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2. Introducció 

2.1. Descripció entorn o context en que es 
va dur a terme 

 

 El treball es focalitza fonamentalment, 
explicant i aplicant-lo concretament en: 

Instal·lacions d’un centre de  Formació 
Professional 

Departament Electricitat /Electrònica   

Cicle formatiu Automatització i robòtica 
industrial 

Mòdul professional 2: sistemes seqüencials 
programables 

 UF 1: instal·lació i muntatge de PLC 
(program logic  controler) 

 Es realitzen millores de l’atenció a la 
diversitat dels alumnes, amb observacions a  
26 estudiants de grau mig del cicle 
d’Automatització i robòtica industrial amb una 
mitjana d’edat d’uns 23 anys , amb 2 aules diferents els dies 26 i 29 de febrer del 2016 
 
 Observar en la mateixa línia, explicant en concret la realització de 6  entrevistes 
personals a professors de formació professional  el que?, el com? i el perquè? es per a cada un 
d’ells/es, la seva excel·lència com a professors/es.  
 

Nº 
professors/es  Cicle Càrrec 

1 Energies renovables grau mig Tutora grup 

3 Automatització i robòtica industrial grau 
mig i superior 

Professors 

2 Telecomunicació i informàtiques grau mig 
i superior 

Una responsable del departament 
informàtic, i l’altre professora 

Taula 1 Professors/es analitzats 

2.2 Objectius 
 

 Mostrar expressant e identificant assumptes delicats referents a reptes i problemes a 
l’aula relatius a la gestió de la diversitat en formació professional, en el procés 
d’aprenentatge tant des de el punt de vista expressat i palpable pel professorat com dels 
alumnes. 
 
 Proposar centrant-se en solucions concretes a aquests reptes i problemes basats en 
tècniques de PNL (Programació Neuro-Lingüística) i la TLP3 (Teoria del Pensament Lògic). 
 

                                                      
3 http://asq.org/quality-press/display-item/?item=H1315 consultat el 25-09-2016 

Il·lustració 1 Context formació portada classe 
impartida per l’autor  

Il·lustració 2 Context formació desenvolupada, 
amb eines apreses al Màster  
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 Dissenyar descrivint activitats amb connexió a la vida real, posada en la pràctica 
d’aquestes i expressar concretament el resultat obtingut en el desenvolupament 
competencial de formadors i alumnes davant d’aquests reptes i problemes.  

3. Situació actual i definició reptes detectats a solucionar  

3.1  Anàlisi situació actual 
   

 Per a tenir una imatge clara, ordenarem equilibradament els reptes amb 4 colors 
diferents per a millorar  l’ observació, tot parlant de fer còmodament un  seguiment de cada un 
d’ ells al llarg del projecte  1 vermell , 2 taronja , 3 verd , 4 blau .  

 
 Repte 1 “millora seguretat alumnes” Examinem la perspectiva, declarada 
agafant una classe d’F.P. de grau mig Automatització i robòtica industrial en l’aula de 
dibuix, en comptes d’atendre al formador mentre explicava una lliçó de com treballar 
amb 3 dimensions per a fer una peça. Una dotzena dels alumnes visiblement estaven 
dialogant i repassant apunts per un examen “inseguretat”,  d’una altre assignatura, que 
tenien desprès, aquests distribuïts per tota l’aula (doncs en principi cada alumne te un 
lloc marcat en l’aula on s’asseu i treballa, pregunta i observa, no poden anar a la part 
del darrera a “dissimular” per fer veure que seguien la lliçó). 

 
 Repte 2   “millora atenció als alumnes” Posem llum sobre al canto fosc, per a 
guanyar sintonia i caliu sense tensió en una classe de F.P., de grau superior 
Automatització i robòtica industrial, on el professor havia de cridar fredament diverses 
vegades l’atenció als alumnes per que parlessin més fluix, el professor estava corregint 
per parelles un examen de programació i la resta dels alumnes tenien un volum molt alt 
de converses amb un efecte de soroll desequilibrant ambiental, descontrolant la classe. 

