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Introducció 
 
L’escola té un paper fonamental en la formació i preparació dels futurs adults que han de saber 
enfrontar-se i solucionar els nous reptes amb que ens trobem com a societat i com a individus. 
Ara més que mai, amb la revolució tecnològica a la que estem assistint, l’ús de tecnologies de la 
informació i la comunicació a les aules és una competència indispensable. La legislació introdueix 
la competència digital com una de les vuit competències clau que els joves han d’haver assolit 
en finalitzar l’ensenyament obligatori. Així doncs, l’escola té la obligació d’estar a l’alçada i fer un 
esforç per aprofitar tot el potencial que ens ofereixen les TIC canviant la manera en que els 
alumnes accedeixen al coneixement . 
Tot i així introduir les TIC a l’aula ha de ser un procés ben planificat per tal de fer-ne un ús adequat 
i evitar caure als mateixos patrons de sempre sense fer un canvi real de les dinàmiques 
clàssiques que consisteixen en impartir continguts unidireccionalment. 
D’altra banda és important conèixer com respon l’alumnat davant d’aquest canvis i que en pensen 
d’aquestes noves metodologies amb la finalitat de fer-los partícips del disseny de les activitats i 
tenir més informació de com millorar-les. 
Objectiu 
 
Un dels objectius on porto a terme el pràcticum és que els seus estudiants puguin desenvolupar-
se amb competència en una societat canviant i globalitzada. En aquest escenari l’ús de les TIC i 
l’anglès és fonamental. El centre disposa de plataforma moodle, un ordinador amb canó a cada 
aula i pissarres digitals en algunes d’elles. Tot i així els materials que es fan servir són 
principalment la pissarra clàssica i un quadernet amb els continguts creat pels responsables de 
l’assignatura. L’ús del campus es limita a l’entrega de pràctiques i algun document que 
profunditza en els continguts. 
La finalitat d’aquest Treball final de màster en formació del Professorat d’Educació secundària 
Obligatòria i Batxillerat és proposar una sèrie d’activitats, dissenyar i elaborar nous materials 
d’aprenentatge adaptats a plataformes TiC i incorporar l’anglès en algunes activitats  per tal de 
normalitzar el seu ús. 
Les TAC (tècniques d’aprenentatge col·laboratiu) han tingut també un paper important ja que les 
activitats dissenyades entorn a les TiC tenen un gran component de comunicació i interacció 
entre els estudiants.  
Motivació 
 
Les TiC poden ser un excel·lent eina per facilitar els processos d’ensenyament- aprenentatge, 
tot i així, l’experiència viscuda indica que encara hi ha una resistència a la innovació dins l’aula, 
desaprofitant les possibilitats que ens ofereixen aquestes eines. En general l’alumnat continua 
tenint un rol passiu, on continua sent espectador. Introduir la tecnologia s’ha traduït per canviar 
el guix per una presentació amb algun programari conegut i les plataformes Moodle es redueixen 
a una opció més d’entrega de treballs. Avui dia amb la quantitat d’informació a l’abast de tothom, 
el rol de professor ha d’anar adaptant-se als nous temps i deixar de ser el centre d’atenció dins 
l’aula sent cada vegada més un guia per als alumnes en el seu aprenentatge. 
Abast 
 
Durant el període del pràcticum es va fer una recerca d’eines i recursos per tal d’introduir l’ús de 
TiC dins les hores de pràctiques. Posteriorment es van dissenyar i realitzar una sèrie d’activitats 
enfocades adquirir coneixements fent ús de diferents eines relacionades amb les TiC a alumnes 
de primer del CFGM de laboratori d’anàlisi i control. Degut al temps disponible i l’abast del 
projecte  s’ha dissenyat un nombre limitat d’activitats que no abasten tota una unitat formativa. 



Elaboració de materials per al mòdul Mostreig i preparació de la mostra introduint l’ús de l’anglès i eines TIC. 4 
 

Després de d’aplicar a l’aula les activitats es va realitzar una enquesta entre l’alumnat per tal de 
saber com van viure l’experiència i quina és la opinió en quant a potenciar l’ús de les tecnologies 
a classe.  
Definició i context del problema 
 
Un dels reptes a que ens enfrontem com a docents és a trencar dinàmiques establertes en les 
pràctiques docents que porten funcionant fins aquest moment. En el model actual la quantitat de 
nous recursos disponibles gràcies a les TiC no s’aprofita completament, excepte en algun cas 
puntual com a iniciativa personal. No hi ha una única raó per la qual el canvi capa noves formes 
de fer sigui tan dificultós, sinó que hi ha diversos motius que poden tenir a veure tant amb el 
docent com en la situació dins l’aula.  
S’ha de tenir amb compte que introduir les TiC implica haver de readaptar els continguts a les 
noves estratègies, el que comporta una gran inversió de temps i esforç quan al mateix temps 
existeix una confiança en el sistema tradicional d’ensenyar, mentre que provar coses noves té 
un factor de risc que s’ha de tenir en compte. De fet, no hi ha cap estudi que indiqui que les 
tecnologies per sí mateixes tenen la capacitat de millorar l’aprenentatge sinó que es tracta d’una 
eina més que serà més o menys útil segons l’ús que se’n faci d’ella. 
D’altra banda pot haver-hi dificultats de tipus tècnic i econòmic, ja que no tots els centres 
disposen de pissarres digitals o ordinadors a disposició dels alumnes.  
Tot i així hi ha una voluntat a nivell estatal i Europeu de potenciar el desenvolupament i l’ús eficaç 
de les TiC en l’àmbit educatiu. Alguns exemples els trobem als programes de la comissió Europea 
com eEurope 2005, o i2010. 
En el cas de l’estat espanyol es va aprovar el Plan Avanza i Plan Avanza2 des del 2005 fins a 
l’aprovació de l’Agenda Digital para España al 2013, els quals destinen inversió a actuacions en 
l’àrea d’educació. En l’àmbit específic de l’educació el Programa Escuela 2.0 (2009-2012) tenia 
com a objectiu incorporar la tecnologia a les escoles oferint un ordinador per cada alumne. 
A més a més, el Govern a la seva web del ministeri d’educació, cultura i esports, posa a disposició 
enllaços d’interès on es poden trobar diferents portals educatius que fan èmfasi a diferents àrees 
com són Aula Infantil, Aula intercultural, Chaval.es, Educaguia o EducaLab entre d’altres. 
Dins aquests, EducaLab pot ser especialment interessant ja que està enfocat a ajudar als docents 
en la seva tasca integrant activitats, recursos i diferents projectes. 
Així doncs, tot i les dificultats, gràcies a les diferents iniciatives i degut a que les tecnologies amb 
el temps són cada vegada més barates i accessibles, les TiC es van integrant progressivament 
a les aules. 
Anàlisi de la situació 
 
El canvi capa l’ús de les TiC, com qualsevol altra innovació, ha de ser progressiu i planificat.  Es 
van plantejar una sèrie de qüestions inicials per tal de escollir i crear els materials didàctics 
adequats per a l’assignatura, l’escola i els alumnes.  
Els Continguts: Que requereix la matèria? 
 
