bosque, I. Estrategias y técnicas de comunicación. Una 
visión integrada en el marketing. Editorial. UOC. Barcelona. 2007 

• Rabadán, R. Ato, M. Técnicas cualitativas para investigación de merca-
dos. Ed. Pirámide. 2003. Madrid.  

- Els alumnes també disposaran de diferents pàgines web on podran obtenir in-
formació i fer activitats interactives per practicar a l’hora de fer els projectes. 

• Web de Recursos MEC Grado superior de Gestión Comercial y 
Marketing.  
http://ntic.educacion.es/v5/web/profesores/form_profesional/comer
cio_y_marketing/gestion_comercial_marketing/ 
 

• Web de Recursos TIC MEC Medios de comunicación. 
http://recursostic.educacion.es/comunicacion/media/version/v1/inde
x.html 

 

 

Evidències:  
 
L’alumnat haurà de lliurar 4 activitats. Cada projecte té una fitxa (s’adjunten les fitxes de la 
UF3 com a exemple) on està fixada la data de lliurament, les instruccions per fer el projec-
te, els recursos necessaris i els objectius de cada projecte, així com els criteris d’avaluació.  
El temps per desenvolupar cada projecte també serà de quinze dies. La primera setmana 
s’explica la teoria i el projecte que han de fer, la setmana següent els alumnes treballen de 
forma presencial a l’aula, i l’altra setmana han de presentar el projecte i fer la presentació 
oral. També es fa  l’avaluació entre iguals. 

 

http://ntic.educacion.es/v5/web/profesores/form_profesional/comercio_y_marketing/gestion_comercial_marketing/
http://ntic.educacion.es/v5/web/profesores/form_profesional/comercio_y_marketing/gestion_comercial_marketing/
http://recursostic.educacion.es/comunicacion/media/version/v1/index.html
http://recursostic.educacion.es/comunicacion/media/version/v1/index.html
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Feedback:  
 
El feedback amb l’alumnat s’estableix a les classes presencials. En tot moment es va 
revisant la feina que estan fent els grups de treball i es van plantejant punts de millora. 
També es fan aportacions als grups sobre recursos que poden consultar o tècniques per 
millorar el seu treball. 
Quan els alumnes fan les presentacions orals també hi ha un feedback per valorar 
l’activitat per part del professor. Si l’activitat no supera els requisits mínims el grup haurà de 
millorar aquells aspectes que hagin quedat més fluixos. 
 

 

Tipus d’avaluació:  
 
En aquesta primera UF l’agent avaluador és fa mitjançant heteroavaluació i prové del 
professor, així mateix, és una avaluació formativa (a la UF3 s’adjunta un exemple de 
rúbrica). 
 

 

Instruments d’avaluació:  
 
Obtenció de la qualificació de cada resultat d’aprenentatge: 

 

 Instruments d’avaluació (%) 

Qualificació 
dels resultats 
d’aprenentatge 

Pe1 
(Prova 
escrita) 

R1 
 (Projecte 

1) 

R2 
 (Projecte 

2) 

R3  
(Projecte 

3) 

R4 
(Projecte 

4) 

E  
(Emprenedoria) 

RA (1,2) = 60% 5% 5% 10% 10% 10% 

 

La qualificació de la UF1 ( QUF1 ) s’obté segons la següent ponderació: 
 

 
 
 

 

 

Anàlisi i pla de millora.  
 
Per detectar els punts dèbils que s’han de millorar es dissenya una enquesta de satisfacció 
que l’alumnat ha de contestar mitjançant formularis de Google.6 
 

 

Taula 6 . Disseny de la Unitat Formativa 1 del mòdul Comercialització de productes gràfics i atenció al 
client. 

                                                      
6 Enquesta UF1 disponible al link:  
https://docs.google.com/forms/d/1xDXGtqHrc617Ag6rTymu4qkKTHl5cEq7_b101cI0leU/edit?usp=sh
aring 
 

 

 

QUF1=  Pe1 x 0.60 + R1 x 0,05 + R2 x 0,05 + R3 x 0,10 + R4 x 0,10 + E x 0,10 

 

https://docs.google.com/forms/d/1xDXGtqHrc617Ag6rTymu4qkKTHl5cEq7_b101cI0leU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1xDXGtqHrc617Ag6rTymu4qkKTHl5cEq7_b101cI0leU/edit?usp=sharing
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b) Desenvolupament de la UF2: Servei d’atenció al client en l’empresa gràfica 

 

UF2: Servei d’atenció al client en l’empresa gràfica (25 hores) 

Objectius d’aprenentatge:  
 

Organitzar el servei d’atenció al client de l’empresa gràfica. 

Descriure les funcions del departament d’atenció al client i els objectius d’una correcta 
atenció al client. 

Aplicar l’actitud adequada del personal d’atenció al client i analitzar els errors més ha-
bituals que es cometen en la comunicació amb el client. 

Analitzar com afecta el neuromàrqueting a l’actitud i les motivacions del consumidor i 
quines estratègies hi ha. 

 

 

Metodologia:  
 

Per aconseguir els objectius fixats és desenvolupen quatre sessions expositives (4 
hores) on s’introdueixen els conceptes teòrics, s’expliquen els projectes que hauran 
de fer els alumnes i s’informa sobre els recursos que tenen a la seva disposició al 
servidor del departament. Els alumnes podran consultar diferents presentacions on 
estan els continguts de la unitat formativa i des de els quals podran accedir als dife-
rents links i materials de consulta. 

En aquestes sessions els alumnes hauran de llegir i analitzar casos pràctics en grup, 
també visionaran vídeos i es farà un debat posterior.   

També és desenvoluparà un Role Play (2 hores) on els alumnes hauran de llegir els 
casos pràctics del llibre “Com millorar l’atenció al client” i posteriorment escenificar els 
errors que s’han comés en el tracte amb el client i les possibles solucions. 

D’altra banda, els alumnes hauran de resoldre tres projectes: 

Projecte 1: Disseny d’una comunicació amb una promoció adreçada al client per 
Nadal (5 hores presencials, 4 hores no presencials). 

El projecte conté un qüestionari que els alumnes han de resoldre procedent del llibre 
“Ventas i Marketing en la industria gráfica”. Posteriorment hauran de dissenyar una 
comunicació adreçada al client amb motiu de les festes de Nadal que ha d’incloure un 
regal promocional nadalenc.  

Projecte 2: Dissenyar estratègies sensorials per motivar al consumidor i Recre-
ació d’un diàleg entre l’empresa i un client potencial  (6 hores presencials, 4 
hores no presencials). 

El projecte conté diferents parts: 

Dissenyar estratègies sensorials de les empreses partint de la informació del vídeo 
“Consumo, el imperio de los sentidos” de RTVE.  

Resolució d’un qüestionar procedent del llibre “Com Millorar l’atenció al client” Capítol 
2. 

Recreació d’un diàleg entre un professional d’atenció al client i un consumidor de les 
seves empreses. 
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Projecte 3: Disseny d’una enquesta per verificar el grau de satisfacció del client 
mitjançant formularis de Google (4 hores presencials, 4 hores no presencials). 

Elaboració d’una enquesta per verificar la satisfacció del client (els alumnes faran un 
formulari /enquesta de les seves empreses. 

Recursos:  
 

Per desenvolupar els projectes els alumnes disposen dels següents recursos: 

- 1 presentació de cada nucli formatiu que conté la teoria dels continguts especifi-
cats a la programació, elaborats prenent com a base les següents fonts 
bibliogràfiques que els alumnes tindran disponibles al servidor del departament. 

• Casals, Ricard. Ventas y Marketing en la industria gráfica.Tecnoteca. 
Barcelona, 2008. 

• Güell, H. Sanz, G. Com Millorar l’Atenció al Client. Gestio 2000. Barce-
lona.  

• Hayden, N. El Comportamiento del consumidor. Editorial Blume. 2012. 
Barcelona  

- Vídeos sobre Neuromàrqueting de RTVE que es visualitzaran a l’aula i es deba-
tran en grup: 

http://www.rtve.es/television/20131003/documentos-tv-consumo-imperio-
sentidos/755040.shtml 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/tres14/tres14-tiendas-cerebro/477070/ 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/i/neuromarketing/1695505/ 

 

Evidències:  
 
L’alumnat haurà de lliurar 3 projectes. Seguint el mateix procediment de la unitat formativa 
anterior, cada projecte anirà acompanyat d’una fitxa on els alumnes s’informaran de la data 
de lliurament, dels requisits del projecte i els recursos disponibles, així com dels objectius 
que assoliran amb el desenvolupament del projecte i els criteris d’avaluació.  
El temps per desenvolupar cada projecte normalment es de quinze dies. La primera set-
mana s’explica la teoria i el projecte que han de fer, la setmana següent els alumnes 
treballen de forma presencial a l’aula, i l’altra setmana han de presentar el projecte i fer la 
presentació oral. Es repartiran graelles d’avaluació als altres grups perquè puguin valorar 
el projecte dels companys mentre estan fent l’exposició. 
 

 

Feedback:  
 
El feedback amb l’alumnat s’estableix a les classes expositives, per comprovar si han 
entès els conceptes teòrics, i a la sessió de Role play en la qual els alumnes han d’ analit-
zar els casos pràctics que escenificaran . Posteriorment, a les classes de treball presencial, 
també s’anirà revisant la feina que estan fent els grups de treball i es van plantejant punts 
de millora o correccions, fent aportacions als grups sobre recursos que poden consultar o 
estratègies per completar i millorar el seu projecte. 
Finalment, quan els alumnes presenten els seus projectes,  també hi ha un feedback per 
valorar l’activitat, tant per part del professor com dels companys. Si l’activitat no supera els 
requisits mínims que s’han establert a la fitxa de treball, el grup haurà de millorar-la i tor-
nar-la a presentar. 
 

 

http://www.rtve.es/television/20131003/documentos-tv-consumo-imperio-sentidos/755040.shtml
http://www.rtve.es/television/20131003/documentos-tv-consumo-imperio-sentidos/755040.shtml
http://www.rtve.es/alacarta/videos/tres14/tres14-tiendas-cerebro/477070/
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Tipus d’avaluació:  
 
En aquesta segona UF l’agent avaluador és fa mitjançant l’heteroavaluació (70% de cada 
projecte)  i també s’introdueix l’avaluació entre iguals (30% de cada projecte mitjançant 
escala de valoració que han d’omplir els grups).  
El debat dels vídeos i el Role Play s’avaluaran mitjançant heterovaluació, el professor 
valorarà la participació mitjançant una rúbrica d’observació de la participació de l’alumnat, i 
el percentatge de la nota final estarà contemplat dins el 10% d’emprenedoria. 
També és una avaluació formativa, ja que es va comprovant l’aprenentatge que estan 
assolint els alumnes. 
 

 

Instruments d’avaluació:  
 
Obtenció de la qualificació de cada resultat d’aprenentatge: 

 

Qualificació 
dels resultats 
d’aprenentatge 

Pe1 
(Prova 
escrita) 

R1 
 (Projecte 

1) 

R2 
 (Projecte 

2) 

R3  
(Projecte 

3) 

E (Emprenedoria) 

G1 (Debat) 

 G2 (Role Play) 

RA (1) = 60% 10% 10% 10% 10% 

La qualificació de la UF2 ( QUF2 ) s’obté segons la següent ponderació: 
 

 
 

 

 

Anàlisi i pla de millora.  
 
Per detectar els punts dèbils que s’han de millorar i el grau de motivació que tenen els 
alumnes amb els projectes, es continua amb la metodologia que es va posar en pràctica a 
l’anterior UF, els alumnes han de contestar una enquesta de satisfacció accedint a un link 
que se’ls enviarà per mail, i que els donà accés a un formulari de Google.7 
Un cop analitzats, s’informarà als alumnes dels resultats de l’enquesta i de les mesures 
adoptades. 
 

 

Taula 7 . Disseny de la Unitat Formativa 2 del mòdul Comercialització de productes gràfics i 
atenció al client. 

  

                                                      
7 Enquesta UF2 disponible al link: 
https://docs.google.com/forms/d/1xDXGtqHrc617Ag6rTymu4qkKTHl5cEq7_b101cI0leU/viewform?us
p=send_form 

 
 

 

 

 

QUF2=  Pe1 x 0.60 + R1 x 0,10 + R2 x 0,10 + R3 x 0,10 + E x 0,10 

 

https://docs.google.com/forms/d/1xDXGtqHrc617Ag6rTymu4qkKTHl5cEq7_b101cI0leU/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1xDXGtqHrc617Ag6rTymu4qkKTHl5cEq7_b101cI0leU/viewform?usp=send_form
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c) Desenvolupament de la UF3: Gestió de vendes de productes i serveis gràfics 

En aquest treball es presenta el disseny i la documentació completa de la Unitat 
Formativa 3 per exemplificar la posada en pràctica de l’experiència amb l’alumnat 
al curs 2014/2015.  

Amb l’objectiu de que els alumnes es familiaritzin amb les TIC, s’ha dissenyat la 
unitat mitjançant un portfoli digital des del qual els alumnes podran accedir a tots 
els elements de la unitat: continguts teòrics, recursos, rúbriques d’avaluació, en-
questa final, etc.,   

A més, aquest recurs permet poder establir feedback amb els alumnes ja que po-
den adjuntar comentaris al portfoli i comunicar-se entre ells.  

A continuació es presenta el desenvolupament curricular: 

 

UF3: Gestió de vendes de productes i serveis gràfics (25 hores) 

Objectius d’aprenentatge:  
 

Gestionar el servei gràfic i de vendes de productes aplicant tècniques de venda. 

Descriure les funcions del departament comercial o de vendes de l’empresa així com 
el procés de comunicació presencial amb el client. 

Dissenyar i establir el pla d’actuació comercial i el programa d’acció de vendes. 

 

 

Metodologia:  
 

Per aconseguir els objectius fixats és desenvolupen dos sessions expositives (4 
hores) . 

A la primera sessió, és presenta la unitat formativa mitjançant un power point (Annex 
3) .En aquesta presentació s’informa als alumnes sobre els continguts, projectes, cri-
teris d’avaluació, etc. de la UF, i es presenta el portfoli digital8 que s’utilitzarà per 
desenvolupar els continguts d’aquesta UF. A la figura 7 es mostra una captura de 
pantalla del portfoli. També es visualitzaran vídeos de tècniques comercials i estratè-
gies de venda procedents del centre d’alt rendiment comercial (ARCO). Posteriorment 
es farà un debat per comentar els principals continguts del vídeo. 

A la segona sessió expositiva, s’explicaran els continguts del NF2 i el projecte nº3. 

 

 

 

                                                      
8 Link del portfoli digital: https://sites.google.com/site/m09uf3comercprodgraf/ 
 

https://sites.google.com/site/m09uf3comercprodgraf/
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En el portfoli, els alumnes poden accedir al projectes que han de fer. Per superar la 
unitat formativa, hauran de resoldre tres projectes: 

Projecte 1: Elaboració de l’organigrama del departament comercial de les seves 
empreses (3 hores presencials, 4 hores no presencials). 

El projecte conté els següents requisits: 

- Lectura i anàlisi del portfoli digital desenvolupat per impartir la UF. 

- Elaboració de l’organigrama del departament de vendes de les seves empre-
ses.  

- Creació del pla d’actuació comercial (objectius de vendes, gestió del territori 
de vendes i organització de l’equip)  

 

Projecte 2: Disseny de la documentació comercial per l’equip de vendes que 
han creat al projecte 2  (7 hores presencials, 4 hores no presencials). 

El projecte conté diferents parts: 

- Lectura del recursos de l’activitat 2 del portfoli digital. 

- Disseny d’ una targeta comercial per lliurar als clients en les visites comerci-
als. 

- Disseny d’un obsequi promocional per lliurar als clients. 

- Disseny d’una presentació comercial multimèdia e interactiva per presentar 
els productes de l’empresa als clients. 

. 

 

 

Figura 8 . Porfoli desenvolupat per la UF3 mitjançant Google Sites. 

 

https://sites.google.com/site/m09uf3comercprodgraf/
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Projecte 3: Redacció d’un protocol comercial i un sistema de comerç per inter-
net  (6 hores presencials, 4 hores no presencials). 

Partint dels recursos inclosos al portfoli, els alumnes han de redactar un protocol co-
mercial de les seves empreses en el que han de definir com portaran a terme la 
venda els seus venedors, també han de dissenyar un sistema de comerç per internet. 

 

Recursos:  
 

Per desenvolupar els projectes els alumnes disposen dels següents recursos: 

- 1 presentació de cada nucli formatiu que conté la teoria dels continguts especifi-
cats a la programació, elaborats prenent com a base les següents fonts 
bibliogràfiques que els alumnes tindran disponibles al servidor del departament. 

• Casals, Ricard. Ventas y Marketing en la industria gráfica (capítol 4). 
Tecnoteca. Barcelona, 2008. 

- Vídeos sobre tècniques comercials procedents del centre d’alt rendiment ARCO i 
presentades pel psicòleg i expert en vendes Fernando Pena. 

https://www.youtube.com/watch?v=yqE1B77G_aU 

- Els alumnes també disposaran de diferents pàgines web on podran obtenir in-
formació: 

• Web de Recursos MEC Grado superior de Gestión Comercial y Mar-
keting.  
http://ntic.educacion.es/w3/eos/RecursosFP/ComercioMarketing/Grad
oSuperior/GestComMar/modulo3/Index.htm 

 

- Al portfoli tindran tutorials per fer la presentació comercial multimèdia del projec-
te 2. 

 

 

Evidències:  
 
Seguint el mateix procediment de la unitat formativa anterior, cada projecte anirà acompa-
nyat d’una fitxa on els alumnes s’informaran de la data de lliurament, dels requisits del 
projecte i els recursos disponibles, així com dels objectius que assoliran amb el desenvolu-
pament del projecte i els criteris d’avaluació.  
 
A continuació s’adjunten les fitxes dels tres projectes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yqE1B77G_aU
http://ntic.educacion.es/w3/eos/RecursosFP/ComercioMarketing/GradoSuperior/GestComMar/modulo3/Index.htm
http://ntic.educacion.es/w3/eos/RecursosFP/ComercioMarketing/GradoSuperior/GestComMar/modulo3/Index.htm
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M09: Comercialització de productes gràfics i atenció al client 
GRUP: 1º CFGS Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia. 
 
CURS 2014 - 2015 
FITXA UF3-NF1-Activ1 
Organització del departament comercial 

 

Noms:          Data: 
 
a) Objectius de l’activitat: 

Identificar i descriure les funcions del departament comercial. 

Elaborar el pla d’acció comercial i establir els objectius de vendes. 

b) Tipus d’activitat: 

Activitat en grup (grups de les empreses creades a la UF1). 

c) Recursos necessaris: 

Ordinador, Internet (portfoli UF3), programari (edició textos, il·lustració, maquetació). 

d) Seqüència de l’activitat: 

 
1 Prenent com a base la  informació que trobareu als recursos de l’activitat 1:  

• Cap. 4. La Organización del departamento de ventas. Ventas y Marketing en la Industria Gráfica. 

Ricard Casals. 

• Web Gestió de la compravenda. Planificació, organització i selecció de l’equip de vendes. 

http://ntic.educacion.es/w3/eos/RecursosFP/ComercioMarketing/GradoSuperior/GestC

omMar/modulo3/Index.htm 

     

1.1 Elaboreu l’organigrama del departament comercial de la vostra empresa. Ha de 

contenir: 

- Estructura organitzativa (per zones, productes, mercats, etc.). Expliqueu per què heu 

escollit aquesta estructura. 

- Definiu els perfils professionals que composaran el departament comercial. 

- Definiu les funcions de cadascú dels professionals que incloureu a l’organigrama. 
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1.2 Dissenyeu el pla comercial de l’empresa per l’any 2015. Ha de contenir: 

- Definició dels objectius de vendes 

- Gestió del territori de vendes i organització de l’equip (grandària, zones de venda, 

planificació de les visites, etc.) 

1.3 Prepareu una exposició oral per mostrar els vostres departaments comercials i plans 

comercials als companys. 

 

e) Documents a lliurar: 

- Arxiu final en PDF. 

- El nom de l’arxiu ha de seguir el següent esquema:  “M09-UF3-N1-Activ1_Nom-empresa” 

f) Data de lliurament:   

 
24/02/2015 

 
 
g) Avaluació:  

 
- Avaluació del professor segons rúbrica inclosa al portfoli (70%) 

- Coavaluació de l’exposició oral de l’activitat segons rúbrica inclosa al portfoli (30%) 
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M09: Comercialització de productes gràfics i atenció al client 
GRUP: 1º CFGS Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia. 
 
CURS 2014 - 2015 
FITXA UF3-NF2-Activ2 
Documentació del departament comercial 

 

Noms:          Data: 
 
a) Objectius de l’activitat: 

Identificar i dissenyar la documentació per desenvolupar el procés de venda, incloent les principals 

característiques del producte o servei gràfic. 

b) Tipus d’activitat: 

Activitat en grup (grups de les empreses creades a la UF1). 

c) Recursos necessaris: 

Ordinador, Internet (portfoli UF3), programari (edició textos, il·lustració, maquetació). 

d) Seqüència de l’activitat: 

1 Prenent com a base la informació que trobareu als recursos de l’activitat 2. 

1.1 Dissenyeu una targeta comercial per lliurar als vostres clients quan els comercials facin les 

visites. Ha de contenir: 

- Logotip e identitat visual de la vostra empresa. 

- Dades de contacte amb la finalitat de que els clients puguin contactar de forma 

presencial o no presencial. 

1.2 Penseu i dissenyeu un obsequi promocional que recordi al client els serveis de la vostra 

empresa.   

1.3 Dissenyeu una presentació multimèdia o PDF interactiu per presentar els productes de 

la vostra empresa als clients. Ha de contenir: 

- Avantatges o característiques principals dels productes de l’empresa. 

- Tarifa de preus. 

- Elements interactius adjunts al PDF: petit vídeo promocional, enllaços,  botons amb 

accions, etc. (al portfoli trobareu tutorials per afegir aquests elements a l’Acrobat  i 

alguns exemples). 
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1.4 Prepareu una exposició oral per presentar els dissenys als companys.  

 

e) Documents a lliurar: 

- Arxius finals dels dissenys en PDF. 

- El nom de l’arxiu ha de ser “M09-UF3-NF2_Activ2_Nom-empresa” 

 

f) Data de lliurament:   

 
03/03/2015 
 

 
g) Avaluació:  

 
- Avaluació del professor segons rúbrica inclosa al portfoli (70%) 

- Coavaluació de l’exposició oral de l’activitat segons rúbrica inclosa al portfoli (30%) 
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M09: Comercialització de productes gràfics i atenció al client 
GRUP: 1º CFGS Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia. 
 
CURS 2014 - 2015 
FITXA UF3-NF2-Activ3 
Desenvolupament de la venda 

 

Noms:          Data: 
 
a) Objectius de l’activitat: 

Descriure el procés de comunicació presencial amb el client. 

b) Tipus d’activitat: 

Activitat en grup (grups de les empreses creades a la UF1). 

c) Recursos necessaris: 

Ordinador, Internet (portfoli UF3), programari (edició textos, il·lustració, maquetació). 

d) Seqüència de l’activitat: 

1 Entreu al següent link (Apartat “ Las ventas en la empresa” “El proceso de venta”)) 
http://ntic.educacion.es/w3/eos/RecursosFP/ComercioMarketing/GradoSuperior/GestCom
Mar/modulo3/Index.htm 

2 Tenint en compte les etapes del procés de venda (preparació, entrevista i seguiment), redacteu 
un protocol comercial en el que definiu com portaran a terme la venda els vostres venedors. 
Ha de contenir els següents aspectes: 

- Activitats que tindríeu en compte en l’apartat de prospecció de clients (fonts d’informació) 

- Preparació de la visita (aspectes que els vostres comercials haurien de tenir en compte, 

quines mostres farien servir, quin material de suport portarien, etc.,) 

- Tècniques de comunicació verbal i no verbal que farien servir, i forma escollida per 

començar l’entrevista i el sondeig. 