 
 Repte 3  “millora estratègies d’èxit formadors” Imaginar l’escena on es comenta 
sòlidament el gran marge de millora d’un professor novell al qual li falten estratègies 
d’èxit, models a veure, llegir, aplicar on d’altres professors brillants, s’expressen i 
inspiren tenint èxit  per  aconseguir que els alumnes clarament prestin atenció, i 
declarin aprendre connectant amb la matèria, sense que el mestre empri paraules 
“amenaçadores” o cridi, sense altres estratègies d’èxit per aconseguir ensenyar amb 
correctesa. 
 

  Repte 4  “millora congruència continguts” Netejar la imatge borrosa, detectada 
 en el rondinar, murmurant dels alumnes del Cicle formatiu d’energies  renovables  on  
 la imatge poc clara comentada entre companys  de certes preocupacions i 
 discrepàncies entre el temari  que s'esperaven de la assignatura i el impartit, (certa 
 incongruència amb els continguts ). Exemples clars  que es mencionaran són els 
 inconnexos exercicis de hidràulica i pneumàtica amb poca relació amb  l’assignatura.   
 
  En CAD4 dibuixos, narrats amb un impacte “tou” amb el cicle on  els hi  feien 
 realitzar un Ganxo  en 3D, una taula i unes cadires per aprendre el  programa    de 
 dibuix amb ordinador, sense veure  sintonia ni lligam a elements relacionats  amb 
 l’assignatura. 

 

 

                                                      
4 CAD: acrònim de dibuix assistit per ordinador 
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3.3.  Que es TLP? 
 

 Posem llum sobre la TLP (procés lògic de pensament) el seu funcionament s’expressa 
mostrant-lo a continuació en la il·lustració 3, esta fonamentalment desenvolupat pel món de 
l’empresa, encara que existeixen alguns estudis per entitats sense ànim de lucre. Mostrar que 
parlem d’ una connexió d’un procés basat en TOC5 (Teory of Constrains) de (Goldtratt & Cox, 
1984)6, que posteriorment refina l’autor d’aquest mètode William Dettmer7.  

 Considerar que l’ objectiu expressat de l’aplicació del TLP, és partir de mostrar uns 
efectes indesitjat anomenats amb l’ acrònim UDE  
 

Ex. El professor crida! Als estudiants ordre! Calleu!  
 
 Quins poden ser els seus orígens? “1 Professor desconeixedor d’aspectes del seu cicle 
formatiu, (Ex. professor traspassat de fusteria a electricitat)   2 aplicació només del sistema 
audiovisual, 3 predominança d’ ensenyar amb només un canal”  
 
 Clarament són exemples a debatre que s’ataquen, en el present TFM, d’aquí  buscar 
que podem considerar per orquestrar un còmode canvi treballant amb l’eina núvol 
d’evaporació8, passant per que es el que vull aconseguir en un futur, trobar aquelles accions 
requisits per a superar els obstacles i finalment veure la llum al final del túnel, en harmonia 
unint-ho amb l’arbre de transició, per aconseguir els objectius futurs. 
 
 Centrar-se elogiant i recolzant-se en els  avantatges que s'espera que proporcioni 
aquesta eina, els quals són tenir una metodologia sistemàtica, per resoldre qualsevol repte a l’ 
aula. 
 La raó del ús es per que aquesta eina es l’arrel de la filosofia (TOC for education)9 cal 
apuntar amb agudesa la connexió  que inicialment  es va emprar en el món de l’empresa i 
després va donar el salt a l’educació, veure així doncs que el to  d’aquest  treball, toca de forma 
similar del món laboral al món de l’educació en formació professional. 
 
 Netament es declararà agafant i  seguint les indicacions del llibre de referència (The 
Logical Thinkging Process) (Dettmer,2007).  
 

. 

Il·lustració 3 Funcionament del Procés de Pensament Lògic al TLP (Dettmer, 2007) 

 La il·lustració mostra una descripció breu de com es connecten les diferents fases que 
es desenvoluparan posteriorment al llarg de la memòria. 
 