Per tal d’actualitzar i adaptar els materials docents de manera adequada, és necessari conèixer 
tant els continguts que s’han d’impartir com els resultats d’aprenentatge i competències bàsiques 
que ha d’assolir l’alumne. 
Aquesta experiència es  va desenvolupar al llarg del curs 2014/2015 a un centre concertat de 
Barcelona ciutat. Gran part de les activitats proposades es van donar dins la UF3 de l’assignatura 
de Mostreig i preparació de la mostra, pertanyent al Cicle formatiu de Grau Superior d’anàlisi i 
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Control de Qualitat. Tot i així s’inclou una activitat que es va dur a terme en una sessió de dues 
hores corresponent al segon curs del mateix cicle formatiu. 
El decret 121/2012, de 9 d’octubre, estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior 
d’anàlisi i control de qualitat (DOGC núm. 6233, de 15.10.2012).  
Es pot veure que dins la descripció dels mòduls professionals i de les unitats formatives, el mòdul 
professional Mostreig i Preparació de la mostra té assignades 132 hores. 
Les unitats formatives que el componen són: 

 UF1: Preparació d’equips i mostres per l’anàlisi (76hores) 
 UF2: Pla de mostreig(28hores) 
 UF3. Presa de mostra (28 hores) 

Les activitats proposades estan dissenyades per a la UF3.  
Per a aquesta unitat formativa el resultat d’aprenentatge principal és aconseguir que l’alumne/a 
tingui capacitat per a prendre la mostra, aplicant diferents tècniques segons la naturalesa i l’estat 
de la mateixa. 
Els resultats d’aprenentatge es consideren satisfactoris quan l’alumnat sigui capaç de: 

1. Classificar les diferents tècniques de mostreig justificant els seus avantatges i 
inconvenients. 

2. Utilitzar els materials, estris i equips codificats, controlant les condicions d’asèpsia. 
3. Executar al presa de mostra i el seu trasllat, garantit la seva representativitat, controlant 

les contaminacions i alteracions. 
4. Preparar els equips de mostreig i d’assajos “in situ” relacionant-los amb la presa de la 

mostra. 
5. Preparar l’envàs en funció de la mostra i el paràmetre que s’ha de determinar. 
6. Descriure els procediments de registre, etiquetat, transport i emmagatzematge 

assegurant la seva traçabilitat. 
7. Valorar la importància del mostreig en la fiabilitat dels resultats de l’anàlisi. 
8. Aplicar les normes de seguretat a la presa, conservació, trasllat i manipulació de la 

mostra. 
Com s’imparteix fins al moment? 
 
Es va proposar com a objectiu fer una transició capa les TiC a partir del model que es s’aplicaba 
al centre fins ara, prenent de base la dinàmica establerta i adaptant-la parcialment a les TiC. 
La UF està organitzada de la següent manera: té una durada de set setmanes, amb 4 hores 
setmanals distribuïdes en dues sessions de dues hores. Les classes es donaven amb 
desdoblaments d’un total de 24 alumnes, és a dir, 12 alumnes per sessió. 
A l’alumne/a se li proporciona un quadern per a cada unitat formativa elaborat pel propi centre. 
En el cas de la UF3 es tracta d’un recull de 4 articles diferents: 

 Mostreig de productes cosmètics: Sòlids, líquids, pastes i aerosols 
 Mostreig de sòlids i pastes 
 Mostreig de gasos 
 Mostreig per la qualitat de l’aigua. 

Amb aquesta selecció es pretén que l’alumne conegui un ventall prou ample de tècniques i 
normatives referents a la presa de mostra. Es treballa amb àrees comunes en el control de 
qualitat com són el tractament d’aigües o els cosmètics i a la vegada amb els diferents estats en 
que es pot trobar la mostra (gas, líquid, sòlid i pasta). L’alumne aprendrà a familiaritzar-se a més 



Elaboració de materials per al mòdul Mostreig i preparació de la mostra introduint l’ús de l’anglès i eines TIC. 6 
 

amb la normativa en cas que com a professional s’hagi d’informar sobre futures tècniques o 
d’altres que no s’han impartit durant el grau específicament. 
Cada setmana es destinava a l’explicació de un tipus de mostreig en les que s’inclouen 
definicions (què és una partida, porció, mostra, etc.), materials (sondes, bosses, xeringues, etc.) 
i procediments (nombre de porcions a prendre, tipus d’envàs segons la mostra, etc.) 
L’avaluació consistia en: 
 
Activitat Descripció Pes 
Exercici 1 Resum d’un text relatiu a la presa de mostres en un dels àmbits treballats 

(mostres sòlides, líquides o gasoses) 
15% 

Exercici 2 Disseny d’un pla de mostreig per a un sòlid, líquid o gas a partir d’un 
document legal (BOE) 

15% 

Examen Relacionar els conceptes, materials i procediments treballats a classe en 
relació a la presa de mostres. 

70% 

Taula 1. Avaluació UF3 fins al moment. 
 
De quines eines disposa el centre? 
 
Durant el 2009- 2010 es va posar en marxa un programa de digitalització de les aules, el 
programa Educat 1x1 impulsat per la generalitat de Catalunya. 
Aquest projecte és la versió catalana del projecte Escuela 2.0 del Ministerio de Educación de 
Gobierno Central. 
A la web del projecte podem trobar quins són els objectius principals i les fites que en deriven. 
Com a principals es pretén: 

· Proporcional a l’alumnat ordinadors portàtils com a eines personals de treball. 
· Fer arribar a les aules xarxa Wi-Fi local i pissarres digitals. 
· Canviar els llibres de text en paper per llibres electrònics gratuïts per a l’alumnat. 

