Treball de final de màster
Títol: Disseny i avaluació d’activitats que integren eines d’aprenentatge actiu a l’ESO:
Adaptació i experimentació de la metodologia SABER a l’ESO

Cognoms: Giménez Font
Nom:

Patrícia

Titulació: Màster en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat,
Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes
Especialitat: Tecnologia

Directora: Montserrat Pérez Moya

Data de lectura: 30 de juny de 2016

Disseny i avaluació d’eines d’aprenentage actiu a l’ESO

1

ÍNDEX DE CONTINGUTS
1
2

3

4

INTRODUCCIÓ ..................................................................................................... 5
DEFINICIÓ I CONTEXT DEL PROBLEMA ................................................................. 7

2.1 Una nova eina per a l’aprenentatge actiu: la metodologia SABER ............................ 9
2.1.1
El treball de la concentració i l’atenció ................................................................... 9
2.1.2
L’autoconeixement ............................................................................................... 10
2.1.3
Tècniques de planificació per a l’estudi ................................................................ 11
2.1.4
L’ensenyament-aprenentatge basat en el treball autònom tutelat ..................... 12

DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ PROPOSADA .......................................................... 15

3.1 Adaptació de la metodologia SABER a l’ESO ........................................................... 16
3.1.1
Exercicis de concentració i relaxació .................................................................... 16
3.1.2
Autoconeixement ................................................................................................. 18
3.1.3
Planificació ............................................................................................................ 20
3.1.4
Mètode d’ensenyament-aprenentatge ................................................................ 20

RESULTATS ........................................................................................................ 23

4.1 Experiència i resultats a l’Escola 1 (Centre de Pràctiques) ...................................... 23
4.1.1
Desenvolupament de l’activitat ............................................................................ 27
4.1.2
Avaluació dels resultats ........................................................................................ 27
4.2 Experiència i resultats a l’Escola 2 .......................................................................... 29
4.2.1
Desenvolupament de les activitats ....................................................................... 29
4.2.2
Avaluació dels resultats ........................................................................................ 30
4.3 Experiència i resultats a l’Escola 3 .......................................................................... 34
4.3.1
Desenvolupament de l’activitat ............................................................................ 34
4.3.2
Avaluació dels resultats ........................................................................................ 35
4.4 Valoració global de les experiències ....................................................................... 37

5

CONCLUSIONS ................................................................................................... 40

6

BIBLIOGRAFIA ................................................................................................... 41

Disseny i avaluació d’eines d’aprenentage actiu a l’ESO

2

ÍNDEX DE TAULES
Taula 1 Descripció bàsica d'algunes metodologies d'aprenentatge actiu .................................... 7
Taula 2 Activitats per a la planificació de l'estudi ....................................................................... 11
Taula 3 Tipologia d’activitats del full d’activitats ......................................................................... 12
Taula 4 Aplicació dels elements de la metodologia SABER a la universitat i a l'ESO ............... 21
Taula 5 Resum del treball d'adaptació i experimentació dut a terme ......................................... 23
Taula 6 Descripció de la Unitat Didàctica sobre el Moviment Rectilini Uniforme ....................... 25
Taula 7 Metodologia i seqüència didàctica de la UD Moviment Rectilini i Uniforme .................. 26
Taula 8 Rúbrica per avaluar l'activitat a l'aula i la correcció posterior de les activitats .............. 28
Taula 9 Avaluació de l'activitat a l'Escola 1 ................................................................................ 28
Taula 10 Descripció de les activitats realitzades i de l'organització dins l'aula a l'Escola 2 ....... 29
Taula 11 Avaluació global de la classe d'Història de l'Escola 2 ................................................. 31
Taula 12 Avaluació global de la classe de Ciències de la Naturalesa de l'Escola 2 .................. 34
Taula 13 Descripció de les classes realitzades a l'Escola 3. ..................................................... 35
Taula 14 Resultats de l'enquesta ràpida feta als alumnes sobre l'activitat de relaxació i
concentració realitzada a l'Escola 3 .................................................................................... 37
Taula 15 Aspectes positius i a millorar en la metodologia d'ensenyament-aprenentatge de treball
autònom tutelat ................................................................................................................... 38

ÍNDEX D’IMATGES
Imatge 1 Qüestionari passat als alumnes universitaris a l'inici del curs acadèmic (font: Giménez,
X. (2016)). ........................................................................................................................... 11
Imatge 2 Exemple de Full d'Activitat (font: Giménez, X (2016)) ................................................. 12
Imatge 3 Organització d'un curs a partir de la metodologia SABER segons Giménez, X.......... 13
Imatge 4 Resultats aconseguits per Giménez, X. a la matèria Recursos Informàtics de 1r Grau
en Química abans i després (2011) d'utilitzar la metodologia SABER. .............................. 14
Imatge 5 Valoracions del professor fetes pels alumnes ............................................................. 14
Imatge 6 Als pulmons és on es produeix l'intercanvi d'oxigen, molt més elevat amb la respiració
abdominal que amb la toràcica. .......................................................................................... 17
Imatge 7 Exemple de sessions del programa d'educació emocional per a secundària
"DULCINEA" (font: Cejudo, J. (2015))................................................................................. 19
Imatge 8 Distribució dels integrants d'un grup en funció del seu caràcter (font: Doran (2009)). 20
Imatge 9 Exemple de full d'exercicis utilitzat en la tercera sessió de la UD (font: elaboració pròpia)
............................................................................................................................................ 24

Disseny i avaluació d’eines d’aprenentage actiu a l’ESO

3

ÍNDEX D’IL·LUSTRACIONS
Il·lustració 1 Components de la metodologia SABER (font: elaboració pròpia a partir de Giménez,
X (2016) ................................................................................................................................ 9
Il·lustració 2 Procés emprat per valorar la metodologia SABER a l’ESO ................................... 15
Il·lustració
3
Rutina
de
relaxació
per
fer
a
l'inici
de
classe
(font:
http://visuals.autism.net/main.php?g2_itemId=92) .............................................................. 17
Il·lustració 4 Funcionament del quadrat de respiració (square breathing) (font:
http://www.discoversinging.co.uk/2013/07/square-breathing/) ............................................ 18
Il·lustració 5 Posició dels alumnes per fer la respiració (font: elaboració pròpia) ...................... 34
Il·lustració 6 Infografia sobre l'activitat de respiració realitzada a l'Escola 3 (Elaborada per Camina
Campo)................................................................................................................................ 36

ÍNDEX DE GRÀFICS
Gràfic
1 Evolució de l'atenció dels alumnes en classes magistrals (font:
http://es.slideshare.net/RaquelChocarro/tema-1actividades-individuales-7894887) .......... 10
Gràfic 2 Resultats de l'exercici d'atenció (Font: Giménez, X. (2016)) ....................................... 10
Gràfic 3 Resultats del primer exercici de la UD MRU (font: elaboració pròpia) ........................ 27
Gràfic 4 Resultats del control fet després d'utilitzar la metodologia de treball autònom tutelat a
l'Escola 2 ............................................................................................................................. 33

Disseny i avaluació d’eines d’aprenentage actiu a l’ESO

4

1

INTRODUCCIÓ

Un dels aspectes positius a valorar d’aquest màster de formació del professorat de secundària
és la visió global que fa de l’alumne com a subjecte objectiu de l’ensenyament. Amb les diferents
assignatures ens hem aproximat a l’alumne tenint en compte el seu procés vital, tant en el context
de l’escola com de la societat, i ens han proposat diferents eines i metodologies d’ensenyament
per millorar el rendiment acadèmic dels joves que estudien l’ESO. Les pràctiques, a més, resulten
una peça clau per entendre que, malgrat les escoles estan fent esforços, encara queda molta
feina per adaptar les escoles a l’entorn social del S XXI, per convèncer als professors que ja no
podem donar les classes com les vam rebre nosaltres i per seguir pensant noves metodologies
per millorar l’aprenentatge dels nostres alumnes.
La meva formació prèvia, Ciències Ambientals, em va donar la capacitat de la visió global i
integral del nostre entorn vital, i en l’ensenyament penso que també em pot ser útil com un
ecosistema operatiu amb mecanismes adaptatius. El meu interès i motivació és plantejar una
solució holística a l’aprenentatge dels joves durant l’ESO que consideri a l’alumne com a centre
d’interès i en totes les seves dimensions, i que per a cadascuna d’aquestes facetes faci una
proposta de mètode. Un cop integrades totes les necessitats, s’ajuda als nois i noies a millorar el
seu aprenentatge. Sóc conscient que es tracta d’un interès massa ampli potser i òbviament fora
del meu abast en aquests moments, però hi ha professionals que l’estan treballant des de
diversos àmbits, i m’agradaria encaminar-me cap a aquesta línia de treball.
Casualment, un dia sopant amb la família, vaig descobrir que l’oportunitat d’aterrar aquesta idea
podia estar al meu abast. El meu germà, en Xavier Giménez, que és professor a la Facultat de
Química de la Universitat de Barcelona, m’explicava la seva experiència amb un grup de classe
complicat que va tenir fa uns anys. Aquest grup el va portar a provar múltiples activitats perquè
milloressin el seu rendiment. Va observar que un dels seus problemes era que no paraven de
xerrar a classe, i per redreçar la situació adversa del clima a l’aula els va proposar exercicis de
concentració i d’atenció. Va observar també que no sabien organitzar-se en l’estudi: per a unes
assignatures estudiaven molt i per a d’altres molt poc i els resultats eren pèssims en ambdós
casos. El que més el sorprenia és que els alumnes no eren conscients del que estaven fent
malament, i és que analitzant diversos autors (Bedard, 2006), va entendre que no tots estan del
tot preparats per assumir els estudis universitaris per diferents factors. Tot plegat, amb l’ànim de
la millora, el va portar també a canviar les seves classes, que eren principalment magistrals, per
classes basades en l’aprenentatge actiu. Després d’uns anys de comprovar que fent diverses
activitats aconseguia la millora continua de l’aprenentatge dels seus alumnes, es va decidir a
integrar tota l’experiència en una única metodologia que ha anomenat de manera particular com
SABER (Supervisió de l’Autoaprenentatge Bàsic a través d’Exercicis i l’autoReflexió).
La pregunta que li vaig fer després d’aquesta explicació va ser: seria possible fer aquest treball
complementari a l’ESO per aconseguir que els alumnes que arriben a la universitat, ja tinguin
assumides aquestes pràctiques d’aprenentatge? A la universitat no hauria de ser necessari que
els professors s’haguessin de preocupar per aquests temes externs a la seva assignatura, i ja
seria un èxit si tots els professors utilitzessin eines d’aprenentatge actiu com a motivació cap als
alumnes. A l’ESO, on es treballa per competències bàsiques, és on hauríem de ser capaços,
doncs, d’aconseguir que surtin els alumnes amb aquests hàbits i competències ja assolides.
Així, vaig decidir centrar el meu Treball de Final de Màster (TFM) en intentar adaptar i provar,
dins de les capacitats limitades de temps i de logística, si aquesta metodologia universitària es
podria aplicar a l’ESO.
Els objectius d’aquest TFM són:
−

Analitzar les eines i les estratègies existents en la literatura per aconseguir un
aprenentatge actiu.

−

Analitzar altres eines que permetin als alumnes millorar el seu rendiment en els aspectes
generals del treball intel·lectual: motivació prèvia, focalització – concentració a classe,
constància, resiliència, planificació i autoresponsabilització

−

Adaptar la metodologia SABER a l’ESO.
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−

Posar en pràctica aquesta metodologia a diferents grups d’ESO i amb diferents
professors. Provar aquesta metodologia personalment a les pràctiques al centre.