                                                      
5 https://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_constraints consultat el 25-09-2016 
6  E. Goldtratt creador de la teoria de les restriccions, autor entre d’altres, del llibre la Meta amb 
més de 4 milions de copies venudes. 
7 H. William Dettmer consultor de gestió professional d’ empreses autor de nombrosos llibres 
8 https://en.wikipedia.org/wiki/Evaporating_Cloud consultat el 2-10-2016 
9 http://www.tocforeducation.com/ consultat el 25-9-2016 
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3.6.  Perquè i com TLP pot contribuir en l’educació? 
 

 Visualitzar l’idea, en que expressa planerament on la TLP ( The logical thinking 
process) s’empra amb èxit per a resoldre problemes complexos d’ empreses, com ara GM 
(General Motors), per tant traspassar fer com un benchmarking i  es posa llum en punts cecs, 
per trobar l’harmonia allà on hi havia tensions per a “reptes” relacionats en educació. 

3.4.  Que és PNL? 
 

 Una visió estratègica, que va posar en sintonia unint el 1975, Richard Bandler10 
psicòleg i John Grinder11 professor de lingüística. 

 Aquests es pregunten? Perquè s’observa 
en certs terapeutes  que fermament tenen 
èxit i d’ altres gens ni mica. 

  Analitzen tots els aspectes, en 
situacions terapèutiques el llenguatge i els 
procediments emprats per Fritz Perls12 
creador de la teràpia Gestàltica, Virginia 
Satir13 la millor terapeuta familiar y Milton 
Erikson14 el millor hipnòleg mèdic del món, 
arribant a la conclusió que l’excel·lència 

d’aquestes persones, seguia un patró o 
model 

 La hipòtesis inicial de la PNL es el  modelat de les estratègies d’èxit (Bandler & Grinder, 
1975). 

 Posteriorment apareix amplificant i mesclant Robert Dilts15, alumne dels cocreadors de 
la PNL, el qual  desenvolupa el modelat i posa els noms 1987 ROLE16, BAGEL17 a la forma de 
modelar, entre els patrons d’excel·lència fa els de  Albert Einstein18, Walt Disney19, Nikola 
Tesla20 (Dilts, 1994.-1995) concretament en 3 volums. 

 Apuntar alt i clar que l’equilibri de la PNL  és fonamenta en veure, explicar i aplicar les 
millors estratègies, l’excel·lència de la humanitat per a ser modelades “copiades” per desprès 
veure els mateixos resultats d’èxit, en d’ altres persones, que n’eren desconeixedores. 

 Analitzant amb un to concret la PNL es fonamenta amb una diversitat de 
pressuposicions, que es detallen 115542_annex. 

 
 

                                                      
10 https://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Bandler consultat el 25-9-2016 
11 https://es.wikipedia.org/wiki/John_Grinder consultat el 25-9-2016 
12 https://es.wikipedia.org/wiki/Fritz_Perls consultat el 25-9-2016 
13 https://es.wikipedia.org/wiki/Virginia_Satir consultat el 25-9-2016 
14 https://es.wikipedia.org/wiki/Milton_H._Erickson consultat el 25-9-2016 
15 http://www.nlpu.com/NLPU.html  consultat el 25-9-2016 
16 ROLE: acrònim de representació, orientació, enllaç i efecte 
17 BAGEL: acrònim de cos, claus accés, gests, ulls, llenguatge 
18 https://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein consultat el 25-9-2016 
19 https://es.wikipedia.org/wiki/Walt_Disney consultat el 25-9-2016 
20 https://es.wikipedia.org/wiki/Nikola_Tesla consultat el 25-9-2016 

Il·lustració 4 Presentació fotos creadors PNL  
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3.5.  Perquè i com  PNL poden contribuir en l’educació? 
 

1) Observar que si modeles l’excel·lència i les estratègies d’èxit de professors i 
professores de formació professional, i fas exactament el mateix que aquest 
comportament, a nivell físic, mental obtindràs els mateixos resultats d’èxit.  
 

2) Aparèixer tot asseverant fermament quins sistemes representacionals visual, auditiu, 
kinèstesic (VAK) són els preferents que utilitzen els alumnes,  mirar netament de 
conversar i fes més tangible la comunicació, millor amb ells per tant observar el diàleg 
equilibrat amb l’alumne realitzant una enquesta, per a saber els sistemes 
representacionals preferents 
 
. 