El centre on es va dur a terme aquesta experiència va formar part d’aquest programa, el que va 
facilitar que disposi de certa infraestructura i dispositius. 
A Continuació s’enumeren les eines relacionades amb les TiC amb que es va poder comptar a 
l’hora de decidir quin tipus de nous materials elaborar. 
Pissarra digital Interactiva (PDI). 
Una pantalla digital interactiva és un "Sistema tecnològic, generalment integrat per un ordinador, 
un videoprojector i un dispositiu de control de punter, que permet projectar en una superfície 
interactiva continguts digitals en un format idoni per a visualització en grup. Es pot interactuar 
directament sobre la superfície de projecció" (Marquès Graells, 2010a).  
La pissarra digital de que disposa el centre és una PDI tàctil, permet interactuar directament 
sobre la pantalla fins i tot amb els dits. La superfície on es projecta el contingut és una pissarra 
blanca lacada per fer servir amb retoladors.  
La PDI inclou també d’un comandament a distància que permet el control de la pantalla des de 
diferents llocs de l’aula. 
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Plataforma moodle. 
El centre disposa d’una plataforma moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning 
Environment). Es tracta d’un programari de codi obert que permet crear un entorn d’aprenentatge 
virtual. Dins el moodle es possible gestionar el curs controlant les opcions que té la plataforma. 
El professor, com a administrador, pot veure la llista d’estudiants, afegir un fòrum, nous materials, 
qüestionaris o obrir espais per entrega de documents.  
A la pagina del curs hi ha un panell de últimes notícies i els estudiants poden contactar entre ells.  
Així doncs, es tracta d’un espai centrat en l’estudiant el qual pot contribuir a l’experiència 
educativa de diferents formes. 
Cobertura WiFi 
L’escola disposa d’una xarxa sense fils que només permet l’ús a la comunitat educativa de 
l’escola. En connectar-se a la xarxa el sistema demana nom d’usuari i contrasenya, i no és 
possible connectar-se com a visitant. El tràfic de dades és registrat així com els identificadors 
dels equips i usuaris. 
Dispositius portàtils 
Com a alternativa als projectors fixes de les aules, s’utilitzen el que anomenen “les taules mòbils” 
que es troben en cada pis. Es tracta d’uns carretons que consten d’un projector i una pantalla 
per a projectar. L’escola també disposa de “dues aules mòbils” que són com les taules mòbils 
però aquestes també tenen 15 portàtils en cada carretó. 
 
De quines eines disposen els alumnes?  
Per tal de conèixer la situació i les inquietuds de l’alumnat vers l’ús de les TiC es va elaborar una 
enquesta en que es feien una sèrie de preguntes relatives a productes tecnològics i el seu ús. 
Gràcies a la primera part de l’enquesta podem saber quins dispositius tenen els alumnes en 
propietat i per tant com n’estan de familiaritzats amb el seu ús. També va permetre esbrinar si 
en feien un ús habitual a l’aula i quins són els més utilitzats. 
Els resultats de les enquestes es mostren en percentatge sense decimals, en un total de 24 
alumnes en el cas de la classe de primer curs. 
 
A casa disposes de:   
 SI (%) NO (%) 
Ordinador sobretaula 75 25 
Portàtil 92 8 
Tablet 54 46 
Telèfon mòbil 100 0 

Taula 2. Resultats ús de dispositius. 
 
A classe fas servir algun d’ells per a consultes, prendre apunts, etc.? 
 SI(%) NO(%) 
Portàtil 25 75 
Tablet 17 83 
Telèfon mòbil 54 46 

Taula 3. Resultats ús de dispositius a l’aula. 
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Amb quina freqüència fas servir alguna d’aquestes eines per treballar assignatures i/o 
enriquir continguts. 
Eina Sempre 

(%) 
Gairebé 
Sempre 
(%) 

De 
vegades 
(%) 

Gairebé 
mai (%) 

No ho 
faig 
servir 
(%) 

Buscador internet 63 29 8 0 0 
Correu electrònic 46 17 29 4 4 
Plataforma moodle 13 29 38 8 13 
Videoconferència(Skype,...) 4 0 13 29 54 
Blogs concrets 
especialitzats 

4 21 21 17 38 

Red social (Facebook, 
Twenti,...) 0 21 21 17 42 

Whatsapp 50 21 17 8 4 
Plataforma de treball 
col·laboratiu (Google drive, 
etc) 

13 13 25 21 29 

Vídeos 
educatius(YouTube,...) 

13 17 42 25 4 

Taula 4. Freqüència d’ús de diferents eines per ampliar continguts. 
També es van introduir preguntes destinades a conèixer quin ús se’n fa del campus i quin tipus 
de recursos els hi agradaria trobar. 
Quin ús li dones principalment al campus? 

Ús Sempre 
(%) 

Gairebé 
Sempre 
(%) 

De 
vegades 
(%) 

Gairebé 
mai (%) 

No ho 
faig 
servir (%) 

Consulta de notes 79 8 13 0 0 

Entrega de treballs 88 8 0 4 0 

Consulta de materials 17 25 25 17 17 

Consulta sistema 
d’avaluació o normativa. 

29 13 8 29 21 

Altres - - - - - 

Taula 5. Ús del campus.. 



Elaboració de materials per al mòdul Mostreig i preparació de la mostra introduint l’ús de l’anglès i eines TIC. 9 
 

 
T’agradaria que hi hagués més recursos disponibles al campus? 
 SI (%) NO (%) 
Exàmens resolts 100 0 
Exercicis resolts 100 0 
Texts de consulta 83 17 
Vídeos 79 21 
Jocs 42 58 
Altres Chat  

Taula 6. Interès per la disponibilitat al campus de diferents recursos. 
 
Finalment se’ls preguntava: 
En general t’agradaria que s’incrementés l’ús de les noves tecnologies a l’aula? 
SI (%)  NO (%)  NC (%) 

Home Dona Home Dona  
29 25 0 13 33 

Taula 7. Interès per l’increment de l’ús de noves tecnologies a l’aula. 
 