- Definiu quins serien els arguments de venda principals i com els comunicarien.  

- Prepareu algunes objeccions que farien servir els comercials. 

- Escolliu les tècniques de tancament que emprarien els comercials. 

- Com farien el seguiment de la venda? 
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3 Tenint en compte la teoria del NF2. Definiu i dissenyeu com seria el sistema de comerç per 
Internet a la vostra empresa. Com podrien seleccionar els clients els productes? Quin mètode de 
pagament faríeu servir? 

 
e) Documents a entregar: 

- Arxiu final en PDF. 

- El nom de l’arxiu ha de ser “M09-UF3-NF2_Activ3_Nom-empresa” 

f) Data de lliurament:   

 
24/03/2015 

 
 
g) Avaluació:  

 
- Avaluació del professor segons rúbrica inclosa al portfoli (70%) 

- Coavaluació de l’exposició oral de l’activitat segons rúbrica inclosa al portfoli (30%) 
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Feedback:  
 
El feedback amb l’alumnat s’estableix a les classes expositives, per comprovar si han 
entès els conceptes teòrics, i també mitjançant el portfoli, en el qual els alumnes poden 
afegir comentaris i comunicar-se entre ells o amb el professor. Posteriorment, seguint el 
mateix procediment que a les UF anteriors, en el transcurs de les classes de treball pre-
sencial també es va revisant la feina que estan fent els grups de treball i se’ls van 
plantejant punts de millora o correccions, fent aportacions als grups sobre recursos que 
poden consultar o estratègies per completar i millorar el seu projecte. 
Finalment, quan els alumnes presenten els seus projectes,  també hi ha un feedback per 
valorar l’activitat, tant per part del professor com dels companys. Si l’activitat no supera els 
requisits mínims que s’han establert a la fitxa de treball, el grup haurà de millorar-la i tor-
nar-la a presentar. 
 

 

Tipus d’avaluació:  
 
En aquesta UF l’agent avaluador és fa mitjançant l’heteroavaluació (70% de cada projecte),  
i mitjançant l’avaluació entre iguals (30% de cada projecte mitjançant escala de valoració 
que han d’omplir els grups).  
Així mateix, al finalitzar cada exposició, també s’introdueix una autoavaluació que es fa 
cada grup del projecte desenvolupat que inclogui els principals problemes que han tingut, 
aspectes que ells creuen que han de millorar, etc. 
En aquest cas, també és tracta d’una avaluació formativa. 
 

 

Instruments d’avaluació:  
 
L’avaluació és fa mitjançant rúbriques per cada projecte i escales de valoració per cada sessió 
d’avaluació entre iguals, les quals estan incloses al portfoli digital que es presenta als alumnes 
Link del portfoli digital: https://sites.google.com/site/m09uf3comercprodgraf/ 
  
S’adjunten a continuació dos hipervincles per exemplificar la rúbrica i escala de valoració que 
s’ha dissenyat pel projecte 1. 

https://sites.google.com/site/m09uf3comercprodgraf/


M09: Comercialització de productes gràfics i atenció al client
GRUP: 1º CFGS Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia.

CURS 2014 - 2015
FITXA UF3-NF1-Activ1
Organització del departament comercial

Criteris d'avaluació Puntuació segons el grau d'assoliment

ORGANIGRAMA DEPARTAMENT COMERCIAL (40%) Assolit (4 punts) Poc Assolit (2 punts) No Assolit  (0 Punts)

Explica estructura organitzativa (10%)
L'organigrama té una estructura justificada pel tipus 
d'empresa i és defineix el tipus d'organització

L'estructura no és l'adecuada segons la informació dels 
recursos.

No s'explica l'estructura  organitzativa.

Defineix perfils professionals  (10%) Es defineixen els perfils professionals Els perfils professionals no estàn correctament definits. No és defineixen els perfils professionals

Defineix funcions professionals (10%) Es defineixen les funcions dels professionals Les funcions  professionals no estàn correctament definides. No es defineixen les funcions del professionals

Expressió escrita i disseny del document  (10%)
El document no te faltes d'ortografia  i el disseny del 
document és acurat i creatiu, fent servir il∙lustracions pròpies 
i un disseny original.

Hi ha algunes faltes d'ortografia al document i l'expressió 
escrita no és correcta.

El document té moltes faltes d'ortografia i l'expressió escrita 
és molt deficient.

PLA COMERCIAL (30%) Assolit (3 punts) Poc Assolit (1,5  punts) No Assolit  (0 Punts)

Definició dels objectius  (10%)
És defineixen els objectius del pla de forma realista, 
quantificable i especificant un període concret.

Els objectius no estan correctament definits segons la 
informació dels recursos adjunts.

No es defineixen els objectius.

Defineix gestió del territori de vendes i organització equip  (10%)
És defineix el territori de vendes  i la forma d'organització de 
l'equip.

El territori de vendes no està correctament definit. No es defineix el territori de vendes.

Expressió escrita i disseny del document  (10%)
El document no te faltes d'ortografia i el disseny és original, 
seguint la imatge corporativa de l'empresa.

Hi ha algunes faltes d'ortografia al document i l'expressió 
escrita no és correcta.

El document té moltes faltes d'ortografia i l'expressió escrita 
és molt deficient.

PRESENTACIÓ ORAL (30%) Assolit (3 punts) Poc Assolit (1,5 punts) No Assolit  (0 Punts)

Fluïdesa en l'expressió Oral (5%)
La presentació oral està preparada, té un índex estructurat i 
està ordenada.

La presentació no està ben preparada, conté moltes 
improvisacions.

No s'ha preparat la presentació, ha estat totalment 
improvisada.

Conté ordre i estructura (índex)  (5%) El disseny de l'exposició és original, conté il∙lustracions 
pròpies i la tipografia es llegible.

El disseny es poc original. L'exposició no s'ha dissenyat bé i és molt deficient.

Disseny acurat  de l'exposició (5%)

Ortografia i gramàtica correcta  (5%) La presentació no conté faltes d'ortografia. La presentació conté algunes faltes d'ortografia. No s'utilitza cap tipus de suport per fer la presentació.

Ús suports digitals (5%)
Es fa ús dels programes per fer presentacions digitals, tipus 
power point o prezi, així com a material de suport.

No és fa us de programes digitals específics per a 
presentacions orals.

No és fa us de cap suport ni programa específic per a fer la 
presentació.

Cohesió del grup (5%)
El grup està cohesionat, no té problemes de coordinació 
entre ell.

S'aprecien algunes mancances en la cohesió del grup.
El grup no està cohesionat, cada membre del grup ha 
treballat de forma independent.



M09: Comercialització de productes gràfics i atenció al client
GRUP: 1º CFGS Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia.

CURS 2014 - 2015
FITXA UF3-NF1-Activ1
Organització del departament comercial

Coavaluació Activitat 1 UF3 M09

Valoreu els següents continguts:
0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2

Estructura de l'organigrama

Definició i explicació dels perfils i 
funcions dels professionals

GRUP 1: Eikona GRUP 2: Vinopack GRUP 3: Kiosko GRUP 4: Skulled GRUP 5: Edit. Papallona GRUP 6: Fast Print

Estructura del pla comercial i definició 
d'objectius

Ortografia, gramàtica i expressió 
escrita del document

Fluïdesa verbal l i originalitat en el 
disseny de la presentació

Observacions: Comentaris, aspectes 
que mes o menys us han agradat, 
qüestions que vulgueu preguntar al 
grup que exposa.

TOTAL



 
També es fa un examen final basat en conceptes que no es necessari memoritzar, el qual  
conté preguntes extretes dels projectes que han fet els alumnes. Aquesta prova es fa a la 
última sessió de la unitat formativa. 
 
 
Obtenció de la qualificació de cada resultat d’aprenentatge: 

 

Qualificació 
dels resultats 
d’aprenentatge 

Pe1 
(Prova 
escrita) 

R1 
 (Projecte 

1) 

R2 
 (Projecte 

2) 

R3  
(Projecte 

3) 

 

E (Emprenedoria) 

RA (1) = 60% 10% 15% 5% 10% 

 
 
La qualificació de la UF3 ( QUF3 ) s’obté segons la següent ponderació: 
 

 
 

 

 

Anàlisi i pla de millora.  
 
En aquesta UF l’enquesta de satisfacció de l’alumnat s’adjunta al portfoli. També es fa 
mitjançant formularis de Google. Els alumnes l’han de contestar quan acaben la última 
sessió de la unitat. 
 

 

Taula 6 . Disseny de la Unitat Formativa 3 del mòdul Comercialització de productes gràfics i 
atenció al client. 

  

QUF3=  Pe1 x 0.60 + R1 x 0,10 + R2 x 0,15 + R3 x 0,05 + E x 0,10 
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d) Desenvolupament de la UF4: Gestió de reclamacions i servei postvenda en 
l’empresa gràfica 

 

UF4: Gestió de reclamacions i servei postvenda en l’empresa gràfica (20 hores) 

Objectius d’aprenentatge:  
 

Gestionar les queixes i reclamacions de l’empresa gràfica mitjançant l’anàlisi del pro-
blema del client i l’aplicació de la normativa vigent. 

Organitzar el servei postvenda de l’empresa gràfica, aplicant les eines de gestió ade-
quades per garantir la fidelització dels clients. 

 

Metodologia:  
 

En aquesta unitat formativa és presenten les següents activitats: 

A les dos primeres sessions (4 hores) és desenvolupa una activitat per analitzar la 
gestió de queixes a l’empresa gràfica partint del mètode Puzle o Jigsaw, tal com 
s’explica a continuació: 

La classe és gestiona en grups, cada grup ha d’analitzar la documentació que se li 
lliura referent a algun dels temes següents: 

- Concepte de queixa, causes insatisfacció client, motius i elements de les recla-
macions. 

- Resolució de queixes: fases i tècniques. 
- Programari per redactar informes i fulles de reclamacions.  
- Llistat de normativa de les reclamacions pel consumidor.  

 
Posteriorment, es crea un grup d’experts de cada temàtica que ha d’explicar oralment 
els continguts dels seu tema als companys de classe. Per finalitzar l’exposició han de 
fer un joc als companys per comprovar si han estat atents a la explicació del tema. 
També es farà una sessió expositiva (1 hora), en la qual es fa un anàlisi en grup del 
concepte, tipus i fases dels servei postvenda al sector gràfic.  També s’exposen casos 
d’empreses reals I es mostra el programari i el procediment per redactar informes 
amb l’objectiu d’aplicar mesures correctores dels defectes trobats als productes o ser-
veis. 
Finalment, es mostren tècniques i exemples de documents per fidelitzar al client (tar-
getes de punts, carnets de soci, etc.) 
D’altra banda, els alumnes hauran de resoldre dos  projectes i han de dissenyar un 
portfoli final que evidenciarà tot l’aprenentatge adquirit al llarg del curs. 

Projecte 1: Disseny fulla de reclamacions i redacció d’un informe (4 hores pre-
sencials, 4 hores no presencials). 

Elaboració fulla de reclamacions empreses creades a la UF1 i redacció d’un informe 
amb una hipotètica reclamació d’un client. 

Projecte 2: Disseny programa de fidelització (3 hores presencials, 2 hores no 
presencials). 

Els grups han de dissenyar un programa per fidelitzar els seus  clients. Es mostren a 
la classe diferents exemples de tècniques de fidelització perquè els alumnes puguin 
veure exemples pràctics d’empreses d’arts gràfiques. 
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Projecte final: Portfoli final (8 hores presencials, 4 hores no presencials). 

Mitjançant el programa Google Sites, els alumnes hauran de dissenyar un portfoli digi-
tal que inclogui tots els projectes de les empreses creades. El projecte s’exposa a 
l’ultima sessió del curs. En aquesta sessió els alumnes han de simular que venen a 
presentar l’empresa, es tindrà en compte l’expressió oral, el vestuari, així com la co-
municació no verbal, etc., Al finalitzar l’exposició faran una valoració de tot el curs. 

 

Recursos:  
 

Per desenvolupar els projectes els alumnes disposen dels següents recursos: 

- Per portar a terme l’activitat basada en el mètode puzle o jigsaw, es lliuren dife-
rents documents als alumnes extrets de la següent bibliografia: 

• García, Mª José. Técnicas de información y atención al cliente / consu-
midor. IC Editorial.2011. (Bloque 1. Cap. 2 Quejas y reclamaciones. 
Cap. 6 Confección y presentación de informes.) 

 

- Els alumnes també disposaran de diferents pàgines web on podran obtenir in-
formació: 

• Web de la Generalitat de Catalunya adreçada al consumidor 
http://www.consum.cat/consumidors_i_consumidores/tajudem/recla
madenuncia/index.html 
 
 

 

Evidències:  
 
L’alumnat haurà de lliurar el treball de la primera activitat (puzle), dos projectes i el portfoli 
final.  Cada activitat  es presenta mitjançant  una fitxa on s’especifiquen  la data de lliura-
ment, les instruccions per fer el projecte, els recursos necessaris i els objectius específics, 
així com els criteris d’avaluació.   
 

 

Feedback:  
 
Seguint el mateix procediment de la resta de les UF’s, el feedback amb l’alumnat 
s’estableix a les classes presencials. Per fer l’activitat tipus puzle, es recomana als alum-
nes diferents recursos que poden fer servir per explicar el seu tema, també se’ls proposa 
diferents jocs que poden fer al final per veure si els companys han estat atents a la exposi-
ció (tipus mots encreuats, veritat o fals, etc.,) 
Abans de presentar els treballs, el professor revisarà les feines i donarà el vist-i-plau per-
què els alumnes presentin, o proposarà punts de millora. 
 Quan els alumnes fan les presentacions orals també hi ha un feedback per valorar 
l’activitat per part del professor i dels companys. Seguint el mateix requisit de les UF’s 
anteriors, si l’activitat no supera els requisits mínims el grup haurà de millorar aquells 
aspectes que hagin quedat més fluixos. 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.consum.cat/consumidors_i_consumidores/tajudem/reclamadenuncia/index.html
http://www.consum.cat/consumidors_i_consumidores/tajudem/reclamadenuncia/index.html
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Tipus d’avaluació:  
 
En aquesta UF l’agent avaluador  de l’activitat puzle serà el professor. Els altres dos pro-
jectes tindran la mateixa avaluació de les UF’s anteriors, per tant es portarà a terme una 
avaluació per part del professor del 80% i una avaluació entre iguals del 20% que es 
recollirà mitjançant escales de valoració quan els alumnes exposin els projectes. 
En el cas del portfoli final, es considera una avaluació sumativa, ja que es recollirà 
l’aprenentatge que l’alumnat ha adquirit al llarg del curs. El mètode d’avaluació serà el 
mateix que els projectes, tot i que tindrà un pes superior a l’avaluació de la unitat formativa, 
un 15%, mentre que els projectes valdran un 5% cadascú. 
 

 

Instruments d’avaluació:  
 
Obtenció de la qualificació de cada resultat d’aprenentatge: 

 

 Instruments d’avaluació (%) 

Qualificació 
dels resultats 
d’aprenentatge 

Pe1 
(Prova 
escrita) 

R1 
 (Activitat 

1) 

R2 
 (Projecte 

1) 

R3  
(Projecte 

2) 

R4 
(Portfoli 

final) 

E  
(Emprenedoria) 

RA (1,2) = 60% 5% 5% 5% 15% 10% 

 

La qualificació de la UF4 ( QUF4 ) s’obté segons la següent ponderació: 
 

 
 
 

 

 

Anàlisi i pla de millora.  
 
En aquesta última UF, a la última sessió del curs, els grups després de presentar els seus 
portfolis faran una valoració personal de l’aprenentatge que han assolit al mòdul. Destaca-
ran els projectes que més els ha agradat fer, els problemes que han tingut dins el grup, 
etc., 
També hauran de redactar un petit escrit anònim (CUIC) on posaran els aspectes més 
positius i negatius del mòdul amb l’objectiu de detectar els punts dèbils que s’hauran de 
millorar el proper curs i comprovar el grau de satisfacció final de l’alumnat. 
 

 

Taula 7 . Disseny de la Unitat Formativa 4 del mòdul Comercialització de productes gràfics i 
atenció al client. 

 

  

QUF4=  Pe1 x 0.60 + R1 x 0,05 + R2 x 0,05 + R3 x 0,05 + R4 x 0,15 + E x 0,10 
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5 Resultats: anàlisis del funcionament dels grups cooperatius base  
Fent un anàlisi del funcionament general dels grups quant a la seva progressió i la seva 
actitud vers el treball, cal dir que ha sigut bastant bona des de els inicis. 

La possibilitat de que poguessin crear la seva empresa, de la tipologia que ells van voler, 
va fer que estiguessin molt motivats i s’engresquessin per fer els projectes i presentar-los 
davant dels companys. Es va crear un clima de competència entre ells, i tots volien fer 
projectes molt innovadors per sorprendre als companys. 

Cada grup va crear l’empresa del sector que més li agradava tenint en compte les habili-
tats principals del grup. Per exemple, dos alumnes que els agrada molt dibuixar van crear 
una agència d’il·lustradors,  un altre grup que s’identifiquen molt amb els skaters van fer 
una empresa de roba amb samarretes serigrafiades per patinadors, etc., 

En la primera sessió de classe ja es van crear els grups, i pel primer projecte van haver de 
crear el naming i la tipologia de l’empresa, així com el disseny corporatiu de l’empresa: 

Les empreses que es van crear van ser les que a continuació es relacionen (s’adjunten al-
gunes webs que van crear els alumnes de les seves empreses): 

• Skulled, empresa de venda de roba serigrafiada per skaters 
https://toniserranosanchez.wix.com/skulledtrade 

• Eikona, agència d’il·lustradors 
https://aaranoespinosa.wix.com/eikona 

• Fast Print, impremta digital especialitzada en retolació de cotxes 

• Papallona, editorial infantil especialitzada en contes per a nens 
http://editorialpapallona.wix.com/editorialpapallona 

• Kiosko, editorial per Internet especialitzada en subscripcions 
http://kokiosko.wix.com/kiosko 

• Vinopack, empresa especialitzada en packaging per a vins. 

Als alumnes els va agradar la metodologia i es van implicar molt des de l’inici. A les clas-
ses teòriques normalment sempre estaven atents i participaven molt afegint comentaris o 
preguntant dubtes. 

La formació dels grups la van fer ells de forma voluntària, tot i que es van haver de fer al-
guns canvis degut a que alguns estudiants es van donar de baixa i per tant hi havia grups 
que van quedar amb menys membres que d’altres. Tot i així, es va intentar respectar 
sempre l’opinió dels alumnes, tot i que el nivell d’exigència respecte als projectes ha sigut 
superior en els grups que tenien més membres. 

A les hores presencials, s’explicava la teoria i els projectes que havien de fer, i també es 
van visualitzar vídeos, conferències d’experts, etc., 

En aquestes hores de treball a les aules, els estudiants es van mostrar molt treballadors i 
respectuosos. En tot moment van treballar de forma cooperativa i participativa, i no van 
sorgir conflictes greus. Únicament van haver-hi alguns grups que es van queixar perquè hi 
havia companys de grups que treballaven menys i que faltaven a classe. Ja se’ls va adver-
tir que les avaluacions, tot i formar part del mateix grup, serien diferents segons el treball 
observat a classe. 

El procés per crear els projectes es feia partint d’una idea o esbós que els alumnes havien 
d’ensenyar al professor, a partir d’aquí s’aprovava el projecte i podien anar desenvolupant 
el treball, tot i així, sempre s’anaven afegint punts de millora o rectificant errades. A més, 
el professor proposava idees noves o solucions que els alumnes incorporaven als seus 
projectes. 

https://toniserranosanchez.wix.com/skulledtrade
https://aaranoespinosa.wix.com/eikona
http://editorialpapallona.wix.com/editorialpapallona
http://kokiosko.wix.com/kiosko
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El clima de treball va ser, a la majoria de les classes, molt professional i no van haver-hi 
problemes de falta de disciplina o manca d’atenció. Al ser classes de tres hores, es feia un 
descans al mig de la sessió en la que els alumnes podien sortir al pati de l’institut. 

El nivell de treball no va ser igual per part de tots els grups, van haver-hi grups que tenien 
un nivell d’esforç e implicació més alts que d’altres. Tot i això, i de forma general, els 
alumnes van treballar força i, fins i tot, en molts projectes s’engrescaven i feien inclús acti-
vitats més completes de lo que se’ls demanava a la fitxa de treball. A l’annexe 4 s’inclouen 
algunes mostres dels treballs fets pels alumnes. Per exemple, el grup Skulled, al projecte 
del pla de màrqueting, van desenvolupar un vídeo9 que van gravar a Barcelona i que 
semblava extret d’una empresa real. A la última sessió de classe, al presentar el portfoli, 
també van sorprendre als companys, vestint-se tots amb samarretes serigrafies amb el lo-
go de la seva empresa, i van fer un expositor amb  cupcakes amb forma de skates (figura 
9) damunt d’una plataforma per skaters com a decorat de l’exposició final. 

 
Figura 9 . Exposició porffoli final grup Skulled.  

 

En general, ha sigut un mòdul on els alumnes se’ls veia gaudir molt presentant els seus 
projectes i també molt gratificant des del punt de vista docent. 

 

5.1 Enquestes de satisfacció del alumnat per cada UF i CUIC final 

Al finalitzar les tres primeres UF’s, els alumnes van contestar una enquesta que se’ls va 
enviar per correu electrònic o mitjançant el portfoli (UF3), i a la que podien accedir mitjan-
çant un link que connectava amb un formulari de Google. 

A continuació, s’adjunta com a exemple el formulari de la primera UF (hipervincle) i es 
presenten els resultats de les enquestes realitzades. 

 

                                                      
9 Video disponible a: 
https://www.dropbox.com/s/8bchfw2tlic0koh/anuncio%20SKLD%281%29.mp4?dl=0 
 

https://www.dropbox.com/s/8bchfw2tlic0koh/anuncio%20SKLD%281%29.mp4?dl=0
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https://docs.google.com/forms/d/1xDXGtqHrc617Ag6rTymu4qkKTHl5cEq7_b101cI0leU/viewform 1/2

Enquesta satisfacció alumnat UF1 M09
Comercialització

En la UF1 del mòdul M09 he dedicat les següents hores setmanals a treballar amb els
meus companys de grup

Al fer les activitats de grup de la UF1 del M09 crec que entenc millor la teoria o temari del
mòdul

Valora les respostes d'1 a 4 amb els criteris següents 1=estic en desacord, 2=indiferent, neutre,
3=bastant d'acord 4=totalment d'acord

1 2 3 4

En desacord Totalment d'acord

Al fer les activitats de grup de la UF1 del M09 crec que aprofito millor el temps d'estudi

Valora les respostes d'1 a 4 amb els criteris següents 1=estic en desacord, 2=indiferent, neutre,
3=bastant d'acord 4=totalment d'acord

1 2 3 4

En desacord Totalment d'acord

No m'agrada treballar en grup al M09 perquè alguns dels meus companys no col·laboren

Valora les respostes d'1 a 4 amb els criteris següents 1=estic en desacord, 2=indiferent, neutre,
3=bastant d'acord 4=totalment d'acord

1 2 3 4

En desacord Totalment d'acord

No m'agrada treballar en grup al M09 perquè crec que treballant jo sol hauria après més i
les activitats estarien millor fetes

Valora les respostes d'1 a 4 amb els criteris següents 1=estic en desacord, 2=indiferent, neutre,
3=bastant d'acord 4=totalment d'acord

1 2 3 4

En desacord Totalment d'acord

Treballant de forma cooperativa al M09 estic més motivat per aprendre i les classes son
més divertides

Valora les respostes d'1 a 4 amb els criteris següents 1=estic en desacord, 2=indiferent, neutre,
3=bastant d'acord 4=totalment d'acord

Editar este formulario
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https://docs.google.com/forms/d/1xDXGtqHrc617Ag6rTymu4qkKTHl5cEq7_b101cI0leU/viewform 2/2

Con la tecnología de

1 2 3 4

En desacord Totalment d'acord

Digues els aspectes més favorables del treball fet a la UF1 d'M09 i de la docència del
mòdul en general.