4.  Aplicació de  tècniques i estratègies PNL i procés pensament 
lògic als reptes 1,2,3,4. 
 

 4.1.  Repte 1 “millora seguretat alumnes” 

  4.1.1. Desenvolupament de la part teòrica  
 

  Centrat mostrant i comentant que  aquí em fonamento en la formació que he preparat 
pels alumnes on uneixo expressions per a donar il·luminar de coneixement la unitat formativa 
de automatització i robòtica industrial on he resplendeixen, sonorament tocs de PNL.  

  4.1.2.  Aplicació pràctica de la teoria mitjançant PNL 
  

 La perspectiva expectant 
empresa per aquesta metodologia 
l’aplico a aquest repte observant , 
mencionant una petita i        
lleugera inducció on aplico el canvi 
de submodalitats21, visuals 
auditives i kinestèsiques, de forma 
que s’alteren les submodalitats per 
arribar a una experiència de 
l’escena, silenciosament mesclada 
i particular de cada persona per 
arribar a una experiència diferent 
tot emprant una tècnica que 
anomeno dels superherois, 
superheroines. 

                                                      
21 Detallats per R. Bandler, Use su cabeza para variar, 1988. Ed. Cuatro Vientos. Santiago de 
Chile. 

Il·lustració 5 Diapositiva presentada tot  aplicant la tècnica 
als alumnes 
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En aquí l’exercici dels superherois,  superheroines: 

 Realitzat el 29/2/2016 gravació pròpia minut 37:01 fins minut 41:20 

 “Senyors , ateneu-me, serem (treballo amb la identitat part superior de la piràmide de  
Robert Dilts, veure il·lustració 8) superherois (a la classe només hi ha nois) . Ja ho som 
superherois alguns de vosaltres heu posat en Superman,  Batman (segons dades enquesta 
veure 115542_annex), el que vull es que tanqueu-ho els ulls tothom, llavors consistirà  pensar 
en per exemple una cosa un xic desagradable com per exemple un examen... (deixo un temps) 

 I ara amb els ull tancats, us imagineu situació una mica desagradable que es un 
examen, i ara imagineu-vos que teniu superpoders o senzillament un comandament a distància 
i amb el que estigui a veient o escoltant o sentint o posa-ho més brillant  més brillant (alguns 
alumnes riuen,) ara ho poseu en blanc i negre això que veieu escolteu sentiu i ara ho poseu 
lluny molt lluny més lluny petit ho poseu més lluny mes lluny, meees pettitt meess lluny, encara 
més lluny ... (2 segons ) encara més lluny, ni es veu ( 4 segons ) més lluny encara (riuen) , petit 
petitíssim ( ahora ja no lo veo comentari d’un alumne ) bé ara ja podem obrir els ulls ,  Silenci  3 
segons que ha passat? “. 

  4.1.3.  Anàlisi de resultats i conclusions 
 

 Apareixen, algunes altes i clares i d’altres agitades en xiuxiuejos, diferents sentirs, 
observant diferents  respostes trufades de sorpresa i admiració dels alumnes 

Comentari alumne Interpretació 

“ se iluminao todo “   A Observar cridant nerviós, un canvi de submodalitat 
visual, canvi experiència subjectiva    

“me ha desaparecido “ B Veure parlant sorprès, un canvi de submodalitat 
visual, canvi experiència subjectiva     

“increïble”    C Mostrar un canvi de submodalitat sense poder 
detectar quin, canvi experiència subjectiva    

“se me ha girado” D Netament un comentari ferm d’ un canvi de 
submodalitat visual, canvi experiència subjectiva     

“perfecto, ejercicio perfecto” E 
Clarament parlem sòlidament d’ una conclusió,  canvi 
experiència subjectiva     

“ riures ” 
en 
general   

Llambregades sonores que expressen mescla de 
nervis i un sentiment de distensió (i hagut 
possiblement un canvi de l’experiència subjectiva, 
sense poder determinar quin) 

Taula 2 Interpretació observacions comentades palpables alumnes 
 

 Estudi descrit per sondejar posteriorment,  vaig observar preguntant com havien agafat 
després de la prova als alumnes (mostra 8 alumnes) 

Nº alumnes Comentaris 

7 
La presentació els hi sonava completament nova i sorprenent doncs 
aquests no havien fet mai aquest tipus de exercici  així 

1 
Semblant li sonava i sentia que era similar amb una classe de música 
(relaxació). 

Taula 3 Recollida de comentaris connectant amb un seguiment  
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48%

33%

19%

kinèstesics

visuals

auditius

 L’escena contemplada conversant còmodament, per altre costat el formador titular de 
instal·lacions automàtiques i robòtica, ho va interpretar “entiendo yo que es un ejercicio para 
abrir la mente”. 
 