− Avaluar els resultats obtinguts de cada experiència i analitzar avantatges i inconvenients.
Agraïments
Aprofito aquest apartat introductori per agrair al meu germà gran, en Xavier Giménez, que em
permetés utilitzar la seva experiència i el seu treball teòric per realitzar aquest TFM, així com tot
el recolzament que m’ha donat al llarg del seu desenvolupament.
A la meva directora, Montserrat Pérez, per la bona orientació i els bons consells que m’ha anat
donant al llarg de tot el treball. També per saber-se emmotllar a la meva disponibilitat de temps i
fer les inspiradores correccions que m’han permès millorar moltíssim el treball.
Agraeixo molt especialment la col·laboració, el treball d’adaptació, d’implementació i la resposta
que m’han donat les meves estimades amigues: Gemma Gonzálvez i Carmina Campo. La
Gemma em va obrir, a més, les portes del seu centre educatiu on vaig poder fer les observacions
i on també vaig poder observar i entrevistar a la Idoia (moltes gràcies!). La vostra col·laboració
ha estat clau per experimentar la metodologia i obtenir-ne una valoració. Sense vosaltres no
hagués pogut realitzar aquesta experiència. Mil gràcies noies, us en dec una de grossa!
Pep, gràcies de tot cor per les revisions que has fet del treball i per “estar a casa” mentre jo no hi
era. I al Jofre i al Biel, que en el fons sou la meva font d’inspiració i els que m’heu motivat a voler
saber d’educació. I sobretot, per la paciència que heu tingut tots tres d’aguantar les meves
absències i nervis. Us estimo molt!!.
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2

DEFINICIÓ I CONTEXT DEL PROBLEMA

L’informe sobre el fracàs escolar a Catalunya (Cristina Boada, et al, 2011) constata que a
Catalunya no s’han assolit els objectius d’educació́ , formació i excel·lència del sistema educatiu
que el Consell de la Unió Europea de Lisboa 2000 i l’Estratègia europea per a l’ocupació havien
previst per a l’any 2010, i que tenien relació amb el rendiment escolar. L’informe aborda les
diverses causes del fracàs escolar, i entre elles, “es constata un ampli consens al voltant de la
idea segons la qual la pràctica docent és un factor important en la determinació de les situacions
de risc de fracàs escolar” indicant que, “a mesura que la funció docent s’aproxima al model
d’«acció educativa», disminueix el risc de fracàs escolar de l’alumnat mentre que, quan
s’aproxima al model d’«acció instructiva», aquest augmenta”. Hi ha l’opinió generalitzada de “que
la metodologia d’ensenyament que s’utilitza habitualment no és l’adequada, segueix essent la
tradicional, l’eficàcia no està prou contrastada, i no està enfocada a la millora dels resultats”.
Una de les conclusions de l’informe és que el professorat ha de procurar que tothom assoleixi
els objectius i la titulació́ de graduat en l’ensenyament obligatori, la qual cosa implica que la
pràctica docent ha d’adaptar-se i ajustar-se a les distintes capacitats i interessos de l’alumnat.
Catalunya no és l’únic país que està afrontant aquest repte i són molts els acadèmics que han
estat analitzant diferents opcions en la forma d’ensenyar. L’any 1991, Bonwell va definir
l’aprenentatge actiu com un mètode d’ensenyament en el qual els estudiants estan activament
involucrats en el seu procés d’aprenentatge. Aquest procés se centra en l’alumne i es promou la
seva participació i reflexió mitjançant activitats que propicien el diàleg, la col·laboració, el
desenvolupament i la construcció de coneixements, així com habilitats i actituds. Les activitats
d’aprenentatge actiu es caracteritzen per ser motivadores, orientades a aprofundir en el
coneixement, i a que l’alumne desenvolupi les habilitats de recerca, anàlisi i síntesi de la
informació. A la Taula 1 es descriuen algunes de les metodologies d’aprenentatge actiu que
s’utilitzen en diferents centres.
Taula 1 Descripció bàsica d'algunes metodologies d'aprenentatge actiu
Metodologia
d’aprenentatge actiu

Breu descripció

Aprenentatge per
indagació

A partir de l’aplicació del mètode científic, l'estudiant ha de trobar solucions
a una situació problema a partir d'un procés de recerca. Aquesta
metodologia se centra en l'afrontament de problemes i en el treball
cooperatiu per part de l'estudiant.
Hi ha diverses formes de treballar sota aquesta metodologia: la indagació
pot ser dirigida pels estudiants, pel professor, o bé per ambdós. En qualsevol
d'elles s'ha de tenir clar que l'aprenentatge requereix de temps per a
l'assimilació, i per tant, és fonamental crear espais de reflexió.
Per tal de desenvolupar l'aprenentatge per indagació es formularà, en primer
lloc, la problemàtica, i a partir d'aquí, l'alumnat haurà de proposar hipòtesis
que hauran de validar o refutar mitjançant l’observació, examinant llibres,
buscant evidències empíriques, interpretant dades, i llavors, proposar
respostes i prediccions, exposant-les de forma argumentada.

Aprenentatge
cooperatiu

Coneguda com a trencaclosques o jigsaw, promou l’aprenentatge i la
motivació dels estudiants possibilitant que comparteixin, en grup, gran
quantitat d’informació.
Els estudiants són dividits en petits grups, de cinc o sis integrants. Cada
grup aprèn sobre un aspecte o contingut i ha de convertir-se en un
especialista en el tema. En aquest grup d’experts, els estudiants han
d’investigar conjuntament per crear un document col·lectiu. A més, cada
estudiant és responsable d’ensenyar a uns altres el contingut investigat.
Dels grups originals es creen nous grups a partir d’experts dels grups
inicials. La tasca de cada expert és ensenyar als altres membres del seu
grup el contingut estudiat. Una vegada que tots els experts han presentat
els continguts, aquests han de demostrar l’après mitjançant la realització
d’un assaig, examen o presentació.
Així, com en un trencaclosques, cada peça (cada estudiant) és essencial per
assolir l’objectiu final: la realització d’un producte. D’aquesta manera, la
tècnica requereix de la interdependència positiva dels membres del grup:
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Metodologia
d’aprenentatge actiu

Breu descripció
cap membre del grup pot aconseguir l’objectiu final sense que els altres
membres del grup també l’assoleixin.
D’aquesta manera es reforça el treball cooperatiu i la corresponsabilitat de
tots els membres per a l’assoliment de l’objectiu final.

Aprenentatge basat en
problemes/projectes

L’esquema bàsic de treball consisteix en la definició del problema o situació
per part del docent a partir del qual es demana als estudiants que, en grups
de treball, abordin les diferents fases que implica el procés de resolució del
problema o situació.
Per solucionar el problema correctament, han de buscar, entendre i integrar
els conceptes bàsics de l’assignatura.
Una variant de la metodologia és l’aprenentatge basat en projectes. En
aquest cas, en comptes de plantejar un problema, els alumnes han de
desenvolupar, en grup, un projecte seguint un conjunt de passes i una
seqüència lògica d’acció facilitada pel propi docent responsable i/o
dissenyada per ambdós agents (professor i estudiant) de forma conjunta per
potenciar, així, un major sentiment de pertinença i incumbència.
El contingut es facilita a mesura que avança el projecte.

Flipped Classroom o
Classe invertida

És un sistema segons el qual els estudiants aprenen nous continguts amb
la visualització de vídeos de contingut educatiu, normalment a casa, per
després realitzar els deures, activitats, problemes o exercicis que s'hi puguin
vincular a l'aula i amb el suport personalitzat del professor
(http://www.theflippedclassroom.es/what-is-innovacion-educativa/).
És una tècnica cooperativa d'aprenentatge que consisteix en la formació de
petits grups de discussió amb l'objectiu de desenvolupar una tasca
específica (generació d'idees, resolució de problemes, etc.) o facilitar que
un grup de persones consensuïn les seves idees sobre un tema, en un
període de temps específic. Així, els buzz groups permeten cobrir la
discussió sobre diferents aspectes referits a una mateixa temàtica d'estudi,
maximitzant les possibilitats de participació dels integrants del grup.
Els grups grans es divideixen en grups més petits, d'entre tres i sis persones,
després de la realització de la presentació inicial de la tasca a desenvolupar.
Cada grup nomena a un portaveu per a què informi a la resta dels grups
sobre els resultats de la discussió del seu grup.

Buzz Groups

Contracte aprenentatge

El contracte d’aprenentatge o learning contract es defineix com un acord
establert entre el professor i l’estudiant per a la consecució d’uns
aprenentatges a través d’una proposta de treball autònom, amb una
supervisió per part del professor i durant un període determinat (Miguel Díaz,
2006)
Jocs de rol
Consisteix a simular una situació que representa la vida real. Els alumnes
poden aprendre conceptes difícils mitjançant la simulació d’un escenari on
han d’aplicar aquests conceptes.
El supervisor proporciona la informació que necessita cada estudiant sobre
els diferents personatges que actuen en la representació. Durant el joc de
rol els alumnes interactuen entre sí, assumint el paper i les perspectives dels
personatges per comprendre les seves motivacions, interessos i
responsabilitats.
Font: elaboració pròpia a partir de http://www.usquidesup.upf.edu/estrategies-metodologiques i altres fonts
bibliogràfiques (vegeu BIBLIOGRAFIA)

En S. Freeman, l’any 2014 va publicar un article en el qual analitzava 225 estudis que ofereixen
dades sobre els resultats d’aplicar aquestes metodologies d’aprenentatge actiu comparades amb
mètodes tradicionals en les matèries de ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques (STEM).
L’estudi conclou que les qualificacions dels alumnes dels cursos basats en metodologies
d’aprenentatge actiu són un 7% superiors que les qualificacions dels cursos amb classes
magistrals. A més, el número d’aprovats amb aprenentatge actiu és un 50% superior als aprovats
mitjançant classes magistrals.
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2.1

Una nova eina per a l’aprenentatge actiu: la metodologia SABER

El Dr. Xavier Giménez, professor titular de la Facultat de Química de la Universitat de Barcelona
ha publicat recentment al seu blog la seva experiència docent amb la metodologia que ha
anomenat SABER (Supervisió de l’Autoaprenentatge Bàsic a través d’Exercicis i l’autoReflexió).
La metodologia compren un mètode d’ensenyament-aprenentatge semblant a les classes
invertides combinada amb eines per reforçar i millorar el procés d’aprenentatge dels alumnes. La
seva experiència s’ha dut a terme en l’àmbit universitari (El País, 2015), i ha obtingut resultats
molt positius que fan pensar que pot ser una metodologia a experimentar amb els alumnes de
l’ESO.
Exercicis de
concentració i
atenció

Autoconeixement

Planificació

Ensenyament
basat en el treball
autònom tutelat

La metodologia SABER (Il·lustració 1) consisteix
en què els alumnes duguin a terme un treball
autònom tutelat pel professor. La tutela consisteix
en resoldre els dubtes que els alumnes vagin
tenint durant la classe orientant-los perquè ells
mateixos puguin resoldre’ls, de manera que se’ls
fa veure quin és el concepte que no entenen,
perquè sàpiguen que és el que han de buscar per
poder seguir avançant. En paral·lel es treballa
amb els alumnes l’autoconeixement sobre el seu
propi procés d’aprenentatge amb diferents
estratègies que es basen en l’atenció–
concentració a classe, l’autoconeixement per
aconseguir constància i resiliència, la planificació i
l’autoresponsabilització.
A continuació es
cadascun
dels
metodologia.

descriuen concretament
components
d’aquesta

2.1.1 El treball de la concentració i
l’atenció

Il·lustració 1 Components de la
metodologia SABER (font: elaboració
Segons De Pagès (2001) l’atenció té un caràcter
pròpia a partir de Giménez, X (2016)
primordial en l’adquisició de tota la informació que
arriba al nostre cervell. Per aquesta raó, quan és incompleta o inconstant, provoca buits
informatius que repercuteixen en la tasca intel·lectual. Les característiques principals d’aquest
estat són:
−

No s’aprenen bé els conceptes

−

S’obliden dels conceptes perquè en no estar atents no els han relacionat
significativament

−

El temps dedicat a l’estudi o a la informació s’allarga provocant cansament o fatiga

−

Crea confusió en la tasca que s’està realitzant, en parar atenció a altres estímuls
diferents a la feina que s’està fent

La concentració és una competència prèvia fonamental per tal que l’aprenentatge sigui eficaç.
Representa la capacitat de la ment de centrar-se en el que està fent, sense distreure’s en altres
coses, idees, records, fantasies i expectatives. La concentració́ assegura que la ment sigui
conscient al 100%.
L’atenció́ i la motivació es consideren els dos activadors principals dels processos
d’ensenyament i aprenentatge. Sense un determinat nivell d’atenció́ necessari en l’adquisició
dels continguts l’alumne no aprèn, es distreu i s’avorreix.
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Quan els alumnes estan a l’escola s’incorporen a una rutina d’activitats, moltes no escollides
voluntàriament, i que sobretot no els desperten un interès immediat. És aleshores quan apareix
l’avorriment i la ment decideix anar a buscar coses més interessants en les que ocupar-se, ja
sigui en el món exterior o a l’interior, a
través de fantasies i de somnis.
La Gràfic 1 mostra que en una classe
magistral el nivell d’atenció de l’alumne
no supera els 15 minuts si el professor no
fa alguna cosa per mantenir l’atenció.
Giménez, X. (2016) i De Pagès (2001)
sostenen que amb un entrenament
adequat es pot aconseguir un alt nivell de
concentració al llarg de tota la classe.
Aquest entrenament consisteix a utilitzar
tècniques de concentració i relaxació a
l’inici de cada classe.
Gràfic 1 Evolució de l'atenció dels alumnes en
Tant és així, que Giménez, X. va fer un
classes
magistrals
(font:
test als seus alumnes universitaris als
http://es.slideshare.net/RaquelChocarro/temaquals, sense un avís previ, els va fer llegir
1actividades-individuales-7894887)
un dels seus articles divulgatius i a
continuació els va fer respondre un qüestionari de 10 preguntes sobre el contingut. Després els
va explicar que l’objectiu de la prova era millorar l’atenció. Així, després de dir això els va fer un
exercici curt de relaxació i concentració de
respiració abdominal. Posteriorment els
va donar un nou text per llegir i el
qüestionari associat. Al Gràfic 2 es mostra
els resultats d’una d’aquestes proves
realitzades als alumnes del Grau de
Química. Es pot observar com els
resultats obtinguts són molt més positius,
en quant a la relació d’aprovats, després
de l’exercici de relaxació i concentració.
També s’observa com tots els resultats
han estat desplaçats cap a les notes més
altes.
Gràfic 2 Resultats de l'exercici d'atenció (Font:
Giménez, X. (2016))

2.1.2 L’autoconeixement
Ayan, S. (2014) estableix que “les conviccions sobre les pròpies capacitats mentals
(metacognicions) influeixen en la manera en què ens autoavaluem i jutgem el nostre rendiment,
però també poden impedir que aprenguem amb èxit”. Per això és imprescindible ajudar als
nostres alumnes a que es coneguin a ells mateixos i a saber quins obstacles propis es posen
que poden influir en el seu propi procés d’aprenentatge.
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Giménez,X. proposa als seus alumnes
universitaris unes qüestions introductòries a l’inici
del curs que els permetin prendre consciència de
la seva situació personal, i així, determinar el punt
de partida per poder millorar.
Aquest treball en l’autoconeixement entra de
forma evident en el món de les emocions i de
l’educació emocional, definida per Rafael
Bisquerra al seu blog (2016) com “un procés
educatiu, continu i permanent, que pretén
potenciar el desenvolupament emocional com a
Imatge 1 Qüestionari passat als alumnes complement indispensable del desenvolupament
universitaris a l'inici del curs acadèmic cognitiu, constituint ambdós els elements
essencials
del
desenvolupament
de
la
(font: Giménez, X. (2016)).
personalitat integral.”