Digues els aspectes més negatius del treball fet a la UF1 d'M09 i de la docència del mòdul
en general.

Quins aspectes del mòdul milloraries o canviaries per la següent UF?

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google. 

Informar sobre abusos - Condiciones del servicio - Otros términos

Enviar

Nunca envíes contraseñas a través de Formularios de Google.



Disseny i anàlisi de l’ús de les metodologies basades en PBL i CL, com a recursos didàctics 
sobre els continguts específics de l’àrea d’Arts Gràfiques 

 

 
41 

 

A continuació s’exposaran els gràfics amb el resultat de les preguntes mes significatives 
dels formularis que han contestat els 16 alumnes del grup. No hi ha hagut cap estudiant 
que no contestés, ja que un cop finalitzada cada UF els hi deixava temps a classe per con-
testar l’enquesta. 

Com es mostra al següent gràfic (figura 9) la major part dels estudiants dediquen una mit-
jana de quatre hores setmanals a treballar de forma cooperativa. Per tant, com la majoria 
dels projectes tenen una dedicació de 4 hores no presencials, la càrrega d’hores s’adequa 
a la fixada a la programació. 

 

  
Figura 9 . Gràfic dedicació hores setmanals al treball en grup.  

 

Al preguntar als alumnes si entenen millor la teoria explicada a classe i el temari del mò-
dul, així com l’aprofitament del temps d’estudi, en una escala de valoració de l’1 al 4 amb 
l’afirmació que es proposa a la pregunta, els resultats es representen a continuació. 

 
Figura 10 . Gràfic grau de comprensió de la teoria del mòdul. 
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Tal com s’observa al gràfic de la figura 10, la major part dels alumnes afirmen que entenen 
molt millor la teoria quan fan els projectes degut a que poden posar en pràctica els temes 
exposats.  

Quant al grau de motivació, es va preguntar als alumnes (figura 11) si al treballar de forma 
cooperativa es motivaven més per aprendre i si es divertien a les classes. 

 

 
Figura 11 . Gràfic motivació treball cooperatiu.  

 

Tal com es representa a la figura 11, gairebé tots els alumnes creuen que al treballar en 
grup estan més motivats i gaudeixen més de les classes. 

 

Tenint en compte el grau de col·laboració entre els membres del grup, també se’ls va con-
sultar si percebien que hi havia integrants de l’equip que treballaven menys o no 
col·laboraven (figura 12).  

 

Treballant de forma cooperativa estic més motivat 
per aprendre i les classes son més divertides 

(1) En desacord 

(2) Indiferent , neutre 

(3) Bastant d'acord 

(4) Totalment d'acord 

No m'agrada treballar en grup perquè alguns dels 
meus companys no col.laboren 

(1) En desacord 

(2) Indiferent , neutre 

(3) Bastant d'acord 

(4) Totalment d'acord 
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Figura 12 . Gràfic col·laboració membres grup.  

Fent un anàlisi del gràfic anterior, figura 12, és evident que als alumnes en general, els hi 
agrada treballar en grup i que no hi ha conflictes greus entre els seus membres. 

Per finalitzar amb l’anàlisi de les preguntes tancades, també es consulta als alumnes si 
haurien preferit treballar de forma individual. Tal com es representa en el següent gràfic 
(figura 13), són molt pocs els alumnes que estan d’acord amb l’afirmació de la pregunta i, 
per tant, l’opció del treball cooperatiu és la més recolzada pels estudiants. 

 
Figura 13 . Gràfic cooperació membres del grup 

Quant a les preguntes obertes, tenint en compte també l’escrit que van redactar els alum-
nes a l’última sessió, i en la que se’ls demanava que opinessin sobre els aspectes més 
favorables i més negatius de la docència del mòdul en general i els aspectes que ells mi-
llorarien,  cal ressaltar que els alumnes destaquen el dinamisme de les classes, i la 
possibilitat de que ells mateixos puguin crear els projectes de forma creativa. També valo-
ren molt positivament el fet d’exposar els projectes, perquè així poden posar en comú les 
activitats, aprenent de lo que fan els companys, i prenent part en l’avaluació. La majoria 
pensen que ha sigut un mòdul en el que han après molt, tan conceptes teòrics com a tre-
ballar en equip de forma pràctica i professional. D’altra banda, els estudiants creuen que al 
treballar en grup les classes es fan més dinàmiques i són més divertides. 

Per lo que fa referència als aspectes més negatius, alguns estudiants es queixen de que 
la càrrega de treball d’alguns projectes és excessiva i que potser tenen poc temps per 
preparar les exposicions. També creuen que, al fer els grups a les primeres sessions del 
mòdul, no es coneixen prou i potser no estan amb els companys que haurien volgut.  

Quant a la docència, molts alumnes han valorat l’empatia vers els alumnes, el fet de que 
se’ls escolti i es demani la seva opinió, i també que se’ls hi doni llibertat per fer els projec-
tes com ells volen, ja que segons ell la majoria dels professor els hi fan fer activitats molt 
rígides on no poden exercitar la seva creativitat. 

En general, cal destacar que en l’estudi anterior queda patent que les avantatges per 
l’alumnat que s’havien definit al punt 2.4 d’aquest treball han quedat demostrades i que els 
alumnes manifesten una motivació superior per aprendre la matèria i una implicació molt 
més activa en el seu aprenentatge. 

5.2 Anàlisi dels resultats de les avaluacions i comparació amb altres mòduls im-
partits de forma expositiva 

A continuació (Taula 8) es mostren els resultats de les avaluacions de tots els mòduls del 
alumnes del grup.  

No m'agrada treballar en grup perquè crec que 
treballant jo sol hauria après més i els projectes 

estarien millor 

(1) En desacord 

(2) Indiferent , neutre 

(3) Bastant d'acord 

(4) Totalment d'acord 



. 

UF1 UF2 UF3 UF4 NOTA UF1 UF2 UF3 UF4 UF5 NOTA UF1 UF2 UF3 UF4 UF5 NOTA UF1 UF2 UF3 NOTA UF1 UF2 UF3 UF4 NOTA UF1 UF2 NOTA

Alumne 1 6 7 5 4 5,5 4 8 8 5 7 6,4 5 4 5 4 6 4,8 7 7 4 6 7 7 5 6 6,25 7 6 6,5

Alumne 2 6 5 5 3 4,75 6 4 6 4 4 4,8 4 4 4 6 5 4,6 6 6 3 5 3 5 4 5 4,25 4 4 4

Alumne 3 7 8 8 8 7,75 4 8 9 7 7 7 6 6 5 7 5 5,8 8 8 7 7,67 8 7 8 8 7,75 7 8 7,5

Alumne 4 6 7 7 7 6,75 7 8 8 6 7 7,2 5 5 5 4 7 5,2 7 7 6 6,67 7 7 6 7 6,75 6 5 5,5

Alumne 5 5 6 5 4 5 4 8 8 4 6 6 2 3 5 4 3 3,4 6 6 4 5,33 4 4 6 6 5 4 5 4,5

Alumne 6 C C C C C 4 4 4 4 4 4 2 5 2 3 1 2,6 C 5 4 4,5 6 4 4 3 4,25 3 5 4

Alumne 7 8 8 6 7 7,25 4 8 8 7 6 6,6 6 6 5 4 7 5,6 8 8 7 7,67 6 8 8 8 7,5 8 8 8

Alumne 8 1 1 1 1 1 4 4 4 4 1 3,4 3 5 4 1 1 2,8 1 1 1 1 7 7 6 5 6,25 2 4 3

Alumne 9 8 8 7 8 7,75 8 8 9 7 8 8 6 7 7 6 7 6,6 8 8 9 8,33 8 9 9 9 8,75 8 7 7,5

Alumne 10 5 5 5 4 4,75 7 7 7 6 6 6,6 4 4 2 7 4 4,2 6 6 4 5,33 7 6 6 5 6 4 5 4,5

Alumne 11 5 6 5 4 5 4 4 7 4 6 5 5 4 6 4 6 5 6 7 4 5,67 8 8 8 8 8 7 8 7,5

Alumne 12 6 7 8 9 7,5 8 4 9 7 7 7 5 6 5 7 4 5,4 9 7 9 8,33 8 8 9 8 8,25 7 5 6

Alumne 13 7 8 5 4 6 8 4 9 7 4 6,4 5 5 5 7 4 5,2 7 8 4 6,33 9 3 8 8 7 6 4 5

Alumne 14 4 6 5 6 5,25 7 8 4 5 7 6,2 6 6 5 7 4 5,6 6 7 5 6 4 6 5 7 5,5 8 6 7

Alumne 15 1 1 1 1 1 6 4 4 4 1 3,8 3 5 1 1 1 2,2 6 1 1 2,67 5 6 5 4 5 6 4 5

Alumne 16 7 6 6 7 6,5 8 8 8 5 6 7 6 5 1 8 1 4,2 7 6 6 6,33 5 6 5 4 5 C C C

Mitjana notes 5,47 5,93 5,27 5,13 5,45 5,81 6,19 7,00 5,38 5,44 5,96 4,56 5,00 4,19 5,00 4,13 4,58 6,53 6,13 4,88 5,80 6,38 6,31 6,38 6,31 6,34 5,80 5,60 5,70

M11_Empresa
CURS 2014 - 2015

M1_Materials M2_Imposició M9_Comercialització prodM3_Creació Gràfica M5_Materials

Taula 8 . Mitjana de notes dels alumnes de 2º Curs Disseny i publicacions multimèdia, tercera avaluació curs 2014-2015 (Font: 
actes junta d’avaluació juny). 

 



Tal com queda representat a la taula anterior, on es mostren les notes de totes les UF’s a 
la tercera avaluació del juny, si observem el rendiment acadèmic dels alumnes, en el mò-
dul 9 ha sigut el més alt amb un 6,33 de nota mitjana, mentre que el segon més alt ha 
sigut Imposició (Mòdul 2) que és un dels mòduls més pràctics. D’altra banda, Creació grà-
fica (Mòdul 3), tot i ser un mòdul també molt pràctic i creatiu, els alumnes han manifestat 
que les classes eren molt teòriques i, com s’observa als resultats, hi ha molts alumnes que 
no s’han presentat als exàmens (és representa amb un 1) i tenen la recuperació extraordi-
nària de juny pendent. El Mòdul 1, Materials, que també té una metodologia 
fonamentalment expositiva, te una nota mitjana d’un 5,45, gairebé un punt més baixa que 
al Mòdul 9. Per tant, cal destacar que el rendiment dels alumnes és més alt en aquells 
mòduls on s’imparteix una metodologia més activa. A més, segons l’opinió recollida dels 
alumnes, el grau de satisfacció per aquests mòduls també és més alt. 

6 Conclusions 
 

Fent una conclusió general del treball i dels resultats, cal destacar que la hipòtesi que ens 
plantejàvem a l’inici d’aquest treball, sobre si els alumnes augmentaven el seu rendiment 
acadèmic mitjançant les metodologies PBL i CL, ha quedat validada i demostrada de for-
ma pràctica. 

D’altra banda, valorant els aspectes més significatius de la realització d’aquest treball, cal 
destacar que tot i que pel docent l’ús d’aquestes metodologies té una càrrega de feina  
superior als mètodes tradicionals, crec que es gaudeix molt més de la tasca de professor, 
ja que els alumnes et transmeten la seva implicació i la seva satisfacció per la feina que 
fan a classe. A més, crec que el fet d’integrar-te més amb el grup d’alumnes i veure que hi 
ha un feedback i una empatia recíproca et fa augmentar l’autoestima i valorar molt més la 
la teva tasca de docent. 

Finalment, expressant la meva experiència personal, la posada en pràctica d’aquest treball 
m’ha fet veure que, depèn com es presenten els continguts del mòdul als alumnes, el re-
sultat acadèmic pot ser molt superior i s’aconsegueix un nivell de satisfacció molt més alt 
per part de tots els participants del procés d’ensenyament i aprenentatge. A més, al rebre 
la valoració positiva, tant per part de l’alumnat com de la inspecció d’ensenyament, m’ha 
convençut de que aquest és el camí que he d’agafar en el meu viatge com a professora 
que tot just està començant, i que no abandonaré aquesta filosofia d’ensenyament, donant 
sempre a l’alumne un paper de protagonista en la construcció del seu propi aprenentatge. 
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	1 Definició del problema
	Com a definició del problema, cal esmentar les dificultats que es troben els professors de l’àrea d’Arts Gràfiques per motivar als alumnes i aconseguir aprenentatge significatiu en els mòduls qualificats com a teòrics. 
	Tal com s’observa en la taula següent (Taula 1),en els cursos 2012-13 i 2013-14, els alumnes del primer curs del cicle de LOGSE de Disseny i Producció Editorial van obtenir un rendiment acadèmic inferior en els crèdits més teòrics, com el de Materials de producció en arts gràfiques  (Crèdit 10) i el d’Organització de la producció editorial (crèdit 4), que en els crèdits on havien de desenvolupar més activitats pràctiques com el de Preimpressió (crèdit 5) i el de Creació de la producció gràfica (crèdit 1). En la taula es registren la mitjana de notes dels xx alumnes del Institut Agustí Serra de Sabadell matriculats als cursos esmentats anteriorment.
	Taula 1: Mitjana de notes dels alumnes de primer curs del cicle de Disseny i Producció Editorial de l’Institut Agustí Serra de Sabadell (Font: Actes d’avaluació lliurades per la secretaria de l’Institut Agustí Serra).
	Referent al mòdul objecte d’aquest treball (M09 Comercialització de productes d’arts gràfiques), no s’ha pogut extreure un històric de notes perquè és un cicle que s’ha implantat nou aquest curs seguint la normativa LOE, i no hi havia la seva versió en LOGSE.
	Podem concloure que els alumnes s’han matriculat en un mòdul de disseny gràfic i volen aplicar els coneixements al mon del disseny. Les classes magistrals li resulten avorrides, i als deu minuts de començar la classe deixen de prestar atenció, començant a parlar entre ells o a fer ús dels seus mòbils. 
	A més, mitjançant les classes expositives o magistrals, els alumnes no poden assolir la capacitat de la reflexió crítica, ni aprenen a treballar en equip, aspecte molt important que han de desenvolupar per iniciar-se en el mon laboral. Segons està publicat al  BOE (RDL 174/2013, de 8 de març),  les línees d’actuació en el procés d’ensenyament i aprenentatge que han de permetre als alumnes aconseguir els objectius del mòdul, estan directament relacionades amb l’execució dels treballs en equip, la responsabilitat i autoavaluació del treball realitzat, la autonomia i la iniciativa personal i l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.
	2 Fonamentació teòrica
	En aquest apartat s’inclourà una descripció de les metodologies PBL i CL, així com la forma d’avaluar-les i les avantatges que tenen per als estudiants segons alguns treballs d’investigació que s’han fet.
	2.1 Metodologia PBL (Project Base Learning)

	A continuació es defineix la metodologia PBL, així com les formes d’ús més habituals, les etapes que formen el procés d’aprenentatge i, finalment, el rol que han de desenvolupar tant el professor com els alumnes.
	a) Definició i formes d’ús
	L’aprenentatge basat en problemes (PBL) es pot definir com “un mètode d’aprenentatge basat en el principi de fer ús dels problemes com a punt de partida per l’adquisició en integració de nous coneixements” (Barrows,1996). Es centra en la teoria constructivista de l’aprenentatge, la qual indica que aquest es va construint activament pel propi estudiant.
	Les principals característiques d’aquesta metodologia, segons l’autor Barrows (1996), es basen en que és un aprenentatge centrat en l’alumne i generat mitjançant grups petits d’alumnat en el qual el professor té el rol de facilitador o tutor, és a dir, planteja preguntes als alumnes perquè ells mateixos puguin desenvolupar-se per solucionar el projecte o problema.
	El nucli de l’aprenentatge està enfocat a la generació de problemes del mon real, relacionats amb les àrees o matèries  que estiguin desenvolupant els estudiants. És a dir, els problemes, per si mateixos, generen habilitats que els alumnes adquireixen, perquè en el futur puguin aplicar-les en un context professional.
	b) Etapes
	El procés d’aprenentatge inclou diverses etapes diferenciades per desenvolupar en cada situació (Rosell, 2007). Com es mostra a la figura 1, el procés comença quan els alumnes exploren la situació del problema, identificant els temes d’estudi clau, i formulant les hipòtesis per cada tema. A continuació, han d’aplicar el coneixement que tenen al problema, identificant allò que desconeixen i prioritzant sobre quines són les necessitats d’aprenentatge per assolir els objectius marcats pel projecte. Una vegada definides les necessitats d’aprenentatge, els alumnes s’han d’organitzar internament en el seu grup de treball per cercar la informació que requereixen en el temps definit, treballant de forma cooperativa, i compartint els coneixements dintre del grup. Un cop s’ha cercat la informació, han d’aplicar el nou aprenentatge a la situació o problema. Finalment, han de veure si aquest coneixement pot ser aplicat a d’altres situacions i reflexionar sobre el procés d’aprenentatge que han portat a terme, tant individual com de grup, i procedir a l’avaluació.
	/
	Figura 1 . El procés PBL en 10 etapes. (Font: Equip ICE-UAB de Metodologies Docents i Avaluació. Rosell, X, 2007).
	c) Rol professor i alumnes
	Degut a que aquest mètode fa servir tècniques centrades en els alumnes, els rols tradicionals del professor i alumne canvien. En la taula 2 s’adjunten les definicions dels nous rols que tenen assignats.
	Taula 2 . Rols del professor i l’alumnat a la metodologia PBL. (Font: Aprendizaje basado en problemas. Servicio de innovación educativa (UPM), 2008.
	2.2 Metodologia CL (Cooperative Learning)

	A continuació es defineix la metodologia d’aprenentatge cooperatiu, així com les formes d’ús més habituals, també s’inclouen les principals característiques que té aquesta forma de treball en grup.
	L’aprenentatge cooperatiu és una proposta d’ensenyament i aprenentatge que està basada en els conceptes de cooperació, treball en equip, comunicació i en la interdependència positiva dels membres de l’equip. És a dir, l’aprenentatge dels diferents components del grup dependrà de les diferents accions que realitzi cadascun dels membres. Mitjançant els mètodes i tècniques d’aprenentatge cooperatiu es pretén segons (Johnson y Johnson, 1989) cinc elements essencials en els alumnes: la interdependència positiva, la interacció cara a cara, fomentar la responsabilitat individual i les habilitats socials, i el processament grupal autònom).
	Les principals formes de l’aprenentatge cooperatiu són els grups informals , els grups formals i els grups cooperatius base (Barà, Domingo, 2005). 
	Els grups informals d’aprenentatge cooperatiu són grups temporals que es formen per treballar un període concret de la classe. Són molt útils en les sessions expositives (alternant la exposició del professor amb petits períodes de treball cooperatiu).  
	D’altra banda, els grups formals d’aprenentatge cooperatiu són grups que poden mantenir-se durant  una classe o varies setmanes, fins aconseguir un objectiu concret. Normalment els grups els crea el professor a l’atzar, i  canvien quan s’assoleix l’objectiu de l’activitat.
	Finalment, els grups cooperatius base són grups heterogenis que treballen junts per un llarg període de temps (tot un curs o tot un cicle).
	Per definir les característiques del Treball Cooperatiu es farà una comparació entre el paradigma clàssic (CL) i el paradigma nou (NV) basat en el treball cooperatiu. Tal com podem veure a la Taula 3, cal destacar que el paradigma clàssic manté al professor com l’únic transmissor de la informació i l’aprenentatge es crea de forma individual, mentre que el nou paradigma es basa en un paper mes actiu de l’estudiant, i l’aprenentatge és més social ja que es forma mitjançant la cooperació d’alumnes i professors.
	Taula 3 . Diferenciació entre el paradigma didàctic clàssic i el paradigma nou basat en el treball cooperatiu. (Font: Técnicas de aprendizaje cooperativo. Barà, J. Domingo, J Universitat Politècnica de Catalunya. Taller de formación desarrollado en la Universidad Autónoma, 2005)
	2.3 Avaluació