 La perspectiva estava ben afinada a ser fermament un èxit doncs els resultats del 
examen posterior són molt bons, 88,5% alumnes aprovats, malgrat no disposo amb que 
comparar-los el professor comenta que:    

 
 Observar i pronunciar fonamentant-se que s’havien copiat d’ examen , donat que 
estaven molt propers. 
 
 Apagar la situació d’èxit, explicant amb certa tensió que les qualificacions de grups 
anteriors amb  la matèria eren similars. 
  
 Centrar-se en el ressò de l’ 
enquesta on es disposen els resultats 
de 26 alumnes, on de forma majoritària 
el grup te una tendència cinestèsia o 
kinestèsica (tàctil, olfactiva, gustativa), 
Visiblement expressada amb fermesa la 
confirmació pel professor de referència 
quan li ensenyo el resultat ,  “ creo que 
has acertado  de lleno, estos chicos 
aprenden haciendo“. 

 

   

 En conclusió, analitzant,  sense disposar de grup de control doncs  “es una llicència de 
millora “durant la realització de la classe del Pràcticum  obligatòria del TFM, en la escola on 
vaig realitzar les pràctiques. La conclusió es que veien i parlem que inspirem els mateixos 
resultats i funciona igual de bé que les anteriors metodologies emprades. 

4.2 Repte 2  “millora atenció als alumnes”   
 

  4.2.1. Desenvolupament de la part teòrica 

  
 Veiem blanc sobre negre, que articulo fermament l’aplicació pas per pas les indicacions 
del llibre The Logical Thinking Process (gairebé tots els passos segueixen amb fidelitat el llibre 
(Dettmer, 2007),  observant i elogiant la comoditat, amb finalitat pedagògica e il·lustrativa el 

TLT software adjunt al llibre. 

 Nota: Considerar silenciosament la fusió dins els “diagrames” que l’autor anomena 
arbres, aplico com a eines de millora tècniques de PNL (estat “formador” =  fonamentat en 
l’ancoratge de recursos22, treballs amb sistemes representacionals en parlen la majoria de 
llibres de PNL (Carrión 2003) (Serrat , 2005) (Cuéllar, 2012) també netament expresso amb 
concreció, reforçant l’idea realitzant una enquesta més curta en que determino els canals 
preferents del alumnat.  

                                                      
22 Agrupament d’àncores associades a tots els estats recordats potenciadors de recursos, 
,fortalesa, seguretat, completesa, correctesa, determinació, comunicació, empatia, lideratge. 

 

Il·lustració 6 Resultats enquesta sistemes representacionals 
alumnes automatització 
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 Observable, descrita i unida en 115542_annex l’enquesta sistemes 
representacionals (només les 13 primeres qüestions, són pels alumnes, la resta es per 
enquesta a professors). 

  4.2.2. Desenvolupament de la part pràctica,  procés de pensament lògic 
 

   Notar que s’expressa còmodament en anar construint i relacionant els arbres23 
que a continuació es detallen: 

 

Il·lustració 7 Símbols Standard utilitzats pel softwa re TLT de (Dettmer, 2007) 

                                                      
23 Arbres denominació que reben les diferents representacions gràfiques, per la seva similitud a 
aquest element de la natura. 
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4.2.2.1- Mapa d’objectius intermedis  (IO) 

 

Definició del sistema  

 Visualitzar la idea, parlant  sense resistència que el formador apliqui l’atenció a la 
diversitat emprant PNL  a la formació professional i els alumnes considerin asseverant 
concretament que aprenen, tinguin millor rati d’aprovats i amb millor qualificació. 