Anàlisi resultats 
 
Un cop descrita la situació del centre en quant a les TiC i els recursos disponibles el següent pas 
és l’anàlisi de les dades.  
Com que el 100% dels estudiants enquestats tenen telèfon mòbil i més de la meitat el fan servir 
a l’aula. Aquesta data es va tenir molt en compte a l’hora de pensar en quin tipus d’activitat 
organitzar.  
L’ús que es fa a classe del mòbil, pel que vaig poder observar durant el període del pràcticum és 
principalment per consultar alguna dada o com a diccionari en un moment puntual. En cap 
moment vaig veure que es fes un ús continu com podria ser prendre notes o fer gravacions.  
Una altre dada interessant és el fet que els estudiants van substituint els ordinadors de sobretaula 
per els portàtils. L’enquesta reflexa que el total d’alumnes amb portàtils és superior al d’aquells 
amb ordinador de sobretaula. Una possible lectura és que a l’hora de fer una inversió econòmica 
en un ordinador es té molt en compte la possibilitat de fer ho servir fora de casa.  
Com que el centre també disposa d’un cert nombre de portàtils, en aquest sentit també s’obria la 
possibilitat de organitzar una activitat que requerís un portàtil per alumne. 
En analitzar les eines que fan servir els estudiants habitualment a l’hora de fer treballs, veiem 
que el buscador internet és l’eina principal de recerca. El 92% dels alumnes la fan servir sempre 
o gairebé sempre per a l’estudi. El menys utilitzat per a cercar recursos són els blogs 
especialitats, mentre el campus i els vídeos només es consulten de vegades o gairebé mai (67%).  
Analitzant les respostes veiem també que la comunicació entre ells a l’hora de fer les tasques és 
habitual fent servir principalment correus electrònics i missatgeria instantània amb el mòbil. L’ús 
de videoconferència i xarxes socials, en canvi és molt baix.   
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Veiem que el campus es una eina que es fa servir molt per a l’entrega de treballs i consulta de 
notes, més del 85% el fan servir sempre o gairebé sempre amb aquesta finalitat. Els estudiants 
però estan 100% d’acord en que els agradaria trobar més recursos al campus sobretot més 
exercicis i exàmens resolts, però també vídeos i texts de consulta. 
Una possible lectura d’aquesta dada és que els estudiants tot i tenir molta informació a l’abast 
continuen necessitant un guia que els indiqui quins recursos són adequats, és a dir, una font 
fiable que doni la confiança que els continguts són de qualitat i que són els que s’espera que 
coneguin dins l’àmbit de l’assignatura.  
En quant a l’ús d’eines col·laboratives,  la meitat dels estudiants no les fan servir mai o gairebé 
mai a l’hora de treballar. 
Finalment a la pregunta de si els agradaria que s’incrementés l’ús de noves tecnologies a l’aula, 
del 67% d’estudiants que va contestar a la pregunta un 54% van contestar afirmativament, és a 
dir un 80% dels estudiants veuen positiu un canvi a les formes de fer en aquesta direcció. 
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Descripció de la solució 
 
Un cop fet el primer anàlisi de situació el següent pas va ser decidir quins aspectes a potenciar 
són els més interessants combinats amb els recursos a l’abast. 
Activitats plantejades  
Com s’ha assenyalat anteriorment l’ús del telèfon mòbil a l’aula com a instrument es presenta 
com a una possibilitat interessant, sobretot tenint en compte que al març del 2015 la consellera 
d’Ensenyament de la Generalitat, Irene Rigau va anunciar la intenció del departament de 
potenciar l’ús dels telèfons mòbils com a instrument pedagògic. Tot i així es va descartar 
organitzar una activitat entorn al mòbil degut a dos motius principals. En primer lloc l’ús del telèfon 
encara continua sent una qüestió polèmica en molts centres amb opinions dividides sobre la 
utilitat real i el perill que sigui més una via de distracció que una eina de treball. 
El segon motiu, i principal pel que es va descartar aquesta possibilitat va ser la baixa qualitat de 
connexió WiFi de que disposa el centre. Tot i ser una xarxa tancada a la que només pot accedir 
al comunitat educativa de l’escola, la connexió estava saturada i es feia impossible una connexió 
fluida, desconnectant els dispositius freqüentment i quedant sense connexió gran part del temps. 
La mateixa situació es donava quan es connectaven molts portàtils a la vegada. 
Així doncs es va descartar una activitat que impliques l’ús de telèfons mòbils i portàtils. 
Canviant l’enfocament i analitzant les carències que es reflecteixen a l’enquesta, es va decidir 
pensar en activitats que potenciessin en primer lloc l’ús del campus i en segon lloc l’ús d’eines 
col·laboratives entre els estudiants. 
Conèixer i fer servir aquest tipus d’eines es pot considerar prioritari en una societat en que les 
relacions laborals cada vegada són més transversals i els treballs cada cop són més complexos 
i multidisciplinars. Des d’un punt de vista professional, Tan i Jones (2008), fan referència a les 
noves necessitats de coordinació i de treball en equip a l’hora de realitzar qualsevol projecte tant 
a curt com a llarg termini. Amb aquest escenari la comunicació i el treball en equip són 
fonamentals i per tant estar familiaritzat amb les eines que permeten aquesta comunicació és 
també imprescindible. 
Tot això unit a que, com hem vist, fins ara part de l’avaluació consistia en un resum d’un text 
relatiu a la presa de mostres es va decidir introduir la elaboració d’un mapa conceptual o bé la 
creació d’una infografia per grups. 
D’aquesta manera l’activitat que es duia a terme altres anys que era un resum d’un article serveix 
coma via per que descobreixin noves eines digitals mentre es fomenta el treball en equip.  
Gamificació 
 
Des de petits aprenem a relacionar-nos amb l’entorn mitjançant el joc, es la forma en que 
coneixem el nostre entorn, com relacionar-nos i adaptar-nos. Tot i així a mesura que ens fem 
adults es va substituint aquesta forma d’aprendre per una altre de més formal. 
Aquest últims temps, amb les noves tecnologies i els videojocs, s’ha començat a plantejar la 
utilitat de l’ús de mecàniques de joc en entorns no lúdics.  
Aixi doncs, la idea de la gamificació o ludificació és aplicar la mecànica dels jocs a diferents 
àmbits de la vida com poden ser el màrqueting, l’empresa, la investigació o l’educació amb 
l’objectiu de potenciar aspectes com la motivació, la concentració o l’esforç. 
En article sobre videojocs i educació Félix Etchebarria de la universitat del País Basc ens dona 
dos exemples de d’investigacions que ja s’han dut en aquest camp. Casey, J.A (1992) fa un 
estudi defensant les avantatges de l’ús de videojocs a tutories amb joves de risc. L’ús d’aquest 
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aporta un aprenentatge encobert que aconsegueix vèncer la resistència que es troba a un tipus 
d’aprenentatge formal.  
El segon estudi anomenat és el de Gifford (1991) en el que s’enumeren set característiques que 
fan dels videojocs un medi d’aprenentatge més atractiu i efectiu: 

· “Permeten l'exercici de la fantasia, sense limitacions espacials, temporals o de gravetat. 
 

· Faciliten l'accés a "altres mons" i l'intercanvi dels uns als altres a través dels gràfics, 
contrastant de manera evident amb les aules convencionals i estàtiques. 
 

· Afavoreixen la repetició instantània i el intentar-altra vegada, en un ambient sense perill. 
· Permeten el domini d'habilitats. Encara que sigui difícil, els nens poden repetir les 

accions, fins arribar a dominar-les, adquirint sensació de control. 
 

· Faciliten la interacció amb altres amics, a més d'una manera no jeràrquica, al contrari del 
que passa a l'aula. 
 

· Hi ha una claredat d'objectius. Habitualment, el nen no sap què és el que està estudiant 
en matemàtiques, ciències o socials, però quan juga a VJ sap que hi ha una tasca clara 
i concreta: obrir una porta, rescatar algú, trobar un tresor, etc. la qual cosa proporciona 
un alt nivell de motivació. 