	Referent a l’avaluació, podem citar alguns autors que han treballat a fons el tema fent ús de tècniques cooperatives.
	L’aspecte bàsic és que l’avaluació ha de ser “continuada i ha de suposar un seguiment de tot el procés que ha desenvolupat l’alumne en el seu aprenentatge” (Rosell, 2007)
	 Segons Rosell, s’han de fer tres tipus d’avaluacions: 
	 L’ Avaluació inicial ens permet determinar el grau de coneixements previs per part de l’alumne o grup classe i escollir els estratègies de treball.
	 L’Avaluació formativa té la finalitat d’analitzar com evoluciona el procés d’ensenyament i aprenentatge i comprovar si es van assolint els objectius. Ens permet adequar el ritme de treball del grup classe.
	 L’Avaluació sumativa ens proporcionarà el resultat global de l’aprenentatge dels alumnes. És a dir, recull l’avaluació de tot el procés anterior i ens permet comparar amb el punt de partida i comprovar si s’han assolit els objectius fixats.
	No obstant, hi ha d’altres autors com Valero-García, que posen en evidència la dificultat d’implantar un model docent que fomenti l’esforç continuat al llarg del curs, degut a que, de vegades, la normativa del centre incorpora algun aspecte, com el dret d’un examen final, que fa que un alumne pugui eludir l’esforç continuat presentant-se a un únic examen.
	D’altra banda, un aspecte molt important que cal destacar per avaluar l’aprenentatge cooperatiu és la retroalimentació que l’alumne ha de tenir al llarg de tot el procés. L’autor Valero-García considera que “es un error habitual confundir evaluación continuada con calificación continuada. Lo que los alumnos necesitan es que alguien les diga lo que han hecho bien y lo que no (retroalimentación)” “ No se trata de: “Si te equivocas un punto menos”. Se trata de: “Si te equivocas, de momento, una ayuda adicional” (Valero-Garcia, 2014). 
	A la figura 2 es mostra un exemple d’avaluació que l’autor va utilitzar a l’escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC) a l’assignatura de programació. El mètode es basava en els quatre elements següents:
	/
	Figura 2 . Exemple d’Avaluació de l’Assignatura Programació d’ordinadors a l’EETAC. (Font: Sobre evaluaciones y reevaluaciones. Valero-García, 2014).
	Segons Valero-García, el model anterior és adequat per una metodologia basada en projectes perquè dona un missatge molt clar de que el treball regular i constant té un premi i que si no es fa no s’aprova. D’altra banda, deixa clar que el treball en equip és important i que si l’equip funciona bé s’obté un bon resultat. Finalment, també deixa clar que s’han d’assolir de forma individual uns coneixements bàsics.
	Un altre aspecte important, és la diferència entre diagnòstic i avaluació. Segons el professor d’universitat Robert Slavin, impulsor de “las escuelas de éxito para todos” centrades en la qualitat i la igualtat, “diagnosticar significa recoger datos para emitir un juicio, y evaluar es juzgar el valor de algo sobre la base de los datos recogidos. El diagnóstico no implica asignar calificaciones.” (Slavin, 1999).  En aquest sentit, l’autor considera que el docent ha d’elaborar un pla de diagnòstic que promogui de forma continuada l’empeny dels alumnes i que permeti controlar els processos que aquests desenvolupen per aprendre. Per fer-ho els alumnes han de demostrar lo que poden fer amb allò que han aprés, és a dir, han de posar en pràctica un procediment o una tècnica en un context lo més semblant possible a la vida real.
	En resum, i prenent com a referència l’autor Filip Dochy, professor de la universitat de Maastricht, els criteris d’avaluació més adients en entorns d’aprenentatge basat en problemes estan relacionats a l’avaluació de les competències dels alumnes quan resolen problemes representatius dels que es trobaran en el seu futur professional. A més, quan l’estudiant s’ha d’enfrontar a problemes nous, se li ha de demanar que demostri la influència de factors contextuals en el anàlisi del problema i en la seva resolució. Les tasques d’avaluació han de demanar als alumnes que argumentin les seves idees i  ha de permetre al professor detectar les debilitats en la base de coneixement de l’alumne i corregir-les. L’autor emfatitza l’avaluació del coneixement integrat, que requereix la organització d’idees de forma multidimensional i destaca la interacció social com una eina molt eficaç per l’aprenentatge cognitiu, degut a que fomenta la reflexió crítica. 
	Basat en aquests aspectes, Dochy proposa cinc mètodes d’avaluació: 
	 Avaluació mitjançant els portfolis. Els autors Arter y Spandel (1992), defineixen l’avaluació per portfoli com una “colección cuidadosa que reúne trabajos del estudiante y cuenta la historia de sus esfuerzos, su progreso, o sus logros en determinadas áreas”.
	 Avaluació conceptualitzada en la pràctica: l’ús de casos per una prova general. Primer se li dona a l’alumne unes instruccions i després els alumnes les han de posar en pràctica de forma independent. Se’ls lliura un manual d’estudi amb diferents material: casos pràctics, articles, etc, i unes tasques que han de desenvolupar relacionades amb el material.
	 Avaluació en la que els estudiants fan el paper d’avaluadors. S’inclou la autoavaluació, l’avaluació entre iguals i la co-avaluació. L’autoavaluació fa referència a la participació de l’aprenent en la realització de judicis sobre el seu propi aprenentatge (Boud & Falchikov, 1989). L’avaluació entre iguals és el procés mitjançant grups d’individus avaluen als seus companys, que pot implicar o no una discussió sobre els criteris que s’han d’aplicar (Falchikov, 1995). Finalment, la co-avaluació, és la participació dels estudiants i del professorat en el procés d’avaluació (Hall, 1995). En aquest punt podem posar de manifest un estudi de Hall (1995) en el que el professorat i els estudiants van decidir conjuntament els criteris de l’avaluació. Es van identificar tres propostes de co-avaluació: ajudar als estudiants a fer el paper de professors, fer que reflexionessin sobre el procés d’avaluació i incloure l’autoavaluació. Els alumnes havien de fer tres tasques diferents relacionades amb les propostes anteriors. Posteriorment, el professor feia servir les tasques d’avaluació dels estudiants i feia ell també la seva avaluació. El resultat va ser que, generalment, la qualificació dels propis estudiants vers la seva feina era inferior que la que els hi donava el professor.
	 Somervell (1993) considera l’avaluació col·laborativa com un procés d’ensenyament en el que l’estudiant i l’instructor s’han de posar d’acord per clarificar objectius i criteris.
	Per finalitzar amb el tema de l’avaluació, i resumint les característiques essencials ja comentades, podem concloure que les tècniques emprades per les metodologies PBL i CL estan més centrades en tot el procés d’aprenentatge de l’alumne, i li donen una participació mes activa en el seu propi procés d’aprenentatge. 
	Tal com hem vist, l’avaluació es un tema molt important que s’ha de tenir en compte a l’hora de definir la metodologia específica que es posarà en pràctica amb l’alumnat segons les tècniques PBC i CL.
	2.4 Avantatges per l’alumnat

	L’aprenentatge cooperatiu és un paradigma molt documentat i sobre el qual s’ha investigat molt. Per tant es coneixen moltes virtuts que estan basades en investigacions que s’han fet. Els autors Javier Barà i Joan Domingo, van fer una recopilació de les principals avantatges de l’aprenentatge cooperatiu en el taller de formació que van desenvolupar a la UPC i que es resumeixen a continuació.
	Segons els autors, la metodologia cooperativa redueix el nivell d’abandonament escolar, els alumnes estan més satisfets amb la feina que es fa a classe i s’integren més en el grup, enfortint el lligam i el compromís amb els companys. A més promou la implicació activa de l’estudiant en el seu aprenentatge. D’altra banda, els alumnes és preparen per el futur laboral, ja que cada cop les empreses demanen professionals que sàpiguen treballar en grup, compartint els coneixements i adquirint objectius plurals que beneficiïn a l’empresa.
	En relació a la capacitació reflexiva, els estudiants aprenen a compartir coneixements i a acceptar les crítiques, així com a reflexionar i enraonar sobre la feina dels altres. Al compartir les idees, els alumnes augmenten la seva autoestima. Mitjançant la interacció entre els grups, els propis alumnes poden explicar-se conceptes els uns als altres de forma més clarificadora que el propi professor, degut a que tenen un desenvolupament cognitiu similar. Aquest avantatge és molt útil si hi ha molta heterogeneïtat de nivells al grup classe.
	Cal destacar també que aquestes metodologies promouen l’aprenentatge independent i auto dirigit. Els alumnes aprenen a treballar de forma autònoma i van assumint responsabilitats que l’ajudaran a desenvolupar-se en la societat del futur, així com l’assoliment de les competències de la comunicació escrita i oral, així com l’adaptació dels estudiants amb diferents ritmes d’aprenentatge.
	L’aprenentatge cooperatiu també és un model que contribueix a reduir el maltractament entre iguals. En la Taula 4 es presenten les característiques que, segons els autors Johnson y Stanne (2000), farien que el model reduís el maltractament.
	Taula 4 . Model d’aprenentatge cooperatiu de Johnson et al. versus les característiques que el model ajudaria a afavorir el maltractament  (Font: Aprendizaje cooperativo: un modelo a aplicar frente al maltrato entre iguales. Mónica Ramirez)
	Tal com ha quedat patent als punts anteriors, la fonamentació teòrica ens demostra que aquestes metodologies han estat molt estudiades per autors experimentats en la docència, i com hem pogut  comprovar, la metodologia té una estructura molt pautada, amb rols concrets a desenvolupar tant pels professorat com per l’alumnat. Quant a l’avaluació, la majoria dels autors proposa mètodes molt variats que ja no estan basats només en el professor com a principal avaluador sinó que també involucra al propi alumnat i que té molt en compte l’ús de les TIC. I lo més important, les avantatges per l’alumnat són molt evidents, que influeix de manera directa en l’augment de l’aprenentatge i la satisfacció de l’alumnat. 
	A continuació, s’exemplificaran alguns casos pràctics d’autors que han fet servir aquestes metodologies en diferents àrees amb l’objectiu d’analitzar l’aplicació pràctica dels mètodes i els seus resultats 
	3 Exemples pràctics d’aplicació de les tècniques PBL i CL en diferents àrees educatives.
	Tal com expliquen les autores Bueno i Landa (2004), la metodologia PBL es va començar a impartir a l’àrea de la medicina universitària en les dècades dels anys 60 i 70 a la universitat de McMaster (Canadá). En aquest context, el problema es presentava com un cas d’un pacient real amb uns símptomes concrets que els estudiants havien de sanar.
	Posteriorment, aquests mètodes es van traslladar a d’altres especialitats, en les quals es presentava un problema del mon real, lo més proper possible a la situació verídica, i que estigués relacionat amb el context professional en el que l’estudiant s’haurà de desenvolupar en el seu futur laboral. 
	En aquests àmbits, podem citar alguns exemples en diferents disciplines que ens mostren els bons resultats que han obtingut l’aplicació de les tècniques cooperatives.
	Els professors Antoni Pérez-Poch i Ferran Virgós (2002) van desenvolupar un model (Figura 3) per l’aplicació sistemàtica de l’aprenentatge cooperatiu que el van aplicar per impartir dos assignatures de l’àrea de tecnologies i sistemes de la informació de la Universitat Politècnica de Catalunya.
	/
	Figura 3 . Model d’aplicació de AC. (Font: Un modelo para aplicación Sistemàtica de Aprendizaje Cooperativo. Antoni Pérez-Poch, Ferran Virgós,  2002).
	L’Avaluació va ser continuada al llarg del trimestre i va estar formada per un examen parcial (40% de la nota), els informes de pràctiques (30%) i un treball d’investigació cooperatiu (30%). Els resultats es van valorar mitjançant una enquesta anònima i van ser molt efectius. Els aspectes millors valorats dels alumnes van ser el fet de treballar en grup i l’experiència d’interactuar via e-mail amb un expert extern a la universitat. El 100% dels alumnes que van seguir l’avaluació continuada van aprovar l’assignatura.
	Quant a l’aplicació de PBL, ho podem exemplificar amb el projecte desenvolupat pels professors Jesús Alcober, Silvia Ruiz i Miguel Valero a l’Escola Politècnica Superior de Castelldefels. Al Novembre del 2001 es va publicar al BOE el pla d’estudis de la titulació d’Enginyeria de Telecomunicació basat en PBL. En cada bloc es van fer un o dos mòduls presencials i un mòdul de projecte en el que els alumnes havien de treballar en grup per realitzar un projecte amb continguts relacionats amb els temes impartits a les classes presencials. Al acabar la primera promoció d’estudiants es va fer una avaluació dels resultats mitjançant enquestes als estudiants, als professors i grups de discussió amb alumnes. En general, es va observar un elevat grau d’acord amb les afirmacions de l’enquesta que va posar de manifest una satisfacció elevada per la formació rebuda. Es va valorar molt el fet de treballar en grup, l’augment de la motivació i la relació establerta entre els companys. Com aspectes a millorar es va posar de manifest la manca de recursos i la falta d’experiència dels professors en aquests mètodes docents. Els professors també van opinar que la tasca d’ensenyar és molt més estimulant i que els alumnes responen molt bé a lo que se’ls demana. Així mateix creuen que s’hauria d’estendre aquests mètodes a altres cicles. 
	A continuació, podem citar una proposta d’innovació docent a l’àrea social, en la que la seva autora, Leire Imaz, professora agregada de dret civil de la Universitat del País Vasco, va fusionar el treball cooperatiu i el PBL a l’assignatura de dret civil. La professora va dividir a l’alumnat en grups permanents des del principi, i estructura l’assignatura en tres blocs que contenen classes presencials i no presencials. Cada unitat de treball contenia diversos exercicis tant teòrics com pràctics, debats d’actualitat, treballs d’investigació, etc., A més tots els alumnes van fer exposicions periòdiques dels seus treballs. Segons l’autora, els resultats de la metodologia van ser molt efectius tant de forma individual com grupal, sent la nota mitja total de l’avaluació grupal un 8.05 i l’avaluació individual un 6.1.
	Un cop desenvolupada la proposta, la professora va fer una enquesta per tal de conèixer l’opinió de l’alumnat, i va extreure una taula que destaca les virtuts del mètode comparant-ho amb el sistema tradicional. Els estudiants van manifestar que les classes eren més dinàmiques i atractives, que retenien més lo que havien treballat i que era més fàcil aprendre i augmentar la qualificació.
	A l’àrea de la formació professional, cal destacar el projecte PBL.FP, un bloc digital desenvolupat per centres de formació professional on la metodologia PBL  es desenvolupa de forma majoritària a les altres. Els objectius del projecte segons els seus impulsors són disposar d’una organització anual dels cicles basada en que els alumnes puguin assolir les competències transversals i tècniques. Així com disposar d’un catàleg de problemes en totes les àrees professionals. D’altra banda, es pretén oferir als professors eines per poder desenvolupar i preparar les classes i difondre les avantatges de les metodologies PBL i CL.
	Finalment, cal destacar un article presentat al XXI congrés d’innovació educativa dels ensenyaments tècnics a la Universitat Politècnica de València, i desenvolupat per l’autor Javier Sancho i d’altres, el qual presenta els resultats que perceben els estudiants quan se’ls apliquen metodologies actives en diversos estudis de graus tècnics. En aquest cas es va fer una enquesta a tot l’alumnat de la Universitat  i es va comparar assignatures que s’impartien segons el mètode de la classe magistral, d’altres que feien ús del mètode de treball cooperatiu i d’altres que s’impartien mitjançant projectes i treball cooperatiu. La principal conclusió de l’autor és que l’introducció d’aquests mètodes influeix molt positivament en la qualitat de la docència que es percebuda per l’alumnat, que augmenta la seva motivació, i la seva implicació per assistir i participar en les classes.
	Fent un anàlisi de les experiències comentades anteriorment, podem extreure que el resultat de l’aplicació de les metodologies actives a l’educació ha sigut molt satisfactori, i ha contribuït a l’augment del rendiment acadèmic de l’alumnat. A més, els propis estudiants tenen una visió molt més positiva de l’ensenyament que estan rebent. En definitiva, l’aplicació d’aquests mètodes fa possible que la tasca educativa sigui molt més favorable per totes les parts que composen el sistema educatiu.
	A continuació, i després d’haver verificat mitjançant la fonamentació teòrica i els casos pràctics la utilitat de les metodologies actives, es procedirà a desenvolupar la solució al problema exposat a l’inici d’aquest treball.
	4 Descripció de la solució
	En aquest apartat es presenta un disseny de programació basat en la fusió del treball cooperatiu i l’aprenentatge basat en problemes, que inclou activitats docents aplicades als continguts específics del Mòdul 09 “Comercialització de productes d’arts gràfiques” el qual  pertany al Cicle Superior de Disseny i Publicacions Multimèdia. Per tant, es fomentarà el treball en grup i les activitats cooperatives, establint una metodologia activa del coneixement i de les relacions interpersonals entre els alumnes.
	També s’han introduït les TIC perquè els alumnes practiquin amb els nous procediments digitals i les classes siguin més variades i dinàmiques.
	Aquesta programació s’ha aplicat a l’actual curs 2014/15 a un Institut públic del Vallès Occidental. El Cicle superior de Disseny, basat en LOE, s’ha iniciat aquest mateix curs, reemplaçant a l’antic cicle de LOGSE i, per tant, no s’ha substituït la metodologia per l’anterior, sinó que s’ha creat especialment per començar a impartir el mòdul, ja que aquest no existia en el Cicle de LOGSE.
	En les següents pàgines es presentaran els continguts complets de tot el curs, però es descriurà de forma més detallada la Unitat Formativa 3, ja que aquest curs va ser objecte d’avaluació per part de la inspecció educativa amb un resultat molt favorable.
	4.1 Desenvolupament curricular 

	A continuació es presenten les unitats formatives que composen el mòdul, amb el contingut d’hores i la temporització (Taula 5) que s’ha portat a terme aquest curs 2014/15.
	    Taula 5 . Temporització mòdul 09 Comercialització de productes gràfics i atenció al client.
	El Mòdul professional 9 s’ imparteix al llarg de tot el primer curs del cicle i la seva distribució horària és de tres hores de classe setmanals.
	Per portar a terme la fusió entre els projectes i el treball cooperatiu s’establiran grups cooperatius base heterogenis, és a dir, els alumnes treballaran junts tot el mòdul, tot i que de vegades, per desenvolupar activitats puntuals (com les dels tipus puzle o els debats) hauran de treballar també amb altres companys.
	Les classes expositives és limitaran a introduir els continguts necessaris per a resoldre els supòsits pràctics, incorporant el vocabulari i Ia normativa pròpia per tal de solucionar els exercicis amb rigor, pulcritud i fent èmfasi en Ia comprovació i rectificació de les possibles errades. 
	Cada grup de classe crearà una empresa d’arts gràfiques (impremtes, agencies de disseny, empreses de retolació, editorials, etc.). Mitjançant la simulació d’empreses, els alumnes aniran resolent els problemes i projectes que se li aniran plantejant en les fitxes d’activitats pràctiques com si ells fossin realment els treballadors o empresaris.
	Els projectes s’hauran d’exposar oralment davant el grup classe, per tal de que els alumnes obtinguin la competència social i comunicativa,  fomentant el diàleg i l’expressió oral.
	S’aplicarà l’aprenentatge per descobriment, on l’alumne haurà de fer recerca, reflexionar, i construir el seu propi coneixement. El professor l’orientarà i el guiarà perquè això sigui possible.
	S’incorporaran les principals tecnologies d'aprenentatge i coneixement (TAC), i es fomentarà l’ús de les TIC, tant a les activitats que faran els alumnes, com mitjançant les eines que es faran ús per exposar als alumnes els continguts del mòdul (portfoli digital, pàgines web, vídeos, simulacions digitals, etc).
	AI servidor del Departament d'Arts Gràfiques, l'alumnat podrà descarregar-se el material necessari per a seguir el curs. Excepte a la UF3 que tindran tot el material disponible a un portfoli digital de Google Sites.
	Les activitats en grup estaran lligades als RA de les UF, i es desenvoluparan a partir de diverses tècniques, com projeccions de vídeos, lectures de llibres o articles, xerrades de professionals del món comercial al sector gràfic, ús de webs professionals, mostres de projectes empresarials reals, role play, debats, etc,  
	Com a eina d’estudi, el professor lliurarà un Power point per a cada NF, amb els principals continguts projectats a les sessions teòriques, mitjançant el servidor d’Arts Gràfiques del departament. 
	S’intentarà recórrer a l’ús de l’anglès en la documentació de suport, per tal que l’alumnat es familiaritzi amb el vocabulari bàsic anglosaxó de l’elaboració de projectes audiovisuals.
	L’avaluació del professor es combinarà amb l’avaluació entre iguals, els propis alumnes s’avaluaran entre ells mitjançant rúbriques quan facin les exposicions orals a classe.
	a) Desenvolupament de la UF1: Comunicació i màrqueting en l’empresa gràfica
	A la primera sessió del curs es presenten els continguts del mòdul mitjançant el projector i un Power point (Annex 1). En aquesta presentació s’informa als alumnes dels continguts del mòdul, les unitats formatives i la seva temporització, la metodologia i organització del mòdul, així com les principals activitats que hauran de desenvolupar al llarg del curs. També se’ls informa dels fets que poden ser sancionables i dels criteris d’avaluació. Finalment, els alumnes han de signar un document conforme han estat informats i han rebut els criteris d’avaluació.
	A continuació, a la Taula 6, s’exposen els objectius d’aprenentatge, la metodologia, els recursos, les evidències, el feedback, el tipus e instruments d’avaluació i, finalment, l’anàlisi i el pla de millora de la primera unitat formativa.
	 1 presentació de cada nucli formatiu que conté la teoria dels continguts especificats a la programació, elaborats prenent com a base les següents fonts bibliogràfiques que els alumnes tindran disponibles al servidor del departament.
	 Belmonte, Antonio. Marketing y plan de negocio de la microempresa. IC Editorial. Málaga, 2013.
	 Abascal, Elena. Grande, Ildefonso. Fundamentos y Técnicas de investigación comercial . ESIC Editorial. Madrid, 2011.
	 Rodríguez del Bosque, I. Estrategias y técnicas de comunicación. Una visión integrada en el marketing. Editorial. UOC. Barcelona. 2007
	 Rabadán, R. Ato, M. Técnicas cualitativas para investigación de mercados. Ed. Pirámide. 2003. Madrid. 
	 Els alumnes també disposaran de diferents pàgines web on podran obtenir informació i fer activitats interactives per practicar a l’hora de fer els projectes.
	 Web de Recursos MEC Grado superior de Gestión Comercial y Marketing. http://ntic.educacion.es/v5/web/profesores/form_profesional/comercio_y_marketing/gestion_comercial_marketing/
	 Web de Recursos TIC MEC Medios de comunicación.http://recursostic.educacion.es/comunicacion/media/version/v1/index.html
	Taula 6 . Disseny de la Unitat Formativa 1 del mòdul Comercialització de productes gràfics i atenció al client.
	b) Desenvolupament de la UF2: Servei d’atenció al client en l’empresa gràfica
	 1 presentació de cada nucli formatiu que conté la teoria dels continguts especificats a la programació, elaborats prenent com a base les següents fonts bibliogràfiques que els alumnes tindran disponibles al servidor del departament.
	 Casals, Ricard. Ventas y Marketing en la industria gráfica.Tecnoteca. Barcelona, 2008.
	 Güell, H. Sanz, G. Com Millorar l’Atenció al Client. Gestio 2000. Barcelona. 
	 Hayden, N. El Comportamiento del consumidor. Editorial Blume. 2012. Barcelona 
	 Vídeos sobre Neuromàrqueting de RTVE que es visualitzaran a l’aula i es debatran en grup:
	Taula 7 . Disseny de la Unitat Formativa 2 del mòdul Comercialització de productes gràfics i atenció al client.
	c) Desenvolupament de la UF3: Gestió de vendes de productes i serveis gràfics
	En aquest treball es presenta el disseny i la documentació completa de la Unitat Formativa 3 per exemplificar la posada en pràctica de l’experiència amb l’alumnat al curs 2014/2015. 
	Amb l’objectiu de que els alumnes es familiaritzin amb les TIC, s’ha dissenyat la unitat mitjançant un portfoli digital des del qual els alumnes podran accedir a tots els elements de la unitat: continguts teòrics, recursos, rúbriques d’avaluació, enquesta final, etc.,  
	A més, aquest recurs permet poder establir feedback amb els alumnes ja que poden adjuntar comentaris al portfoli i comunicar-se entre ells. 
	A continuació es presenta el desenvolupament curricular:
	 Lectura i anàlisi del portfoli digital desenvolupat per impartir la UF.
	 Elaboració de l’organigrama del departament de vendes de les seves empreses. 
	 Creació del pla d’actuació comercial (objectius de vendes, gestió del territori de vendes i organització de l’equip) 
	 Lectura del recursos de l’activitat 2 del portfoli digital.
	 Disseny d’ una targeta comercial per lliurar als clients en les visites comercials.
	 Disseny d’un obsequi promocional per lliurar als clients.
	 Disseny d’una presentació comercial multimèdia e interactiva per presentar els productes de l’empresa als clients.
	 1 presentació de cada nucli formatiu que conté la teoria dels continguts especificats a la programació, elaborats prenent com a base les següents fonts bibliogràfiques que els alumnes tindran disponibles al servidor del departament.
	 Casals, Ricard. Ventas y Marketing en la industria gráfica (capítol 4). Tecnoteca. Barcelona, 2008.
	 Vídeos sobre tècniques comercials procedents del centre d’alt rendiment ARCO i presentades pel psicòleg i expert en vendes Fernando Pena.
	 Els alumnes també disposaran de diferents pàgines web on podran obtenir informació:
	 Web de Recursos MEC Grado superior de Gestión Comercial y Marketing. http://ntic.educacion.es/w3/eos/RecursosFP/ComercioMarketing/GradoSuperior/GestComMar/modulo3/Index.htm
	 Al portfoli tindran tutorials per fer la presentació comercial multimèdia del projecte 2.
	L’avaluació és fa mitjançant rúbriques per cada projecte i escales de valoració per cada sessió d’avaluació entre iguals, les quals estan incloses al portfoli digital que es presenta als alumnes Link del portfoli digital: https://sites.google.com/site/m09uf3comercprodgraf/
	S’adjunten a continuació dos hipervincles per exemplificar la rúbrica i escala de valoració que s’ha dissenyat pel projecte 1.
	Taula 6 . Disseny de la Unitat Formativa 3 del mòdul Comercialització de productes gràfics i atenció al client.
	d) Desenvolupament de la UF4: Gestió de reclamacions i servei postvenda en l’empresa gràfica
	 Per portar a terme l’activitat basada en el mètode puzle o jigsaw, es lliuren diferents documents als alumnes extrets de la següent bibliografia:
	 García, Mª José. Técnicas de información y atención al cliente / consumidor. IC Editorial.2011. (Bloque 1. Cap. 2 Quejas y reclamaciones. Cap. 6 Confección y presentación de informes.)
	 Els alumnes també disposaran de diferents pàgines web on podran obtenir informació:
	 Web de la Generalitat de Catalunya adreçada al consumidorhttp://www.consum.cat/consumidors_i_consumidores/tajudem/reclamadenuncia/index.html
	Taula 7 . Disseny de la Unitat Formativa 4 del mòdul Comercialització de productes gràfics i atenció al client.
	5 Resultats: anàlisis del funcionament dels grups cooperatius base 
	Fent un anàlisi del funcionament general dels grups quant a la seva progressió i la seva actitud vers el treball, cal dir que ha sigut bastant bona des de els inicis.
	La possibilitat de que poguessin crear la seva empresa, de la tipologia que ells van voler, va fer que estiguessin molt motivats i s’engresquessin per fer els projectes i presentar-los davant dels companys. Es va crear un clima de competència entre ells, i tots volien fer projectes molt innovadors per sorprendre als companys.
	Cada grup va crear l’empresa del sector que més li agradava tenint en compte les habilitats principals del grup. Per exemple, dos alumnes que els agrada molt dibuixar van crear una agència d’il·lustradors,  un altre grup que s’identifiquen molt amb els skaters van fer una empresa de roba amb samarretes serigrafiades per patinadors, etc.,
	En la primera sessió de classe ja es van crear els grups, i pel primer projecte van haver de crear el naming i la tipologia de l’empresa, així com el disseny corporatiu de l’empresa:
	Les empreses que es van crear van ser les que a continuació es relacionen (s’adjunten algunes webs que van crear els alumnes de les seves empreses):
	 Skulled, empresa de venda de roba serigrafiada per skatershttps://toniserranosanchez.wix.com/skulledtrade
	 Eikona, agència d’il·lustradorshttps://aaranoespinosa.wix.com/eikona
	 Fast Print, impremta digital especialitzada en retolació de cotxes
	 Papallona, editorial infantil especialitzada en contes per a nenshttp://editorialpapallona.wix.com/editorialpapallona
	 Kiosko, editorial per Internet especialitzada en subscripcionshttp://kokiosko.wix.com/kiosko
	 Vinopack, empresa especialitzada en packaging per a vins.
	Als alumnes els va agradar la metodologia i es van implicar molt des de l’inici. A les classes teòriques normalment sempre estaven atents i participaven molt afegint comentaris o preguntant dubtes.
	La formació dels grups la van fer ells de forma voluntària, tot i que es van haver de fer alguns canvis degut a que alguns estudiants es van donar de baixa i per tant hi havia grups que van quedar amb menys membres que d’altres. Tot i així, es va intentar respectar sempre l’opinió dels alumnes, tot i que el nivell d’exigència respecte als projectes ha sigut superior en els grups que tenien més membres.
	A les hores presencials, s’explicava la teoria i els projectes que havien de fer, i també es van visualitzar vídeos, conferències d’experts, etc.,
	En aquestes hores de treball a les aules, els estudiants es van mostrar molt treballadors i respectuosos. En tot moment van treballar de forma cooperativa i participativa, i no van sorgir conflictes greus. Únicament van haver-hi alguns grups que es van queixar perquè hi havia companys de grups que treballaven menys i que faltaven a classe. Ja se’ls va advertir que les avaluacions, tot i formar part del mateix grup, serien diferents segons el treball observat a classe.
	El procés per crear els projectes es feia partint d’una idea o esbós que els alumnes havien d’ensenyar al professor, a partir d’aquí s’aprovava el projecte i podien anar desenvolupant el treball, tot i així, sempre s’anaven afegint punts de millora o rectificant errades. A més, el professor proposava idees noves o solucions que els alumnes incorporaven als seus projectes.
	El clima de treball va ser, a la majoria de les classes, molt professional i no van haver-hi problemes de falta de disciplina o manca d’atenció. Al ser classes de tres hores, es feia un descans al mig de la sessió en la que els alumnes podien sortir al pati de l’institut.
	El nivell de treball no va ser igual per part de tots els grups, van haver-hi grups que tenien un nivell d’esforç e implicació més alts que d’altres. Tot i això, i de forma general, els alumnes van treballar força i, fins i tot, en molts projectes s’engrescaven i feien inclús activitats més completes de lo que se’ls demanava a la fitxa de treball. A l’annexe 4 s’inclouen algunes mostres dels treballs fets pels alumnes. Per exemple, el grup Skulled, al projecte del pla de màrqueting, van desenvolupar un vídeo que van gravar a Barcelona i que semblava extret d’una empresa real. A la última sessió de classe, al presentar el portfoli, també van sorprendre als companys, vestint-se tots amb samarretes serigrafies amb el logo de la seva empresa, i van fer un expositor amb  cupcakes amb forma de skates (figura 9) damunt d’una plataforma per skaters com a decorat de l’exposició final.
	/
	Figura 9 . Exposició porffoli final grup Skulled. 
	En general, ha sigut un mòdul on els alumnes se’ls veia gaudir molt presentant els seus projectes i també molt gratificant des del punt de vista docent.
	5.1 Enquestes de satisfacció del alumnat per cada UF i CUIC final