2.1.3 Tècniques de planificació per a l’estudi
En Giménez, X. s’ha adonat que el volum de treball dels alumnes universitaris és tant elevat que
cal planificar correctament les tasques o no s’arriben a aconseguir els objectius de cada matèria.
Per això proposa també una tècnica per a la planificació de l’estudi.
A Taula 2 es recullen dos exemples d’activitats que utilitza el professor per mostrar com els
alumnes han de planificar l’estudi. L’objectiu és crear una obligació constant en l’alumne, que
tingui un compromís personal de treball, d’una forma planificada que li permeti estudiar totes les
assignatures. Els calendaris són una guia, que requerirà variacions respecte les estimacions
inicials. Però, tal com sosté l’autor, sempre és millor treballar el 80% d’allò que s’ha planificat que
no tenir cap pla i treballar de forma desorganitzada.
Aquests calendaris són de tot el curs, no d’una assignatura en concret. Aquest treball X. Giménez
el proposa coordinar des del coordinador dels estudis. A la ESO ho tenim més senzill, ja que la
figura del tutor podria exercir aquesta coordinació.

Taula 2 Activitats per a la planificació de l'estudi

Font: Giménez, X. (2016)
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2.1.4 L’ensenyament-aprenentatge basat en el treball autònom tutelat
Es basa en una adaptació de la metodologia de la classe invertida, en la qual els alumnes
treballen a l’aula els continguts teòrics de la matèria a partir d’uns fulls d’activitat que el professor
ha preparat i seleccionat. El professor resol els dubtes que els alumnes van tenint en el mateix
moment que apareixen i els va orientant en el seu procés d’aprenentatge. D’aquesta manera
s’evita que l’alumne es quedi encallat a la primera dificultat (punt feble de les classes invertides
quan es treballa des de casa). Un cop s’ha fet aquest treball tutelat, l’alumne pot acabar el full
d’activitat a casa.
Els fulls d’activitat es dissenyen tenint en compte el procés d’aprenentatge: la reflexió inicial,
l’adquisició de la informació, la resolució de qüestions, exercicis i el reforç. A la Taula 3 es pot
observar la tipologia d’activitats que ha de contenir aquest full. A la Imatge 2 es pot veure un
exemple de full d’activitats.
Taula 3 Tipologia d’activitats del full d’activitats
Tipologia d’activitats

Descripció

Motivadora

El full d'activitat ha d'incloure una reflexió que doni l'abast pràctic del contingut
teòric del tema a treballar perquè l'alumne entengui l'objectiu que es pretén
aconseguir i cap a on ha de focalitzar la seva atenció.

Resum de la lectura

El professor selecciona una lectura, la comprensió de la qual resulta cabdal
per entendre els conceptes que s'estan treballant. L'alumne ha de llegir i
respondre una qüestió relacionada amb la comprensió lectora.

Conceptual

Són aquelles preguntes directes que deriven de la lectura i que permet
detectar si s’ha entès el concepte.

Aplicació

Inclou els exercicis per aplicar els conceptes treballats. Es va augmentant la
dificultat perquè l’alumne valori el nivell de comprensió i el seu grau de
progrés

Font: elaboració pròpia a partir de Giménez, X (2016)

Imatge 2 Exemple de Full d'Activitat (font: Giménez, X (2016))
El treball principal de lectura, comprensió i resposta del full d’activitats es fa a classe en grups
lliures que els alumnes escullen. D’aquesta forma els alumnes col·laboren, s’expliquen i
reflexionen entre ells sobre els continguts i després responen el full d’activitats individualment. Si
a la classe no s’acaba el full d’activitats, es pot acabar a casa i s’acorda amb el professor la data
Disseny i avaluació d’eines d’aprenentage actiu a l’ESO
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del lliurament a l’aula virtual. Aquesta forma de treballar afavoreix l’aprenentatge entre iguals
(peer learning) subratllat per Vigotski (1978).
L’aspecte clau d’aquesta metodologia és el rol que pren el professor durant la classe, ja que
fonamentalment ha de resoldre els dubtes que vagin tenint els alumnes, ja que tal com reflecteix
l’autor “només els dubtes genuïns de l’alumne provoquen l’aprenentatge real a través de les
seves respostes”. Per aquest motiu, també és clau saber com s’han de respondre aquests
dubtes. Giménez, X. estableix que per poder donar respostes a tots els grups d’alumnes, cal
donar respostes curtes que orientin el seu procés de recerca. La pregunta de l’alumne doncs,
s’ha de respondre redireccionant-lo cap a:
−

quina part del text de teoria s’ha de tornar a llegir,

−

quina és la paraula clau que ha d’analitzar de nou,

−

quin concepte és el que li falta per resoldre el problema,

−

quina propietat física és la rellevant,

−

etc.

Tan sols quan apareguin dubtes compartits amb tots els grups es passa a fer una explicació
magistral.

Organització del curs
El curs es pot organitzar utilitzant íntegrament aquesta metodologia tal com exposa l’autor a la
Imatge 3.
En el qual, els diferents requadres es
refereixen a blocs d’activitat, no a activitats
individuals. Així, el Bloc I de fulls d’activitat
inclou, en realitat, uns deu fulls diferents. Els
blocs “qüestionaris” es refereixen a
preguntes on-line que els alumnes han de
respondre cada cert temps.
Els blocs d’explicació poden referir-se a una
o varies classes d’explicació, de temes
seleccionats, sempre amb posterioritat als
fulls
d’activitat:
les
explicacions
conceptualment
profundes,
ben
organitzades, que proporcionen una visió
Imatge 3 Organització d'un curs a partir de la global, s’assimilen millor quan s’ha treballat
amb intensitat un determinat tema.
metodologia SABER segons Giménez, X.
El Bloc de “revisió de curs” consisteix a
impartir de nou l’assignatura de forma abreujada en unes dues setmanes, des de l’inici, en un
format essencialment magistral. L’objectiu és reforçar els aspectes més rellevants, com a primer
pas de l’estudi final de la matèria, a mode d’entrenament d’allò que els alumnes hauran de dur a
terme de forma autònoma.

Resultats obtinguts
L’autor ha aplicat la metodologia en un total de 12 quadrimestres i ha pogut avaluar el seu
funcionament. A la Imatge 4, amb la línia vermella, es mostren els resultats aconseguits en
l’assignatura de recursos informàtics des de l’any 2008 fins al 2014. L’any 2011, marcat amb la
línia negra, representa la introducció de la metodologia SABER. La línia grisa representa la
mitjana genèrica d’aprovats amb classes magistrals i exercicis. Els resultats, a partir del 2011,
creixen exponencialment, millorant substancialment les tendències dels anys anteriors.
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Imatge 4 Resultats aconseguits per Giménez, X. a la matèria Recursos Informàtics de 1r
Grau en Química abans i després (2011) d'utilitzar la metodologia SABER.
Cal tenir en compte, a més, que és una metodologia molt acceptada pels alumnes, ja que les
valoracions, observades a través de la valoració del professor, han augmentat també
considerablement. En la Imatge 5 es poden observar els diferents ítems amb els quals es valoren
els professors: en marró s’observen les mitjanes dels professors amb notes per sobre de 5, en
verd la mitjana dels professors amb notes per sota de 5 i la línia blava indica la mitjana del
professor, amb la qual s’observa que està per sobre de la mitjana del grau en tots els aspectes
(quadrats buits).

Imatge 5 Valoracions del professor fetes pels alumnes
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3

DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ PROPOSADA

La metodologia SABER, per tot l’exposat anteriorment, consisteix en una eina d’aprenentatge
actiu innovadora que aborda integralment els aspectes més rellevants que afecten en el procés
d’aprenentatge dels alumnes i que aglutina algunes tècniques que s’han demostrat efectives
també aplicades de forma aïllada en altres entorns (De Pagès, 2001). Tot fa pensar que si a la
universitat ha funcionat, també podria ser útil a l’ESO. Tot i així, cal entendre que els alumnes
universitaris estan en una etapa madurativa diferent que els alumnes de l’ESO, els quals estan
en plena adolescència i formació del seu caràcter (Marina, JA. 2011). És necessari, doncs, fer
una adaptació de la metodologia a l’ESO.
En aquest sentit, i donat el temps que es disposa per elaborar el present Treball Final de Màster
(TFM), s’ha proposat una adaptació dels elements que conformen la metodologia SABER i una
experimentació breu que permeti apuntar si pot ser una metodologia per aplicar a l’ESO i que,
per tant, requerirà d’una anàlisi experimental molt més profunda.
El treball s’ha planificat tal com mostra la Il·lustració 2. En primer lloc es fa una anàlisi i adaptació
dels diferents aspectes de la metodologia SABER, i posteriorment, es fa una experimentació amb
diferents professionals i en diferents centres. L’objectiu és avaluar si allò dissenyat funciona i
també millorar l’adaptació per si es vol implementar en una altra ocasió. Insisteixo en què el que
es pretén és tan sols poder avaluar si és una eina que podria funcionar a l’ESO, i que per tant,
queda per un altre estudi la valoració empírica seguint el mètode científic i representatiu.
Cal dir que, donades les característiques del temps disponible personalment i de la dedicació de
crèdits del TFM, tan sols s’han pogut experimentar dos dels components de la metodologia
SABER. Són la part del mètode d’ensenyament-aprenentatge (la variant de la classe invertida) i
el treball de l’atenció-concentració. Totes dues depenen del professor i del seu coneixement
sobre la classe. En canvi, per poder treballar la planificació i les tècniques d’estudi i
l’autoconeixement, cal ser tutor del grup o psicopedagog per poder dedicar les hores que
requereixen. Tot i així, en l’apartat d’adaptació es mostren algunes idees per a l’aplicació.

Identificació
dels aspectes
claus
Proposta de
canvis a
incorporar
Valoració de
l'adaptació a
l'ESO

Anàlisi de la
metodologia SABER

Disseny i
impartició
d'una unitat
didàctica de
tecnologia

Anàlisi dels
aspectes
positius i dels
que necessiten
adaptar-se

Formació a
professorat
per adaptar i
impartir
classes a altres
grups i altres
matèries

Experimentació

Avaluacio metodologia

Il·lustració 2 Procés emprat per valorar la metodologia SABER a l’ESO
El procés seguit ha estat el següent:
1. Revisió bibliogràfica dels diversos mètodes d’aprenentatge actiu aplicats a l’ESO i anàlisi
en profunditat de la metodologia SABER.
2. Identificació dels aspectes clau i proposta d’adaptació a l’ESO.
3. Disseny i impartició d’una Unitat Didàctica en l’assignatura de Tecnologia per als
alumnes de 3r d’ESO al centre on s’han realitzat les pràctiques.
4. Formació a dues professores de dos centres educatius diferents per a què puguin
experimentar la metodologia. Per això es van realitzar diferents sessions de treball:
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a. A la primera sessió es va explicar la metodologia a les dues professores i es van
resoldre els dubtes que sorgien conjuntament amb el Dr. X. Giménez.
Es va concretar com es duria a terme l’experiència en el seu centre:
i. Classe de Naturals a 1r d’ESO
ii. Classe de Matemàtiques de 3r d’ESO
b. Es va acordar amb les direccions dels centres que es faria aquesta experiència
i es va concretar implementar aquesta metodologia també en altres
assignatures:
i. Classe d’Història a 2n d’ESO impartida per una altra professora del
centre.
ii. Classe d’Història de l’Art de 4rt d’ESO impartida per la mateixa
professora que també fa les matemàtiques de 3r d’ESO.
5. Observació de les classes en un dels centres educatius, gràcies a la bona predisposició
de la direcció. S’ha pogut assistir i observar in situ el funcionament de les classes de
Naturals de 1r d’ESO i a la d’Història de 2n d’ESO.
6. Entrevistes amb les professores per valorar el funcionament de la metodologia i per
intercanviar les experiències recollint els pros i contres.
7. Finalment s’ha fet un recull dels avantatges i inconvenients d’aquesta metodologia.

