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1. Introducció    

 

Ja començat el segle XXI, la societat ha canviat, la tecnologia ha evolucionat i l'escola no pot 
seguir indiferent a l'entorn social que l'envolta i al qual ha de servir, seguint el principi de 
funcionalitat de tot sistema educatiu, en una societat dirigida al coneixement (UNESCO, 
2005). Cal educar persones, per descomptat, però que desenvolupin i adquireixin les 
competències que en cada moment els permetin respondre al desenvolupament social i a les 
necessitats laborals (Tourón, 2016). Posar a l'alumne en el centre de l'escena no és una 
expressió bonica, és una necessitat perquè prengui les regnes del seu aprenentatge i 
desenvolupi competències que, com a espectador, difícilment aconseguirà. És l'única manera 
que pugui desenvolupar tot el seu potencial i talent (Tourón, 2016; Marina, 2010). 

Conseqüentment, també es requereix una nova mirada envers l’avaluació, que esdevé 
fonamental per poder desenvolupar un currículum per competències i atendre la diversitat de 
l’alumnat. Això comporta canviar el què, el com, el quan i el per què s’avalua (Sanmartí, 2010).  

Així, el present Treball de Fi de Màster (TFM) té com objectiu analitzar les activitats 
d’ensenyament-aprenentatge (EA), és a dir, dissenyant un conjunt d’accions d’ensenyament i 
aprenentatge contextualitzades en funció del perfil de l’alumnat, els recursos i l’adaptació a 
l’entorn per l’assoliment dels resultats d’aprenentatge (Glossari Departament Ensenyament, 
2016) com a estratègia motivadora per tal que l’alumnat s’involucri en el seu propi procés 
d’aprenentatge i quina és la tipologia d’avaluació que s’ha d’acompanyar per aconseguir un 
aprenentatge més participatiu i significatiu per l’alumnat que realitzi el NF 7 Instal·lacions de 
calefacció per aigua calenta i del NF 8 Aire condicionat del mòdul 5 Instal·lacions en l’edificació.  
 
La idea de desenvolupar aquest TFM sorgeix a partir de l’assistència a l’aula del mòdul MP05 
Instal·lacions en edificació en el centre assignat del Pràcticum i observar la manca de motivació 
per part de l’alumnat a assistir-hi. 
 
Aleshores, a partir de l’anàlisi de les possibles causes desmotivadores i els resultats 
d’aprenentatge que ha d’assolir l’alumnat, s’han dissenyat les activitats d’EA que posteriorment 
s’han portat a la pràctica dins de l’aula. Per tal d’avaluar si s’ha produït o no un augment de 
motivació i d’implicació dels/les alumnes en el seu propi procés d’aprenentatge s’ha efectuat 
una comparativa entre enquestes realitzades a l’alumnat sobre la percepció de les dues 
metodologies aplicades en aquest mòdul d’Instal·lacions, una a base de classe magistral, i 
l’altra, a base d’un aprenentatge actiu a partir d’activitats d’EA dissenyades en aquest TFM; 
juntament amb una comparativa entre avaluacions del mateix NF però amb aplicació de 
diferent metodologia, així, s’ha comparat la qualificació del curs 14-15 i 15-16. 
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2. Descripció de la situació de partida 
 

 
2.1 Context educatiu 

El centre on s’han dut a terme les activitats d’EA enfocades a augmentar la participació i la 
motivació és un centre educatiu de grans dimensions, 800 alumnes aproximadament, repartits 
en els cursos d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius. 

Concretament, el mòdul 5 Instal·lacions en l’edificació pertany al Cicle Formatiu de Grau 
Superior de Projectes d’Edificació de la família professional d’Edificació i Obra Civil amb 
Referent Europeu CINE-5b. 
 
Aquest cicle formatiu consta de 2 cursos, on a primer curs hi ha matriculada una alumna, a 
segon curs hi ha matriculats 7 alumnes i a més, hi ha 4 alumnes que cursen determinats 
mòduls sense estar matriculats a tot el cicle formatiu. 
 
El mòdul 5 Instal·lacions que s’imparteix durant el primer curs, és format per tres unitats 
formatives (UF), UF1 Instal·lacions d’aigua i electricitat, UF2 Instal·lacions de gas, ventilació, 
producció d’ACS, calefacció i climatització, i, UF3 Instal·lacions especials, de protecció contra 
incendis i de telecomunicacions; amb la següent tipologia d’alumnat: 
 

• Una alumna de 45 anys que es vol reincorporar al món laboral i és la que està 
matriculada a tot el primer curs. No fa absentisme. 
 

• Una alumna de 30 anys que ja ha realitzat un cicle formatiu  de decoració i que es vol 
actualitzar en continguts i programari. Fa determinats mòduls solts i absentisme 
ocasional i justificat. 

 
• 3 alumnes de 25 anys aproximadament, repetidors que presenten més del 50% 

d’absentisme i que provenen de Cicles de Grau Mig. 
 

 

2.2 Marc legal 
 

Aquest cicle formatiu està regulat per: 
 

• LOE. 
• DECRET 169/2013, de 28 de maig, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu 

de grau superior de projectes d’edificació.  
 
 
 
2.3 Situació de partida 
 
La metodologia d’aprenentatge de les diferents unitats formatives és a base de classes 
magistrals on es llegeix la normativa a aplicar en les instal·lacions d’un edifici d’habitatges 
alhora que s’exemplifica amb imatges. L’avaluació és mitjançant un examen al finalitzar la unitat 
formativa, consistent en una part teòrica i una altra de pràctica on en aquesta última, es permet 
la utilització d’apunts.  
 
Durant la meva assistència a l’aula quan s’impartia aquest mòdul, he observat el següent: 
 

• Alumnat no atent a les explicacions del docent. 
• Sol·liciten fer descansos o acabar abans del temps previst. 
• Aprenentatge de les unitats formatives avorrit i tediós. 
• Contingut dels nuclis formatius és dens i espès. És molt normatiu i la part pràctica és a 

base d’aplicació de taules. 
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• Poca creativitat alhora de presentar el contingut.
• Baix assoliment dels resultats d’aprenentatge

Així, respecte el baix assoliment dels RA
pel Tutor de pràctiques, la mitjana de les qualificacions 
posada en pràctica de les activitats dissenyades
més baixes als exàmens teòric

 

En la Taula 1, fruït de l’enquesta realitzada a l’alumnat al finalitzar la UF anterior al inici de les 
activitats d’EA dissenyades, Annex 
motivacionals extretes de l’estudi 
desmotivació és causada per la monotonia de la metodologia de classe magistral, a més, el 
contingut dels nuclis formatius que composen aquest mòdul és pesat i feixuc. 
 
Es descarta que la causa desmotivadora sig
mòdul de Representacions de l’edificació amb una metodologia basada en exercicis pràctics 
amb atenció personalitzada i l’actitud per part de l’alumnat i l’assoliment dels resultats 
d’aprenentatge són molt diferents.
 

Taula1. Resultats de l’enquesta realitzada per l’alumnat al finalitzar l’UF 
anterior a

Per tant, referent al contingut i a la metodologia
És entretingut? S’apropa a la realitat? 
necessiten els/les alumnes per adquirir els resultats d’aprenentatge? 
desig d’aprendre les unitats formatives? Com puc estimular els/les alumnes? Quin interès té 
l’alumnat? S’enfoca més cap a la tasca o procés d’aprenentatge que cap els resultats? 
S’afavoreix l’autonomia d’aprenentatge? Es donen estratègies d’aprenentatge? Es promou la 
reflexió i el debat dels temes exposats
significatiu?  
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Poca creativitat alhora de presentar el contingut. 
Baix assoliment dels resultats d’aprenentatge (RA).  