	Al finalitzar les tres primeres UF’s, els alumnes van contestar una enquesta que se’ls va enviar per correu electrònic o mitjançant el portfoli (UF3), i a la que podien accedir mitjançant un link que connectava amb un formulari de Google.
	A continuació, s’adjunta com a exemple el formulari de la primera UF (hipervincle) i es presenten els resultats de les enquestes realitzades.
	/
	/
	A continuació s’exposaran els gràfics amb el resultat de les preguntes mes significatives dels formularis que han contestat els 16 alumnes del grup. No hi ha hagut cap estudiant que no contestés, ja que un cop finalitzada cada UF els hi deixava temps a classe per contestar l’enquesta.
	Com es mostra al següent gràfic (figura 9) la major part dels estudiants dediquen una mitjana de quatre hores setmanals a treballar de forma cooperativa. Per tant, com la majoria dels projectes tenen una dedicació de 4 hores no presencials, la càrrega d’hores s’adequa a la fixada a la programació.
	/ 
	Figura 9 . Gràfic dedicació hores setmanals al treball en grup. 
	Al preguntar als alumnes si entenen millor la teoria explicada a classe i el temari del mòdul, així com l’aprofitament del temps d’estudi, en una escala de valoració de l’1 al 4 amb l’afirmació que es proposa a la pregunta, els resultats es representen a continuació.
	/
	Figura 10 . Gràfic grau de comprensió de la teoria del mòdul.
	Tal com s’observa al gràfic de la figura 10, la major part dels alumnes afirmen que entenen molt millor la teoria quan fan els projectes degut a que poden posar en pràctica els temes exposats. 
	Quant al grau de motivació, es va preguntar als alumnes (figura 11) si al treballar de forma cooperativa es motivaven més per aprendre i si es divertien a les classes.
	/
	Figura 11 . Gràfic motivació treball cooperatiu. 
	Tal com es representa a la figura 11, gairebé tots els alumnes creuen que al treballar en grup estan més motivats i gaudeixen més de les classes.
	Tenint en compte el grau de col·laboració entre els membres del grup, també se’ls va consultar si percebien que hi havia integrants de l’equip que treballaven menys o no col·laboraven (figura 12). 
	/
	Figura 12 . Gràfic col·laboració membres grup. 
	Fent un anàlisi del gràfic anterior, figura 12, és evident que als alumnes en general, els hi agrada treballar en grup i que no hi ha conflictes greus entre els seus membres.
	Per finalitzar amb l’anàlisi de les preguntes tancades, també es consulta als alumnes si haurien preferit treballar de forma individual. Tal com es representa en el següent gràfic (figura 13), són molt pocs els alumnes que estan d’acord amb l’afirmació de la pregunta i, per tant, l’opció del treball cooperatiu és la més recolzada pels estudiants.
	/
	Figura 13 . Gràfic cooperació membres del grup
	Quant a les preguntes obertes, tenint en compte també l’escrit que van redactar els alumnes a l’última sessió, i en la que se’ls demanava que opinessin sobre els aspectes més favorables i més negatius de la docència del mòdul en general i els aspectes que ells millorarien,  cal ressaltar que els alumnes destaquen el dinamisme de les classes, i la possibilitat de que ells mateixos puguin crear els projectes de forma creativa. També valoren molt positivament el fet d’exposar els projectes, perquè així poden posar en comú les activitats, aprenent de lo que fan els companys, i prenent part en l’avaluació. La majoria pensen que ha sigut un mòdul en el que han après molt, tan conceptes teòrics com a treballar en equip de forma pràctica i professional. D’altra banda, els estudiants creuen que al treballar en grup les classes es fan més dinàmiques i són més divertides.
	Per lo que fa referència als aspectes més negatius, alguns estudiants es queixen de que la càrrega de treball d’alguns projectes és excessiva i que potser tenen poc temps per preparar les exposicions. També creuen que, al fer els grups a les primeres sessions del mòdul, no es coneixen prou i potser no estan amb els companys que haurien volgut. 
	Quant a la docència, molts alumnes han valorat l’empatia vers els alumnes, el fet de que se’ls escolti i es demani la seva opinió, i també que se’ls hi doni llibertat per fer els projectes com ells volen, ja que segons ell la majoria dels professor els hi fan fer activitats molt rígides on no poden exercitar la seva creativitat.
	En general, cal destacar que en l’estudi anterior queda patent que les avantatges per l’alumnat que s’havien definit al punt 2.4 d’aquest treball han quedat demostrades i que els alumnes manifesten una motivació superior per aprendre la matèria i una implicació molt més activa en el seu aprenentatge.
	5.2 Anàlisi dels resultats de les avaluacions i comparació amb altres mòduls impartits de forma expositiva

	A continuació (Taula 8) es mostren els resultats de les avaluacions de tots els mòduls del alumnes del grup. 
	/.
	Tal com queda representat a la taula anterior, on es mostren les notes de totes les UF’s a la tercera avaluació del juny, si observem el rendiment acadèmic dels alumnes, en el mòdul 9 ha sigut el més alt amb un 6,33 de nota mitjana, mentre que el segon més alt ha sigut Imposició (Mòdul 2) que és un dels mòduls més pràctics. D’altra banda, Creació gràfica (Mòdul 3), tot i ser un mòdul també molt pràctic i creatiu, els alumnes han manifestat que les classes eren molt teòriques i, com s’observa als resultats, hi ha molts alumnes que no s’han presentat als exàmens (és representa amb un 1) i tenen la recuperació extraordinària de juny pendent. El Mòdul 1, Materials, que també té una metodologia fonamentalment expositiva, te una nota mitjana d’un 5,45, gairebé un punt més baixa que al Mòdul 9. Per tant, cal destacar que el rendiment dels alumnes és més alt en aquells mòduls on s’imparteix una metodologia més activa. A més, segons l’opinió recollida dels alumnes, el grau de satisfacció per aquests mòduls també és més alt.
	6 Conclusions
	Fent una conclusió general del treball i dels resultats, cal destacar que la hipòtesi que ens plantejàvem a l’inici d’aquest treball, sobre si els alumnes augmentaven el seu rendiment acadèmic mitjançant les metodologies PBL i CL, ha quedat validada i demostrada de forma pràctica.
	D’altra banda, valorant els aspectes més significatius de la realització d’aquest treball, cal destacar que tot i que pel docent l’ús d’aquestes metodologies té una càrrega de feina  superior als mètodes tradicionals, crec que es gaudeix molt més de la tasca de professor, ja que els alumnes et transmeten la seva implicació i la seva satisfacció per la feina que fan a classe. A més, crec que el fet d’integrar-te més amb el grup d’alumnes i veure que hi ha un feedback i una empatia recíproca et fa augmentar l’autoestima i valorar molt més la la teva tasca de docent.
	Finalment, expressant la meva experiència personal, la posada en pràctica d’aquest treball m’ha fet veure que, depèn com es presenten els continguts del mòdul als alumnes, el resultat acadèmic pot ser molt superior i s’aconsegueix un nivell de satisfacció molt més alt per part de tots els participants del procés d’ensenyament i aprenentatge. A més, al rebre la valoració positiva, tant per part de l’alumnat com de la inspecció d’ensenyament, m’ha convençut de que aquest és el camí que he d’agafar en el meu viatge com a professora que tot just està començant, i que no abandonaré aquesta filosofia d’ensenyament, donant sempre a l’alumne un paper de protagonista en la construcció del seu propi aprenentatge.
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1. Definició del problema



Com a definició del problema, cal esmentar les dificultats que es troben els professors de l’àrea d’Arts Gràfiques per motivar als alumnes i aconseguir aprenentatge significatiu en els mòduls qualificats com a teòrics. 

Tal com s’observa en la taula següent (Taula 1),en els cursos 2012-13 i 2013-14, els alumnes del primer curs del cicle de LOGSE de Disseny i Producció Editorial van obtenir un rendiment acadèmic inferior en els crèdits més teòrics, com el de Materials de producció en arts gràfiques  (Crèdit 10) i el d’Organització de la producció editorial (crèdit 4), que en els crèdits on havien de desenvolupar més activitats pràctiques com el de Preimpressió (crèdit 5) i el de Creació de la producció gràfica (crèdit 1). En la taula es registren la mitjana de notes dels xx alumnes del Institut Agustí Serra de Sabadell matriculats als cursos esmentats anteriorment.



		Curs 

		Crèdit 4
Organització de la producció editorial

		Crèdit 10
Materials de producció en arts gràfiques

		Crèdit 5
Preimpressió

		Crèdit 1

Creació gràfica



		2012-13

		5,62

		5,60

		6,84

		6,45



		2013-14

		5,45

		5,73

		6,63

		6,52





Taula 1: Mitjana de notes dels alumnes de primer curs del cicle de Disseny i Producció Editorial de l’Institut Agustí Serra de Sabadell (Font: Actes d’avaluació lliurades per la secretaria de l’Institut Agustí Serra).



Referent al mòdul objecte d’aquest treball (M09 Comercialització de productes d’arts gràfiques), no s’ha pogut extreure un històric de notes perquè és un cicle que s’ha implantat nou aquest curs seguint la normativa LOE, i no hi havia la seva versió en LOGSE.

Podem concloure que els alumnes s’han matriculat en un mòdul de disseny gràfic i volen aplicar els coneixements al mon del disseny. Les classes magistrals li resulten avorrides, i als deu minuts de començar la classe deixen de prestar atenció, començant a parlar entre ells o a fer ús dels seus mòbils. 

A més, mitjançant les classes expositives o magistrals, els alumnes no poden assolir la capacitat de la reflexió crítica, ni aprenen a treballar en equip, aspecte molt important que han de desenvolupar per iniciar-se en el mon laboral. Segons està publicat al  BOE (RDL 174/2013, de 8 de març),  les línees d’actuació en el procés d’ensenyament i aprenentatge que han de permetre als alumnes aconseguir els objectius del mòdul, estan directament relacionades amb l’execució dels treballs en equip, la responsabilitat i autoavaluació del treball realitzat, la autonomia i la iniciativa personal i l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.






Fonamentació teòrica



En aquest apartat s’inclourà una descripció de les metodologies PBL i CL, així com la forma d’avaluar-les i les avantatges que tenen per als estudiants segons alguns treballs d’investigació que s’han fet.



Metodologia PBL (Project Base Learning)

A continuació es defineix la metodologia PBL, així com les formes d’ús més habituals, les etapes que formen el procés d’aprenentatge i, finalment, el rol que han de desenvolupar tant el professor com els alumnes.

a) Definició i formes d’ús

L’aprenentatge basat en problemes (PBL) es pot definir com “un mètode d’aprenentatge basat en el principi de fer ús dels problemes com a punt de partida per l’adquisició en integració de nous coneixements” (Barrows,1996). Es centra en la teoria constructivista de l’aprenentatge, la qual indica que aquest es va construint activament pel propi estudiant.

Les principals característiques d’aquesta metodologia, segons l’autor Barrows (1996), es basen en que és un aprenentatge centrat en l’alumne i generat mitjançant grups petits d’alumnat en el qual el professor té el rol de facilitador o tutor, és a dir, planteja preguntes als alumnes perquè ells mateixos puguin desenvolupar-se per solucionar el projecte o problema.

El nucli de l’aprenentatge està enfocat a la generació de problemes del mon real, relacionats amb les àrees o matèries  que estiguin desenvolupant els estudiants. És a dir, els problemes, per si mateixos, generen habilitats que els alumnes adquireixen, perquè en el futur puguin aplicar-les en un context professional.






b) Etapes

El procés d’aprenentatge inclou diverses etapes diferenciades per desenvolupar en cada situació (Rosell, 2007). Com es mostra a la figura 1, el procés comença quan els alumnes exploren la situació del problema, identificant els temes d’estudi clau, i formulant les hipòtesis per cada tema. A continuació, han d’aplicar el coneixement que tenen al problema, identificant allò que desconeixen i prioritzant sobre quines són les necessitats d’aprenentatge per assolir els objectius marcats pel projecte. Una vegada definides les necessitats d’aprenentatge, els alumnes s’han d’organitzar internament en el seu grup de treball per cercar la informació que requereixen en el temps definit, treballant de forma cooperativa, i compartint els coneixements dintre del grup. Un cop s’ha cercat la informació, han d’aplicar el nou aprenentatge a la situació o problema. Finalment, han de veure si aquest coneixement pot ser aplicat a d’altres situacions i reflexionar sobre el procés d’aprenentatge que han portat a terme, tant individual com de grup, i procedir a l’avaluació.





Figura 1 . El procés PBL en 10 etapes. (Font: Equip ICE-UAB de Metodologies Docents i Avaluació. Rosell, X, 2007).




c) Rol professor i alumnes

Degut a que aquest mètode fa servir tècniques centrades en els alumnes, els rols tradicionals del professor i alumne canvien. En la taula 2 s’adjunten les definicions dels nous rols que tenen assignats.



		Professor

		Alumnat



		Donar un paper de protagonista al alumne
en la construcció del seu propi aprenentatge.

		Assumir la seva responsabilitat vers l’aprenentatge.



		Ha de ser conscient del procés d’aprenentatge dels seus alumnes i dels
seus assoliments.

		Treballar amb diferents grups, 
gestionant els conflictes que vagin sorgint.



		Es un guia i facilitador de l’aprenentatge.
Ha d’oferir informació als alumnes quan ho necessiten.

		Ha de tenir una actitud receptiva per intercanviar idees amb els companys.



		Oferir als alumnes diverses oportunitats d’aprenentatge.

		Compartir informació i aprendre dels altres.



		Ajudar a que els estudiants desenvolupin la seva reflexió crítica, orientant-los i formulant qüestions importants.

		Ser autònom en el seu aprenentatge i saber demanar ajuda i orientar-se quan sigui necessari.



		Realitzar sessions de tutoria amb els seus alumnes.

		Disposar de les estratègies necessàries per planificar, controlar i avaluar les etapes que va desenvolupant en el seu aprenentatge.





Taula 2 . Rols del professor i l’alumnat a la metodologia PBL. (Font: Aprendizaje basado en problemas. Servicio de innovación educativa (UPM), 2008.





Metodologia CL (Cooperative Learning)

A continuació es defineix la metodologia d’aprenentatge cooperatiu, així com les formes d’ús més habituals, també s’inclouen les principals característiques que té aquesta forma de treball en grup.

L’aprenentatge cooperatiu és una proposta d’ensenyament i aprenentatge que està basada en els conceptes de cooperació, treball en equip, comunicació i en la interdependència positiva dels membres de l’equip. És a dir, l’aprenentatge dels diferents components del grup dependrà de les diferents accions que realitzi cadascun dels membres. Mitjançant els mètodes i tècniques d’aprenentatge cooperatiu es pretén segons (Johnson y Johnson, 1989) cinc elements essencials en els alumnes: la interdependència positiva, la interacció cara a cara, fomentar la responsabilitat individual i les habilitats socials, i el processament grupal autònom).

Les principals formes de l’aprenentatge cooperatiu són els grups informals , els grups formals i els grups cooperatius base (Barà, Domingo, 2005). 

Els grups informals d’aprenentatge cooperatiu són grups temporals que es formen per treballar un període concret de la classe. Són molt útils en les sessions expositives (alternant la exposició del professor amb petits períodes de treball cooperatiu).  

D’altra banda, els grups formals d’aprenentatge cooperatiu són grups que poden mantenir-se durant  una classe o varies setmanes, fins aconseguir un objectiu concret. Normalment els grups els crea el professor a l’atzar, i  canvien quan s’assoleix l’objectiu de l’activitat.

Finalment, els grups cooperatius base són grups heterogenis que treballen junts per un llarg període de temps (tot un curs o tot un cicle).

Per definir les característiques del Treball Cooperatiu es farà una comparació entre el paradigma clàssic (CL) i el paradigma nou (NV) basat en el treball cooperatiu. Tal com podem veure a la Taula 3, cal destacar que el paradigma clàssic manté al professor com l’únic transmissor de la informació i l’aprenentatge es crea de forma individual, mentre que el nou paradigma es basa en un paper mes actiu de l’estudiant, i l’aprenentatge és més social ja que es forma mitjançant la cooperació d’alumnes i professors.



		

		Paradigma clàssic: 
Aprenentatge passiu

		Paradigma nou: 
Aprenentatge actiu



		Coneixement

		Es transmet del professor a l’estudiant

		Es construeix conjuntament entre professors i alumnes.



		Estudiants

		Són gots buits que es van omplint amb el coneixement del professor

		Són constructors actius, descobridors, transformadors del seu propi coneixement.



		Aprenentatge

		L’aprenentatge és fonamentalment individual. Requereix de motivació extrínseca.

		L’aprenentatge és social. Requereix d’un entorn que promogui la motivació intrínseca.



		Funció del professor

		Exposar el temari i classificar estudiants

		Desenvolupar les competències i els talents dels estudiants



		Relacions professor-estudiants

		Impersonals

		Negociació personal



		Context

		Individualista o competitiu

		Aprenentatge cooperatiu a l’aula i equips cooperatius de professors.





Taula 3 . Diferenciació entre el paradigma didàctic clàssic i el paradigma nou basat en el treball cooperatiu. (Font: Técnicas de aprendizaje cooperativo. Barà, J. Domingo, J Universitat Politècnica de Catalunya. Taller de formación desarrollado en la Universidad Autónoma, 2005)



Avaluació

Referent a l’avaluació, podem citar alguns autors que han treballat a fons el tema fent ús de tècniques cooperatives.

L’aspecte bàsic és que l’avaluació ha de ser “continuada i ha de suposar un seguiment de tot el procés que ha desenvolupat l’alumne en el seu aprenentatge” (Rosell, 2007)

 Segons Rosell, s’han de fer tres tipus d’avaluacions: 

· L’ Avaluació inicial ens permet determinar el grau de coneixements previs per part de l’alumne o grup classe i escollir els estratègies de treball.

· L’Avaluació formativa té la finalitat d’analitzar com evoluciona el procés d’ensenyament i aprenentatge i comprovar si es van assolint els objectius. Ens permet adequar el ritme de treball del grup classe.

· L’Avaluació sumativa ens proporcionarà el resultat global de l’aprenentatge dels alumnes. És a dir, recull l’avaluació de tot el procés anterior i ens permet comparar amb el punt de partida i comprovar si s’han assolit els objectius fixats.

No obstant, hi ha d’altres autors com Valero-García, que posen en evidència la dificultat d’implantar un model docent que fomenti l’esforç continuat al llarg del curs, degut a que, de vegades, la normativa del centre incorpora algun aspecte, com el dret d’un examen final, que fa que un alumne pugui eludir l’esforç continuat presentant-se a un únic examen.

D’altra banda, un aspecte molt important que cal destacar per avaluar l’aprenentatge cooperatiu és la retroalimentació que l’alumne ha de tenir al llarg de tot el procés. L’autor Valero-García considera que “es un error habitual confundir evaluación continuada con calificación continuada. Lo que los alumnos necesitan es que alguien les diga lo que han hecho bien y lo que no (retroalimentación)” “ No se trata de: “Si te equivocas un punto menos”. Se trata de: “Si te equivocas, de momento, una ayuda adicional” (Valero-Garcia, 2014). 