 
· Afavoreix un augment de l'atenció i de l'autocontrol, donant suport a la noció que canviant 

l'entorn, no el nen, es pot afavorir l'èxit individual.” 
 
Més endavant, l’any 2007 el JISC, una organització dedicada a proporcionar solucions digitals 
per a la investigació i l’educació al Regne Unit, va publicar un informe sobre l’aplicació de jocs 
en l’àmbit educatiu fent una avaluació de treballs sobre el tema duts fins el moment i diferents 
estudis de casos aplicats. 
L’autora de l’informe, Sara Freitas, escriu: 
“...els jocs poden tenir un paper important en l’aprenentatge, però, per que hi hagi aprenentatge, 
els jocs han de tenir una relació amb els resultats d’aprenentatge i ser rellevants per a context 
de pràctica del món real [...] La percepció de que jugar és un passatemps sense cap valor 
pedagògic suposa una gran barrera per a la implantació de l’aprenentatge basat en jocs. Tot i 
així, “l’explosió “ dels jocs recreatius, amb més de 335 jocs d’ordinador venuts només als últims 
deu anys (Office of National Statistics/Screen Digest/Chart-Track, 2006), té implicacions 
importants per a l’ús de jocs i simulacions tant a l’educació obligatòria com a la post obligatòria.” 
L’estudi defensa que s’ha de posar atenció a desenvolupar jocs específicament educatius que 
es puguin incorporar de manera efectiva i amb conformitat a principis pedagògics sòlids. 
Finalment no es pot deixar de nombrar Mark Prensky escriptor i professor americà conegut pels 
seus esforços per tal d’integrar el joc en l’aprenentatge. 
Tot i que és una possibilitat interessant i cada vegada més popular, aquesta metodologia també 
es veu qüestionada. Com a exemple tenim un article del blog Bridge-People & Technology on es 
plantegen diferents punts que poden ser conflictius entre els que s’inclou, per exemple,  
l’exaltació de la competitivitat qüestió que pot portar a voler guanyar a qualsevol cost donant lloc 
a resultats d’aprenentatge inexistents. O bé la dificultat de torbar un terme mig entre un joc avorrit 
que pot desmotivar o un massa atractiu que pot redundar en detriment de l’aprenentatge. 
Vist això es va considerar interessant elaborar materials i organitzar les sessions de manera que 
es pogués integrar el joc en l’aprenentatge. Tenint en compte que la forma de impartir la matèria 
fins al moment era amb metodologia de classe magistral es va considerar que podia ser un forma 
de motivar i augmentar l’interès per la matèria, així com facilitar l’assimilació de continguts. 
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Recerca d’eines 
 
Un cop plantejat el tipus d’activitats que es volien integrar en les sessions el següent pas va ser 
la recerca d’eines per dur a terme l’experiència.  
Tant per als jocs didàctics com per les infografies i mapes conceptuals, es van buscar recursos 
que fossin gratuïts i no gaire complexos en el funcionament.  
És sorprenent la quantitat de recursos que es  poden trobar per a tots els nivells i matèries. A 
continuació es fa una descripció de les eines seleccionades per a portar a terme l’experiència a 
l’aula. Aquesta selecció es va fer tenint en compte la fiabilitat dels creador i les referencies 
obtingudes. 
En cas del Hot Potatoes es tracta d’un software al que ens van introduir a una assignatura del 
màster i es va pensar que era una bona oportunitat per aplicar-ho durant el pràcticum.  
Joc didàctics  
 
Hot Potatoes 
 
Es tracta d’un programari desenvolupat per l’equip d’investigació i desenvolupament de la 
universitat de Victoria a Canadà. Actualment es troba en la versió 6.3 compatible amb Windows 
98/ME/NT4/2000/XP/Vista i la versió Wine de Linux.  
Aquest paquet és gratuït i conté sis aplicacions amb les quals es pot crear contingut interactiu 
multimèdia el qual es pot penjar posteriorment a una pàgina web o dins la plataforma Moodle. 
Per tant l’alumne no ha de tenir cap programa instal·lat al seu ordinador, sinó que pot accedir als 
exercicis des de qualsevol navegador. 
Els cinc models d’exercicis disponibles amb Hot Potatoes són: 
JCloze serveix per crear exercicis del tipus omplir el buits. Es mostra un text en que falten 
paraules que l’alumne/a ha d’omplir amb la paraula correcta. Les paraules a omplir les pot 
generar el mateix programa de manera automàtica o bé pot ser l’usuari qui selecciona les 
paraules. En el moment de dissenyar l’exercici és possible donar per vàlida més d’una resposta 
i fins i tot es pot afegir la opció de donar pistes.  
Hi ha dos tipus de pistes. La primera consisteix en un interrogant al costat de cada buit on hi ha 
la paraula omplir. Si l’alumne/a clica apareix un text descriptiu de la paraula. El segon tipus de 
pista es per a la globalitat del text i consisteix en afegir una lletra de la paraula buscada per cada 
cop que es fa un clic a la pista.  
JMix permet crear exercicis en que s’han de reconstruir frases a partir de paraules i signes de 
puntuació sense cap ordre. Es pot definir més d’una resposta correcta i també ofereix la opció 
de donar pistes.  
JQuiz és el típic model de test pregunta – resposta. El format pot ser tipus test on l’alumne marca 
una sola opció, tipus test multi resposta on hi ha més d’una resposta correcta o bé tipus resposta 
curta on es mostrarà una capsa en blanc per a omplir amb text curt. Si l’usuari vol, és possible 
afegir una capsa de diàleg explicatiu per a l’alumne després de marcar cada resposta. Tant el 
nombre de preguntes del test com de respostes incloses per a cada pregunta pot ser il·limitat. 
JCross és una aplicació per crear mots encreuats. L’usuari introdueix les paraules que vol 
incloure amb la seva definició i el programa genera el tauler de mots encreuats amb la mida 
adient, tot i que aquesta mida pot ser definida per l’usuari. També en aquest cas, l’alumne/a pot 
demanar pistes tot i que restarà punts al resultat final. La pista consistirà en afegir una lletra de 
la paraula a omplir.   
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JMatch dona la opció de crear exercicis d’emparellament u ordenació. A una banda hi ha una 
llista d’imatges o text i a l’altre una llista relacionada amb elements sense ordre. L’alumna haurà 
d’associar i emparellar els elements de l’esquerra amb els de la dreta fent clic i arrossegant. 
Finalment hi ha la opció de crear una unitat amb diferents exercicis creats amb Hot Potatoes 
mitjançant The Masher. Les avaluacions dels diferents exercicis estaran enllaçades entre elles 
amb botons de navegació. Un l’usuari selecciona i afegeix els exercicis, l’alumne els visualitzarà 
la unitat en forma de llista mitjançant la qual podrà accedir a cadascun d’ells. 
Projecte Newton 
 