Així, respecte el baix assoliment dels RA en la UF2, Figura 1 Qualificacions de la UF2
la mitjana de les qualificacions de la UF2 del curs fins al moment de la 

posada en pràctica de les activitats dissenyades és de 6.29, corresponent 
teòrics amb uns valors que oscil·len entre el 4 i el 7.5

Figura 1. Qualificacions de la UF2. 

En la Taula 1, fruït de l’enquesta realitzada a l’alumnat al finalitzar la UF anterior al inici de les 
, Annex 8, i basada en les pautes d’acció docent amb repercussions 

motivacionals extretes de l’estudi Motivar para el aprendizaje de J.A. Tapia, es desprèn que la 
desmotivació és causada per la monotonia de la metodologia de classe magistral, a més, el 
contingut dels nuclis formatius que composen aquest mòdul és pesat i feixuc. 

Es descarta que la causa desmotivadora sigui el docent, ja que aquest també imparteix el 
mòdul de Representacions de l’edificació amb una metodologia basada en exercicis pràctics 
amb atenció personalitzada i l’actitud per part de l’alumnat i l’assoliment dels resultats 

rents. 

Taula1. Resultats de l’enquesta realitzada per l’alumnat al finalitzar l’UF 
anterior al inici de les activitats d’EA dissenyades.

Per tant, referent al contingut i a la metodologia emprada és necessari preguntar
És entretingut? S’apropa a la realitat? Què s’ha de millorar? Què s’ha de canviar?
necessiten els/les alumnes per adquirir els resultats d’aprenentatge? Com puc despertar el seu 

ts formatives? Com puc estimular els/les alumnes? Quin interès té 
és cap a la tasca o procés d’aprenentatge que cap els resultats? 

S’afavoreix l’autonomia d’aprenentatge? Es donen estratègies d’aprenentatge? Es promou la 
temes exposats a l’aula?  Els/les alumnes adquireixen un aprenentatge 
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Qualificacions de la UF2 facilitada 
fins al moment de la 

corresponent les qualificacions 
7.5.   

En la Taula 1, fruït de l’enquesta realitzada a l’alumnat al finalitzar la UF anterior al inici de les 
i basada en les pautes d’acció docent amb repercussions 

de J.A. Tapia, es desprèn que la 
desmotivació és causada per la monotonia de la metodologia de classe magistral, a més, el 

 

també imparteix el 
mòdul de Representacions de l’edificació amb una metodologia basada en exercicis pràctics 
amb atenció personalitzada i l’actitud per part de l’alumnat i l’assoliment dels resultats 

Taula1. Resultats de l’enquesta realitzada per l’alumnat al finalitzar l’UF  

 

emprada és necessari preguntar-se: és divertit? 
Què s’ha de millorar? Què s’ha de canviar? Què 

Com puc despertar el seu 
ts formatives? Com puc estimular els/les alumnes? Quin interès té 

és cap a la tasca o procés d’aprenentatge que cap els resultats? 
S’afavoreix l’autonomia d’aprenentatge? Es donen estratègies d’aprenentatge? Es promou la 

dquireixen un aprenentatge 
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3. Proposta d’activitats d’ensenyament-aprenentatge  

 

3.1 Objectius de les activitats dissenyades  
 

Fruït de l’anàlisi anterior, els objectius a assolir mitjançant aquesta proposta de TFM són:  
 

• Augmentar la participació de l’alumnat. 
• Activar la curiositat i el interès de l’alumne/a pel contingut del tema o tasca a realitzar. 
• Adquirir un aprenentatge més significatiu desvetllant els interessos de l’alumnat i que 

tingui a veure amb les seves necessitats personals. 
• Promoure el debat i la reflexió del contingut dels nuclis formatius. 
• Afavorir l’autonomia en l’aprenentatge.  
• Afavorir el procés d’aprenentatge i les tasques a realitzar més que no pas els resultats. 
• Estimular a l’alumnat a fer les tasques proposades. 
• Reduir el passotisme i l’absentisme. 
• Les tasques o els reptes assolibles. 
• L’alumnat se senti el protagonista del seu procés d’aprenentatge. 
• L’alumnat conegui perquè serveix l’aprenentatge proposat. 
• Realitzar diferents activitats d’EA per evitar la pèrdua d’interès. 
• Transmetre la idea que dels errors s’aprèn i que tot és modificable amb l’esforç. 

 

3.2 Competències a adquirir   

Segons el Real Decret 690/2010, es procedeix a concretar les competències professionals, 
personals i socials als nuclis formatius 7 i 8 que s’han d’adquirir:  
 

a) Intervenir en el desenvolupament de projectes d'edificació obtenint i analitzant la 
informació necessària i proposant diferents solucions. 
 

b) Elaborar, si escau,  la documentació gràfica de projectes d'edificació mitjançant la 
representació dels plànols necessaris per a la definició dels mateixos, utilitzant 
aplicacions informàtiques de disseny assistit per ordinador. 

 
c) Predimensionar i, si escau, dimensionar sota les instruccions del responsable facultatiu 

els elements integrants de les instal·lacions de fontaneria, sanejament, climatització, 
ventilació, electricitat, telecomunicacions i especials en edificis, aplicant procediments de 
càlcul establerts i interpretant els resultats. 

 

 

3.3 Resultats d’aprenentatge 
 

Els resultats d’aprenentatge segons el Decret 169/2013 per aquest nuclis formatius són: 
 

• Configurar instal·lacions de calefacció representant esquemes i dimensionant els 
elements que les componen. 
 

• Configurar instal·lacions de climatització, representant esquemes i utilitzant la 
simbologia normalitzada. 
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3.4 Continguts 

Els continguts dels nuclis formatius segons el Decret 169/2013 són: 

• Conceptes bàsics de calefacció: coeficient de simultaneïtat, resistència tèrmica, 
conductivitat tèrmica, coeficient superficial de transmissió, coeficient de transmissió 
tèrmica, calor específica de l’aire, renovació d’aire, càrrega tèrmica. 
 

• Sistemes de calefacció. 
 

• Elements de la instal·lació de calefacció: calderes, elements de transmissió, 
canalitzacions, vàlvules de tall, purgadors i vàlvules. 
 

• Conceptes bàsics de climatització: condicions de confort, temperatura, humitat, 
ventilació i velocitat de l’aire. Transmissió de calor per conducció, convenció i radiació. 
Nocions generals sobre psicometria i hidràulica. 
 

• Elements de la instal·lació de climatització: equips de producció de calor; calderes, 
bombes de calor i generadors d’aire calent. Equips de producció de fred: refredadores i 
torres de refrigeració. Conductes de distribució d’aire i de líquids. Reixetes, difusors, 
toveres. Elements terminals; ventiloconvector, inductors i unitats de tractament d’aire. 

 
Per tant, tot això es concreta en la normativa NTE-ICR-radiació i RITE i amb la documentació 
d’aire condicionat i bomba de calor, juntament amb l’article Nuevos Conceptos de diseño en 
aire condicionado escrit per Nestor Quadri.  