A la figura 2 es mostra un exemple d’avaluació que l’autor va utilitzar a l’escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC) a l’assignatura de programació. El mètode es basava en els quatre elements següents:





Figura 2 . Exemple d’Avaluació de l’Assignatura Programació d’ordinadors a l’EETAC. (Font: Sobre evaluaciones y reevaluaciones. Valero-García, 2014).



Segons Valero-García, el model anterior és adequat per una metodologia basada en projectes perquè dona un missatge molt clar de que el treball regular i constant té un premi i que si no es fa no s’aprova. D’altra banda, deixa clar que el treball en equip és important i que si l’equip funciona bé s’obté un bon resultat. Finalment, també deixa clar que s’han d’assolir de forma individual uns coneixements bàsics.

Un altre aspecte important, és la diferència entre diagnòstic i avaluació. Segons el professor d’universitat Robert Slavin, impulsor de “las escuelas de éxito para todos” centrades en la qualitat i la igualtat, “diagnosticar significa recoger datos para emitir un juicio, y evaluar es juzgar el valor de algo sobre la base de los datos recogidos. El diagnóstico no implica asignar calificaciones.” (Slavin, 1999).  En aquest sentit, l’autor considera que el docent ha d’elaborar un pla de diagnòstic que promogui de forma continuada l’empeny dels alumnes i que permeti controlar els processos que aquests desenvolupen per aprendre. Per fer-ho els alumnes han de demostrar lo que poden fer amb allò que han aprés, és a dir, han de posar en pràctica un procediment o una tècnica en un context lo més semblant possible a la vida real.

En resum, i prenent com a referència l’autor Filip Dochy, professor de la universitat de Maastricht, els criteris d’avaluació més adients en entorns d’aprenentatge basat en problemes estan relacionats a l’avaluació de les competències dels alumnes quan resolen problemes representatius dels que es trobaran en el seu futur professional. A més, quan l’estudiant s’ha d’enfrontar a problemes nous, se li ha de demanar que demostri la influència de factors contextuals en el anàlisi del problema i en la seva resolució. Les tasques d’avaluació han de demanar als alumnes que argumentin les seves idees i  ha de permetre al professor detectar les debilitats en la base de coneixement de l’alumne i corregir-les. L’autor emfatitza l’avaluació del coneixement integrat, que requereix la organització d’idees de forma multidimensional i destaca la interacció social com una eina molt eficaç per l’aprenentatge cognitiu, degut a que fomenta la reflexió crítica. 

Basat en aquests aspectes, Dochy proposa cinc mètodes d’avaluació: 

· Avaluació mitjançant els portfolis. Els autors Arter y Spandel (1992), defineixen l’avaluació per portfoli com una “colección cuidadosa que reúne trabajos del estudiante y cuenta la historia de sus esfuerzos, su progreso, o sus logros en determinadas áreas”.

· Avaluació conceptualitzada en la pràctica: l’ús de casos per una prova general. Primer se li dona a l’alumne unes instruccions i després els alumnes les han de posar en pràctica de forma independent. Se’ls lliura un manual d’estudi amb diferents material: casos pràctics, articles, etc, i unes tasques que han de desenvolupar relacionades amb el material.

· Avaluació en la que els estudiants fan el paper d’avaluadors. S’inclou la autoavaluació, l’avaluació entre iguals i la co-avaluació. L’autoavaluació fa referència a la participació de l’aprenent en la realització de judicis sobre el seu propi aprenentatge (Boud & Falchikov, 1989). L’avaluació entre iguals és el procés mitjançant grups d’individus avaluen als seus companys, que pot implicar o no una discussió sobre els criteris que s’han d’aplicar (Falchikov, 1995). Finalment, la co-avaluació, és la participació dels estudiants i del professorat en el procés d’avaluació (Hall, 1995). En aquest punt podem posar de manifest un estudi de Hall (1995) en el que el professorat i els estudiants van decidir conjuntament els criteris de l’avaluació. Es van identificar tres propostes de co-avaluació: ajudar als estudiants a fer el paper de professors, fer que reflexionessin sobre el procés d’avaluació i incloure l’autoavaluació. Els alumnes havien de fer tres tasques diferents relacionades amb les propostes anteriors. Posteriorment, el professor feia servir les tasques d’avaluació dels estudiants i feia ell també la seva avaluació. El resultat va ser que, generalment, la qualificació dels propis estudiants vers la seva feina era inferior que la que els hi donava el professor.

· Somervell (1993) considera l’avaluació col·laborativa com un procés d’ensenyament en el que l’estudiant i l’instructor s’han de posar d’acord per clarificar objectius i criteris.

Per finalitzar amb el tema de l’avaluació, i resumint les característiques essencials ja comentades, podem concloure que les tècniques emprades per les metodologies PBL i CL estan més centrades en tot el procés d’aprenentatge de l’alumne, i li donen una participació mes activa en el seu propi procés d’aprenentatge. 

Tal com hem vist, l’avaluació es un tema molt important que s’ha de tenir en compte a l’hora de definir la metodologia específica que es posarà en pràctica amb l’alumnat segons les tècniques PBC i CL.

Avantatges per l’alumnat

L’aprenentatge cooperatiu és un paradigma molt documentat i sobre el qual s’ha investigat molt. Per tant es coneixen moltes virtuts que estan basades en investigacions que s’han fet. Els autors Javier Barà i Joan Domingo, van fer una recopilació de les principals avantatges de l’aprenentatge cooperatiu en el taller de formació[footnoteRef:1] que van desenvolupar a la UPC i que es resumeixen a continuació. [1:  Material complet del curs disponible a: http://www.uam.es/calidad/documentos/cursoEPS.pdf
] 


Segons els autors, la metodologia cooperativa redueix el nivell d’abandonament escolar, els alumnes estan més satisfets amb la feina que es fa a classe i s’integren més en el grup, enfortint el lligam i el compromís amb els companys. A més promou la implicació activa de l’estudiant en el seu aprenentatge. D’altra banda, els alumnes és preparen per el futur laboral, ja que cada cop les empreses demanen professionals que sàpiguen treballar en grup, compartint els coneixements i adquirint objectius plurals que beneficiïn a l’empresa.

En relació a la capacitació reflexiva, els estudiants aprenen a compartir coneixements i a acceptar les crítiques, així com a reflexionar i enraonar sobre la feina dels altres. Al compartir les idees, els alumnes augmenten la seva autoestima. Mitjançant la interacció entre els grups, els propis alumnes poden explicar-se conceptes els uns als altres de forma més clarificadora que el propi professor, degut a que tenen un desenvolupament cognitiu similar. Aquest avantatge és molt útil si hi ha molta heterogeneïtat de nivells al grup classe.

Cal destacar també que aquestes metodologies promouen l’aprenentatge independent i auto dirigit. Els alumnes aprenen a treballar de forma autònoma i van assumint responsabilitats que l’ajudaran a desenvolupar-se en la societat del futur, així com l’assoliment de les competències de la comunicació escrita i oral, així com l’adaptació dels estudiants amb diferents ritmes d’aprenentatge.

L’aprenentatge cooperatiu també és un model que contribueix a reduir el maltractament entre iguals. En la Taula 4 es presenten les característiques que, segons els autors Johnson y Stanne (2000), farien que el model reduís el maltractament.

		Elements essencials de l’aprenentatge cooperatiu 

		Característiques dels agressors que es reduirien mitjançant l’aprenentatge cooperatiu



		Interdependència positiva

		Baixa empatia, poca sociabilitat i dominància



		Responsabilitat individual

		Impulsivitat i popularitat



		Interacció estimuladora

		Baix rendiment escolar, ansietat e inseguretat.



		Tècniques interpersonals i d’equip

		Percepció de tenir poca ajuda per part dels professors, conductes hostils.



		Avaluació en grup

		Poca cooperació, conducta agressiva.





Taula 4 . Model d’aprenentatge cooperatiu de Johnson et al. versus les característiques que el model ajudaria a afavorir el maltractament  (Font: Aprendizaje cooperativo: un modelo a aplicar frente al maltrato entre iguales. Mónica Ramirez)

Tal com ha quedat patent als punts anteriors, la fonamentació teòrica ens demostra que aquestes metodologies han estat molt estudiades per autors experimentats en la docència, i com hem pogut  comprovar, la metodologia té una estructura molt pautada, amb rols concrets a desenvolupar tant pels professorat com per l’alumnat. Quant a l’avaluació, la majoria dels autors proposa mètodes molt variats que ja no estan basats només en el professor com a principal avaluador sinó que també involucra al propi alumnat i que té molt en compte l’ús de les TIC. I lo més important, les avantatges per l’alumnat són molt evidents, que influeix de manera directa en l’augment de l’aprenentatge i la satisfacció de l’alumnat. 

A continuació, s’exemplificaran alguns casos pràctics d’autors que han fet servir aquestes metodologies en diferents àrees amb l’objectiu d’analitzar l’aplicació pràctica dels mètodes i els seus resultats 

Exemples pràctics d’aplicació de les tècniques PBL i CL en diferents àrees educatives.

Tal com expliquen les autores Bueno i Landa (2004), la metodologia PBL es va començar a impartir a l’àrea de la medicina universitària en les dècades dels anys 60 i 70 a la universitat de McMaster (Canadá). En aquest context, el problema es presentava com un cas d’un pacient real amb uns símptomes concrets que els estudiants havien de sanar.

Posteriorment, aquests mètodes es van traslladar a d’altres especialitats, en les quals es presentava un problema del mon real, lo més proper possible a la situació verídica, i que estigués relacionat amb el context professional en el que l’estudiant s’haurà de desenvolupar en el seu futur laboral. 

En aquests àmbits, podem citar alguns exemples en diferents disciplines que ens mostren els bons resultats que han obtingut l’aplicació de les tècniques cooperatives.

Els professors Antoni Pérez-Poch i Ferran Virgós (2002) van desenvolupar un model (Figura 3) per l’aplicació sistemàtica de l’aprenentatge cooperatiu que el van aplicar per impartir dos assignatures de l’àrea de tecnologies i sistemes de la informació de la Universitat Politècnica de Catalunya.



Figura 3 . Model d’aplicació de AC. (Font: Un modelo para aplicación Sistemàtica de Aprendizaje Cooperativo. Antoni Pérez-Poch, Ferran Virgós,  2002).



L’Avaluació va ser continuada al llarg del trimestre i va estar formada per un examen parcial (40% de la nota), els informes de pràctiques (30%) i un treball d’investigació cooperatiu (30%). Els resultats es van valorar mitjançant una enquesta anònima i van ser molt efectius. Els aspectes millors valorats dels alumnes van ser el fet de treballar en grup i l’experiència d’interactuar via e-mail amb un expert extern a la universitat. El 100% dels alumnes que van seguir l’avaluació continuada van aprovar l’assignatura.

Quant a l’aplicació de PBL, ho podem exemplificar amb el projecte desenvolupat pels professors Jesús Alcober, Silvia Ruiz i Miguel Valero a l’Escola Politècnica Superior de Castelldefels. Al Novembre del 2001 es va publicar al BOE el pla d’estudis de la titulació d’Enginyeria de Telecomunicació basat en PBL. En cada bloc es van fer un o dos mòduls presencials i un mòdul de projecte en el que els alumnes havien de treballar en grup per realitzar un projecte amb continguts relacionats amb els temes impartits a les classes presencials[footnoteRef:2]. Al acabar la primera promoció d’estudiants es va fer una avaluació dels resultats mitjançant enquestes als estudiants, als professors i grups de discussió amb alumnes. En general, es va observar un elevat grau d’acord amb les afirmacions de l’enquesta que va posar de manifest una satisfacció elevada per la formació rebuda. Es va valorar molt el fet de treballar en grup, l’augment de la motivació i la relació establerta entre els companys. Com aspectes a millorar es va posar de manifest la manca de recursos i la falta d’experiència dels professors en aquests mètodes docents. Els professors també van opinar que la tasca d’ensenyar és molt més estimulant i que els alumnes responen molt bé a lo que se’ls demana. Així mateix creuen que s’hauria d’estendre aquests mètodes a altres cicles.  [2:  Metodologia completa i resultats disponibles en: http://www.xtec.cat/aulatec/Evaluacion_PBL.pdf] 


A continuació, podem citar una proposta d’innovació docent a l’àrea social, en la que la seva autora, Leire Imaz, professora agregada de dret civil de la Universitat del País Vasco, va fusionar el treball cooperatiu i el PBL a l’assignatura de dret civil[footnoteRef:3]. La professora va dividir a l’alumnat en grups permanents des del principi, i estructura l’assignatura en tres blocs que contenen classes presencials i no presencials. Cada unitat de treball contenia diversos exercicis tant teòrics com pràctics, debats d’actualitat, treballs d’investigació, etc., A més tots els alumnes van fer exposicions periòdiques dels seus treballs. Segons l’autora, els resultats de la metodologia van ser molt efectius tant de forma individual com grupal, sent la nota mitja total de l’avaluació grupal un 8.05 i l’avaluació individual un 6.1. [3:  Proposta completa disponible en: http://www.eumed.net/rev/rejie/08/derecho-civil.pdf] 


Un cop desenvolupada la proposta, la professora va fer una enquesta per tal de conèixer l’opinió de l’alumnat, i va extreure una taula que destaca les virtuts del mètode comparant-ho amb el sistema tradicional. Els estudiants van manifestar que les classes eren més dinàmiques i atractives, que retenien més lo que havien treballat i que era més fàcil aprendre i augmentar la qualificació.

A l’àrea de la formació professional, cal destacar el projecte PBL.FP[footnoteRef:4], un bloc digital desenvolupat per centres de formació professional on la metodologia PBL  es desenvolupa de forma majoritària a les altres. Els objectius del projecte segons els seus impulsors són disposar d’una organització anual dels cicles basada en que els alumnes puguin assolir les competències transversals i tècniques. Així com disposar d’un catàleg de problemes en totes les àrees professionals. D’altra banda, es pretén oferir als professors eines per poder desenvolupar i preparar les classes i difondre les avantatges de les metodologies PBL i CL. [4:  Projecte complet disponible en: http://www.pblenfp.com/htdocs/] 


Finalment, cal destacar un article presentat al XXI congrés d’innovació educativa dels ensenyaments tècnics a la Universitat Politècnica de València, i desenvolupat per l’autor Javier Sancho i d’altres, el qual presenta els resultats que perceben els estudiants quan se’ls apliquen metodologies actives en diversos estudis de graus tècnics. En aquest cas es va fer una enquesta[footnoteRef:5] a tot l’alumnat de la Universitat  i es va comparar assignatures que s’impartien segons el mètode de la classe magistral, d’altres que feien ús del mètode de treball cooperatiu i d’altres que s’impartien mitjançant projectes i treball cooperatiu. La principal conclusió de l’autor és que l’introducció d’aquests mètodes influeix molt positivament en la qualitat de la docència que es percebuda per l’alumnat, que augmenta la seva motivació, i la seva implicació per assistir i participar en les classes. [5:  Enquesta competa disponible en: https://addi.ehu.es/handle/10810/10864
] 


Fent un anàlisi de les experiències comentades anteriorment, podem extreure que el resultat de l’aplicació de les metodologies actives a l’educació ha sigut molt satisfactori, i ha contribuït a l’augment del rendiment acadèmic de l’alumnat. A més, els propis estudiants tenen una visió molt més positiva de l’ensenyament que estan rebent. En definitiva, l’aplicació d’aquests mètodes fa possible que la tasca educativa sigui molt més favorable per totes les parts que composen el sistema educatiu.

A continuació, i després d’haver verificat mitjançant la fonamentació teòrica i els casos pràctics la utilitat de les metodologies actives, es procedirà a desenvolupar la solució al problema exposat a l’inici d’aquest treball.

Descripció de la solució

En aquest apartat es presenta un disseny de programació basat en la fusió del treball cooperatiu i l’aprenentatge basat en problemes, que inclou activitats docents aplicades als continguts específics del Mòdul 09 “Comercialització de productes d’arts gràfiques” el qual  pertany al Cicle Superior de Disseny i Publicacions Multimèdia. Per tant, es fomentarà el treball en grup i les activitats cooperatives, establint una metodologia activa del coneixement i de les relacions interpersonals entre els alumnes.

També s’han introduït les TIC perquè els alumnes practiquin amb els nous procediments digitals i les classes siguin més variades i dinàmiques.

Aquesta programació s’ha aplicat a l’actual curs 2014/15 a un Institut públic del Vallès Occidental. El Cicle superior de Disseny, basat en LOE, s’ha iniciat aquest mateix curs, reemplaçant a l’antic cicle de LOGSE i, per tant, no s’ha substituït la metodologia per l’anterior, sinó que s’ha creat especialment per començar a impartir el mòdul, ja que aquest no existia en el Cicle de LOGSE.

En les següents pàgines es presentaran els continguts complets de tot el curs, però es descriurà de forma més detallada la Unitat Formativa 3, ja que aquest curs va ser objecte d’avaluació per part de la inspecció educativa amb un resultat molt favorable.




Desenvolupament curricular 

A continuació es presenten les unitats formatives que composen el mòdul, amb el contingut d’hores i la temporització (Taula 5) que s’ha portat a terme aquest curs 2014/15.

  

		Unitats formatives

		Data inici

		Data final

		Durada



		UF1 Comunicació i màrqueting en l’empresa gràfica.

		22-09-2014

		25-11-2014

		29h



		UF2 Servei d’atenció al client en l’empresa gràfica.

		02-12-2014

		10-02-2015

		25h



		UF3 Gestió de vendes de productes i serveis gràfics.

		17-02-2015

		22-04-2015

		25h



		UF4 Gestió de reclamacions i servei postvenda en l’empresa gràfica.

		28-04-2015

		09-06-2015

		20h





    Taula 5 . Temporització mòdul 09 Comercialització de productes gràfics i atenció al client.

El Mòdul professional 9 s’ imparteix al llarg de tot el primer curs del cicle i la seva distribució horària és de tres hores de classe setmanals.

Per portar a terme la fusió entre els projectes i el treball cooperatiu s’establiran grups cooperatius base heterogenis, és a dir, els alumnes treballaran junts tot el mòdul, tot i que de vegades, per desenvolupar activitats puntuals (com les dels tipus puzle o els debats) hauran de treballar també amb altres companys.

Les classes expositives és limitaran a introduir els continguts necessaris per a resoldre els supòsits pràctics, incorporant el vocabulari i Ia normativa pròpia per tal de solucionar els exercicis amb rigor, pulcritud i fent èmfasi en Ia comprovació i rectificació de les possibles errades. 

Cada grup de classe crearà una empresa d’arts gràfiques (impremtes, agencies de disseny, empreses de retolació, editorials, etc.). Mitjançant la simulació d’empreses, els alumnes aniran resolent els problemes i projectes que se li aniran plantejant en les fitxes d’activitats pràctiques com si ells fossin realment els treballadors o empresaris.

Els projectes s’hauran d’exposar oralment davant el grup classe, per tal de que els alumnes obtinguin la competència social i comunicativa,  fomentant el diàleg i l’expressió oral.

S’aplicarà l’aprenentatge per descobriment, on l’alumne haurà de fer recerca, reflexionar, i construir el seu propi coneixement. El professor l’orientarà i el guiarà perquè això sigui possible.

S’incorporaran les principals tecnologies d'aprenentatge i coneixement (TAC), i es fomentarà l’ús de les TIC, tant a les activitats que faran els alumnes, com mitjançant les eines que es faran ús per exposar als alumnes els continguts del mòdul (portfoli digital, pàgines web, vídeos, simulacions digitals, etc).

AI servidor del Departament d'Arts Gràfiques, l'alumnat podrà descarregar-se el material necessari per a seguir el curs. Excepte a la UF3 que tindran tot el material disponible a un portfoli digital de Google Sites.

Les activitats en grup estaran lligades als RA de les UF, i es desenvoluparan a partir de diverses tècniques, com projeccions de vídeos, lectures de llibres o articles, xerrades de professionals del món comercial al sector gràfic, ús de webs professionals, mostres de projectes empresarials reals, role play, debats, etc,  

Com a eina d’estudi, el professor lliurarà un Power point per a cada NF, amb els principals continguts projectats a les sessions teòriques, mitjançant el servidor d’Arts Gràfiques del departament. 

S’intentarà recórrer a l’ús de l’anglès en la documentació de suport, per tal que l’alumnat es familiaritzi amb el vocabulari bàsic anglosaxó de l’elaboració de projectes audiovisuals.

L’avaluació del professor es combinarà amb l’avaluació entre iguals, els propis alumnes s’avaluaran entre ells mitjançant rúbriques quan facin les exposicions orals a classe.



a) Desenvolupament de la UF1: Comunicació i màrqueting en l’empresa gràfica

A la primera sessió del curs es presenten els continguts del mòdul mitjançant el projector i un Power point (Annex 1). En aquesta presentació s’informa als alumnes dels continguts del mòdul, les unitats formatives i la seva temporització, la metodologia i organització del mòdul, així com les principals activitats que hauran de desenvolupar al llarg del curs. També se’ls informa dels fets que poden ser sancionables i dels criteris d’avaluació. Finalment, els alumnes han de signar un document conforme han estat informats i han rebut els criteris d’avaluació.

A continuació, a la Taula 6, s’exposen els objectius d’aprenentatge, la metodologia, els recursos, les evidències, el feedback, el tipus e instruments d’avaluació i, finalment, l’anàlisi i el pla de millora de la primera unitat formativa.



		
UF1: Comunicació i màrqueting en l’empresa gràfica (29 hores)



		Objectius d’aprenentatge:

		



		

Aplicar tècniques de comunicació i adequar-les al procés de comunicació de l'empresa gràfica.

Elaborar el pla de màrqueting aplicant estratègies centrades en el desenvolupament, preu, distribució i promoció del producte o servei gràfic.

Desenvolupar una investigació comercial, definint les característiques de les diferents tècniques d’obtenció d’informació de mercats, de la mostra, i analitzar les dades obtingudes dels estudis de mercat.



		



		Metodologia:

		



		

Per aconseguir els objectius fixats és desenvolupen tres sessions expositives (4 hores) on s’introdueixen els conceptes teòrics, s’expliquen els projectes que hauran de fer els alumnes i s’informa sobre els recursos que tenen a la seva disposició al servidor del departament. En aquestes sessions els alumnes també hauran de resoldre activitats en grup com fer activitats interactives d’una pàgina web, pràctiques sobre tècniques projectives d’investigació de mercats, petits debats, etc.,

D’altra banda, els alumnes hauran de resoldre quatre projectes:

Projecte 1: Creació de l’empresa gràfica de cada grup (4 hores presencials, 4 hores no presencials).

Creació d’una empresa gràfica simulada per desenvolupar tots els projectes del curs. Definició de les àrees d’activitat, target, raó social, naming, així com la imatge corporativa (logotip i carta comercial).

Projecte 2: Comunicació empresarial (4 hores presencials, 4 hores no presencials).

Definició i disseny dels tipus de comunicació, interna i externa, que hi haurà en les empreses creades al projecte 1. Redacció d’un manual de protocol intern de l’empresa i d’unes instruccions perquè els comercials tinguin una comunicació efectiva amb els clients.



Projecte 3: Pla Màrqueting I (Investigació comercial) (8 hores presencials, 4 hores no presencials).

Elaboració d’un pla de màrqueting de les empreses. Començaran el pla fent l’anàlisi de la situació, mitjançant la realització d’una petita investigació de mercats per potenciar el llançament d’un nou producte o servei.

Projecte 4: Pla Màrqueting II  (9 hores presencials, 4 hores no presencials).

Continuació del pla de màrqueting iniciat al Projecte 3, elaborant la resta de fases: objectius, elaboració i selecció d’estratègies de màrqueting, el pla d’acció i el pressupost.



 (A l’Annex 2 està disponible la programació del mòdul).