L’INTEF (Institut Nacional de Tecnologies Educatives i de la Formació del Professorat) és una 
unitat del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports responsable de la integració de les TIC a les 
etapes educatives no universitàries. 
Dins dels diferents projectes que duen a terme el Projecte Newton proporciona recursos 
educatius interactius específics per a la matèria de Física i Química. El defineixen com a taller 
obert ja que està creat amb la intenció que els docents que vulguin col·laborar en la creació de 
materials puguin fer-ho mitjançant el web. 
Disposen també d’una selecció de jocs didàctics que serveixen com a base per crear recursos 
per a qualsevol matèria o assignatura. 
Per poder fer servir aquest recurs i visualitzar els materials adequadament és necessari disposar 
d’un navegador web. També s’ha de tenir instal·lada la versió actualitzada de Java, el plug in 
Descartes Web 2.0, Acrobat Flash Player i Acrobat Reader. 
Hi ha unitats didàctiques creades principalment per a nivells des de primer d’ESO fins a 2on de 
batxillerat. Els continguts són majoritàriament de les especialitats de ciències (matemàtiques, 
física, química..), tot i així és possible crear i compartir materials propis. 
L’applet Descartes és flexible i permet configurar-lo, és per això la web publica una documentació 
tècnica que explica quines funcionalitats són modificables, quines es poden afegir i com fer-ho. 
  
Mapes conceptuals 
 
Els mapes conceptuals són una tècnica elaborada per Joseph D. Novak. Aquesta tècnica la 
presenta com a una estratègia senzilla que ajuda als estudiants a aprendre, un mètode per a 
captar el significat del materials a aprendre i un recurs esquemàtic per presentar conceptes. 
S’ha fet una recerca d’algunes opcions online que permeten la creació de mapes conceptuals de 
manera gratuïta i de forma col·laborativa. 
Creately 
Adreça web: http://creately.com/ 
És un programa que permet la creació de diagrames de flux, esquemes, mapes conceptuals o 
fins i tot disseny de circuits. Funciona a qualsevol navegador tot i que requereix Flash. Té prou 
eines i llibreries que permet aconseguir resultats professionals.  
Un cop fet el document es pot exportar a diferents formats que inclouen JPG, PDF o XML. 
En principi no cal ni registre i es possible crear un document publicant-lo de manera automàtica 
a una adreça exclusiva que se li assigna al document.  
Permet l’ús en col·laboració de manera que es poden afegir comentaris, fer correccions o revisar 
l’arxiu. 
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Cacoo 
Adreça web: http://cacoo.com/ 
Aquesta es una altre alternativa gratuïta per a crear diagrames de forma online, però en aquest 
cas el registre és obligatori. 
Permet començar a crear un diagrama en blanc o bé partir d’una plantilla i també permet exportar 
el document final a format PNG. També es pot compartir mitjançant la URL. 
És interessant el fet que compta amb un xat amb el que comunicar-se amb altres usuaris que 
participin col·laborant en un document. 
Google drive 
Tot i no ser una eina especialitzada en crear mapes conceptuals o diagrames es pot fer servir 
amb aquesta finalitat. Es tracta d’un servei gratuït de Google que permet col·laborar i compartir 
documents en qualsevol moment. El professor pot tenir accés al document si se l’inclou en la 
llista de col·laboradors i pot fer un seguiment del progres individual o del grup. Es possible afegir 
comentaris i disposa d’una eina de xat. 
És compatible amb office i open office fent possible exportar i importar documents. 
Infografies  
“Una infografia és una combinació d’elements visuals que aporta un desplegament gràfic 
d’informació. S’utilitza fonamentalment per a brindar informació complexa mitjançant una 
presentació gràfica que pot sintetitzar o esclarir o fer mes atractiva la seva lectura” (Manual de 
estilo Clarin, 1997:125).  
Segons les doctores Suzie Boss & Jane Krauss, les eines per elaborar infografies ajuden a 
l’aprenentatge fent que l’estudiant aprengui a profunditzar en els continguts ja que aquests han 
de saber interpretar la informació i mostrar-la visualment. Així es fa un exercici de crear imatges 
visuals, percebre els detalls i plasmar-los. 
En aquest cas s’ha fet també una recopilació d’algunes de les eines gratuïtes en línia per elaborar 
infografies. 
EaselLY 
Adreça web: http://www.easely.ly 
És possible crear les nostres pròpies infografies a partir de plantilles. La creació es fa arrossegant 
i deixant anar diferents elements com quadres de text, fotografies, fons o formes geomètriques. 
El document final es pot exportar en diferents formats (pdf, jpg o png) 
Visual.Ly 
Adreça web: http://www.visual.ly 
Al igual que el cas anterior, Aquesta eina permet treballar sobre plantilles. Com a curiositat té la 
possibilitat de crear infografies a partir de la informació que l’usuari té al compte de Twitter. 
La web està en anglès, permet el treball en col·laboració i requereix registre.  
 
Posada en pràctica 
 
Degut a la limitació d’hores del pràcticum, l’aplicació de materials al llarg de tota la unitat formativa 
no va ser possible.  
Els grups eren de desdoblament, per tant es van fer 4 sessions de dues hores amb un grup de 
12 alumnes i quatres sessions més amb els mateixos continguts i dinàmiques amb els altres 12 
estudiants.  
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A continuació es presenta una taula resum de les sessions que vaig dirigir i les activitats incloses 
en cada sessió. 

M1. Mostreig i preparació de la mostra. 
UF3. Presa de mostra. 

Sessió Activitats d’ensenyament i aprenentatge Temps 
1 Presentació de la unitat formativa: continguts, Objectius, avaluació, ... 30 min. 

Creació de grups de treball 15 min. 
Temps de treball en equip entorn a l’article determinat. 1h15min. 

2 Continuació del treball en grup sobre l’article amb explicacions teòriques 
en cas necessari. 

1h 
Activitat Joc de mots encreuats. 1h 

3 Presentació article. Teoria. 1h 
Temps de treball en equip. 1h 

4 Explicació teòrica. Temps de treball en equip 1h 
Activitat Joc Cursa de Cavalls 1h 

Taula 8. Resum de la organització de les sessions 
 
Les parts de teoria es feien en cas que es trobés necessari fer recolzament per esclarir algun 
concepte o quan es considerava especialment importat algun apartat per tal de fer èmfasi sobre 
certes parts del temari. En aquests casos s’utilitzava el projector amb una presentació de Power 
Point o vídeos extrets de YouTube on el mostren procediments de presa de mostra. 
 