 

3.5 Metodologia 

Per tal d’augmentar la participació i motivació de l’alumnat en el seu aprenentatge, s’ha aplicat 
una metodologia centrada en el procés d’aprenentatge i que permeti assegurar que la majoria 
dels/les alumnes puguin adquirir els resultats d’aprenentatge. Per tant, segons la piràmide 
d’aprenentatge (Bales, K. 1996),  la taxa de retenció més alta (90%), Figura 2,  és ensenyar als 
altres juntament amb l’exercici pràctic (75%): 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Piràmide de retenció mitjana de l’aprenentatge. (Bales, K. 1996) 

Aleshores, s’ha aplicat una variant del model pedagògic d’aula invertida o flipped classroom, en 
anglès. Aquesta metodologia es caracteritza per transferir el treball de determinats processos 
d’aprenentatge  a fora de l’aula, utilitzant el temps de classe, juntament amb l’experiència del 
docent, per facilitar i potenciar altres processos d’adquisició i pràctica de coneixements dins de 
l’aula (http://www.theflippedclassroom.es/). Concretament i en el cas que ens ocupa, ja que 
s’ha observat que els/les alumnes no realitzen les tasques o activitats fora de l’aula, s’aplicarà 
la mateixa metodologia però a l’espai de dins de l’aula, sense proposar activitats a casa. 

 
Així doncs, es tracta d’un enfocament integral que combina la instrucció directa amb mètodes 
constructivistes de l’educació (http://www.theflippedclassroom.es/), afirmant que el coneixement 
no pot ser transferit sense més, sinó que l’alumnat ha de construir el significat d’aquest 
coneixement (Weimer, 2013), esdevenint com a part central del procés d’aprenentatge (Bennet 
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et al., 2011), augmentant el seu compromís i implicació amb el contingut del curs i millorant la 
seva comprensió conceptual (http://www.theflippedclassroom.es/). Facilitant la participació de 
l’alumnat en l’aprenentatge actiu a través de preguntes, problemes, debats i activitats aplicades 
que fomenten l’explicació, l’articulació, l’aplicació d’idees (http://www.theflippedclassroom.es/) 
juntament amb l’aprenentatge per descobriment, la coavaluació i l’autoavaluació (García-
Barrera, 2013); passant per totes les fases del cicle d’aprenentatge segons la Taxonomia de 
Bloom (Bloom, 1956). Aleshores, l’aula es converteix en un espai de discussió, debat, creació, 
reflexió... Esdevenint, docents i alumnat, còmplices d’una aventura conjunta (Touron, 2015). 
 
Aquesta metodologia implica un canvi radical de rols dels docents i de l’alumnat. Els primers ja 
no són l'única font de coneixements ni expositors de continguts, sinó que es converteixen en 
guies, generadors d’estímuls, motivadors de l’alumnat. I els/les alumnes ja no són subjectes 
pacients que escolten explicacions inacabables que amb prou feines entenen; ara són els 
protagonistes del seu propi aprenentatge. Descobreixen amb l’ajuda del docent que 
l'aprenentatge és una conquesta personal en la qual ningú la pot suplir (Touron, 2015), que 
tenen el control sobre la forma en què aprenen el contingut, el ritme del seu aprenentatge i com 
aquest s’avalua (Bergmann & Sams, 2012). 
 
 
 
3.6 Descripció de les activitats 

Les activitats que es proposen s’han dirigit a activitats d’ensenyament-aprenentatge (EA), és a 
dir, conjunt d’accions d’ensenyament i aprenentatge contextualitzades en funció del perfil de 
l’alumnat, els recursos i l’adaptació a l’entorn per l’assoliment dels resultats d’aprenentatge 
(Glossari Departament Ensenyament, 2016) de la UF i s’han enfocat a com ajudar a cada 
alumne/a perquè sigui capaç de regular les dificultats amb les que es troba en realitzar les 
tasques que se’n deriven, promovent que “entengui per què no ho ha entès” (Sanmartí, 2010). 

Així, les activitats proposades a l’alumnat són situacions reals que han de resoldre fent un ús 
integrat del seu bagatge intel·lectual, interpretar, fer-se noves preguntes, dissenyar recerques, 
deduir, plantejar propostes d’actuació, criticar, argumentar, etc. Qualsevol activitat és 
plantejada a partir d’una pregunta per tal que els alumnes percebin millor quin és el seu 
objectiu i les tasques són contextualitzades, productives i complexes per tal de valorar el nivell 
de desenvolupament competencial. Basades en les qüestions Què tinc? Què faig? Per què ho 
faig? Què passa? Per què passa? (Izquierdo, 1996). 

Per tant, s’ha concretat en: 

1. Plantejament a l’alumnat de les diferents activitats d’EA, els seus objectius  i criteris 
d’avaluació ja que dedicar temps a compartir fites i objectius és tot el contrari de 
“perdre temps” per ensenyar (Sanmartí, 2002). Aprenem millor si sabem què hem 
d’aprendre, si sabem què s’espera de nosaltres! (Sanmartí, 2002). D’aquesta manera, 
l’alumnat podrà autoregular-se i aprendre significativament. 
 

2. Es repartiran els documents i la normativa relativa al contingut (3.4 Continguts) entre 
l’alumnat. Aquests hauran de llegir el document assignat i completar la Fitxa 1 
corresponent (Annex 1). 
 

3. Integració per part de l’alumnat dels diferents aprenentatges sobre les instal·lacions. 
Cada alumne/a aportarà els coneixements adquirits i conjuntament s’omplirà la Fitxa-
resum (Annex 2). Alhora, s’aprofitarà aquesta activitat per comentar les solucions de 
les fitxes entregades, esmenar, comprendre la causa de l’error, reflexionar i debatre 
situacions sorgides. 
 

4. Cada alumne/a analitzarà i dibuixarà l’esquema d’instal·lació de calefacció o 
climatització del propi habitatge. En l’Annex 3, hi ha la descripció de l’activitat i a on 
s’indiquen els processos o passos que han de realitzar per tal de desenvolupar la 
capacitat de pensar abans de fer, ja que és una de les diferències entre els bons 
aprenents i els que no ho són tant (Sanmartí, 2013). Aquesta activitat permetrà 
reconèixer quins coneixements sap, com es relacionen i quins factors incideixen. 
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5. Cada alumne/a exposarà el seu propi esquema i les reflexions sobre la instal·lació. 
D’aquesta manera, es promourà que tot l’alumnat verbalitzi les pròpies representacions 
i les pugui regular fent autoavaluació i coavaluació (Annex 4). S’aprofitarà aquesta 
activitat per promoure el debat i la reflexió entre l’alumnat i suggerir millores en les 
instal·lació d’altri. 
 

6. Examen conceptual mitjançant la gamificació del Kahoot (Annex 5) per comprovar i 
adonar-se ells mateixos que han adquirit els conceptes de la UF. Les preguntes s’han 
fet de manera precisa, donant lloc a una única interpretació i assegurant que s’ha 
preguntat allò que realment es vol preguntar sense ambigüitats, i, adequant la pregunta 
als criteris d’avaluació. 

 
Els objectius per cada activitat, saber per què es fa el que es fa, per a què serveix i per què es 
proposa realitzar-la d’una determinada manera, estan descrits en la Taula 2. 
 

Taula 2. Relació entre les activitats, els objectius per l’alumnat i els RA a assolir. 
 