		



		Recursos:

		



		

Per desenvolupar els projectes els alumnes disposen dels següents recursos:

· 1 presentació de cada nucli formatiu que conté la teoria dels continguts especificats a la programació, elaborats prenent com a base les següents fonts bibliogràfiques que els alumnes tindran disponibles al servidor del departament.

· Belmonte, Antonio. Marketing y plan de negocio de la microempresa. IC Editorial. Málaga, 2013.

· Abascal, Elena. Grande, Ildefonso. Fundamentos y Técnicas de investigación comercial . ESIC Editorial. Madrid, 2011.

· Rodríguez del Bosque, I. Estrategias y técnicas de comunicación. Una visión integrada en el marketing. Editorial. UOC. Barcelona. 2007

· Rabadán, R. Ato, M. Técnicas cualitativas para investigación de mercados. Ed. Pirámide. 2003. Madrid. 

· Els alumnes també disposaran de diferents pàgines web on podran obtenir informació i fer activitats interactives per practicar a l’hora de fer els projectes.

· Web de Recursos MEC Grado superior de Gestión Comercial y Marketing.	
http://ntic.educacion.es/v5/web/profesores/form_profesional/comercio_y_marketing/gestion_comercial_marketing/



· Web de Recursos TIC MEC Medios de comunicación.
http://recursostic.educacion.es/comunicacion/media/version/v1/index.html



		



		Evidències:

		



		

L’alumnat haurà de lliurar 4 activitats. Cada projecte té una fitxa (s’adjunten les fitxes de la UF3 com a exemple) on està fixada la data de lliurament, les instruccions per fer el projecte, els recursos necessaris i els objectius de cada projecte, així com els criteris d’avaluació. 

El temps per desenvolupar cada projecte també serà de quinze dies. La primera setmana s’explica la teoria i el projecte que han de fer, la setmana següent els alumnes treballen de forma presencial a l’aula, i l’altra setmana han de presentar el projecte i fer la presentació oral. També es fa  l’avaluació entre iguals.



		



		Feedback:

		



		

El feedback amb l’alumnat s’estableix a les classes presencials. En tot moment es va revisant la feina que estan fent els grups de treball i es van plantejant punts de millora. També es fan aportacions als grups sobre recursos que poden consultar o tècniques per millorar el seu treball.

Quan els alumnes fan les presentacions orals també hi ha un feedback per valorar l’activitat per part del professor. Si l’activitat no supera els requisits mínims el grup haurà de millorar aquells aspectes que hagin quedat més fluixos.



		



		Tipus d’avaluació:

		



		

En aquesta primera UF l’agent avaluador és fa mitjançant heteroavaluació i prové del professor, així mateix, és una avaluació formativa (a la UF3 s’adjunta un exemple de rúbrica).



		



		Instruments d’avaluació:

		



		

Obtenció de la qualificació de cada resultat d’aprenentatge:



		

		Instruments d’avaluació (%)



		Qualificació dels resultats d’aprenentatge

		Pe1
(Prova escrita)

		R1
 (Projecte 1)

		R2
 (Projecte 2)

		R3 
(Projecte 3)

		R4 (Projecte 4)

		E 
(Emprenedoria)



		RA (1,2) =

		60%

		5%

		5%

		10%

		10%

		10%







La qualificació de la UF1 ( QUF1 ) s’obté segons la següent ponderació:



 (
Q
UF1
=  Pe1 x 0.60 + R1 x 0,05 + R2 x 0,05 + R3 x 0,10 + R4 x 0,10 + E x 0,10
)







		



		Anàlisi i pla de millora.

		



		

Per detectar els punts dèbils que s’han de millorar es dissenya una enquesta de satisfacció que l’alumnat ha de contestar mitjançant formularis de Google.[footnoteRef:6] [6:  Enquesta UF1 disponible al link: 
https://docs.google.com/forms/d/1xDXGtqHrc617Ag6rTymu4qkKTHl5cEq7_b101cI0leU/edit?usp=sharing


] 




		





Taula 6 . Disseny de la Unitat Formativa 1 del mòdul Comercialització de productes gràfics i atenció al client.

b) Desenvolupament de la UF2: Servei d’atenció al client en l’empresa gràfica



		UF2: Servei d’atenció al client en l’empresa gràfica (25 hores)



		Objectius d’aprenentatge:

		



		

Organitzar el servei d’atenció al client de l’empresa gràfica.

Descriure les funcions del departament d’atenció al client i els objectius d’una correcta atenció al client.

Aplicar l’actitud adequada del personal d’atenció al client i analitzar els errors més habituals que es cometen en la comunicació amb el client.

Analitzar com afecta el neuromàrqueting a l’actitud i les motivacions del consumidor i quines estratègies hi ha.



		



		Metodologia:

		



		

Per aconseguir els objectius fixats és desenvolupen quatre sessions expositives (4 hores) on s’introdueixen els conceptes teòrics, s’expliquen els projectes que hauran de fer els alumnes i s’informa sobre els recursos que tenen a la seva disposició al servidor del departament. Els alumnes podran consultar diferents presentacions on estan els continguts de la unitat formativa i des de els quals podran accedir als diferents links i materials de consulta.

En aquestes sessions els alumnes hauran de llegir i analitzar casos pràctics en grup, també visionaran vídeos i es farà un debat posterior.  

També és desenvoluparà un Role Play (2 hores) on els alumnes hauran de llegir els casos pràctics del llibre “Com millorar l’atenció al client” i posteriorment escenificar els errors que s’han comés en el tracte amb el client i les possibles solucions.

D’altra banda, els alumnes hauran de resoldre tres projectes:

Projecte 1: Disseny d’una comunicació amb una promoció adreçada al client per Nadal (5 hores presencials, 4 hores no presencials).

El projecte conté un qüestionari que els alumnes han de resoldre procedent del llibre “Ventas i Marketing en la industria gráfica”. Posteriorment hauran de dissenyar una comunicació adreçada al client amb motiu de les festes de Nadal que ha d’incloure un regal promocional nadalenc. 

Projecte 2: Dissenyar estratègies sensorials per motivar al consumidor i Recreació d’un diàleg entre l’empresa i un client potencial  (6 hores presencials, 4 hores no presencials).

El projecte conté diferents parts:

Dissenyar estratègies sensorials de les empreses partint de la informació del vídeo “Consumo, el imperio de los sentidos” de RTVE. 

Resolució d’un qüestionar procedent del llibre “Com Millorar l’atenció al client” Capítol 2.

Recreació d’un diàleg entre un professional d’atenció al client i un consumidor de les seves empreses.









Projecte 3: Disseny d’una enquesta per verificar el grau de satisfacció del client mitjançant formularis de Google (4 hores presencials, 4 hores no presencials).

Elaboració d’una enquesta per verificar la satisfacció del client (els alumnes faran un formulari /enquesta de les seves empreses.

		



		Recursos:

		



		

Per desenvolupar els projectes els alumnes disposen dels següents recursos:

· 1 presentació de cada nucli formatiu que conté la teoria dels continguts especificats a la programació, elaborats prenent com a base les següents fonts bibliogràfiques que els alumnes tindran disponibles al servidor del departament.

· Casals, Ricard. Ventas y Marketing en la industria gráfica.Tecnoteca. Barcelona, 2008.

· Güell, H. Sanz, G. Com Millorar l’Atenció al Client. Gestio 2000. Barcelona. 

· Hayden, N. El Comportamiento del consumidor. Editorial Blume. 2012. Barcelona 

· Vídeos sobre Neuromàrqueting de RTVE que es visualitzaran a l’aula i es debatran en grup:

http://www.rtve.es/television/20131003/documentos-tv-consumo-imperio-sentidos/755040.shtml

http://www.rtve.es/alacarta/videos/tres14/tres14-tiendas-cerebro/477070/

http://www.rtve.es/alacarta/videos/i/neuromarketing/1695505/

		



		Evidències:

		



		

L’alumnat haurà de lliurar 3 projectes. Seguint el mateix procediment de la unitat formativa anterior, cada projecte anirà acompanyat d’una fitxa on els alumnes s’informaran de la data de lliurament, dels requisits del projecte i els recursos disponibles, així com dels objectius que assoliran amb el desenvolupament del projecte i els criteris d’avaluació. 

El temps per desenvolupar cada projecte normalment es de quinze dies. La primera setmana s’explica la teoria i el projecte que han de fer, la setmana següent els alumnes treballen de forma presencial a l’aula, i l’altra setmana han de presentar el projecte i fer la presentació oral. Es repartiran graelles d’avaluació als altres grups perquè puguin valorar el projecte dels companys mentre estan fent l’exposició.



		



		Feedback:

		



		

El feedback amb l’alumnat s’estableix a les classes expositives, per comprovar si han entès els conceptes teòrics, i a la sessió de Role play en la qual els alumnes han d’ analitzar els casos pràctics que escenificaran . Posteriorment, a les classes de treball presencial, també s’anirà revisant la feina que estan fent els grups de treball i es van plantejant punts de millora o correccions, fent aportacions als grups sobre recursos que poden consultar o estratègies per completar i millorar el seu projecte.

Finalment, quan els alumnes presenten els seus projectes,  també hi ha un feedback per valorar l’activitat, tant per part del professor com dels companys. Si l’activitat no supera els requisits mínims que s’han establert a la fitxa de treball, el grup haurà de millorar-la i tornar-la a presentar.



		



		Tipus d’avaluació:

		



		

En aquesta segona UF l’agent avaluador és fa mitjançant l’heteroavaluació (70% de cada projecte)  i també s’introdueix l’avaluació entre iguals (30% de cada projecte mitjançant escala de valoració que han d’omplir els grups). 

El debat dels vídeos i el Role Play s’avaluaran mitjançant heterovaluació, el professor valorarà la participació mitjançant una rúbrica d’observació de la participació de l’alumnat, i el percentatge de la nota final estarà contemplat dins el 10% d’emprenedoria.

També és una avaluació formativa, ja que es va comprovant l’aprenentatge que estan assolint els alumnes.



		



		Instruments d’avaluació:

		



		

Obtenció de la qualificació de cada resultat d’aprenentatge:

		



		Qualificació dels resultats d’aprenentatge

		Pe1
(Prova escrita)

		R1
 (Projecte 1)

		R2
 (Projecte 2)

		R3 
(Projecte 3)

		E (Emprenedoria)

G1 (Debat)

 G2 (Role Play)



		RA (1) =

		60%

		10%

		10%

		10%

		10%





La qualificació de la UF2 ( QUF2 ) s’obté segons la següent ponderació:



 (
Q
UF2
=  Pe1 x 0.60 + R1 x 0,
10 + R2 x 0,10
 + R3 x 0,10 + E x 0,10
)





		



		Anàlisi i pla de millora.

		



		

Per detectar els punts dèbils que s’han de millorar i el grau de motivació que tenen els alumnes amb els projectes, es continua amb la metodologia que es va posar en pràctica a l’anterior UF, els alumnes han de contestar una enquesta de satisfacció accedint a un link que se’ls enviarà per mail, i que els donà accés a un formulari de Google.[footnoteRef:7] [7:  Enquesta UF2 disponible al link: https://docs.google.com/forms/d/1xDXGtqHrc617Ag6rTymu4qkKTHl5cEq7_b101cI0leU/viewform?usp=send_form




] 


Un cop analitzats, s’informarà als alumnes dels resultats de l’enquesta i de les mesures adoptades.



		





Taula 7 . Disseny de la Unitat Formativa 2 del mòdul Comercialització de productes gràfics i atenció al client.




c) Desenvolupament de la UF3: Gestió de vendes de productes i serveis gràfics

En aquest treball es presenta el disseny i la documentació completa de la Unitat Formativa 3 per exemplificar la posada en pràctica de l’experiència amb l’alumnat al curs 2014/2015. 

Amb l’objectiu de que els alumnes es familiaritzin amb les TIC, s’ha dissenyat la unitat mitjançant un portfoli digital des del qual els alumnes podran accedir a tots els elements de la unitat: continguts teòrics, recursos, rúbriques d’avaluació, enquesta final, etc.,  

A més, aquest recurs permet poder establir feedback amb els alumnes ja que poden adjuntar comentaris al portfoli i comunicar-se entre ells. 

A continuació es presenta el desenvolupament curricular:



		UF3: Gestió de vendes de productes i serveis gràfics (25 hores)



		Objectius d’aprenentatge:

		



		

Gestionar el servei gràfic i de vendes de productes aplicant tècniques de venda.

Descriure les funcions del departament comercial o de vendes de l’empresa així com el procés de comunicació presencial amb el client.

Dissenyar i establir el pla d’actuació comercial i el programa d’acció de vendes.



		



		Metodologia:

		



		

Per aconseguir els objectius fixats és desenvolupen dos sessions expositives (4 hores) .

A la primera sessió, és presenta la unitat formativa mitjançant un power point (Annex 3) .En aquesta presentació s’informa als alumnes sobre els continguts, projectes, criteris d’avaluació, etc. de la UF, i es presenta el portfoli digital[footnoteRef:8] que s’utilitzarà per desenvolupar els continguts d’aquesta UF. A la figura 7 es mostra una captura de pantalla del portfoli. També es visualitzaran vídeos de tècniques comercials i estratègies de venda procedents del centre d’alt rendiment comercial (ARCO). Posteriorment es farà un debat per comentar els principals continguts del vídeo. [8:  Link del portfoli digital: https://sites.google.com/site/m09uf3comercprodgraf/
] 


A la segona sessió expositiva, s’explicaran els continguts del NF2 i el projecte nº3.







 (
Figura 
8
 .
 
Porfoli
 desenvolupat per la UF3 mitjançant Google Sites.
)





En el portfoli, els alumnes poden accedir al projectes que han de fer. Per superar la unitat formativa, hauran de resoldre tres projectes:

Projecte 1: Elaboració de l’organigrama del departament comercial de les seves empreses (3 hores presencials, 4 hores no presencials).

El projecte conté els següents requisits:

· Lectura i anàlisi del portfoli digital desenvolupat per impartir la UF.

· Elaboració de l’organigrama del departament de vendes de les seves empreses. 

· Creació del pla d’actuació comercial (objectius de vendes, gestió del territori de vendes i organització de l’equip) 



Projecte 2: Disseny de la documentació comercial per l’equip de vendes que han creat al projecte 2  (7 hores presencials, 4 hores no presencials).

El projecte conté diferents parts:

· Lectura del recursos de l’activitat 2 del portfoli digital.

· Disseny d’ una targeta comercial per lliurar als clients en les visites comercials.

· Disseny d’un obsequi promocional per lliurar als clients.

· Disseny d’una presentació comercial multimèdia e interactiva per presentar els productes de l’empresa als clients.

.







Projecte 3: Redacció d’un protocol comercial i un sistema de comerç per internet  (6 hores presencials, 4 hores no presencials).

Partint dels recursos inclosos al portfoli, els alumnes han de redactar un protocol comercial de les seves empreses en el que han de definir com portaran a terme la venda els seus venedors, també han de dissenyar un sistema de comerç per internet.



		



		Recursos:

		



		

Per desenvolupar els projectes els alumnes disposen dels següents recursos:

· 1 presentació de cada nucli formatiu que conté la teoria dels continguts especificats a la programació, elaborats prenent com a base les següents fonts bibliogràfiques que els alumnes tindran disponibles al servidor del departament.

· Casals, Ricard. Ventas y Marketing en la industria gráfica (capítol 4). Tecnoteca. Barcelona, 2008.

· Vídeos sobre tècniques comercials procedents del centre d’alt rendiment ARCO i presentades pel psicòleg i expert en vendes Fernando Pena.

https://www.youtube.com/watch?v=yqE1B77G_aU

· Els alumnes també disposaran de diferents pàgines web on podran obtenir informació:

· Web de Recursos MEC Grado superior de Gestión Comercial y Marketing.	
http://ntic.educacion.es/w3/eos/RecursosFP/ComercioMarketing/GradoSuperior/GestComMar/modulo3/Index.htm



· Al portfoli tindran tutorials per fer la presentació comercial multimèdia del projecte 2.



		



		Evidències:

		



		

Seguint el mateix procediment de la unitat formativa anterior, cada projecte anirà acompanyat d’una fitxa on els alumnes s’informaran de la data de lliurament, dels requisits del projecte i els recursos disponibles, així com dels objectius que assoliran amb el desenvolupament del projecte i els criteris d’avaluació. 



A continuació s’adjunten les fitxes dels tres projectes:

























Projecte 1: Elaboració de l’organigrama del departament comercial de les seves empreses

























Projecte 2: Disseny de la documentació comercial per l’equip de vendes que han creat al projecte 2  























Projecte 3: Redacció d’un protocol comercial  i comerç per Internet.



















		



		Feedback:

		



		

El feedback amb l’alumnat s’estableix a les classes expositives, per comprovar si han entès els conceptes teòrics, i també mitjançant el portfoli, en el qual els alumnes poden afegir comentaris i comunicar-se entre ells o amb el professor. Posteriorment, seguint el mateix procediment que a les UF anteriors, en el transcurs de les classes de treball presencial també es va revisant la feina que estan fent els grups de treball i se’ls van plantejant punts de millora o correccions, fent aportacions als grups sobre recursos que poden consultar o estratègies per completar i millorar el seu projecte.

Finalment, quan els alumnes presenten els seus projectes,  també hi ha un feedback per valorar l’activitat, tant per part del professor com dels companys. Si l’activitat no supera els requisits mínims que s’han establert a la fitxa de treball, el grup haurà de millorar-la i tornar-la a presentar.



		



		Tipus d’avaluació:

		



		

En aquesta UF l’agent avaluador és fa mitjançant l’heteroavaluació (70% de cada projecte),  i mitjançant l’avaluació entre iguals (30% de cada projecte mitjançant escala de valoració que han d’omplir els grups). 

Així mateix, al finalitzar cada exposició, també s’introdueix una autoavaluació que es fa cada grup del projecte desenvolupat que inclogui els principals problemes que han tingut, aspectes que ells creuen que han de millorar, etc.

En aquest cas, també és tracta d’una avaluació formativa.



		



		Instruments d’avaluació:

		







L’avaluació és fa mitjançant rúbriques per cada projecte i escales de valoració per cada sessió d’avaluació entre iguals, les quals estan incloses al portfoli digital que es presenta als alumnes Link del portfoli digital: https://sites.google.com/site/m09uf3comercprodgraf/

 

S’adjunten a continuació dos hipervincles per exemplificar la rúbrica i escala de valoració que s’ha dissenyat pel projecte 1.

Disseny i anàlisi de l’ús de les metodologies basades en PBL i CL, com a recursos didàctics sobre els continguts específics de l’àrea d’Arts Gràfiques







2









		

També es fa un examen final basat en conceptes que no es necessari memoritzar, el qual  conté preguntes extretes dels projectes que han fet els alumnes. Aquesta prova es fa a la última sessió de la unitat formativa.





Obtenció de la qualificació de cada resultat d’aprenentatge:

		



		Qualificació dels resultats d’aprenentatge

		Pe1
(Prova escrita)

		R1
 (Projecte 1)

		R2
 (Projecte 2)

		R3 
(Projecte 3)

		

E (Emprenedoria)



		RA (1) =

		60%

		10%

		15%

		5%

		10%









La qualificació de la UF3 ( QUF3 ) s’obté segons la següent ponderació:



 (
Q
UF3
=  Pe1 x 0.60 + R1 x 0,
10 + R2 x 0,15 + R3 x 0,05
 + E x 0,10
)





		



		Anàlisi i pla de millora.

		



		

En aquesta UF l’enquesta de satisfacció de l’alumnat s’adjunta al portfoli. També es fa mitjançant formularis de Google. Els alumnes l’han de contestar quan acaben la última sessió de la unitat.



		





Taula 6 . Disseny de la Unitat Formativa 3 del mòdul Comercialització de productes gràfics i atenció al client.






d) Desenvolupament de la UF4: Gestió de reclamacions i servei postvenda en l’empresa gràfica



		UF4: Gestió de reclamacions i servei postvenda en l’empresa gràfica (20 hores)



		Objectius d’aprenentatge:

		



		

Gestionar les queixes i reclamacions de l’empresa gràfica mitjançant l’anàlisi del problema del client i l’aplicació de la normativa vigent.

Organitzar el servei postvenda de l’empresa gràfica, aplicant les eines de gestió adequades per garantir la fidelització dels clients.

		



		Metodologia:

		



		

En aquesta unitat formativa és presenten les següents activitats:

A les dos primeres sessions (4 hores) és desenvolupa una activitat per analitzar la gestió de queixes a l’empresa gràfica partint del mètode Puzle o Jigsaw, tal com s’explica a continuació:

La classe és gestiona en grups, cada grup ha d’analitzar la documentació que se li lliura referent a algun dels temes següents:

· Concepte de queixa, causes insatisfacció client, motius i elements de les reclamacions.

· Resolució de queixes: fases i tècniques.

· Programari per redactar informes i fulles de reclamacions. 

· Llistat de normativa de les reclamacions pel consumidor. 



Posteriorment, es crea un grup d’experts de cada temàtica que ha d’explicar oralment els continguts dels seu tema als companys de classe. Per finalitzar l’exposició han de fer un joc als companys per comprovar si han estat atents a la explicació del tema.

També es farà una sessió expositiva (1 hora), en la qual es fa un anàlisi en grup del concepte, tipus i fases dels servei postvenda al sector gràfic.  També s’exposen casos d’empreses reals I es mostra el programari i el procediment per redactar informes amb l’objectiu d’aplicar mesures correctores dels defectes trobats als productes o serveis.

Finalment, es mostren tècniques i exemples de documents per fidelitzar al client (targetes de punts, carnets de soci, etc.)

D’altra banda, els alumnes hauran de resoldre dos  projectes i han de dissenyar un portfoli final que evidenciarà tot l’aprenentatge adquirit al llarg del curs.

Projecte 1: Disseny fulla de reclamacions i redacció d’un informe (4 hores presencials, 4 hores no presencials).

Elaboració fulla de reclamacions empreses creades a la UF1 i redacció d’un informe amb una hipotètica reclamació d’un client.

Projecte 2: Disseny programa de fidelització (3 hores presencials, 2 hores no presencials).

Els grups han de dissenyar un programa per fidelitzar els seus  clients. Es mostren a la classe diferents exemples de tècniques de fidelització perquè els alumnes puguin veure exemples pràctics d’empreses d’arts gràfiques.





Projecte final: Portfoli final (8 hores presencials, 4 hores no presencials).

Mitjançant el programa Google Sites, els alumnes hauran de dissenyar un portfoli digital que inclogui tots els projectes de les empreses creades. El projecte s’exposa a l’ultima sessió del curs. En aquesta sessió els alumnes han de simular que venen a presentar l’empresa, es tindrà en compte l’expressió oral, el vestuari, així com la comunicació no verbal, etc., Al finalitzar l’exposició faran una valoració de tot el curs.



		



		Recursos:

		



		

Per desenvolupar els projectes els alumnes disposen dels següents recursos:

· Per portar a terme l’activitat basada en el mètode puzle o jigsaw, es lliuren diferents documents als alumnes extrets de la següent bibliografia:

· García, Mª José. Técnicas de información y atención al cliente / consumidor. IC Editorial.2011. (Bloque 1. Cap. 2 Quejas y reclamaciones. Cap. 6 Confección y presentación de informes.)



· Els alumnes també disposaran de diferents pàgines web on podran obtenir informació:

· Web de la Generalitat de Catalunya adreçada al consumidor
http://www.consum.cat/consumidors_i_consumidores/tajudem/reclamadenuncia/index.html





		



		Evidències:

		



		

L’alumnat haurà de lliurar el treball de la primera activitat (puzle), dos projectes i el portfoli final.  Cada activitat  es presenta mitjançant  una fitxa on s’especifiquen  la data de lliurament, les instruccions per fer el projecte, els recursos necessaris i els objectius específics, així com els criteris d’avaluació.  