3.1

Adaptació de la metodologia SABER a l’ESO

A continuació es presenta el treball d’adaptació de la metodologia SABER a l’ESO per a cada
component.

3.1.1 Exercicis de concentració i relaxació
La metodologia SABER aplica a la Universitat la respiració abdominal. És relativament senzill
que els alumnes universitaris, més madurs emocionalment, respectin el procés i no es distreguin
a l’hora de fer l’exercici. A l’ESO però, per tenir èxit en la realització de l’exercici, cal escollir molt
bé quan començar a fer l’activitat i és necessari que es faci de forma progressiva. La respiració
abdominal és una tècnica senzilla però requereix pràctica i concentració. També requereix ser
practicada amb un període llarg de temps perquè s’automatitzi i amb dos minuts sigui efectiva.
Per tot això és necessari que el professor conegui molt bé als seus alumnes i que sàpiga escollir
el moment idoni per a iniciar l’activitat.
Segurament, per ensenyar la tècnica, serà necessari utilitzar alguna sessió de tutoria, o dedicar
part d’una classe de l’assignatura (per exemple Ciències de la Naturalesa, quan es treballa el
cos humà). Pot ser interessant explicar a l’alumne perquè respirant per la planxa ens relaxem i
quan ho fem amb el tòrax sentim estrès. I què li passa al cos quan es relaxa i quan sent estrès,
per ajudar-los a identificar els símptomes quan els estiguin experimentant. Aquesta explicació es
pot complementar explicant que quan s’està relaxat l’atenció i la concentració augmenten i per
tant milloren l’aprenentatge.
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La respiració abdominal relaxa
El nostre cos està preparat per sobreviure a la natura i per
això té un sistema nerviós autònom. Davant d’una situació
d’estrès (un ós ens vol menjar) s’activa el Sistema Nerviós
Simpàtic que activa el cos per fugir corrents: s’utilitza la
respiració toràcica, augmenta la pressió arterial i es
dilaten les pupil·les.
Quan la situació d’estrès ja ha passat, s’activa el Sistema
Nerviós Parasimpàtic que controla la resposta cap a la
relaxació: la respiració es torna abdominal, disminueix el
ritme cardíac i es redueix la pressió arterial.
El cicle però, també pot ser a la inversa, i amb un tipus de
respiració o una altra podem activar una resposta cap a
l’estrès o una resposta cap a la relaxació. Amb la
respiració abdominal, l’intercanvi d’oxigen cap a la sang
és més complert, les cèl·lules tenen més oxigen per fer el
seu procés metabòlic i es generen endorfines que
desencadenen
l’activació
del
Sistema
Nerviós
Parasimpatic que porta el cos cap a la relaxació (De
Pagès (2001), Kajander (1998)).

Imatge 6 Als pulmons és on es
produeix l'intercanvi d'oxigen,
molt més elevat amb la respiració
abdominal que amb la toràcica.
http://www.breathingcoachtucson.c
om/the-benefits-of-abdominalbreathing.html

Exercicis de respiració i concentració
Existeixen múltiples exercicis utilitzats per aconseguir la relaxació i la concentració.
Un primer exercici per preparar l’alumne per a la respiració abdominal és fer tensar i destensar
els músculs dels cos seguint la rutina de la Il·lustració 3.

Il·lustració 3 Rutina de relaxació per fer a l'inici de classe (font:
http://visuals.autism.net/main.php?g2_itemId=92)
A continuació es recomana utilitzar la tècnica de la respiració abdominal o l’”square breathing”
(quadrat de la respiració).
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Aquest exercici requereix que els alumnes
estiguin correctament asseguts a la cadira:
− esquena recta,
− braços relaxats,
− mans en contacte
− cames sense creuar.
Un cop estan preparats se’ls demana que es
posin una mà a la panxa i una altra al pit i que
imaginin que tenen un globus a la planxa del seu
color preferit. Aquest globus l’han d’inflar amb la
seva respiració i han de notar que la mà de la
panxa s’infla i es desinfla quan deixen l’aire.
Un cop aconseguit això es demana als alumnes
que visualitzin un quadrat que té 4 segons de
costat. Situats al costat inferior esquerre han de
resseguir els costats del quadrat seguint les
següents indicacions: agafar aire i contant fins a
quatre pujar pel costat esquerre del quadrat,
aguantar la respiració quatre segons, treure l’aire dibuixant el costat dret del quadrat contant fins
a 4 i finalment tornar a l’origen aguantant sense aire quatre segons més.

Il·lustració 4 Funcionament del quadrat
de respiració (square breathing) (font:
http://www.discoversinging.co.uk/2013/0
7/square-breathing/)

Durant tot aquest procés es demana als alumnes que es fixin com respiren i com es va inflant i
desinflant la panxa. Se’ls demana també, que si els venen altres pensaments, que els deixin
passar i que tornin a concentrar-se en la seva respiració.
Aquest exercici es realitzaria durant 2 minuts a l’entrar a classe (al matí, tornant del pati i si tornen
a la tarda a l’escola, doncs quan tornen de dinar).

Treball complementari per mantenir l’atenció a l’aula
El principal focus de desconcentració a l’aula és quan els alumnes xerren. Perd l’atenció el
professor i els alumnes. Els exercicis de respiració abdominal són una bona eina per mantenir el
clima a l’aula més relaxat i en silenci. Es pot demanar la col·laboració dels alumnes, per
aconseguir mantenir el silenci a l’aula, demanant-los a ells mateixos que l’exigeixin quan es perd.
El professor quan demana silenci, també pot utilitzar la reflexió del perquè cal fer silenci. Entrant
també a valorar els motius del perquè s’ha perdut. Sé que el silenci a les aules sembla una batalla
perduda, però no per això hem de deixar d’insistir a mantenir-lo. Amb paciència i entrenament,
estic convençuda que poc a poc es podrà recuperar.

3.1.2 Autoconeixement
L’aspecte de promoure l’autoconeixement dels alumnes a l’ESO és més complex que el plantejat
per Giménez, X. amb els seus alumnes universitaris, ja que el moment evolutiu dels alumnes de
l’ESO és molt més complex. Pérez, N. i Pellicer, I. (2009) indiquen que en “l’etapa adolescent, la
necessitat de l’educació emocional és encara més ineludible, ja que es tracta d’una etapa clau
per al creixement emocional en el qual els joves experimenten grans canvis físics i biològics i
això els genera una ambivalència emocional”.
Aquestes dues investigadores van dur a terme un estudi al curs 2008-2009 amb una mostra de
1105 estudiants d’ESO, als quals se’ls va passar un Qüestionari de Desenvolupament Emocional
per a Secundària. La nota mitjana obtinguda en el qüestionari sobre la competència emocional
fou de 6,08 sobre 10. Les conclusions de l’estudi apunten que seria necessari dur a terme un
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programa d’educació emocional a les escoles, tal com apunten també molts altres autors experts
en la matèria (Bisquerra, 2003; De Andrés, 2005).
La tesi doctoral de Cejudo, J (2015) dissenya, desenvolupa i avalua el programa “Dulcinea”
d’educació emocional en un centre d’educació secundària des de la integració de models
d’intel·ligència emocional. El programa té tres objectius:
−

Afavorir el desenvolupament emocional de l’alumnat

−

Promoure l’adaptació social de l’alumnat

−

Millorar l’adaptació escolar de l’alumnat

Està dirigit a alumnat entre 12 i 18 anys. Inclou 17 sessions planificades (vegeu Imatge 7) per a
que siguin desenvolupades pels professors-tutors dels grups dins de l’hora dedicada a tutoria.
Les activitats proposades, 70 en total, intenten propiciar l’autoreflexió personal, el coneixement i
la comprensió emocional pròpia i dels altres, l’empatia amb les emocions dels altres i la regulació
de les emocions, tant amb els processos intrapersonals com en les relacions interpersonals. En
el seu conjunt, les activitats de conté el programa estimulen la comunicació interpersonal, la
autoestima, el autoconeixement, la confiança i la cohesió del grup-classe.
Cada sessió inclou la fitxa tècnica, així com els materials que es requereixen, el temps estimat
de durada i la forma de distribució grupal per a la seva implementació.

Imatge 7 Exemple de sessions del programa d'educació emocional per a secundària
"DULCINEA" (font: Cejudo, J. (2015))
A part d’aquest programa exhaustiu sobre educació emocional, he considerat interessant reforçar
també l’autoconeixement dels alumnes en diferents contextos, com per exemple en els treballs
en grup. De la meva estada al centre de pràctiques, vaig poder constatar que els alumnes estan
acostumats a treballar en grup, però no saben aprofitar tots els avantatges que el treball en grup
implica. Saben distribuir molt bé la feina, però no saben interaccionar entre ells per generar nou
coneixement. Conèixer el paper que poden tenir en un treball en grup, que pot ser diferent en
funció del que hagin de treballar, els serà molt més útil per a la seva vida laboral que alguns
altres continguts.
Existeixen algunes activitats que combinen l’autoconeixement en relació als grups. És interessant
l’exemple de Doran, M (2009) que estableix un joc per a grups que fàcilment es pot fer amb els
alumnes de l’ESO. En aquesta activitat, els alumnes s’han de situar en un dels quadrants de la
Imatge 8 en el qual se sentin identificats segons una descripció que es fa de les característiques
de cada extrem. Així, es descriuen com són les persones “vent” (persones que saben molt bé
què pensen i tothom ho sap i n’és conscient) o “aigua” (persones molt flexibles, sobre les quals
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difícilment saps què pensen si no els preguntes directament), i les persones que són “fredes com
un cogombre” o de “sang calenta com un Tamal”. En funció d’aquesta descripció, els alumnes se
situen en un quadrant. Cada quadrant implica un tipus de persona amb unes característiques
particulars necessàries, totes elles, en un grup que vulgui treure el màxim rendiment d’una tasca
concreta. Amb aquesta senzilla activitat, els alumnes han de reflexionar sobre ells mateixos i
observen que tot són fortaleses, i que poden aportar, amb la seva visió i el seu caràcter, elements
fonamentals per millorar el treball en grup que tinguin assignat.

Imatge 8 Distribució dels integrants d'un grup en funció del seu caràcter (font: Doran
(2009))

3.1.3 Planificació
La planificació és sens dubte un dels elements treballats a la ESO des de fa molts anys. L’agenda
és una eina utilitzada ja des de Primària per fer que els alumnes prenguin consciència de les
tasques que tenen pendents i de planificar-se en l’estudi. Tot i així, és un hàbit força complex
d’adquirir i que cal reforçar a cada etapa escolar. La proposta que fa Giménez, X. amb els seus
alumnes és perfectament vàlida per a l’ESO, si la duu a terme el tutor de l’aula.
Fent recerca però, d’altres experiències en planificació de l’estudi a l’ESO, s’han trobat
experiències molt interessants que poden complementar abastament el treball de la planificació.
Les dues experiències més interessants trobades han estat les següents:
−

IES Son Pacs de Palma: disposen del programa T’ajudam a estudiar elaborat pel
Departament d’Orientació, en el qual estableixen diverses activitats perquè els alumnes
aprenguin a millorar l’ambient d’estudi a casa, a planificar com estudiar, treballar les
diferents tècniques d’estudi i millorar la concentració i l’atenció.

−

IES Joan Ramis: han elaborat una programació de tècniques d’estudi per al primer cicle
de l’ESO adreçat a professors per orientar les tutories de 1r i 2n de l’ESO amb els
diferents temes que s’han de treballar en cada curs.

3.1.4 Mètode d’ensenyament-aprenentatge
Com s’ha vist a l’apartat 2 de Definició i context del problema, la metodologia SABER s’ha utilitzat
com a tècnica d’ensenyament-aprenentatge a la universitat. A la Taula 4 es fa una reflexió sobre
els diferents elements que conté, com es tracten a la universitat i com s’hauria de considerar a
l’ESO. L’essència de l’activitat és la mateixa, però cal tenir cura en l’organització a l’aula, en
l’elaboració de materials, que han d’estar ben pautats i adaptats als alumnes, i en la seva
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correcció. L’atenció a la diversitat és un element no massa important a la Universitat, però a
l’ESO és clau, i també s’ha afegit per a reflexionar-hi. També es considera arriscat i molt complicat
utilitzar la mateixa metodologia durant tot el curs, i es proposa aquesta adaptació de la classe
invertida per a les parts més teòriques de l’assignatura.
Taula 4 Aplicació dels elements de la metodologia SABER a la universitat i a l'ESO
Elements

A la Universitat

A l’ESO

Organització del curs

El curs escolar es pot impartir
completament amb aquesta
metodologia que combina la
resolució de fulls d’activitat a l’aula,
la resolució de qüestions on-line des
de casa i el repàs mitjançant classe
magistral al final de cada unitat
didàctica.