 
Activitat  

 

 
Objectius per l’alumnat 

 
RA a assolir 

1 
• Conèixer què ha d’aprendre 
• Permetre l’autoregulació  

 

2 
• Saber com s’estructura la normativa o un manual 

de producte 
• Saber com funciona un sistema de calefacció i 

climatització 
• Extreure’n conclusions 

 

 
3 

• Saber explicar als companys el contingut dels 
documents llegits i les seves conclusions 

• Conèixer tot el contingut del NF7-8 
• Saber els diferents sistemes, elements i el seu 

funcionament 

 

 
4 

• Aplicar els coneixements adquirits del mòdul de 
representacions gràfiques 

• Identificar els processos a aplicar 
• Aplicar els coneixements adquirits en l’Activitat 2 

i 3 
• Reflexionar sobre el que s’ha après 

Configurar instal·lacions 
de calefacció i 
climatització 

representant esquemes 
i simbologia 

 
 
5 

• Saber explicar l’esquema i justificar-lo 
• Interpretar altres esquemes no fets per ells 

mateixos 
• Reflexionar, qüestionar i donar solucions 

alternatives 
• Saber valorar la tasca pròpia i la dels companys 

Configurar instal·lacions 
de calefacció i 
climatització 

representant esquemes 
i simbologia 

6 
 

• Adonar-se que s’han adquirit els conceptes 
 

 

 
 
 
 

3.7 Atenció a la diversitat 

Referent a l’atenció de la diversitat, l’AE 2 presenta diferents nivells de dificultat de comprensió 
dels documents, des de catàlegs explicatius amb molts gràfics i dibuixos fins a normatives 
denses amb text i llenguatge especialitzat. Conseqüentment, les corresponents fitxes també 
presenten diferent nivell de dificultat i extensió de preguntes. De manera que els documents i 
fitxes més senzills estan enfocats a alumnes amb més dificultat per l’aprenentatge i els 
documents més complexes i fitxes amb més preguntes seran per l’alumnat més avantatjat.  
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En l’activitat d’EA 4 i 5, primerament exposaran els/les alumnes amb més facilitat per 
l’aprenentatge per tal que a base de repetició, quan hagin d’exposar l’activitat l’alumnat que 
presenta dificultat per l’adquisició del coneixement ja hauran adquirit un mínim contingut de la 
matèria. Per l’alumnat més avantatjat, penso que no es donarà el cas d’avorriment, ja que cada 
exposició serà d’un habitatge, esquemes i solucions diferents. 

 

3.8 Criteris i activitats per a l’avaluació 

S’entén que l’avaluació té una funció reguladora de tot el procés d’aprenentatge, permetent per 
una banda, al docent contrastar el grau d’assoliment per part de l’alumnat i poder reajustar els 
processos didàctics, comprovar què s’ha après, quantificant o qualificant els resultats d’un 
procés d’ensenyament-aprenentatge; i per l’altra,  l’alumnat, permetent constatar el seu progrés 
i regular-se per seguir aprenent (metacognició), identificant les dificultats i els errors per poder 
trobar camins per superar-los, és el que es coneix com avaluació formativa.  

L’avaluació formativa forma part de la vida de l’aula ja que cada activitat s’ha d’acompanyar de 
la seva avaluació, és a dir, d’un judici sobre la qualitat de la tasca realitzada i d’una decisió 
sobre els aspectes a millorar (Sanmartí, 2013). En aquest cas, es promourà la coavalució i 
l’autoavaluació que són a la base de les competències d’aprendre a aprendre i d’autonomia i 
iniciativa personal. Normalment, l’alumnat aprèn a ser capaç d’autoavaluar-se a partir d’avaluar 
els companys i companyes, amb la finalitat d’ajudar-los, ja que sovint reconeixen millor què ha 
fet correctament i els seus errors a partir d’indentificar-los en les produccions d’altres (Sanmartí, 
2013). S’ha posat especial èmfasi en la comprensió de les dificultats detectades, per què s’han 
produït i com es poden solucionar. 

S’ha comprovat que aquest tipus d’avaluació formativa comporta millores importants en els 
resultats d’aprenentatge (Nunziati, 1990) i que aconsegueix reduir les diferències de resultats 
entre alumnes amb dificultat per aprendre i els alumnes que normalment obtenen bons 
resultats (Black i William, 1998). 

Per tal de potenciar l’avaluació formativa, s’utilitzaran rúbriques (Annex 4), entregades al inici 
de l’activitat, on s’especifiquen els criteris d’avaluació, possibilitant a l’alumne/a poder-los 
comprovar i orientar-se, avaluar i regular mentre adquireix l’aprenentatge, identificar on estan 
els errors o les dificultats i buscar les maneres de superar-los. Així, es comparteix amb 
l’alumnat el procés avaluador i es fa partícip i protagonista del seu procés d’aprenentatge. 

En la rúbrica proposada (Annex 4), es contemplen els 2 tipus de criteris des de l’òptica 
formativa de l’avaluació, ja que els estudiants, en realitzar una tasca, poden haver explicitat les 
idees rellevants o aplicat estratègies adequades en la realització de les tasques però, en canvi, 
pot ser que no tinguin la qualitat suficient, ja sigui a causa de la poca precisió en el llenguatge 
utilitzat, de la poca creativitat o d’haver aplicat un volum de coneixements no idoni. Aquesta 
diferenciació ajuda a l’alumnat en el seu procés de regulació dels errors (Sanmartí, 2013). 

Així, els criteris d’avaluació segons el Decret 169/2013 pels següents resultats d’aprenentatge 
són: 

• RA 1. Configura instal·lacions de calefacció representant esquemes i dimensionant els 
elements que les componen: 
 

1. Calcula la càrrega tèrmica dels espais. 
2. Identifica els diferents tipus de plànols que defineixen la instal·lació. 
3. Elabora croquis a partir d’instal·lacions reals en edificis. 
4. Identifica els elements que componen la instal·lació. 
5. Utilitza la simbologia normalitzada. 
6. Dibuixa el traçat de la instal·lació per als llocs que hi són destinats. 
7. Selecciona els elements adequats seguint la normativa vigent. 
8. Representa esquemes de principi. 
9. Representa elements de detall. 
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10. Obté les càrregues tèrmiques dels espais mitjançant la utilització de 
programes informàtics senzills. 

11. Dimensiona els diferents elements mitjançant resultats de càlcul. 
12. Aplica normes i criteris de protecció mediambiental en la selecció de 

materials. 
 

• RA 2. Configura instal·lacions de climatització, representant esquemes i utilitzant la 
simbologia normalitzada: 
 

1. Identifica els diferents tipus de plànols que defineixen la instal·lació. 
2. Elabora croquis a partir d’instal·lacions reals en edificis. 
3. Identifica els elements que componen la instal·lació. 
4. Utilitza la simbologia normalitzada. 
5. Dibuixa el traçat de la instal·lació per als llocs que hi són destinats. 
6. Representa esquemes de principi. 
7. Representa elements de detall. 
8. Aplica normes i criteris de protecció mediambiental en la selecció de 

materials. 

S’ha de dir que en termes reals tot això ho calcula una enginyeria o empresa especialitzada. 
Per tant, donarem importància a tenir clars els conceptes, a distingir els seus components i a 
representar-los en un esquema. També, comentar que els següents CA es realitzen en altres 
mòduls i amb un programari específic:  

1. Calcula la càrrega tèrmica dels espais. 
2. Obté les càrregues tèrmiques dels espais mitjançant la utilització de 

programes informàtics senzills 
3. Dimensiona els diferents elements mitjançant resultats de càlcul 

D’aqueta manera, la relació entre l’activitat, el criteri d’avaluació, el seu instrument i la 
corresponent ponderació es recull en la Taula 3. 
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Taula 3. Relació entre les activitats, el CA, el seu instrument i la seva ponderació. 