Mapa conceptual. 
 
L’objectiu d’aquesta sessió va ser introduir una metodologia basada en l’aprenentatge en 
col·laboració mitjançant TiC. 
Com es veu a la taula 8, l’activitat es va dividir en dues sessions. Durant la primera sessió els 
alumnes van formar grups de quatre persones amb la finalitat de treballar en conjunt un article 
de la normativa de presa de mostres. Els grups els escollien ells mateixos i quedaven establerts 
per a la resta d’activitats en equips.  
L’article original se’ls proporcionava en anglès. Durant el temps de classe havien de fer una 
lectura comprensiva de l’article, treballar en grup posant idees en comú sobre el contingut i 
finalment crear un mapa conceptual que servis com a resum. Aquesta primera sessió va tenir lloc 
a l’aula d’informàtica, per tant si tenien algun dubte en quant a la traducció o el contingut podien 
fer consultes online. Els professors fèiem un seguiment dels grups vigilant que treballessin en la 
tasca assignada i resolent dubtes.   
Les eines suggerides per fer el mapa conceptuals van ser els citades en apartats anteriors tot i 
que es va permetre certa flexibilitat en aquest sentit sempre i quan l’eina utilitzada permetés el 
treball conjunt online. 
L’entrega era obligatòria en format digital al campus, bé mitjançant un enllaç o pujant directament 
el document en format d’imatge. 
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Hot Potatoes. Mots encreuats. 
 
D’entre les eines que ofereix el Hot Potatoes es van escollir els mots encreuats. Aquesta 
semblava la millor opció que oferia el programari per poder treballar el vocabulari amb anglès ja 
que permet donar una definició o senzillament un mot i l’estudiant només ha de omplir els vuits 
amb la paraula traduïda. 
El joc de amb Hot Potatoes es va realitzar durant la segona part de la segona sessió.  
Al llarg de la primera part els estudiants havien de repassar la feina feta anteriorment, tractar de 
fixar allò après i profunditzar en els continguts amb l’objectiu de preparar-se per entrar en 
competició amb la resta d’equips. 
Es van elaborar dos mots encreuats diferents, un per cada grup de desdoblament. 
Cada grup, per torns, sortia a la pantalla i havia d’omplir un dels vuits amb la paraula que creia 
correcta. Només s’acceptava un intent de resolució per torn. Si encertaven sumaven un punt i en 
cas d’errada no en sumaven cap. En finalitzar el taulell els equips aconseguien una puntuació 
que servia per assignar una nota. Com eren 4 equips, el primer tindria 10 punts, el segon 7’5, el 
tercer 5 punts i aquell en última posició 2’5 punts. 
A continuació es presenten les taules de les preguntes proposades per cada mot encreuat i la 
imatge del taulell resolt. 

Horitzontal: 
2 Segellat 3 Lot 
5 Escuma 
6 Inspecció 
8 Provisió 
10 Procediment 
12 Flascó 14 Retirar 
17 Etiqueta 
19 Porció 
20 Xeringa 

 

Vertical: 
1 Vàlvula 2 v. Emmagatzemar 
4 Contenidor 
7 A fons 
9 Agulla 
11 Pols 
13 Mostra 15 Al detall (venda) 
16 Èmbol 
18 A l'engròs (venda// dues paraules) 

 

Taula 9. Preguntes mots encreuats primer grup 
 

Horitzontal: 
1 Procediment 
3 Fase 
5 Llautó 
6 Retirar 7 Al detall (venda) 
9 Inspecció 
10 A fons 
11 Propulsors 
14 Recobriment 
17 Mostra 18 Ampolla 

 

Vertical: 
2 Contenidor 
4 Xeringa 
8 Destapar 
12 Porció 13 Escuma 
11 Pols 
15 Lot 
16 Agulla 
17 Segellat 
  

 

Taula 10. Preguntes mots encreuats segon grup 
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Figura 1. Panell resolt mots encreuats primer grup. 
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Figura 2. Panell resolt mots encreuats segon grup. 
Projecte Newton. Joc de carreres per equips. 
 
Per a aquesta darrera sessió es va escollir un joc dins els que oferia el Projecte Newton. En ser 
una activitat que es desenvolupava en equips es van tenir en compte diferents opcions: Joc del 
penjat per equips, una variant del joc “50x15. Qui vol ser milionari?”,... 
Finalment es va escollir un joc del tipus de carreres.  
Cada equip es trobava representat per un cavall, aquest representat a la vegada com a esfera 
de color en un carril de la pantalla. Cada torn apareix una pregunta amb quatre possibles 
respostes i cada equip ha de decidir quina creu que és la correcta. Els cavalls aniran avançant si 
la resposta és correcta i guanyarà aquell que sigui el primer en tocar la línia d’arribada. 
Les preguntes tipus test formen part d’un article diferent al de l’exercici de mots encreuats i es 
van elaborar tenint en compte els continguts del materials proporcionats als estudiants. 
El funcionament va ser una mica diferent al de la sessió anterior. La mateixa pregunta es 
presentava a tots els equips. Cada equip donava la resposta que considerava bona i un cop 
donades les respostes es desvetlla la correcta. Aquells equips que han encertat avançaran 
posicions amb el seu cavall. 
Les preguntes tipus test que es formulaven es poden veure a la taula 11.  
Per tal de preparar el joc la bateria de preguntes s’ha de omplir en un formulari dissenyat per 
l’aplicació (Figura 3).  

 
Figura 3. Model de formulari per a omplir amb les preguntes dissenyades. 

 
D’altra banda s’ha de descarregar el joc seleccionat, bé a la memòria de l’ordinador o bé a una 
memòria portable. 
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Es carrega col·loca l’arxiu creat a la carpeta adequada dins els arxius del joc i finalment es 
selecciona en iniciar l’aplicació. 
 
 Pregunta 
1 Quants tipus de processos a la industria del ciment es poden veure afavorits per la 

instal·lació de monitors en continu de les emissions? 
 A.2 B.3 C.1 D. 4 
2 Quantes són les tècniques CEM existents? 
 A.1 B.2 C.3 D. 4 
3 Quants tipus de sistemes extractius hi ha? 
 A.1 B.2 C.3 D. 4 
4 Quin NO és contaminant de la industria cimentera? 
 A.H2SO4 B.CO2 C.NO D. SO2 
5 A quin tipus d’anàlisi per extracció es produeix una condensació d’aigua? 
 A. Extracció calenta B. Sistema de dilució C. Extracció freda 

D. A cap es 
produeix 
condensació 
d’aigua. 

6 Quina és la principal desavantatge de l’anàlisi a traves de la xemeneia? 
 A. Necessita 

manteniment 
constant 

B. No es pot 
calibrar 

C. La resposta és 
lenta. 

D. Modifica la 
mostra. 

7 Un sistema de feix encamisat... 
 A. No es pot ajustar 

a 0 
B. La cèl·lula de 
mesura no està 
protegida. 