A l’ESO es requereix de l’aplicació
de diferents metodologies
d’aprenentatge actiu per mantenir la
motivació dels alumnes.

Organització de l’aula

Es fan grups per afinitat, més o
menys quantiosos en funció de la
dimensió de la classe.

El professor ha d’establir com fer els
grups en funció de com sigui la
classe. És bo que els grups no
siguin massa grans per evitar que
algun alumne no treballi. Es
suggereix que siguin de 2 màxim 3
alumnes per grup. Pot ser útil
garantir una certa flexibilitat tant en
nombre d’alumnes com d’integrants
cada vegada que es faci l’activitat
per tal de garantir que es mantinguin
actius.

Materials

El professor prepara un full
d’activitats i selecciona les lectures
que els alumnes necessitaran per
resoldre’l. El full d’activitat consta de
les següents parts: qüestió
motivadora, resum lectura, qüestió
conceptual i exercicis d’aplicació.

El professor ha de preparar el full
d’activitats i seleccionar molt bé els
continguts que els alumnes han de
llegir. En alguns casos potser cal
elaborar els materials per facilitar la
comprensió. El full d’activitats pot
tenir com a punt de partida les
mateixes parts que s’utilitzen a la
universitat però adaptant el nivell. En
alguns casos es pot obviar algun
dels elements segons el criteri del
professor i al tipus d’unitat didàctica
que estigui treballant.

La metodologia SABER pot ser útil
per treballar la part teòrica de les
unitats didàctiques reservant les
classes magistrals per quan es
consideri necessari.

També es poden anar introduint
diferents variacions per facilitar la
comprensió de la matèria a l’alumne
i per mantenir la seva atenció (veure
vídeos, tocar materials, fer petits
experiments, etc.).
El rol dels alumnes a
l’aula

El full d’activitats es fa a l’aula en
grup però es respon individualment.
Cal lliurar el full virtualment en la
data que determina el professor.

En principi es mantindria el mateix
criteri que a la universitat. Cal que
cada professor amb la seva
experiència i amb el coneixement
que té de la classe valori aquest
aspecte. Caldrà adaptació en funció
de l’interès del professor.

El rol del professor

El professor resol els dubtes que
tenen els grups d’alumnes de forma
curta i concreta, orientant-los per on
han de seguir la seva recerca. Es

La proposta per a l’ESO hauria de
ser la mateixa que la utilitzada a la
universitat com a punt de partida,
però tenint en compte que pot
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Elements

A la Universitat

A l’ESO

resolen magistralment els dubtes
que són comuns.

necessitar material suplementari i de
vivència.

Correcció

Els alumnes pengen els fulls
d’activitat a la plataforma virtual. El
professor corregeix alguns alumnes,
cada vegada diferents al llarg del
curs, de manera al final de curs hagi
corregit un parell de fulls d’activitat
de cada alumne. El full d’activitat
resolt es penja a l’aula virtual quan
tots els alumnes l’han lliurat.

Aquesta és la part que potser cal
adaptar més a l’ESO, ja que el
professor necessita saber si s’han
assolit els continguts de tots els
alumnes. La correcció doncs, hauria
de quedar a criteri del professor, que
tant pot corregir tots els fulls
d’activitat lliurats (amb el volum de
feina que això implica) com fer una
correcció col·lectiva un cop tot els
alumnes han acabat. També es pot
fer una combinació de totes les
metodologies, és a dir fer
correccions col·lectives i corregir les
activitats d’aquells alumnes que es
considerin més necessaris.

Atenció a la diversitat

Un dels aspectes millor valorats de
la metodologia saber és que
s’adapta al ritme d’aprenentatge de
cada alumne i per tant, és molt
adequada per a l’atenció a la
diversitat, tant pels que tenen
dificultats, com pels que tenen altes
capacitats.

Cal tenir en compte que el fet que la
metodologia s’adapti al ritme de
d’aprenentatge de cada alumne
significarà que les classes poden
anar a destemps: uns poden acabar
abans la tasca encomanada que els
altres. Caldrà doncs que els
professor tinguin material i activitats
complementàries per als alumnes
més avançats i alhora prevegin
estratègies per garantir que els
alumnes amb més dificultats
s’encaminen bé en el seu procés
d’aprenentatge.

Font: elaboració pròpia
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4

RESULTATS

En aquest apartat es presenten les experiències dutes a terme i els resultats aconseguits en cada
una d’elles. A tall de resum les experiències realitzades han estat les descrites a la Taula 5. Tal
com es pot observar, s’ha fet molt d’èmfasi en avaluar el treball autònom tutelat i, tot i que en
menor mesura, l’atenció-concentració. Aquests dos components eren més senzills d’explicar i de
testejar perquè depenen només del professor i la seva aula. Han quedat però, dos components
de la metodologia SABER que no s’han pogut experimentar (l’autoconeixement i la planificació)
a causa de la temporalitat del màster i del fet de no poder treballar amb hores de tutoria.
Taula 5 Resum del treball d'adaptació i experimentació dut a terme
COMPONENTS DE LA METODOLOGIA SABER
Atenció

Autoconeix.

Planificació

Aprenentatge
autònom
tutelat

Adaptació

X

X

X

X

ESCOLA 1

Intent de fer
relaxació amb
els alumnes un
dia de classe

Treball realitzat

(treball personal
centre de
pràctiques)
ESCOLA 2

Classe de
Ciències de la
Naturalesa

(s’observen les
classes de dues
professores)
ESCOLA 3
(entrevista a la
professora que
imparteix dues
assignatures)

Impartiment
UD Tecnologia

Classe
d’Història
Exercicis de
respiració
durant 3
setmanes 3
cops al dia

Classe de
Matemàtiques
Classe
d’Història de
l’Art

Font: elaboració pròpia

4.1

Experiència i resultats a l’Escola 1 (Centre de Pràctiques)

Al centre de pràctiques es va dissenyar i impartir parcialment la unitat didàctica sobre el Moviment
Rectilini Uniforme, segons estava establert en la programació anual de Tecnologia de 3r d’ESO
del centre. Es va acordar amb el tutor de pràctiques que jo impartiria la part teòrica amb el grup
sencer seguint la metodologia SABER i ell faria la part de pràctiques amb el grup partit. La Taula
6 recull la descripció de la UD desenvolupada i a la Taula 7 la descripció de la metodologia i la
seqüència didàctica utilitzada.
Tal com proposa la metodologia SABER s’han elaborat els materials per a l’estudi teòric i s’ha
elaborat un full d’activitats que els alumnes han de respondre (vegeu Imatge 9)
El full d’activitats contempla les preguntes que han de permetre als alumnes anar de la
comprensió lectora, a l’aplicació del concepte mitjançant exercicis senzills, fins a la construcció
del coneixement amb l’aplicació d’exercicis que requereixen d’un raonament i d’una estructuració
del pensament més complexa.
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Comprensió
lectora

Exercicis
per
mostrar
que han
entès els
conceptes

Exercici
més
complex.

Imatge 9 Exemple de full d'exercicis utilitzat en la tercera sessió de la UD (font: elaboració
pròpia)
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Taula 6 Descripció de la Unitat Didàctica sobre el Moviment Rectilini Uniforme
UNITAT DIDÀCTICA
GRUP CLASSE
3R ESO
MATÈRIES
Tecnologia
COMPETÈNCIES
ÀMBIT
Cientificotecnològic

DURADA
3h

PERÍODE
3r trimestre

DIMENSIÓ
Indagació
de
fenòmens
naturals i de la vida quotidiana
Instruments i aplicacions

Digital

CURS ESCOLAR
2015-2016
TÍTOL (i justificació)
El Moviment Rectilini Uniforme
COMPETÈNCIES BÀSIQUES
Competència 1. Identificar i caracteritzar els sistemes
físics i químics des de la perspectiva dels models per
comunicar i predir el comportament dels fenòmens
naturals.
Competència 2. Utilitzar les aplicacions d’edició de textos
i presentacions multimèdia.

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

Competència 4. Cercar, contrastar i seleccionar
informació digital adequada per al treball a realitzar, tot
considerant diverses fonts i mitjans digitals.

Comunicació
col·laboració

Competència 8. Realitzar activitats en grup tot utilitzant
eines i entorn virtuals de treballs col·laboratius.
Competència comunicativa
CRITERIS D’AVALUACIÓ

Personal i social
OBJECTIUS D’APRENENTATGE

interpersonal

i

Descriure el moviment dels cossos amb paraules i a partir d’un gràfic.
Saber distingir la trajectòria i el desplaçament.
Predir el comportament d’un cos en un moviment rectilini i uniforme
CONTINGUTS
1. La cinemàtica o el moviment dels cossos
1.1. El sistema de referència i la posició
1.2. Magnituds escalars i vectorials
1.3. Trajectòria i desplaçament
1.4. La velocitat mitjana i la velocitat instantània
1.5. El moviment en diagrames
2. El Moviment Rectilini i Uniforme
Font: elaboració pròpia
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PROFESSOR/A
Patrícia Giménez Font

CONTINGUTS CLAU
CC3. Model d’interacció física. Forces i moviments.
CC9. Eines d’edició de documents de text i
presentacions multimèdia.
CC13. Fonts d’informació digital: selecció i valoració.
CC14. Selecció, catalogació, emmagatzematge i
compartició de la informació.
CC15. Ètica i legalitat en la utilització de la informació.
CC22. Entorns de treball i aprenentatge col·laboratiu.
CC24. Aprenentatge permanent.

A1. Utilitzar el vocabulari correcte per descriure un moviment i ser capaç de representar-lo
gràficament.
A2. Ser capaç d’identificar la trajectòria d’un cos i el seu desplaçament.
A3. Saber calcular la posició d’un cos en un determinat moment en funció de la seva velocitat.
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Taula 7 Metodologia i seqüència didàctica de la UD Moviment Rectilini i Uniforme

Inicial

METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA
DESCRIPCIÓ I ACTIVITATS

1

Desenvolupament

2

3

Síntesi / reforç

4

3

MATERIALS RECURSOS

Comunicació dels objectius de la unitat, dels
criteris d’avaluació i de la metodologia que
s’utilitzarà per impartir les classes
Els alumnes han de llegir el power point de La
CINEMÀTICA que s’ha preparat per la lliçó i
respondre a les preguntes del qüestionari. Al final
de la classe han de lliurar a la tasca del moodle el
qüestionari respost individualment
Correcció conjunta dels exercicis fets a la classe
anterior. Es reforçaran aquells conceptes que
s’han vist més fluixos en les correccions que ha
fet el professor amb el lliurament que van fer els
alumnes.
Els alumnes han de llegir el power point dl
MOVIMENT RECTILINI UNIFORME i respondre
a les preguntes del qüestionari. Al final de la
classe han de lliurar a la tasca del moodle el
qüestionari respost de forma individual.

Reforç amb exercicis i simuladors

ORG.
SOCIAL

TEMPS

Grup gran

5’

Grups de 3
alumnes

55’

La correcció es farà conjunta a la
pissarra de la classe i es reforçaran els
conceptes que facin falta amb el power
point que ja tenien

Grup gran

55’

Power point i word d’exercicis

Grups de 3
alumnes

Treball a l’aula de tecnologia
http://www.educaplus.org/play-350Movimiento-rectil%C3%ADneouniforme.html
http://www.educaplus.org/play-125MRU-Gráfica-e-t.html
https://www.geogebra.org/b/2053359#
material/b2euVmxh

Grup partit

Power point i word d’exercicis
Treballen amb els ordinadors portàtils

ATENCIÓ
DIVERSITAT

ACTIVITATS
AVALUACIÓ

Aprenentatge
col·laboratiu (uns
s’ajuden als altres)

A1, A2 i A3

2h

Aprenentatge
col·laboratiu (uns
s’ajuden als altres)

A1, A2, A3

5h

En ser grups partits
els continguts ja
estan adaptats
Activitats de reforç

A3

Font: elaboració pròpia
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4.1.1 Desenvolupament de l’activitat
L’activitat es va desenvolupar tal com es descriu a la Taula 7. El primer dia es va explicar la
metodologia que s’utilitzaria per desenvolupar la teoria, es van construir els grups i es va treballar
molt bé al llarg de tota l’hora. Els alumnes van consultar tots aquells dubtes que els sorgien. Com
a professora vaig estar responent les preguntes que m’anaven fent de forma curta per orientarlos en el seu procés. Al final de la classe van posar l’exercici que havien elaborat en el moodle i
el vaig corregir a casa. Amb la correcció vaig poder veure on havien fallat i em vaig poder preparar
la classe de correcció col·lectiva pel dia següent. Al Gràfic 3 es poden observar els resultats del
primer exercici, que globalment es consideren molt positius, ja que el 82% de la classe aprova el
full d’activitat (un 27% obtenen notables i excel·lents) i tant sols el 18% restant no arriben a
superar la meitat dels exercicis ben fets.