AE Criteri d’avaluació  Evid ències  Instrument  
d’avaluació 

Pes 

 
1 
 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
 
2 

• Identifica els diferents tipus de plànols que defineixen 
la instal·lació  

• Identifica els elements que componen la instal·lació 
• Representa elements de detall 

 
Fitxa 1 

 
∑ respostes 

correctes 

 
30% 

 
 
3 

• Identifica els diferents tipus de plànols que defineixen 
la instal·lació  

• Identifica els elements que componen la instal·lació 
• Representa elements de detall 

 
 

Fitxa-resum 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 
 
 
 
4 

• Elabora croquis a partir d’instal·lacions reals en 
edificis 

• Identifica els elements que componen la instal·lació 
• Utilitza la simbologia normalitzada 
• Dibuixa el traçat de la instal·lació per als llocs que hi 

són destinats 
• Selecciona els elements adequats seguint la 

normativa vigent 
• Representa esquemes de principi 
• Aplica normes i criteris de protecció mediambiental en 

la selecció de materials 

 
 
 
 

Fitxa 2 

 
 
 

Autoavaluació 
i coavaluació 

(rúbrica) 
Promig de 

totes 

 
 
 
 

50% 

 
 
 
 
 
5 

• Elabora croquis a partir d’instal·lacions reals en 
edificis 

• Utilitza la simbologia normalitzada 
• Identifica els elements que componen la instal·lació 
• Dibuixa el traçat de la instal·lació per als llocs que hi 

són destinats 
• Selecciona els elements adequats seguint la 

normativa vigent 
• Representa esquemes de principi 
• Aplica normes i criteris de protecció mediambiental en 

la selecció de materials 

 
 
 
 

--- 

 
 

Noves 
aportacions 

orals per part 
de l’alumnat 

als companys 

 
 
 
 

10% 

 
 
 
 
 
6 

• Identifica els diferents tipus de plànols que defineixen 
la instal·lació  

• Identifica els elements que componen la instal·lació 
• Representa elements de detall 
• Selecciona els elements adequats seguint la 

normativa vigent 
• Representa esquemes de principi 
• Aplica normes i criteris de protecció mediambiental en 

la selecció de materials 

 
 
 

Examen 
conceptual 
(Kahoot) 

 
 
 

∑ respostes 
correctes 

 
 
 

10% 

  100% 
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3.9 Temporització 

Per portar a terme aquestes activitats d’EA s’ha previst un total de 5 sessions distribuïdes de la 
manera descrita en la Taula 4. 
 

Taula 4. Temporització de les activitats d’EA. 
 

 
EA 

 
Descripció de l’activitat Temporització  

minuts sessió 

1 Presentació de les activitats 10 
 
 
 
1 

2 Lectura de la normativa i realització Fitxa 1 50 

3 Integració de l’EA 2 60 
 
2 

4 Esquema d’instal·lació propi habitatge i millores a realitzar 60 
 
3 

5 Exposició EA4 100 
 

4-5 

6 Examen (Kahoot) 20 
 
5 

 
 
A l’hora de fer la temporització s’ha tingut en compte que són 5 alumnes, així, per l’AE 5 s’ha 
previst 20 minuts per alumne/a. 
 
 

 
3.10 Espais, equipaments i recursos. 

Aquestes activitats d’EA es realitzaran en les aules pròpies del CF d’Edificació amb dotació 
d’ordinadors per cada alulmne/a, projector i pissarra. 

Els recursos estan disponibles en pdf i compartits amb l’alumnat, concretant-se en la normativa 
NTE-ICR-radiació i RITE i amb la documentació d’aire condicionat i bomba de calor, juntament 
amb l’article Nuevos Conceptos de diseño en aire condicionado escrit per Nestor Quadri.  



 

 

Activitat d’aula d’una UF destinada a instal·lacions del CF Edificació i obra civil 14 

Resumint, 

 
 

Taula 5. Programació dels NF 7-8 Instal·lacions de climatització 
 

 
NF 7-8 INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ (5 h) 

EA 
 

Objectius per l’alumnat 
 

RA a assolir 
 

Criteri d’avaluació Temporització  Evidències Instrument 

d’avaluació  

 
Pes 

minuts sessió 

1 Conèixer què ha d’aprendre  
--- 

 
 

--- 

 
 

10 

 
 
 
 
 
1 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

--- 
Permetre l’autoregulació 

 
2 

Saber com es realitza un sistema 
de climatització 

Configurar instal·lacions de 
calefacció i climatització 
representant esquemes i 
simbologia 

Identifica els diferents tipus de 
plànols que defineixen la instal·lació   

 
50 

 
 
 

Fitxa 1 
 

 

 
Total de 

respostes 
correctes 

 
 
 

30% 
Identifica els elements que 
componen la instal·lació 

Extreure’n conclusions 
Representa elements de detall 

 
 
 
3 

Saber explicar als companys el 
contingut dels documents llegits i 
les seves conclusions 

 
Configurar instal·lacions de 
calefacció i climatització 
representant esquemes i 
simbologia 

Identifica els diferents tipus de 
plànols que defineixen la instal·lació 

 
 
 

60 

 
 
 
2 

 
 
 

Fitxa-resum 

 
 
 

--- 

 
 
 

--- 

Saber els diferents sistemes, 
elements i el seu funcionament 

Identifica els elements que 
componen la instal·lació 
Representa elements de detall 
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Taula 5 (Continuació) 

NF 7-8 INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ (5 h) 

EA 
 

Objectius per l’alumnat 
 

RA a assolir 
 

Criteri d’avaluació Temporització  Evidències Instrument 

d’avaluació  

 
Pes 

minuts sessió 

 
 
 
 
 
 
 
4 

Aplicar els coneixements adquirits del 
mòdul de representacions gràfiques 

 
 
 
 

Configurar 
instal·lacions 
de calefacció i 
climatització 
representant 
esquemes i 
simbologia 

Elabora croquis a partir d’instal·lacions reals en 
edificis  

 
 
 
 
 

60 

 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
 

Fitxa 2 

 
 
 
 

Autoavaluació 
i coavaluació 
(Rúbrica 1) 

Mitjana de 
totes 

 
 
 
 
 
 
 

50% 
 

 

 

 

 

 

Identificar els processos a aplicar 
Identifica els elements que componen la 
instal·lació 

Utilitza la simbologia normalitzada 
 

Aplicar els coneixements adquirits 
Aplicar els coneixements adquirits en 
l’AE 2 i 3 

Dibuixa el traçat de la instal·lació per als llocs 
que hi són destinats 
 
Selecciona els elements adequats seguint la 
normativa vigent 

Reflexionar sobre el que he après 
Representa esquemes de principi 
 
Aplica normes i criteris de protecció 
mediambiental en la selecció de materials 

 
 
 
 
 
5 

Saber explicar l’esquema i justificar-lo 
 
 
 

Configurar 
instal·lacions 
de calefacció i 
climatització 
representant 
esquemes i 
simbologia 

Elabora croquis a partir d’instal·lacions reals en 
edificis 

 
 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 
 
 

4-5 

 
 
 
 
 
 

--- 

 
 
 
 

Noves 
aportacions 

orals per part 
de l’alumnat 

als companys 

 
 
 
 
 
 

10% 

Interpretar altres esquemes no fets 
per ells mateixos 

Identifica els elements que componen la 
instal·lació 
Utilitza la simbologia normalitzada 

Reflexionar, qüestionar i donar 
solucions alternatives 

Dibuixa el traçat de la instal·lació per als llocs 
que hi són destinats 

Selecciona els elements adequats seguint la 
normativa vigent 

Saber valorar la tasca pròpia i la dels 
companys 

Representa esquemes de principi 

Aplica normes i criteris de protecció 
mediambiental en la selecció de materials 
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Taula 5 (Continuació) 

 

NF 7-8 INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ (5 h) 

EA 
 

Objectius per l’alumnat 
 

RA a assolir 
 

Criteri d’avaluació Temporització  Evidències Instrument 

d’avaluació  

 
Pes 

minuts sessió 

 
 
6 

 

Adonar-se que ha adquirit els 
conceptes 

 
 
 

--- 

Identifica els elements que componen la 
instal·lació  

 
20 

 
 
 
5 

 
 

Examen 
conceptual 

(Kahoot) 

 
 

Total de 
respostes 
correctes 

 
 
 

10% Selecciona els elements adequats seguint la 
normativa vigent 

Aplica normes i criteris de protecció 
mediambiental en la selecció de materials 

 
 

total 
 
5 

  
100 
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4. Discussió  

 

Aquestes activitats d’ensenyament-aprenentatge s’han portat a la pràctica durant 10 sessions 
compreses entre el 20 d’abril i el 13 de maig de 2016. No hi ha hagut cap incidència a excepció 
de l’absentisme aleatori per part de l’alumnat que ha suposat l’endarreriment de la 
temporització de les activitats d’EA previstes per tal que tots/es les poguessin realitzar. 
 