		



		Feedback:

		



		

Seguint el mateix procediment de la resta de les UF’s, el feedback amb l’alumnat s’estableix a les classes presencials. Per fer l’activitat tipus puzle, es recomana als alumnes diferents recursos que poden fer servir per explicar el seu tema, també se’ls proposa diferents jocs que poden fer al final per veure si els companys han estat atents a la exposició (tipus mots encreuats, veritat o fals, etc.,)

Abans de presentar els treballs, el professor revisarà les feines i donarà el vist-i-plau perquè els alumnes presentin, o proposarà punts de millora.

 Quan els alumnes fan les presentacions orals també hi ha un feedback per valorar l’activitat per part del professor i dels companys. Seguint el mateix requisit de les UF’s anteriors, si l’activitat no supera els requisits mínims el grup haurà de millorar aquells aspectes que hagin quedat més fluixos.















		



		Tipus d’avaluació:

		



		

En aquesta UF l’agent avaluador  de l’activitat puzle serà el professor. Els altres dos projectes tindran la mateixa avaluació de les UF’s anteriors, per tant es portarà a terme una avaluació per part del professor del 80% i una avaluació entre iguals del 20% que es recollirà mitjançant escales de valoració quan els alumnes exposin els projectes.

En el cas del portfoli final, es considera una avaluació sumativa, ja que es recollirà l’aprenentatge que l’alumnat ha adquirit al llarg del curs. El mètode d’avaluació serà el mateix que els projectes, tot i que tindrà un pes superior a l’avaluació de la unitat formativa, un 15%, mentre que els projectes valdran un 5% cadascú.



		



		Instruments d’avaluació:

		



		

Obtenció de la qualificació de cada resultat d’aprenentatge:



		

		Instruments d’avaluació (%)



		Qualificació dels resultats d’aprenentatge

		Pe1
(Prova escrita)

		R1
 (Activitat 1)

		R2
 (Projecte 1)

		R3 
(Projecte 2)

		R4 (Portfoli final)

		E 
(Emprenedoria)



		RA (1,2) =

		60%

		5%

		5%

		5%

		15%

		10%







La qualificació de la UF4 ( QUF4 ) s’obté segons la següent ponderació:



 (
Q
UF4
=  Pe1 x 0.60 + R
1 x 0,05 + R2 x 0,05 + R3 x 0,05 + R4 x 0,15
 + E x 0,10
)







		



		Anàlisi i pla de millora.

		



		

En aquesta última UF, a la última sessió del curs, els grups després de presentar els seus portfolis faran una valoració personal de l’aprenentatge que han assolit al mòdul. Destacaran els projectes que més els ha agradat fer, els problemes que han tingut dins el grup, etc.,

També hauran de redactar un petit escrit anònim (CUIC) on posaran els aspectes més positius i negatius del mòdul amb l’objectiu de detectar els punts dèbils que s’hauran de millorar el proper curs i comprovar el grau de satisfacció final de l’alumnat.



		





Taula 7 . Disseny de la Unitat Formativa 4 del mòdul Comercialització de productes gràfics i atenció al client.










Resultats: anàlisis del funcionament dels grups cooperatius base 

Fent un anàlisi del funcionament general dels grups quant a la seva progressió i la seva actitud vers el treball, cal dir que ha sigut bastant bona des de els inicis.

La possibilitat de que poguessin crear la seva empresa, de la tipologia que ells van voler, va fer que estiguessin molt motivats i s’engresquessin per fer els projectes i presentar-los davant dels companys. Es va crear un clima de competència entre ells, i tots volien fer projectes molt innovadors per sorprendre als companys.

Cada grup va crear l’empresa del sector que més li agradava tenint en compte les habilitats principals del grup. Per exemple, dos alumnes que els agrada molt dibuixar van crear una agència d’il·lustradors,  un altre grup que s’identifiquen molt amb els skaters van fer una empresa de roba amb samarretes serigrafiades per patinadors, etc.,

En la primera sessió de classe ja es van crear els grups, i pel primer projecte van haver de crear el naming i la tipologia de l’empresa, així com el disseny corporatiu de l’empresa:

Les empreses que es van crear van ser les que a continuació es relacionen (s’adjunten algunes webs que van crear els alumnes de les seves empreses):

· Skulled, empresa de venda de roba serigrafiada per skaters
https://toniserranosanchez.wix.com/skulledtrade

· Eikona, agència d’il·lustradors
https://aaranoespinosa.wix.com/eikona

· Fast Print, impremta digital especialitzada en retolació de cotxes

· Papallona, editorial infantil especialitzada en contes per a nens
http://editorialpapallona.wix.com/editorialpapallona

· Kiosko, editorial per Internet especialitzada en subscripcions
http://kokiosko.wix.com/kiosko

· Vinopack, empresa especialitzada en packaging per a vins.

Als alumnes els va agradar la metodologia i es van implicar molt des de l’inici. A les classes teòriques normalment sempre estaven atents i participaven molt afegint comentaris o preguntant dubtes.

La formació dels grups la van fer ells de forma voluntària, tot i que es van haver de fer alguns canvis degut a que alguns estudiants es van donar de baixa i per tant hi havia grups que van quedar amb menys membres que d’altres. Tot i així, es va intentar respectar sempre l’opinió dels alumnes, tot i que el nivell d’exigència respecte als projectes ha sigut superior en els grups que tenien més membres.

A les hores presencials, s’explicava la teoria i els projectes que havien de fer, i també es van visualitzar vídeos, conferències d’experts, etc.,

En aquestes hores de treball a les aules, els estudiants es van mostrar molt treballadors i respectuosos. En tot moment van treballar de forma cooperativa i participativa, i no van sorgir conflictes greus. Únicament van haver-hi alguns grups que es van queixar perquè hi havia companys de grups que treballaven menys i que faltaven a classe. Ja se’ls va advertir que les avaluacions, tot i formar part del mateix grup, serien diferents segons el treball observat a classe.

El procés per crear els projectes es feia partint d’una idea o esbós que els alumnes havien d’ensenyar al professor, a partir d’aquí s’aprovava el projecte i podien anar desenvolupant el treball, tot i així, sempre s’anaven afegint punts de millora o rectificant errades. A més, el professor proposava idees noves o solucions que els alumnes incorporaven als seus projectes.

El clima de treball va ser, a la majoria de les classes, molt professional i no van haver-hi problemes de falta de disciplina o manca d’atenció. Al ser classes de tres hores, es feia un descans al mig de la sessió en la que els alumnes podien sortir al pati de l’institut.

El nivell de treball no va ser igual per part de tots els grups, van haver-hi grups que tenien un nivell d’esforç e implicació més alts que d’altres. Tot i això, i de forma general, els alumnes van treballar força i, fins i tot, en molts projectes s’engrescaven i feien inclús activitats més completes de lo que se’ls demanava a la fitxa de treball. A l’annexe 4 s’inclouen algunes mostres dels treballs fets pels alumnes. Per exemple, el grup Skulled, al projecte del pla de màrqueting, van desenvolupar un vídeo[footnoteRef:9] que van gravar a Barcelona i que semblava extret d’una empresa real. A la última sessió de classe, al presentar el portfoli, també van sorprendre als companys, vestint-se tots amb samarretes serigrafies amb el logo de la seva empresa, i van fer un expositor amb  cupcakes amb forma de skates (figura 9) damunt d’una plataforma per skaters com a decorat de l’exposició final. [9:  Video disponible a: https://www.dropbox.com/s/8bchfw2tlic0koh/anuncio%20SKLD%281%29.mp4?dl=0
] 




Figura 9 . Exposició porffoli final grup Skulled. 



En general, ha sigut un mòdul on els alumnes se’ls veia gaudir molt presentant els seus projectes i també molt gratificant des del punt de vista docent.



Enquestes de satisfacció del alumnat per cada UF i CUIC final

Al finalitzar les tres primeres UF’s, els alumnes van contestar una enquesta que se’ls va enviar per correu electrònic o mitjançant el portfoli (UF3), i a la que podien accedir mitjançant un link que connectava amb un formulari de Google.

A continuació, s’adjunta com a exemple el formulari de la primera UF (hipervincle) i es presenten els resultats de les enquestes realitzades.




















A continuació s’exposaran els gràfics amb el resultat de les preguntes mes significatives dels formularis que han contestat els 16 alumnes del grup. No hi ha hagut cap estudiant que no contestés, ja que un cop finalitzada cada UF els hi deixava temps a classe per contestar l’enquesta.

Com es mostra al següent gràfic (figura 9) la major part dels estudiants dediquen una mitjana de quatre hores setmanals a treballar de forma cooperativa. Per tant, com la majoria dels projectes tenen una dedicació de 4 hores no presencials, la càrrega d’hores s’adequa a la fixada a la programació.



 

Figura 9 . Gràfic dedicació hores setmanals al treball en grup. 



Al preguntar als alumnes si entenen millor la teoria explicada a classe i el temari del mòdul, així com l’aprofitament del temps d’estudi, en una escala de valoració de l’1 al 4 amb l’afirmació que es proposa a la pregunta, els resultats es representen a continuació.



Figura 10 . Gràfic grau de comprensió de la teoria del mòdul.





Tal com s’observa al gràfic de la figura 10, la major part dels alumnes afirmen que entenen molt millor la teoria quan fan els projectes degut a que poden posar en pràctica els temes exposats. 

Quant al grau de motivació, es va preguntar als alumnes (figura 11) si al treballar de forma cooperativa es motivaven més per aprendre i si es divertien a les classes.





Figura 11 . Gràfic motivació treball cooperatiu. 



Tal com es representa a la figura 11, gairebé tots els alumnes creuen que al treballar en grup estan més motivats i gaudeixen més de les classes.



Tenint en compte el grau de col·laboració entre els membres del grup, també se’ls va consultar si percebien que hi havia integrants de l’equip que treballaven menys o no col·laboraven (figura 12). 



Figura 12 . Gràfic col·laboració membres grup. 

Fent un anàlisi del gràfic anterior, figura 12, és evident que als alumnes en general, els hi agrada treballar en grup i que no hi ha conflictes greus entre els seus membres.

Per finalitzar amb l’anàlisi de les preguntes tancades, també es consulta als alumnes si haurien preferit treballar de forma individual. Tal com es representa en el següent gràfic (figura 13), són molt pocs els alumnes que estan d’acord amb l’afirmació de la pregunta i, per tant, l’opció del treball cooperatiu és la més recolzada pels estudiants.



Figura 13 . Gràfic cooperació membres del grup



Quant a les preguntes obertes, tenint en compte també l’escrit que van redactar els alumnes a l’última sessió, i en la que se’ls demanava que opinessin sobre els aspectes més favorables i més negatius de la docència del mòdul en general i els aspectes que ells millorarien,  cal ressaltar que els alumnes destaquen el dinamisme de les classes, i la possibilitat de que ells mateixos puguin crear els projectes de forma creativa. També valoren molt positivament el fet d’exposar els projectes, perquè així poden posar en comú les activitats, aprenent de lo que fan els companys, i prenent part en l’avaluació. La majoria pensen que ha sigut un mòdul en el que han après molt, tan conceptes teòrics com a treballar en equip de forma pràctica i professional. D’altra banda, els estudiants creuen que al treballar en grup les classes es fan més dinàmiques i són més divertides.

Per lo que fa referència als aspectes més negatius, alguns estudiants es queixen de que la càrrega de treball d’alguns projectes és excessiva i que potser tenen poc temps per preparar les exposicions. També creuen que, al fer els grups a les primeres sessions del mòdul, no es coneixen prou i potser no estan amb els companys que haurien volgut. 

Quant a la docència, molts alumnes han valorat l’empatia vers els alumnes, el fet de que se’ls escolti i es demani la seva opinió, i també que se’ls hi doni llibertat per fer els projectes com ells volen, ja que segons ell la majoria dels professor els hi fan fer activitats molt rígides on no poden exercitar la seva creativitat.

En general, cal destacar que en l’estudi anterior queda patent que les avantatges per l’alumnat que s’havien definit al punt 2.4 d’aquest treball han quedat demostrades i que els alumnes manifesten una motivació superior per aprendre la matèria i una implicació molt més activa en el seu aprenentatge.



Anàlisi dels resultats de les avaluacions i comparació amb altres mòduls impartits de forma expositiva

A continuació (Taula 8) es mostren els resultats de les avaluacions de tots els mòduls del alumnes del grup. 



 (
Taula 8
 .
 
Mitjana de notes dels alumnes de 
2º Curs Disseny i publicacions multimèdia, tercera avaluació curs 2014-2015 (Font: actes junta d’avaluació juny).
).



Tal com queda representat a la taula anterior, on es mostren les notes de totes les UF’s a la tercera avaluació del juny, si observem el rendiment acadèmic dels alumnes, en el mòdul 9 ha sigut el més alt amb un 6,33 de nota mitjana, mentre que el segon més alt ha sigut Imposició (Mòdul 2) que és un dels mòduls més pràctics. D’altra banda, Creació gràfica (Mòdul 3), tot i ser un mòdul també molt pràctic i creatiu, els alumnes han manifestat que les classes eren molt teòriques i, com s’observa als resultats, hi ha molts alumnes que no s’han presentat als exàmens (és representa amb un 1) i tenen la recuperació extraordinària de juny pendent. El Mòdul 1, Materials, que també té una metodologia fonamentalment expositiva, te una nota mitjana d’un 5,45, gairebé un punt més baixa que al Mòdul 9. Per tant, cal destacar que el rendiment dels alumnes és més alt en aquells mòduls on s’imparteix una metodologia més activa. A més, segons l’opinió recollida dels alumnes, el grau de satisfacció per aquests mòduls també és més alt.

Conclusions



Fent una conclusió general del treball i dels resultats, cal destacar que la hipòtesi que ens plantejàvem a l’inici d’aquest treball, sobre si els alumnes augmentaven el seu rendiment acadèmic mitjançant les metodologies PBL i CL, ha quedat validada i demostrada de forma pràctica.

D’altra banda, valorant els aspectes més significatius de la realització d’aquest treball, cal destacar que tot i que pel docent l’ús d’aquestes metodologies té una càrrega de feina  superior als mètodes tradicionals, crec que es gaudeix molt més de la tasca de professor, ja que els alumnes et transmeten la seva implicació i la seva satisfacció per la feina que fan a classe. A més, crec que el fet d’integrar-te més amb el grup d’alumnes i veure que hi ha un feedback i una empatia recíproca et fa augmentar l’autoestima i valorar molt més la la teva tasca de docent.

Finalment, expressant la meva experiència personal, la posada en pràctica d’aquest treball m’ha fet veure que, depèn com es presenten els continguts del mòdul als alumnes, el resultat acadèmic pot ser molt superior i s’aconsegueix un nivell de satisfacció molt més alt per part de tots els participants del procés d’ensenyament i aprenentatge. A més, al rebre la valoració positiva, tant per part de l’alumnat com de la inspecció d’ensenyament, m’ha convençut de que aquest és el camí que he d’agafar en el meu viatge com a professora que tot just està començant, i que no abandonaré aquesta filosofia d’ensenyament, donant sempre a l’alumne un paper de protagonista en la construcció del seu propi aprenentatge.
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1. Explorar la situació problemàtica





Identificar els temes d'estudi clau





Formular una hipotesi explicativa per a cada tema 





10. Avaluar la intervenció individual i les interaccions amb el grup i el tutor.





9. Reflexionar sobre el procés d'aprenentatge, personal i del grup





8. Extreure els principis del nou coneixment que són aplicables a altres situacions.





7. Aplicar el nou coneixement a la situació o problema







6. Compartir els coneixements entre els membres del grup 







5. Cercar la informació de la manera més efectiva en el temps de què es disposi i estudiar-la.





4. Organitzar el treball entre els estudiants del grup





3. Prioritzar les necessitats d'aprenentatge d'acord amb els objectius ja definits





2. Definir el que se sap de cada tema











Intentar aplicar el coneixement al problema actual





Identificar el que no se sap





En aquesta fase poden generar-se noves necessitats de recerca d'informació.





Proposar possibles millores





































Lliuraments del curs





20% qualificació només per lliurar-ho tot a temps.





Si no es realitza al menys el 80% dels lliuraments es suspen l'assignatura. 





Projecte





40% de la qualificació. 





S'avalua la qualitat final de la primera versió, la qualitat de la versió final i els resultats d'exercicis individuals sobre continguts del projecte.





Qualificació subjectiva





10% de la qualificació.





Es fixa a criteri subjectiu del professor en funció de la seva percepció sobre l'actitud  i el treball de cada alumne.











Coneixements bàsics





30% de la qualificació.





La'lumnes els ha de superar per aprovar l'assignatura (té dos oportunitats)





Els alumnes han de realitzar correctament uns exercicis que recullen els coneixements esencials

























Dedicació setmanal hores al treball en grup	Alum 1	Alum 2	Alum 3	Alum 4	Alum 5	Alum 6	Alum 7	Alum 8	Alum 9	Alum 10	Alum 11	Alum 12	Alum 13	Alum 14	Alum 15	Alum 16	4	4	5	5	4	4	4	2	2	4	4	6	4	3	4	5	

Al fer els projectes en grup entenc millor la teoria o temari del mòdul	(1) En desacord	(2) Indiferent , neutre	(3) Bastant d'acord	(4) Totalment d'acord	1	1	10	4	

Treballant de forma cooperativa estic més motivat per aprendre i les classes son més divertides	(1) En desacord	(2) Indiferent , neutre	(3) Bastant d'acord	(4) Totalment d'acord	0	1	9	6	

No m'agrada treballar en grup perquè alguns dels meus companys no col.laboren	(1) En desacord	(2) Indiferent , neutre	(3) Bastant d'acord	(4) Totalment d'acord	10	4	1	1	

No m'agrada treballar en grup perquè crec que treballant jo sol hauria après més i els projectes estarien millor	(1) En desacord	(2) Indiferent , neutre	(3) Bastant d'acord	(4) Totalment d'acord	8	6	1	0	image2.png
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M09: Comercialització de productes gràfics i atenció al client


GRUP: 1º CFGS Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia.


CURS 2014 - 2015


FITXA UF3-NF1-Activ1


Organització del departament comercial


Criteris d'avaluacióPuntuació segons el grau d'assoliment


ORGANIGRAMA DEPARTAMENT COMERCIAL (40%)Assolit (4 punts)Poc Assolit (2 punts)No Assolit  (0 Punts)


Explica estructura organitzativa (10%)


L'organigrama té una estructura justificada pel tipus 


d'empresa i és defineix el tipus d'organització


L'estructura no és l'adecuada segons la informació dels 


recursos.


No s'explica l'estructura  organitzativa.


Defineix perfils professionals  (10%)Es defineixen els perfils professionalsEls perfils professionals no estàn correctament definits.No és defineixen els perfils professionals


Defineix funcions professionals (10%)Es defineixen les funcions dels professionals


Les funcions  professionals no estàn correctament 


definides.


No es defineixen les funcions del professionals


Expressió escrita i disseny del document  (10%)


El document no te faltes d'ortografia  i el disseny del 


document és acurat i creatiu, fent servir il·lustracions 


pròpies i un disseny original.


Hi ha algunes faltes d'ortografia al document i 


l'expressió escrita no és correcta.


El document té moltes faltes d'ortografia i l'expressió 


escrita és molt deficient.


PLA COMERCIAL (30%)Assolit (3 punts)Poc Assolit (1,5  punts)No Assolit  (0 Punts)


Definició dels objectius  (10%)


És defineixen els objectius del pla de forma realista, 


quantificable i especificant un període concret.


Els objectius no estan correctament definits segons la 


informació dels recursos adjunts.


No es defineixen els objectius.


Defineix gestió del territori de vendes i organització equip  (10%)


És defineix el territori de vendes  i la forma 


d'organització de l'equip.


El territori de vendes no està correctament definit.No es defineix el territori de vendes.


Expressió escrita i disseny del document  (10%)


El document no te faltes d'ortografia i el disseny és 


original, seguint la imatge corporativa de l'empresa.


Hi ha algunes faltes d'ortografia al document i 


l'expressió escrita no és correcta.


El document té moltes faltes d'ortografia i l'expressió 


escrita és molt deficient.


PRESENTACIÓ ORAL (30%)Assolit (3 punts)Poc Assolit (1,5 punts)No Assolit  (0 Punts)


Fluïdesa en l'expressió Oral (5%)


La presentació oral està preparada, té un índex 


estructurat i està ordenada.


La presentació no està ben preparada, conté moltes 


improvisacions.


No s'ha preparat la presentació, ha estat totalment 


improvisada.


Conté ordre i estructura (índex)  (5%)


El disseny de l'exposició és original, conté il·lustracions 


pròpies i la tipografia es llegible.


El disseny es poc original.L'exposició no s'ha dissenyat bé i és molt deficient.


Disseny acurat  de l'exposició (5%)


Ortografia i gramàtica correcta  (5%)La presentació no conté faltes d'ortografia.La presentació conté algunes faltes d'ortografia.No s'utilitza cap tipus de suport per fer la presentació.


Ús suports digitals (5%)


Es fa ús dels programes per fer presentacions digitals, 


tipus power point o prezi, així com a material de suport.


No és fa us de programes digitals específics per a 


presentacions orals.


No és fa us de cap suport ni programa específic per a fer 


la presentació.


Cohesió del grup (5%)


El grup està cohesionat, no té problemes de coordinació 


entre ell.


S'aprecien algunes mancances en la cohesió del grup.


El grup no està cohesionat, cada membre del grup ha 


treballat de forma independent.
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M09: Comercialització de productes gràfics i atenció al client


GRUP: 1º CFGS Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia.


CURS 2014 - 2015


FITXA UF3-NF1-Activ1


Organització del departament comercial


Coavaluació Activitat 1 UF3 M09


Valoreu els següents continguts:


012012012012012012


Estructura de l'organigrama


Definició i explicació dels perfils i 


funcions dels professionals


Estructura del pla comercial i 


definició d'objectius


Ortografia, gramàtica i expressió 


escrita del document


Fluïdesa verbal l i originalitat en el 


disseny de la presentació


Observacions: Comentaris, 


aspectes que mes o menys us han 


agradat, qüestions que vulgueu 


preguntar al grup que exposa.


TOTAL





GRUP 1: EikonaGRUP 2: VinopackGRUP 3: KioskoGRUP 4: SkulledGRUP 5: Edit. PapallonaGRUP 6: Fast Print
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UF1UF2UF3UF4NOTAUF1UF2UF3UF4UF5NOTAUF1UF2UF3UF4UF5NOTAUF1UF2UF3NOTAUF1UF2UF3UF4NOTAUF1UF2NOTA


Alumne 1


67545,5488576,4545464,8774677566,25766,5


Alumne 2


65534,75646444,8444654,6663535454,25444


Alumne 3


78887,75489777665755,88877,6787887,75787,5


Alumne 4


67776,75788677,2555475,27766,6777676,75655,5


Alumne 5


56545488466235433,46645,3344665454,5


Alumne 6


CCCCC444444252312,6C544,564434,25354


Alumne 7


88677,25488766,6665475,68877,6768887,5888


Alumne 8


11111444413,4354112,8111177656,25243


Alumne 9


88787,75889788677676,68898,3389998,75877,5


Alumne 10


55544,75777666,6442744,26645,3376656454,5


Alumne 11


565454474655464656745,6788888787,5


Alumne 12


67897,5849777565745,49798,3388988,25756


Alumne 13


78546849746,4555745,27846,3393887645


Alumne 14


46565,25784576,2665745,6675646575,5867


Alumne 15


11111644413,8351112,26112,6756545645


Alumne 16


76676,5888567651814,27666,3356545CCC


Mitjana notes


5,475,935,275,135,455,816,197,005,385,445,964,565,004,195,004,134,586,536,134,885,806,386,316,386,316,345,805,605,70
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M1_MaterialsM2_ImposicióM9_Comercialització prodM3_Creació GràficaM5_Materials
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