18% 9%
18%

9%
46%

Excel·lent

Notable

Bé

Suficient

Insuficient

Gràfic 3 Resultats del primer exercici de la UD MRU (font: elaboració pròpia)
El segon dia de classe tenia previst reforçar allà on els alumnes s’havien encallat fent una
correcció col·lectiva de l’activitat de dia anterior, però va resultar una classe inoperativa perquè
era un dilluns a la tarda de 4 a 5 i els alumnes havien fet just a la classe d’abans, un examen.
Vaig intentar diverses estratègies, entre elles la tècnica de relaxació amb la respiració abdominal.
No vaig aconseguir un bon resultat, perquè els alumnes no es van prendre seriosament l’activitat.
En definitiva, va resultar impossible fer classe efectiva, i per tant, es va trencar la programació
prevista.
A la classe següent, i veient l’enrenou que havia suposat l’intent de classe de correcció
col·lectiva, vaig intentar seguir amb la programació tal com la tenia prevista i es va dur a terme
un nou full d’exercicis, més pautat perquè els alumnes poguessin seguir millor allà on s’havien
encallat en l’exercici anterior. Tot i que els alumnes van treballar més que el dia anterior, tenien
la pressió d’un examen que el seu professor els va dir que farien la setmana següent no van
estar prou concentrats. Això va alterar el normal funcionament de l’activitat i el resultat no va ser
tampoc massa positiu.

4.1.2 Avaluació dels resultats
L’avaluació de l’activitat estava programada inicialment per ser avaluada en forma de rúbrica
(Taula 8) i amb el complement de l’avaluació de cada activitat lliurada. La rúbrica però no es va
poder utilitzar de forma sistemàtica a l’aula perquè respondre preguntes i observar alhora no és
compatible. Tot i així, la rúbrica ha estat útil per sistematitzar l’anàlisi posterior de la pròpia
experiència i de les realitzades en les altres escoles.
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Taula 8 Rúbrica per avaluar l'activitat a l'aula i la correcció posterior de les activitats
Aspectes / puntuació

Bon nivell (3)

Acceptable (2)

Just (1)

Desenvolupament de
l’activitat i cooperació
entre el grup

El grup ha sabut
treballar en equip i
s'han sabut repartir les
tasques i treballar de
forma eficient i eficaç.
L’activitat s’ha
desenvolupat sense
masses dificultats i
seguint en tot moment
les pautes recollides en
el document i les del
professor quan han
estat necessàries.

El grup ha tingut
dificultats alhora de
repartir-se les tasques
per treballar de forma
eficient. Tot i així han
pogut anar
desenvolupant
l’activitat. Han seguit
les pautes de l'activitat i
del professor.

El grup ha tingut moltes
dificultats per
entendre's i pel resultat
final del treball es
demostra que han
treballar de forma
desigual. En alguns
casos ha estat
necessària la
participació del
professor per
organitzar el treball.

Actitud durant
l’activitat

Han tingut una bona
actitud davant l’activitat
mostrant molt d'interès
per tot allò que s'havia
de treballar en cada
moment. Han participat
fent preguntes
coherents i han aportat
comentaris al grup que
han ajudat a tota la
classe.

Han tingut una actitud
mitjana davant
l’activitat. Tot i que
mostraven interès,
sovint xerraven de les
seves coses i perdien
el temps amb coses
seves. No atenien
suficientment les
explicacions dels seus
companys tot i que no
han destorbat a la resta
de la classe.

El grup ha tingut una
actitud molt dolenta al
llarg de tot el
desenvolupament de
l’activitat. Ha estat
necessari cridar-los
l'atenció diverses
vegades per tal que
fessin cas. No han
mostrat gaire interès
per l’activitat.

Continguts de
l’activitat

Han respost tots els
exercicis de l’activitat.
Cadascuna de les parts
ha estat ben treballada
i desenvolupada. Fan
aportacions pròpies.

L’activitat està tota
resolta però no està
prou aprofundida. En
alguns casos han fet
aportacions pròpies i
en d’altres no han
sabut defensar prou bé
allò que han posat.

L’activitat no està
complerta Han copiat
directament allò que
han trobat d’internet i
no han fet aportacions
pròpies.

Font: elaboració pròpia

En general, els grups han treballat de forma autònoma i coordinadament, tot i que s’ha observat
alguns alumnes treballant individualment. L’actitud de la primera classe ha estat bona, però les
dues posteriors han estat molt dolentes. Finalment, pel que fa als continguts de l’activitat, tan
sols s’ha pogut avaluar la primera, ja que la segona estava massa influenciada per les
circumstàncies de l’examen imminent. Així doncs, utilitzant la rúbrica com a pauta, i tenint en
compte els comentaris fets, els resultats globals es sintetitzen en la Taula 9.
Taula 9 Avaluació de l'activitat a l'Escola 1
Aspectes
Desenvolupament de l’activitat i
cooperació entre el grup
Actitud durant l’activitat

Continguts de l’activitat 1

TOTAL

Puntuació
2,5
(bon nivell perquè quan treballaven
ho feien bé)
1
(els ha costat treballar per
circumstàncies externes a l’activitat)
2
(els resultats obtinguts, quan s’han
pogut avaluar són acceptables)
1,8
(sobre un total de 3)
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Tot i que amb l’avaluació s’obté un aprovat just, hi ha diverses consideracions externes a la pròpia
activitat a tenir en compte, ja que podrien millorar els resultats:
−

És important conèixer el grup per poder treure’n el màxim rendiment, ja que permet
organitzar els grups de forma eficient i evitar les disrupcions a l’aula.

−

Cal tenir experiència docent. Amb la meva experiència m’he adonat que és clau plantejar
als alumnes les qüestions de forma molt entenedora perquè les sàpiguen respondre. La
meva manca d’experiència ha dificultat aquesta part, ja que al ser la primera vegada que
plantejava els exercicis vaig proposar exercicis massa complicats per al seu nivell actual.
És clau saber com introduir els conceptes perquè els alumnes els entenguin.

−

Introduir la metodologia poc a poc facilita que els alumnes la vagin assimilant. A la meva
escola, els alumnes no estaven acostumats a treballar autònomament i això a dificultat
més la dinàmica pretesa. Com anècdota, un dels alumnes em va dir que no estaven
acostumats a “pensar tant”.

4.2

Experiència i resultats a l’Escola 2

4.2.1 Desenvolupament de les activitats
A l’Escola 2 es va experimentar la metodologia en dues classes i amb dues professores diferents:
de Ciències de la Naturalesa i d’Història. La classe d’Història es va introduir perquè aquest any
s’està utilitzant una metodologia semblant per millorar l’aprenentatge dels alumnes i captar més
la seva atenció. A la Taula 10 es presenten les principals característiques de l’activitat
desenvolupada a la classe de Ciències de la Naturalesa i a la d’Història.
Taula 10 Descripció de les activitats realitzades i de l'organització dins l'aula a l'Escola 2
Descripció

Ciències de la Naturalesa

Història

Curs

1r ESO (28 alumnes)

2n ESO (32 alumnes)

Tema

Els Protistes dins de la Unitat de
Biologia sobre els Regnes Menors.

La Descoberta d’Amèrica

Metodologia emprada

Els alumnes treballen a classe els
continguts de forma autònoma
mentre resolen un full d’activitats. La
professora resol els dubtes que
tenen.

Els alumnes treballen a classe els
continguts de forma autònoma
mentre resolen un full d’exercicis. La
professora resol els dubtes que
tenen.

Tot i que és la primera vegada que
s’utilitza aquest mètode, els alumnes
estan acostumats a treballar en
grups de forma autònoma.

Aquest any l’assignatura ha estat
programada amb diverses activitats
d’aprenentatge actiu. La unitat
didàctica sobre la Descoberta
d’Amèrica consta de 3 classes, i la
observada correspon a la segona.

Organització de la
classe

Parelles homogènies (els alumnes
tenen el mateix nivell).

Parelles lliures (els alumnes
s’ajunten per afinitat)

Materials utilitzats

Apunts fets per la professora i Full
d’activitats que han d’omplir (un per
parella)

Utilitzen la tauleta (primer curs que
disposen d’ella) per fer la recerca de
la informació. La professora
subministra els enllaços i el capítol
del llibre on han de buscar la
informació. També els dona un full
d’exercicis que han d’omplir cada
membre del grup.

Correcció de
l’exercici

Es fa una correcció col·lectiva quan
tots els alumnes han acabat la feina.
Es reforcen els continguts i s’amplia

Es fa una correcció col·lectiva quan
tots els alumnes han acabat la feina.
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Descripció

Ciències de la Naturalesa

Història

la informació amb vídeos i altres
documents que resulten necessaris.
Atenció a la diversitat

A la classe hi ha dos alumnes amb
plans individualitzats. Aquests
alumnes treballen els mateixos
continguts que la resta, però se’ls
recull l’exercici treballat i es
corregeix a part.

A la classe hi ha dos alumnes amb
plans individualitzats. Aquests
alumnes treballen els mateixos
continguts que la resta, però se’ls
recull l’exercici treballat i es
corregeix a part.

Els alumnes més avançats acaben
abans i la professora els dona altres
continguts per seguir treballant.

Els alumnes més avançats treballen
de forma molt autònoma i fan
poques preguntes. La classe acaba
l’activitat de forma similar a excepció
dels plans individualitzats.

Font: elaboració pròpia

4.2.2 Avaluació dels resultats
A l’Escola 2 es va poder observar a dues professores diferents impartint la seva assignatura
mitjançant la metodologia d’ensenyament-aprenentatge.
L’Escola 2, és una escola concertada d’Infantil-Primària i Secundària d’una sola línia amb un
alumnat d’un nivell socioeconòmic mitjà-alt. Les dues professores que realitzen l’experiència
porten més de 5 anys a l’escola i coneixen el grup on impartiran la classe ja que, com a mínim,
han estat professores del grup en el curs escolar actual.
Després de fer l’observació es va fer una entrevista amb cadascuna de les professores amb el
guió següent:
−
−
−
−
−
−
−
−

El clima a l’aula durant aquesta activitat és millor, pitjor o igual?
Com valores l’aprenentatge dels alumnes? Tens alguna nota per poder comparar
resultats?
Aquesta metodologia permet atendre millor als alumnes que tenen més dificultats?
A nivell de continguts, es poden donar els mateixos continguts que amb les classes
magistrals?
Com a valoració de la tasca del professor, el fet d’anar resolent els dubtes et fa anar molt
de bòlit a classe? És assumible? Et costa fer respostes curtes?
Comparat amb les altres classes més magistrals, quins avantatges té i quins
inconvenients.
Penses que als alumnes els agrada treballar així?
Repetiràs la metodologia?

A continuació es recullen els resultats de cada experiència.

Observacions personals de la Classe d’Història
Són les 11h del matí, els alumnes de 2n d’ESO entren a l’aula després de l’hora del pati. La
professora els demana que s’asseguin, em presenta recordant-los que els va explicar que avui
vindria una persona a fer una observació a l’aula. En acabar, explica la tasca que faran: és la
segona part d’una activitat que ja van començar a la classe anterior. Fan parelles per afinitat i
comencen a treballar. Cadascú té el seu full de treball i la seva tauleta. Obren la lliçó i busquen
la informació que se’ls demana. La comparen amb el llibre i van responent les preguntes que
tenen al full d’activitats. La professora va passant pels grups resolent els dubtes que tenen i quan
veu que en general tots s’equivoquen al mateix lloc, fa una explicació en veu alta per tothom.
El clima a l’aula és molt bo. Els alumnes han estat treballant tota l’estona. He detectat dos
alumnes que no han treballat gaire però coincideixen amb els Plans Individualitzats (PI). Es nota
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que a la classe la major part dels alumnes estan acostumats a treballar així perquè saben com
ho han de fer i de seguida s’han posat a treballar.
Els alumnes han mostrat interès per l’assignatura. El fet de treballar amb les tauletes els motiva
i la professora ha pogut controlar en tot moment el que els alumnes han estat treballant. De fet,
s’ha revisat per sobre, tots els fulls d’activitat.
La professora em comenta que la correcció la faran el proper dia perquè és important que tots
els alumnes hagin acabat. Serà una correcció col·lectiva i en acabat recollirà alguns fulls
d’activitat per revisar-los.
Pel que fa a l’atenció a la diversitat: a la classe hi ha dos alumnes que tenen PI. Se’ls ha plantejat
la mateixa activitat i que vagin amb qui vulguin per incloure’ls en el procés i que no se sentin tant
diferents. Se’ls exigeix menys en aquestes ocasions i també se’ls fa un tracte diferenciat: la
professora recull els treballs que han realitzat aquests alumnes i els corregeix i retorna amb
apunts (si cal) perquè puguin estudiar.