A la primera sessió només va assistir-hi una alumna. A partir de la segona sessió, l’absentisme 
es va reduir considerablement i ja només faltaven d’un en un, fet que va originar que el ritme de 
desenvolupament de les activitats d’EA fos molt lent. Aquest canvi d’actitud per part de 
l’alumnat va ser motivat gràcies a què la qualificació dels NF es basaven en activitats 
desenvolupades a l’aula. Penso, que l’alumnat va agrair un canvi metodològic tant de gestió de 
l’aula com d’avaluació ja que venien a classe i si faltaven algun dia es disculpaven, durant la 
sessió també feien aportacions. 
 
Per tal d’avaluar si es produeix o no un augment de motivació i d’implicació de l’alumnat en el 
seu propi procés d’aprenentatge a partir de l’aplicació d’aquestes activitats d’EA, s’ha realitzat 
dues enquestes basades en les pautes d’acció docent amb repercussions motivacionals 
extretes de l’estudi Motivar para el aprendizaje de J.A. Tapia, una al finalitzar el NF anterior 
(Annex 6) amb aplicació de metodologia de classe magistral, i una altra, al finalitzar aquestes 
activitats proposades en aquest TFM on s’han afegit 5 preguntes més sobre la percepció que 
ha tingut l’alumnat sobre les activitats d’EA portades a la pràctica, basades en l’estudi Student 
perceptions of the flipped classroom de G.B. Johson (Annex 7). L’enquesta va ser la mateixa 
pels dos NF per així, poder comparar els resultats obtinguts. Cal comentar que a l’Annex 6, hi 
ha dues versions d’enquesta però d’igual contingut, ja que el dia que es va començar el NF 
només hi havia l’assistència d’una alumna i al realitzar l’enquesta, es va observar que el 
llenguatge li generava problemes de comprensió. Així doncs, després d’aquesta experiència 
pilot, es va procedir a canviar el llenguatge, simplificant-lo i fent preguntes més directes.  
 
També, s’ha sol·licitat al Tutor de pràctiques el resultat de l’avaluació dels mateixos NF del curs 
anterior (Annex 17) per poder realitzar una comparativa entre aquests i els resultats d’avaluació 
obtinguts de les activitats proposades (Taula 5. Qualificació NF 7-8) per verificar si es produïa o 
no un increment en els RA a assolir per l’alumnat amb les activitats d’EA proposades. 
 
Les activitats previstes s’han realitzat sense incidents, així, les dues tipologies de Fitxa 1, 
Annex 9, més senzilles van ser completades pels 2 alumnes amb menor nota fins ara, i la 
tipologia de Fitxa 1 amb tasques menys obvies i que necessitaven més nivell de reflexió, van 
ser desenvolupades pels 2 alumnes que tenien millors qualificacions. L’alumnat va estar 
satisfet de la tasca feta ja que el suport entregat, la documentació de lectura, estava subratllat i 
els hi va facilitar la lectura que era el que se’ls hi podia fer més pesat. Penso que aquesta 
decisió d’entregar la documentació ja subratllada va ser molt assertiva per tal de motivar 
l’alumnat a la seva lectura.  
 
La integració de les diferents lectures per part de l’alumnat, Annex 10, tampoc va presentar 
incidències, ja que a mesura que ells ho anaven exposant s’escrivia en el word de l’ordinador 
connectat al projector permetent que tothom ho pogués seguir. Cal dir, que es qüestionava a la 
resta d’alumnat sobre el contingut exposat per tal que no es despengessin o bé es preguntava 
si el que s’escrivia ho entenien i com volien. 
 
Al realitzar la Fitxa 2, Annex 11, tampoc hi va haver incidents. Un cop finalitzada la integració, 
es va fer entrega del nou enunciat de l’exercici i de la rúbrica per tal que el següent dia 
vinguessin amb el plànol fet i observades les instal·lacions de casa seva i així poder completar 
l’exercici a l’aula. Sorprenentment els/les alumnes van venir amb tot l’exercici fet i havien 
buscat informació pel seu propi compte per la xarxa, com que aquell dia faltaven 3 alumnes, no 
es va fer l’exposició sinó que es va fer una atenció individualitzada a cada alumne per 
comentar-lo i així poder ampliar el contingut o esmenar errors. 
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Referent a l’EA 5, abans d’iniciar-la es va remarcar molt la importància de seguir les pautes de 
la rúbrica i que la qualificació s’havia de fer segons aquesta i de manera objectiva. Preveient 
que alguns alumnes serien exageradament generosos a l’hora de fer l’autoavaluació i la 
coavaluació, es va informar que si es detectava el cas, s’anul·laria la qualificació del criteri 
d’avaluació en qüestió. Posteriorment, l’alumnat va anar exposant de manera voluntària i 
gaudint de poder explicar el que havien fet. Un cop acabaven, es realitzava una ronda de 
preguntes a la resta dels/les alumnes com ara: de quina altra manera ho podíem fer?, és un 
circuit en anella? On posaríem la bomba de calor? Etc. per tal d’iniciar el debat. Un cop acabat, 
es deixava temps per completar l’excel amb la qualificació de la rúbrica per l’autoavalució i la 
coavaluació, Taula 6. Penso, que l’activitat es va desenvolupar satisfactòriament. 
 

Taula 6. Rúbrica per l’autoavaluació i coavaluació. 

 
Nom de l’alumne/a a qualificar: 
 
 
Nom de l’alumne/a que corregeix: 
 

 
Rúbrica per l’autoavaluació i coavaluació de l’esqu ema de climatització i/o calefacció 

 
 

Criteris 
d’avaluació 

 

 
Criteris de qualificació 

 

 
NOTA 

2                          1.5  1.4                        0.2 0.1                      0 
Elabora un 
croquis a partir 
d'instal·lacions 
reals 

Es reconeix cada 
peça de la habitatge 
amb la proporció 
corresponent. Ben 
presentat 

 
Es reconeixen les 
diferents peces de 
l'habitatge 

 
No s'entén el 
dibuix 

 

Identifica els 
elements que 
componen la 
instal·lació 

Es distingeixen tots 
els element de la 
instal·lació 

 
Falta algun element 
de la instal·lació 

 
No diferencia cap 
element 

 

Utilitza la 
simbologia 
corresponent 

Ús de la simbologia 
corresponent 

Hi ha alguna 
simbologia que no 
correspon 

No utilitza la 
simbologia 
corresponent 

 

 
Dibuixa el traçat 
de la instal·lació 

El traçat de la 
instal·lació és 
coherent i ben 
presentat 

 
El traçat de la 
instal·lació és 
coherent 

 
Traçat no 
coherent 

 

Selecciona els 
elements 
adequats 
seguint 
normativa 

 
Tots els elements 
compleixen 
normativa 

 
HI ha algun element 
que no compleix 
normativa 

 
Tots els elements 
són inadequats 

 

Representa 
esquemes de 
principi 

Hi ha tots els 
elements i s'entén el 
funcionament 

Falta algun element 
però s'entén el 
funcionament 

No s'entén el 
funcionament 

 

Criteris de 
protecció 
mediambiental 

Proposa 
coherentment més 
de 3 millores 

 
Proposa millores 
coherents 

No proposa 
millores o no hi ha 
coherència 

 

 
TOTAL 
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Un cop acabada la primera sessió destinada a l’EA 5, es va comunicar que el pròxim dia 
s’acabaria l’activitat i que seguidament es faria l’examen, aconsellant que estudiessin els 2 fulls 
de la Fitxa-resum de la integració ja que el seu contingut seria preguntat a l’examen, que 
aquest només seria conceptual i no seria fàcil.  
 