C. L’aigua falseja 
la lectura. D. Cap de les anteriors 

8 En un mostreig extractiu el monitoritzat es considera... 
 A. Multipunt B. Tant puntual com 

multipunt. C. Puntual D. Cap de les 
anteriors 

9 Un mostreig a través de la xemeneia es considera... 
 A. Multipunt B. Tant puntual com 

multipunt. 
C. Puntual D. Cap de les 

anteriors. 
10 Un mostreig mitjançant el sistema de feix encamisat es considera... 
 A. Multipunt B. Tant puntual 

com multipunt. 
C. Puntual D. Cap de les 

anteriors. 
11 De què depèn principalment la selecció de l’analitzador? 
 A. Quantitat d’aigua B. Concentració de 

gasos a mesurar C. Tipus de gasos a 
mesurar. 

D. Cap de les 
anteriors. 

Taula 11. Qüestionari per als grups durant la tercera sessió. 
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Resultats 
 
La dinàmica que es va establir durant les sessions va ser diferent per a cascun dels grups de 
desdoblament. 
Al llarg de les sessions on es destinava un temps per a treballar sobre els articles i els mapes 
conceptuals un dels grups de seguida va començar a treballar i van aconseguir avançar molta 
feina durant l’estona de classe sense distraccions. En el cas del segon grup, el qual tenia classe 
a continuació, aquesta forma de treballar es va presentar més problemàtica. No semblaven estar 
acostumats a treballar d’aquesta manera i els hi costava centrar-se, fent-se necessari vigilar 
constantment per tal que no perdessin la concentració i monitoritzar l’ús del temps.  
En les activitats de mots encreuats i joc de carreres també hi va haver una diferència entre els 
dos grups. En el primer cas l’ambient era molt participatiu, s’esclarien les respostes errònies i els 
equips estaven motivats per aconseguir els punts i aconseguir la victòria. En canvi, en el cas del 
segon grup tot i participar en el joc mostraven menys interès i menys entusiasme pels resultats. 
Un cop fetes les activitats es va esperar un temps a que es realitzes l’examen final i se’ls hi va 
passar un qüestionari com a instrument de recollida de dades. 
El qüestionari tenia com a finalitat recollir informació sobre la percepció que havien tingut de la 
participació de cadascuna de les activitats, tractant d’esbrinar si les consideren útils o si havien 
ajudat a millorar la motivació. 
A continuació es mostren els resultats de les enquestes on es mostren les valoracions per a cada 
activitat en percentatge sense decimals i sobre un total de 24 estudiants. 
 
Mapa conceptual 
 Insuficient 

(%) 
Baix 
(%) 

Acceptable 
(%) 

Bo 
(%) 

Excel·lent 
(%) 

M’ha agradat aquesta forma de 
treballar 

4 4 42 38 13 
M’ha facilitat l’aprenentatge 4 17 33 33 13 
He participat més en l’aprenentatge 4 13 17 38 29 
Ha augmentat el meu interès per la 
matèria 

8 29 21 21 21 
Facilita el treball en col·laboració 4 21 17 29 29 

Taula 12. Valoració del estudiants de la creació de mapes conceptuals. 
 
Mots encreuats (anglès) 
 Insuficient 

(%) 
Baix 
(%) 

Acceptable 
(%) 

Bo 
(%) 

Excel·lent 
(%) 

M’ha agradat aquesta forma de 
treballar 

0 8 25 38 29 
M’ha facilitat l’aprenentatge 0 13 29 42 17 
He participat més en l’aprenentatge 0 8 25 46 21 
Ha augmentat el meu interès per la 
matèria 

4 17 21 42 17 
Facilita el treball en col·laboració 4 8 13 38 38 

Taula 13. Valoració dels estudiants de l’activitat mots encreuats. 
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Joc carreres per equips 
 Insuficient 

(%) 
Baix 
(%) 

Acceptable 
(%) 

Bo 
(%) 

Excel·lent 
(%) 

M’ha agradat aquesta forma de 
treballar 

0 4 17 54 25 
M’ha facilitat l’aprenentatge 0 8 21 46 25 
He participat més en l’aprenentatge 4 17 17 29 33 
Ha augmentat el meu interès per la 
matèria 

4 17 17 50 13 
Facilita el treball en col·laboració 4 4 17 46 29 

Taula 14. Valoració dels estudiants de l’activitat joc de carreres per equips. 
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Conclusions 
En totes les activitats els estudiants han fet una valoració positiva de l’activitat en els aspectes 
citats. En tots els casos les puntuen coma a bo o excel·lent excepte en el cas del l’activitat mapa 
conceptual, el qual no ha aconseguit augmentar l’interès per la matèria. 
Els alumnes en general veuen l’ús de les noves tecnologies com un canvi positiu en el seu 
aprenentatge i de fet demanen tenir al seu abast més eines d’aquest tipus per poder potenciar el 
seu aprenentatge. Un pas per a la integració de les tecnologies en l’educació és que el 
professorat participi d’eines comunes entre l’alumnat com són, per exemple, les xarxes socials. 
El professorat ha de conèixer aquestes eines i saber fer-les servir. 
Sent testimoni presencial i partícip de l’experiència i vistes les dades de les enquestes com a 
conclusions es pot dir que l’ús de TiC en educació presenta diverses avantatges: 
 

 Augmenta l’atenció i la motivació 
 Facilita la comprensió 
 Facilita l’accés a recursos per a comentar i compartir entre l’alumnat i el professorat 
 Facilita l’ensenyament l’aprenentatge i aconseguir els objectius 
 Augmenta la participació i la implicació de l’alumnat 
 Facilita la gestió de la diversitat. 
 Permet potenciar l’esperit de col·laboració entre els estudiants. 

 
Com a inconvenients destacaria el fet que es requereix invertir més temps en la preparació de la 
docència per tal de buscar els materials més adequats i adaptar-los al contingut. 
Els problemes de connexió a internet són un entrebanc que dificulta la posada en pràctica d’eines 
que poden ser de gran utilitat. De la mateixa manera els problemes de software o avaries dels 
ordinadors poden repercutir en el funcionament de les activitats. 
Per completar l’estudi amb més rigor, caldrien dades que permetessin comparar el resultat de 
les avaluacions d’altres anys amb els d’aquest per tal de saber si l’experiència ha estat útil des 
del punt de vista acadèmic ajudant a aconseguir millors resultats. 
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