Aspectes valorats per la professora d’Història
La professora considera que aquesta forma de treballar augmenta l’interès dels alumnes per
l’assignatura. Em recorda que és el segon any que fa aquesta assignatura. Abans estava
impartida per l’actual director de l’escola que l’havia programada com a classe magistral amb
exercicis. El primer any que la va agafar va seguir la mateixa metodologia que el professor però
no li va acabar de funcionar (diu que l’anterior professor era capaç de captar el seu interès i la
seva atenció millor que ella). Per això aquest any es va decidir per canviar la metodologia
d’ensenyament-aprenentatge. Ha combinat moltes activitats diferents d’ensenyament per
mantenir actius als alumnes (treballs cooperatius, gimcana a la visita al Museu d’Història de la
Ciutat, etc.), però aquesta metodologia la utilitza per al treball més teòric i de reflexió.
Considera que és una metodologia més lenta. Concretament ara va un tema i mig enrere
respecte el curs anterior però li preocupa relativament perquè amb el canvi a la LOMCE aquests
temes els tornaran a treballar.
Pensa que és una metodologia que els fa treballar altres aspectes i que, per tant, els millora les
competències bàsiques d’aprenentatge. Concretament, amb aquesta activitat pensa que ajuda
als alumnes a millorar en competències de raonament i d’autoaprenentatge.
Per altra banda però, ha observat que cal adaptar també la forma d’avaluació. Ha volgut passar
el mateix examen que va fer l’any anterior, per comparar resultats, i ha observat que els resultats
no han estat gaire bons. Comenta que era una avaluació basada en conceptes i en memorística,
i que és normal que no surtin tant bé, ja que les seves classes són més de reflexió. Per a ella els
conceptes no són tant important com que entenguin bé les etapes de la història i el que han
significat.

Valoració global de la Classe d’Història
Segons la rúbrica de la Taula 8 i les observacions fetes i els comentaris posteriors de la
professora, s’obté la valoració global de la Taula 11.
Taula 11 Avaluació global de la classe d'Història de l'Escola 2
Aspectes
Desenvolupament de l’activitat i
cooperació entre el grup
Actitud durant l’activitat

Continguts de l’activitat

TOTAL

Puntuació
2,5
(bon nivell perquè han treballat bé)
3
(molt bona actitud durant tota
l’activitat)
2
(els resultats obtinguts, segons la
professora són acceptables)
2,5
(sobre un total de 3)
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Observacions personals de la Classe de Ciències de la Naturalesa
Són les 15h de la tarda, els alumnes de 1r d’ESO entren a l’aula després de l’hora de dinar. La
professora els demana que s’asseguin, em presenta recordant-los que els va explicar que avui
vindria una persona a fer una observació a l’aula. En acabar, explica la tasca que faran: els diu
que com altres vegades treballaran en les parelles estables que tenen formades per fer aquest
tipus de treball. La professora em comenta que són parelles homogènies per nivell, ja que així
garanteix un treball més equilibrat entre els alumnes. Reparteix el text que ella ha preparat a
cada alumne. De full d’activitat només en reparteix un per parella. La professora em comenta que
fent que només hagin d’omplir un full els obliga a treballar en grup, ja que l’experiència li ha
demostrat que si cada un té un full, hi ha alumnes que treballen sols.
Els alumnes comencen a treballar. Es reparteixen la lectura del text en veu alta. Es nota que han
treballat així altres cops perquè no aixequen excessivament la veu i perquè de seguida han
establert la pauta de treball. Un cop acabada la lectura comencen a omplir la fitxa d’activitat. Aquí
comencen a aparèixer les primeres preguntes, que la professora va responent de forma breu i
orientant el treball que han de seguir fent. Les parelles es reparteixen les tasques: un escriu una
activitat i l’altre l’altra. Davant de dubtes generals, la professora fa una explicació global a tota la
classe. Durant el desenvolupament de l’activitat, la professora detecta petites situacions
disruptives, parelles que parlen amb altres parelles, o membres d’alguna parella que no fan res.
Amb molta tranquil·litat, perquè no afecta al treball de la resta de la classe, la professora
reorganitza les parelles perquè puguin seguir treballant. A l’alumne que no està treballant li
demana que ompli l’exercici següent. La professora controla perfectament l’aula.
Cap al final de la classe sorgeix un nou problema. Comencen a aparèixer alumnes que ja han
acabat i d’altres que no porten ni la meitat de l’exercici resolt. La professora em comenta que és
normal que això succeeixi i que s’han de tenir estratègies per superar els ritmes diferents. En
aquest cas, els dona feina extra llegint una lliçó del llibre.
La professora em comenta que faran una correcció col·lectiva el proper dia perquè és important
que tots els alumnes hagin acabat. Amb la correcció aprofitarà per donar suport visual al text que
han estat treballant, ja que això ajudarà als alumnes a consolidar bé els conceptes. Després
s’emportarà el full d’activitats i el revisarà i en farà fotocòpies perquè cada alumne tingui el
document per estudiar.

Aspectes valorats per la professora de Ciències de la Naturalesa
Quan es pregunta a la professora sobre com ha estat el clima a l’aula, comenta que els alumnes
necessiten un temps per “adaptar-se” a aquesta nova manera de treballar, és a dir, que al principi
pot representar molt rebombori, sensació que “què guai” estem perdent classe. Un cop ja estan
acostumats treballen bé. Les classes magistrals depèn molt de l’hora de fer-les: a primeres hores
del matí estan molt adormits i segons avança el dia les classes magistrals costen més de fer
perquè estan més esverats. Cal anar fent “de policia” per tal de que callin. Amb aquesta
metodologia activa, si ja estan acostumats, es respira un ambient més d’aprenentatge. Els
alumnes estan més actius, estan parlant del tema i entre tots estan “construint coneixement”.
Ens explica que els resultats numèrics han millorat respecte al control anterior, passant d’un 6,6
a un 7,2 de nota mitjana per tota la classe. Al Gràfic 4 es pot observar com s’han distribuït les
notes del control. La professora considera que per tal de verificar que la metodologia funciona
caldria fer una avaluació de forma més sistemàtica fent sempre el mateix contingut i passant el
mateix control.
Afegeix que també cal valorar que en l’aprenentatge en grup no només aprenen els propis
continguts de la unitat sinó també altres procedimentals: capacitat d’organització de la tasca,
escoltar els altres, ser capaç d’explicar allò que ells entenen als companys, decidir entre tots què
és el més rellevant del text consultat, enfrontar-se ells sols a un text de certa dificultat, etc.
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Bé

Suficient

Insuficient

Gràfic 4 Resultats del control fet després d'utilitzar la metodologia de treball autònom
tutelat a l'Escola 2
A priori comenta que amb aquesta metodologia sí que es poden donar tots els continguts, però
considera que per a aquells continguts més procedimentals (p.ex. aprendre a resoldre una
equació) serà més complicat utilitzar la metodologia. A l’hora d’impartir continguts de
matemàtiques, ha provat que funciona molt bé el treball cooperatiu tutor-tutorat (aquell que
domina millor el càlcul matemàtic ensenya a aquell que no tant, ja que li pot anar recordant tots
els procediments que s’han d’anar aplicant: jerarquia de les operacions, reduir a comú
denominador, operar potències, etc.). En la resolució de problemes també funciona millor
aquesta metodologia.
Sobre l’atenció de la diversitat, comenta que com que els altres alumnes “tiren sols”, pots atendre
millor la diversitat, això sí, aquests alumnes haurien d’estar en un grup homogeni per tal de poder
atendre’ls millor. Si els alumnes amb capacitats d’aprenentatge més baixos queden “diluïts” entre
la resta de companys tornarà a costar atendre’ls.
Pel que fa a la valoració de la tasca del professor, comenta que al professor veterà li és molt més
còmode la classe magistral. Ell ja se sap els continguts de memòria, els ha explicat moltes
vegades i només cal tornar-los a explicar. Fer classes més actives implica més feina de
preparació: buscar les fonts d’informació més adequades pels alumnes, dissenyar bé les
activitats de treball i la seqüenciació, pensar quin serà el suport que donarà ell. Després quan va
voltant pels grups és possible que també li aparegui més feina perquè els alumnes “preguntin
més de compte” (en la classe magistral no hi ha massa preguntes –perquè molt estan
desconnectats-) Quan siguin conscients que el seu aprenentatge depèn exclusivament d’ells,
s’activaran molt més.
Personalment comenta que li costa fer respostes curtes perquè li surt voler-ho explicar tot,
sobretot si amb la pregunta t’adones que no ho estant entenent gaire. Per altra banda, creu que
el gran repte (quan són continguts molt teòrics) és que ells aprenguin a diferenciar per si sols el
“gra de la palla” de la font que estan consultant.
Explica que en general als alumnes els agrada més treballar així, però sempre hi ha alumnes
que prefereixen la classe magistral. Normalment són aquells que obtenen millors resultats, els
que tenen un nivell d’autoexigència molt alt i no confien en la feina que poden fer els seus
companys.
Pel que fa als avantatges destaca que els alumnes estan més actius, hi ha un bon clima de
treball, permet atendre millor les Necessitats Educatives Especials (NEE) i s’enfronten per si sols
a textos escrits feixucs. Com a desavantatges considera que en grups nombrosos el nivell de
soroll pot arribar a ser distorsionador i que cal un treball previ major.
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Finalment comenta que sí que repetirà i que anirà combinant diferents tècniques d’aprenentatge
actiu. Justament ara està provant la tècnica cooperativa del trencaclosques per treballar el tema
de les plantes.

Valoració global
Segons la rúbrica de la Taula 8 i les observacions fetes i els comentaris posteriors de la
professora, s’obté la valoració global de la Taula 12.
Taula 12 Avaluació global de la classe de Ciències de la Naturalesa de l'Escola 2
Aspectes

Puntuació

Desenvolupament de l’activitat i
cooperació entre el grup
Actitud durant l’activitat

3

Continguts de l’activitat

2,5
2,6/3

TOTAL

4.3

2,5

Experiència i resultats a l’Escola 3

4.3.1 Desenvolupament de l’activitat
L’experiència a l’Escola 3 és també molt interessant perquè, a més d’incorporar que els alumnes
treballin de forma autònoma els continguts, tenen un programa de millora del clima a l’aula i
d’atenció i concentració que van implantant de forma progressiva al llarg dels cursos. Aquest any
han començat a l’ESO i la professora ha incorporat la respiració abdominal.
A la Il·lustració 5 es resumeix la posició que han de tenir els alumnes abans de començar les
respiracions que fan durant dos minuts tres
cops al dia: quan entren al matí, després del
Llengua al
paladar
pati i a les 15h quan tornen per la tarda a
l’escola.
Ulls
tancats

Les mans
en forma
de
"mudra"

Cames
paral·leles

La respiració consisteix en inspirar omplint la
panxa, costelles i coll i a expirar traient l’aire
primer del coll, després de les costelles i
finalment de la panxa.
Es tanca l’exercici fent un suau massatge a
la panxa en sentit horari tot visualitzant
coses positives.
A l’escola també han incorporat l’observació
de la postura dels alumnes quan entren a
classe, per entendre el seu estat d’ànim i
reforçar els que entren mirant endavant i
amb seguretat.

Il·lustració 5 Posició dels alumnes per fer la
respiració (font: elaboració pròpia).
La implementació de la metodologia d’ensenyament-aprenentatge s’ha fet tal com es descriu a
la Taula 13. Com es pot observar, la metodologia és implementada una mica diferent a la
definida, però ha calgut d’adaptar-la per orientar millor els alumnes a les tasques a realitzar.
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Taula 13 Descripció de les classes realitzades a l'Escola 3.
Descripció

Classe de Matemàtiques

Classe d’Història de l’Art

Curs

3r ESO (35 alumnes)

4rt ESO (6 alumnes)

Tema

Equacions de primer i segon grau

L’art del S.X al XX

Metodologia emprada

S’explica el marc teòric sense que
els alumnes prenguin apunts.
Posteriorment els alumnes treballen
en grup a classe les activitats. La
professora resol els dubtes que
tenen. Cada alumne resol el seu full
d’activitat.

Es lliura una fitxa als alumnes que
han d’omplir a través d’un treball de
recerca.

Si els grups tenen dubtes similars, la
professora agrupa als responsables
de cada grup i els resol el dubte.
Després els responsables
l’explicaran al seu grup.
De deures, els alumnes han
d’elaborar els apunts teòrics a partir
del llibre.

La professora va passant per cada
grup i els orienta en el seu treball, ja
sigui ampliant coneixements com
fent correccions.
Cada grup ha de fer una presentació
oral a partir dels treballs corregits.
Al final del trimestre, la professora fa
un parell de sessions resumint els
continguts essencials.
Les presentacions es fan amb
diferents materials i mètodes als
alumnes de primària.

Organització de la
classe

Grups naturals de 4 alumnes, amb 1
responsable.

El 2n trimestre s’ha treballat en
grups de 2 alumnes i el tercer
individualment.

Materials utilitzats

Llibre i activitats digitals.

Llibres que els alumnes han cercat a
la biblioteca i links donats per la
professora.