L’examen amb la gamificació del Kahoot (Annex 16) va ser innovador, l’alumnat no n’havia fet 
mai cap abans. Es percebia que més que fer un examen era com fer un joc, no es deien els 
resultats en veu alta sinó que hi havia comentaris, rialles, emoció... Un cop finalitzat, es va 
donar la sessió i els NF per conclosos. Seguidament, l’alumnat va respondre l’enquesta, Annex 
15, amb les mateixes preguntes inicials més 5 qüestions noves sobre la percepció que havien 
tingut amb aquestes activitats d’EA. 
 
Mentre s’han impartit aquests NF hi ha hagut a l’aula un clima de molta confiança i 
col·laboració entre alumnes i docent. El docent ha adquirit un rol de guia, intentant generar 
estímuls a l’alumnat per tal que ells mateixos busquessin la resposta i així poder-los encaminar 
cap a l’autoaprenentatge. 
 
També, cal destacar que els resultats de l’autoavaluació i coavaluació, Annex 12, han estat a 
l’alça i mitjançant les qualificacions s’han detectat els favoritismes entre el grupet d’amics. Fet 
que ha provocat s’apliqués una correcció a la seva avaluació, Annex 13, obtenint un punt 
inferior el seu promig, passant d’un 8,3 a un 7,65. Aquest últim promig és el que s’ha tingut en 
compte a l’hora de fer l’anàlisi comparatiu. Aquesta correcció en l’autoavaluació i coavaluació 
es va comentar a l’alumnat i ells mateixos hi van estar d’acord. 
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5  Resultats  

 

Els resultats salten a la vista! En l’Annex 16 s’observa el quadre comparatiu entre les respostes 
de l’alumnat de l’enquesta prèvia a les activitats d’EA (Annex 8) i la posterior a la finalització 
d’aquestes (Annex15). Cal destacar les següents diferències i millores: 

• Innovació en la metodologia d’aprenentatge tant en les activitats d’EA com en 
l’avaluació. Així, el 100% d’alumnat, Figura 3, està d’acord amb què la presentació de 
la informació ha sigut de forma nova i/o sorprenent, contrastant amb la seva totalitat 
amb la metodologia aplicada fins al moment. 

                           

Figura 3. Presentació de la informació de forma nova o sorprenent 

 

• Comprensió dels errors realitzats en les activitats d’EA per tal de poder-los esmenar i 
millorar l’aprenentatge. El 100% de l’alumnat, Figura 4, afirma que el docent demana el 
raonament, el per què de les respostes incorrectes, sent conscients dels seus errors en 
les activitats d’EA, han estat comentats i explicats pel docent per tal de poder-los 
rectificar. 
 

                        
Figura 4. El docent demana el raonament, el per què de les respostes incorrectes 

 
 

• El 100% de l’alumnat, Figura 5, ha realitzat un aprenentatge autònom esdevenint el 
protagonista del seu propis procés d’aprenentatge i tenint el control d’aquest.  
 

NO

100%

Enquesta incial

SI

100%

Enquesta final

SI
40%NO

60%

Enquesta inicial

SI
100%

Enquesta final
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Figura 5. Possibilita poder fer l’exercici/pràctica de manera autónoma 

 
 

• Realització de tasques col·laboratives. El 60% de l’alumnat, Figura 6, està plenament 
d’acord en que hi ha hagut activitats d’EA col·laboratives. És curiós que tot i haver 
realitzar una integració de continguts entre l’alumnat, haver exposat els seus exercicis i 
realitzat coavalucions, hi ha un 40% d’alumnat, Figura 6, que no ha tingut la percepció 
d’haver efectuat tasques col·laboratives. 

                         
Figura 6. El docent proposa tasques que implica la col·laboració entre alumnes 

 

 
• El 100% de l’alumnat, Figura 7, era coneixedor dels criteris de qualificació de les 

activitats d’EA possibilitant la seva comprovació i orientació de les tasques a realitzar. 
Això, els hi ha permès autoregular-se i ajuda a tenir el control del propi aprenentatge. 

                          
Figura 7. Els criteris de qualificació són objectius i es coneixen prèviament 

 

SI
60%

NO
40%

Enquesta incial

SI
100%

Enquesta final

NO
100%

Enquesta inicial

SI
60%

NO
40%

Enquesta final

SI
20%

NO
80%

Enquesta inicial

SI
100%

Enquesta final
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• El 60% de l’alumnat, Figura 8, ha tingut la percepció que se’ls ha tractat de manera 
individual, sense comparatives entre ells, contrastant significativament amb l’enquesta 
inicial. El 40% d’alumnat, Figura 8, no ha tingut aquesta percepció degut a que les 
activitats d’EA eren col·laboratives i expositives i ells mateixos es comparaven. 
 

                                  
Figura 8. S’evita en tot el possible la comparació entre alumnat 

Respecte a les noves qüestions realitzades en l’enquesta al finalitzar totes les activitats d’EA 
sobre la percepció que té l’alumnat sobre aquesta metodologia: 

• La preferència per aquesta metodologia d’activitats d’EA més participativa per part de 
l’alumnat es veu reflectit en que el 100% d’ells, Figura 9, recomanaria la seva 
realització a un amic/ga. 

     
Figura 9. Recomanació a un amic. 

 

• El 80% de l’alumnat, Figura 10, afirma que prefereix més aquesta metodologia activa 
per l’aprenentatge més que no pas la basada en classes magistrals. En canvi, el 20% 
no li agradaria fer tot el mòdul sencer amb aquestes activitats ja que es requereix més 
esforç i implicació per part de l’alumnat. 

 
Figura 10. Metodologia d’activitat 

NO
100%

Enquesta inicial

SI
60%

NO
40%

Enquesta final

SI
100%

Recomanaria aquestes 
activitats a un amic/ga

SI
80%

NO
20%

M'agradaria fer el mòdul 
d'Instal·lacions amb 

aquest tipus d'activitat
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• El 60% de l’alumnat, Figura 11, reconeix que amb aquesta metodologia ha millorat el 

seu coneixement de la matèria adquirint un coneixement més profund. 

 
Figura 11. Millora coneixement de la matèria 

 

• Respecte a l’adquisició de les competències, el 100% de l’alumnat, Figura 12, afirma 
haver-les adquirides. 

 
Figura 12. Aprenentatge del contingut de la matèria 

 
• El 100% de l’alumnat, Figura 13, reconeix que el fet d’avaluar els companys/es els ha 

ajudat ha adquirit els coneixements ja que és més fàcil identificar els errors en les 
produccions d’altri que en les seves pròpies. Això també els ha permès aprendre a 
autoregular-se.  

 
Figura 13. Aprenentatge basat en cocorrecció. 