Correcció de
l’exercici

La professora posa el resultat dels
exercicis a la pissarra. Si s’obté el
mateix resultat, es pot passar al
següent exercici i sinó es revisa. Si
no es troba el problema, la
professora ajuda a la correcció.

Els treballs són enviats a la
professora i els retorna corregits als
alumnes.

Atenció a la diversitat

Els alumnes orientats s’adapten
perfectament al sistema.

No hi ha necessitats especials.

Els plans individuals segueixen un
llibre diferent i es van adaptant els
seus continguts.
Font: elaboració pròpia

4.3.2 Avaluació dels resultats
L’Escola 3, és una escola concertada d’Infantil-Primària i Secundària d’una sola línia amb un
alumnat d’un nivell socioeconòmic mitjà. La professora que realitza l’experiència porta 2 anys a
l’escola i coneix els grups on impartirà les classes ja que, com a mínim, ha estat professora del
grup en el curs escolar actual.
A l’Escola 3 no es van poder realitzar observacions directes, així que la valoració es realitza a
partir de l’entrevista amb la professora. Se li ha demanat si disposa d’una valoració quantitativa
de les activitats que ha realitzat i els resultats es presenten a continuació.
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Activitat de relaxació i concentració
La professora ha aplicat durant 3 setmanes l’activitat de relaxació i concentració descrita
anteriorment. Els resultats aconseguits comenta que són molt positius. De fet, ha elaborat una
infografia (Il·lustració 6) que descriu perfectament els avantatges que li ha suposat per a ella i
per als alumnes. En general, destaca que ha observat un augment de l’atenció dels alumnes i
que sens dubte ha millorat el clima a l’aula. Destaca també que els alumnes acaben abans la
feina, però que és massa aviat per a valorar la millora del rendiment acadèmic. Destaca també
que al fer ella també les respiracions, es troba més relaxada en fer la classe, té més capacitat
d’atenció als alumnes i obté per tant més control de l’aula.

Il·lustració 6 Infografia sobre l'activitat de respiració realitzada a l'Escola 3 (Elaborada per
Camina Campo)
Aquesta activitat ha estat valorada pels alumnes mitjançant una enquesta ràpida on es
preguntava als alumnes si consideren que els ha anat bé i també que valorin si ho estan fent bé,
tenint en compte els següents criteris:
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−

Ets conscient de la respiració (inflant la panxa)?

−

Tens la postura corporal adequada (mans, esquena, cames i llengua)?

−

Fas el tancament com s’indica i visualitzes coses positives?

Els resultats obtinguts (Taula 14) indiquen que encara hi ha molta feina a treballar, sobretot en
assegurar-se que els alumnes ho facin bé, però és molt positiu, que amb només tres setmanes
d’implementació tingui una valoració tant positiva per part dels alumnes.
Taula 14 Resultats de l'enquesta ràpida feta als alumnes sobre l'activitat de relaxació i
concentració realitzada a l'Escola 3
Curs

Et va bé?

Ho fas bé?

1r

18/30

14/30

2n

13/31

5/31

3r

19/30

24/30

4rt

19/22

4/22

Eina d’ensenyament-aprenentatge
La professora valora positivament l’eina d’aprenentatge basat en el treball autònom tutelat. Ha
aconseguit un bon clima a l’aula i considera que els alumnes han après tots, perquè tots s’han
involucrat en la feina: tots han de presentar el treball i el full d’activitats. Com que es treballa en
petits grups, flueix millor i com a molt són tres alumnes que paren quan hi ha una interrupció.
Ha observat una millora de les qualificacions: de 15 suspesos al 2n quadrimestre han passat a 6
el 3r quatrimestre tenint en compte que són de dificultat semblant. Comenta però que per saber
si funciona cal fer un estudi més aprofundit i llarg (un curs escolar).
Considera que ha pogut atendre bé als alumnes amb més dificultat i també als que sobresurten
més perquè el ritme d’aprenentatge el marquen ells.
Pel que fa als continguts, la professora ha hagut de fer algunes adaptacions. A classe de
matemàtiques va veure inviable que ells sols fossin capaços de treballar els continguts
directament del llibre o el power point. Per això va fer una primera explicació sense que els
alumnes prenguessin apunts i llavors els va deixar fer el full d’activitats recolzats pel llibre i el
power point que ella havia preparat. Quan molts grups preguntaven el mateix, demanava als
responsables del grup que s’agrupessin, els feia l’explicació del dubte i aquests responsables
havien de traslladar-ho al seu grup.
Als alumnes d’història de l’art comenta els va demanar que avaluessin l’activitat que ells havien
fet de forma completament autònoma i van comentar que preferien una introducció i una
conclusió teòrica.

4.4

Valoració global de les experiències

Les tres experiències realitzades han fet aportacions molt interessants a tenir en compte si es
vol repetir l’activitat. En general, es destaca que l’experiència del professor i el coneixement del
grup són factors clau per garantir l’èxit de les activitats. També cal tenir present que hem
experimentat en escoles concertades i en entorns socioeconòmics favorables, on el nivell de
casos disruptius és baix.
Respecte al treball d’atenció i concentració es considera molt positiu el treball fet per l’Escola 3
durant tres setmanes. Es considera que el fet de ser un exercici curt (2 minuts), i de pautes molt
marcades, facilita que es pugui fer de manera rutinària. De fet, totes les valoracions, tant
d’alumnes com de la professora han estat positives. Es destaca però, que realitzar la respiració
correctament no és senzill i cal pràctica i seguiment personalitzat per aconseguir millorar la
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tècnica. Cal tenir en compte, tanmateix, que es necessita una preparació prèvia dels alumnes, i
que el professor ha de conèixer bé els alumnes perquè es prenguin la pràctica seriosament.
No s’ha pogut experimentar l’aplicació de tècniques d’autoconeixement ni de planificació perquè,
com s’ha comentat són més pròpies de les classes de tutoria o de les sessions amb la
psicopedagoga. Tot i així, són aspectes que sovint es treballen a l’ESO, i que de ben segur es
poden implementar en un curs escolar, ajudant així a millorar els resultats dels alumnes.
La implementació de la metodologia d’ensenyament-aprenentatge de treball autònom tutelat ha
estat la més treballada en l’experimentació portada a terme i sobre la qual s’han obtingut alguns
apunts interessants a tenir en compte de cara a futures implementacions. A la Taula 15 es
recullen els aspectes positius i a millorar que les professores que han experimentat la
metodologia consideren que cal tenir en compte a futur.
Taula 15 Aspectes positius i a millorar en la metodologia d'ensenyament-aprenentatge de
treball autònom tutelat
Aspectes Positius

Aspectes a millorar

El treball autònom és un repte per a l’alumne,
i si s’acompanya de les noves tecnologies,
ajuda a augmentar l’interès.

És necessari que el professor conegui bé el
grup-classe per agrupar als alumnes de forma
que es pugui generar una dinàmica
d’aprenentatge.

Un cop estan acostumats a treballar amb
aquesta metodologia es genera un bon
ambient d’aprenentatge i millora el clima
relacional de l’aula.

Cal tenir experiència docent per poder
preparar el material previ sabent que els
alumnes l’entendran i que seran capaços amb
l’ajut docent de respondre el full d’activitats.
La informació ha de ser prou clara per
permetre que l’alumne sigui capaç de
desgranar la informació important de la
supèrflua.

Els alumnes estan actius, pregunten més i
s’impliquen en el seu procés d’aprenentatge.

És necessari un període d’adaptació perquè
els alumnes aprenguin a treballar de forma
autònoma i amb un nivell acústic dins l’aula
acceptable.

Els alumnes construeixen el coneixement.

Es tracta d’una metodologia més lenta i
difícilment es podrà donar el mateix contingut
que amb les classes magistrals. Per tant, cal
valorar la quantitat versus la qualitat.

En general, als alumnes els agrada treballar
més de forma activa, tot i que n’hi ha que
prefereixen les classes magistrals per la
inèrcia del mètode experimentat fins llavors.

És important que el professor sàpiga donar
respostes curtes i útils per desbloquejar als
alumnes. Si no ho fa, no donarà a l’abast per
atendre a tots els grups.

Es treballen altres aspectes
més
procedimentals
i
de
competències
transversals
com
són
la
capacitat
d’organització de la tasca, la competència
comunicativa, l’aprenentatge entre iguals, etc.

Cal ser conscient que per al professor implica
un treball previ major. Sobretot si és un
professor veterà que ja té les assignatures
preparades d’altres anys amb mètodes
magistrals.

S’atén millor a la diversitat

Per a matemàtiques, per exemple, caldria fer
petites variacions de nivell, ja que s’ha
observat la necessitat de fer un treball teòric
previ per ajudar a situar als alumnes.

Font: elaboració pròpia
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Pràcticament totes les professores han comentat que no és recomanable utilitzar la mateixa
metodologia durant tot el curs, i es proposa aquesta adaptació de la classe invertida per a les
parts més teòriques de l’assignatura.
Finalment, es pot considerar que el mètode és aplicable a l’ESO i sembla ser que millora el clima
a l’aula i el rendiment de l’aprenentatge, a banda d’adaptar a l’alumne a futurs estadis educatius.

Disseny i avaluació d’eines d’aprenentage actiu a l’ESO

39

5

CONCLUSIONS

El present treball ha adaptat i provat la metodologia SABER, treballada en l’àmbit universitari,
per ser aplicada a l’ESO. Per fer-ho s’ha estructurat l’anàlisi en tres etapes diferenciades: una
primera d’anàlisi teòrica, una part experimental i una avaluació global de resultats.
Per una banda s’han analitzat les eines i les estratègies trobades a la literatura sobre
l’aprenentatge actiu i d’altres que permeten treballar la concentració i l’atenció dels alumnes,
l’autoconeixement i la planificació. S’ha analitzat amb profunditat la metodologia SABER
proposada per en Giménez, X. (2016) i s’ha dut a terme una adaptació de cada component de la
metodologia.
S’ha posat en pràctica part de la metodologia a diferents grups d’ESO i amb diferents professors,
incloent una experiència personal al centre de pràctiques del màster, i s’han avaluat els resultats
obtinguts, analitzant els avantatges i inconvenients. La major dificultat que s’ha observat ha sigut
fer una avaluació objectiva de la metodologia en si mateixa. També ha quedat palesa la
importància de que sigui una metodologia utilitzada al llarg del curs i no només de forma puntual.
De tot aquest treball però, es destaca que la metodologia utilitzada de forma global pot obtenir
resultats positius de millora del rendiment escolar i de millora del clima a l’aula. Tot i que s’ha
experimentat de forma parcial, existeixen estudis individuals, en autoconeixement (educació
emocional) i en planificació, que demostren la seva efectivitat i tot fa pensar que el conjunt de les
quatre experiències també tindria uns resultats exitosos aplicats al llarg de tot un curs escolar.
La respiració abdominal, realitzada en un dels centres durant 3 setmanes, ha obtingut els
resultats positius esperats, tant per part dels alumnes com de la professora que també ha
experimentat els beneficis de l’exercici. Si bé, els resultats fan palès que es tracta d’un exercici
senzill d’implementar però complex de realitzar-se correctament, i per tant, cal disciplina i
constància en la seva realització.
El mètode d’ensenyament-aprenentatge, basat en el treball autònom tutelat, també ha obtingut
una bona acollida, tant pels professors com pels alumnes dels centres. L’experiència obtinguda
al centre de pràctiques del màster demostra que, per impartir la metodologia, és necessari ser
un professor experimentat (per al disseny d’activitats) i que conegui el grup (per treure’n el màxim
rendiment).
A més aquesta metodologia ensenyament-aprenentatge permet atendre de forma adient a la
diversitat perquè els alumnes van al seu ritme i el professor té la possibilitat d’adreçar-se a tots
als grups i d’adaptar els continguts, si és necessari.
Per altra banda, s’ha posat de manifest que la metodologia ensenyament-aprenentatge tutelat és
una més a utilitzar al llarg del curs escolar, en combinació amb altres mètodes d’aprenentatge
actiu, com l’aprenentatge cooperatiu o el tutor-tutorat, esmentat per una de les professores que
l’han experimentat. Es considera arriscat i molt complicat utilitzar aquesta adaptació de la classe
invertida per a tot el curs, i es podria reservar com la forma de treballar les classes més teòriques.
En definitiva doncs, la metodologia SABER, aplicada en un entorn universitari, ha estat
demostrada com una eina eficaç per millorar el rendiment acadèmic dels alumnes.
L’experimentació duta a terme a l’ESO, tot i que no ha estat prou representativa, i a més ha estat
aplicada de manera parcial, ha permès observar alguns aspectes positius i d’altres a tenir en
compte alhora d’implementar-la en secundària.
Tot plegat, però, indica que podria ser una metodologia interessant a experimentar de forma més
sistemàtica i exhaustiva per permetre avaluar la seva eficàcia en tot el seu àmbit. Es proposa
doncs que es desenvolupi una anàlisi experimental durant tot un curs escolar, fent una formació
per als professors que han d’implementar la metodologia, establint una programació per a portarla a terme, i que dugui associada una avaluació concreta de cada component.
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