SI
60%

NO
40%

He notat que he millorat el 
meu coneixement de la 

matèria

SI
100%

He notat que he après el 
contingut de la matèria

SI
100%

He pogut aprendre amb la 
correció que he fet als 

companys/es
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• Referent a l’autoavaluació, també el 100% d’alumnat, Figura 14, afirma que els ha 

ajudat a detectar els seus propis errors contribuint al procés d’autoaprenentatge. 
 

 
Figura 14. Aprenentatge basat en l’autoavaluació 

 

El fet que el 100% de l’alumnat reconegui que les activitats d’EA realitzades eren innovadores, 
ha generat expectatives i ha provocat la disminució de l’absentisme provocat per avorriment 
generant un increment de la motivació i implicació. També, ha estat perceptible en que 
l’alumnat que no havia assistit a la sessió, es disculpava i sol·licitaven per motu propio què 
s’havia fet i com s’havien de posar al dia. 

El que és remarcable com a motivador és que el 100% de l’alumnat recomanaria aquestes 
activitats d’EA a un amic i el 80% d’ells preferiria fer tot el mòdul d’instal·lacions amb aquesta 
metodologia més que no pas amb la metodologia de classe magistral, malgrat a ells els hi 
suposi més esforç i feina fora de l’aula. 

Respecte l’adquisició de coneixements, el 100% d’alumnat té la percepció que ha après el 
contingut de la matèria i 3 dels 5 alumnes han millorat el seu coneixement, coincidint amb els 3 
alumnes repetidors.  

El 100% d’alumnat afirma que les activitats d’EA les han pogut realitzar de manera autònoma i 
al seu propi ritme. El docent ha ajudat a la comprensió de la matèria a partir del raonament i el 
per què de les respostes incorrectes, han après dels errors i a més, han pogut fer un 
aprenentatge col·laboratiu entre ells que els ha ajudat a adquirir els coneixements de la 
matèria. Així, per l’alumnat amb dificultats per assolir els coneixements de manera autònoma, 
no s’ha vist afectat el seu aprenentatge ja que aquestes activitats d’EA ha permès al docent 
poder dedicar més temps a nivell individual a comentar, discutir i resoldre la seva problemàtica, 
donant com a resultat unes qualificacions de les activitats d’EA molt més homogènies 
permetent igualar els resultats d’avaluació entre alumnes amb dificultat per aprendre i els 
alumnes que normalment obtenen bons resultats (Black i William, 1998), alhora que facilita un 
aprenentatge específic per cadascú en funció de les seves capacitats (García-Barrera, 2013). 
S’ha comprovat que la tipologia d’avaluació formativa els hi és beneficiosa  comportant millores 
importants en els resultats d’aprenentatge (Johnson, 2013; Nunziati, 1990). 

Pel que fa a les qualificacions, el 100% afirma que els criteris eren objectius i eren coneixedors 
d’aquests abans d’iniciar les activitats d’EA i que l’autoavaluació els hi permet aprendre dels 
seus propis errors. 

Concretant, les qualificacions obtingudes de les activitats d’EA i en funció del seu pes són 
descrites en la Taula 7. 

SI
100%

Posar-me nota a mi mateix 
m'ha ajudat a detectar on 

he fallat
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Taula 7. Qualificació NF 7-8

 

Comparant les qualificacions, Figura 15,  obtingudes pel NF de calefacció i aire condicionat del 
curs 2014-2015, Annex17, i les qualificacions del curs 2015-2016, quadre superior, es pot 
observar que ha augmentat el promig, passant de 5,24 a 7,06. Això és degut a què l’avaluació 
formativa contempla totes les valoracions de cada activitat d’EA, no només és el resultat d’un 
examen tèorico-pràctic, permetent la seva correcció i a més, redueix l’interval de qualificacions 
entre l’alumnat. Recordar que el fet que el 50% del pes de la qualificació del NF sigui amb el 
promig de les coavaluacions i l’autoavaluació, no ha incrementat les valoracions ja que com 
s’ha dit anteriorment, s’ha aplicat una correcció. 

 

Figura 15. Comparativa de qualificacions entre el curs 14-15 i 15-16 

Finalment, comentar que aquest anàlisi no pot ser representatiu per la realització de cap estudi 
mostral ja que s’ha efectuat en una població de només 5 alumnes.  
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6 Conclusions i suggeriments 
 

Els resultats obtinguts de la comparació tant de les enquestes com de les qualificacions de 
l’alumnat en les activitats d’EA mostren que la realització d’aquestes activitats d’EA del NF 7 
Instal·lacions de calefacció per aigua calenta i del NF 8 Aire condicionat del mòdul 5 
Instal·lacions en l’edificació, han generat un aprenentatge més participatiu i motivador pels/les 
alumnes, augmentant la seva implicació, compromís i interès pel seu propi aprenentatge, 
alhora que, han permès un aprenentatge més personalitzat i millors resultats acadèmics, 
convertint-se, els/les alumnes, en els principals artífexs del seu propi aprenentatge. 

Així doncs, s’ha fet palès en:  

• Augment de la participació i el interès de l’alumnat, fins i tot han buscat informació pel 
seu propi compte per realitzar les activitats proposades i han entregat les activitats dins 
de termini establert, aconseguint participar en el seu procés d’aprenentatge. 

• Augment del compromís en el seu procés d’aprenentatge, fins i tot, venien a disculpar-
se el dia que faltaven i avisaven amb anticipació al preveure que no assistirien. 

• Adquisició d’aprenentatge significatiu ja que ho han treballat des de la seva pròpia 
vivència, s’han fet debats sobre els diferents tipus de climatització, esquemes 
d’instal·lació que han realitzat i propostes de millora. 

• Adquisició de coneixements a partir d’un aprenentatge autònom i han gaudit d’aquest 
procés, posant ganes i participant activament a l’aula. 

• Han gaudit de l’aprenentatge durant les activitats proposades i han assolit el contingut 
de la matèria sense adonar-se. 

• Atenció a la diversitat, a patir de la mateixa activitat i sense que ells se n’adonessin,  
sense fer cap tipus de separació i s’ha potenciat la consciència de grup. 

• Augment de la motivació a partir de ser coneixedors de l’aplicació de l’avaluació 
formativa, ja que han vist uns objectius assolibles i fins i tot alguns han repetit alguna 
activitat per pujar nota. 

• Atenció individualitzada a l’alumnat que ho requeria i han pogut desenvolupar les 
activitats al seu propi ritme. 

• Generació de debats a partir de dubtes sorgits i de les seves exposicions de les 
activitats. 

• Augment de realització de tasques a fora de l’aula i previ a les activitats proposades. 
• Augment de tasques col·laboratives per adquirir els coneixements dels continguts de la 

matèria. 
• Augment de l’ambient d’aprenentatge actiu. 
• Augment de les possibilitats que cada alumne/a pugui avançar en funció de la seva 

capacitat, interessos i motivació personal. 
• Augment de les qualificacions en els RA a assolir. 
• Disminució del interval de qualificació entre l’alumnat, igualant el resultat d’aquests. 

Conseqüentment, aquests resultats són altament significatius de cara a l’educació del segle 
XXI ja que demostra que ha d’estar centrada en l’aprenentatge de l’alumnat per tal d’adquirir 
les competències, coneixements i millors RA, tot implicant una personalització (Tourón, 2015; 
García-Barrera, 2013; Johnson, 2013) i afavorint un aprenentatge independent i guiat pel propi 
alumnat (Tourón, 2015; García-Barrera, 2013), assolint, així, el propi èxit (Tourón, 2015); i 
aquestes activitats d’EA proposades ho permeten. 
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