Determinació del sistema objectiu 

 La perspectiva brillant, que aquí es menciona pedra de toc, es la raó fonamentada en 
que cal visiblement formar, explicar ensenyar, robustament preparar els alumnes nous 
conceptes i aplicacions per a desenvolupar posteriorment la seva carrera professional. 

 Resplendent mana ferm el “propietari del sistema” ja sigui la societat, la Generalitat, les 
famílies volen tenir “èxit” en que els seus alumnes adquireixin coneixements i els apliquin a les 
empreses, i que aquestes donin un visible, ressò palpable a l’escola a la societat i a les 
famílies. 

Objectiu 

 Jo sóc formador, crec que veig i explico aplicant l’atenció a la diversitat emprant amb 
passió estratègies de PNL a la classe de Automatització i Robòtica, mostrant, explicant l’ús del 
PLC, els dies 26 i 29 de febrer 2016.  

 Observar brillantment com s’expressen càlidament els resultats d’èxit amb passió 
essent clarament la classe serà compartida pels alumnes, el formador tutor en un ambient 
sense soroll. 

 Concretament, expressar per que aquest sigui més compacte queda: 
 

Jo com a formador observo, explicant i aplicant l’atenció a la diversitat amb excel·lència. 

 

    4.2.2.1.1 Determinar els factors d’èxit crítics (CSF)  

 

Les condicions més importants per a que el objectiu s’aconsegueixi són: 
 

 Primer veure fent ressò del equilibri de fer l’explicació observant els predicats verbals 
també anomenades submodalitats es a dir paraules associades al sistema representacional  
(m’escric la classe combinant els 3 sistemes). 

Sistema representacional Predicats verbals 

Visual  Veure, observar, clar , color, brillant... 
Auditiu  Explicar, mencionar, soroll, silenci.... 

Kinestèsic  Tocar, fer, suau, calent... 
 

Taula 4 Exemples de predicats verbals 
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 Segon posar en escena, el diàleg tocant el coneixement de saber quin es el canal 
d’aprenentatge més utilitzat i reforçar-lo, per això realitzo l’enquesta als alumnes. 
  
 
 
Tercer il·lustrar l’ harmonia 
de connectar  amb tècniques 
d’aplicació immediata per 
treballar amb taxes de 
retenció del 75-90% de la 
lliçó per part dels alumnes. 
  
   
  

  

 

           Il·lustració 8 Piràmide d' aprenentatge 

 Per últim tenir la visió de sonar ferm i ser coneixedor del tema per això em formo amb 
PLC (program logic controlers) , programació d’ autòmats  .Observo, el ressò que fusiona com 
ultimes “fites” per a que el objectiu  es declari com aconseguit . 

 
 

    4.2.2.1.2 Determino les condicions necessàries clau (NC) 

 
Les activitats o tasques clau requerides per realitzar  els CF són: 
  
 Visualitzo la idea, de verbalitzar oralment el text escrita emprant paraules dels 3 
canals, connectant amb els alumnes. 
Per donar llum a l’escena, em poso em 
sintonia sondejant amb una enquesta 
per a determinar quin es el canal 
predominant i la forma predominant 
aprenentatge dels estudiants. 
 
 Amb la perspectiva, de dialogar 
amb un 90% aprenentatge, llanço una 
gammificació24 , concretament un 

Kahoot25 com a tècnica d’aplicació 
immediata coneixements explicats la 
qual forma part del meu primer 
instrument d’avaluació IA01. 
 
Nota: Jo segueixo, inspeccionant el que declara l’autor del llibre (Dettmer, 2007) el qual 
mescla a la pràctica el mapa d’ objectius intermedis dins el Arbre de realitat actual. 
 

                                                      
24 http://www.educativa.com/blog-articulos/gamificacion-el-aprendizaje-divertido/ consultat  el 
25-9-2016 
25 https://getkahoot.com/ consultat el 25-9-2016 
 

Il·lustració 9 Diapositi va presentada al curs 
d'aplicació inmediata de coneixements  
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Àrea fora 
d'influència

Àrea 
d'influència

Àrea de 
control

•Demanda 
societat

•Lleis

•Família

•Escola

•Professor

•Alumnes

4.2.2.2 Arbre de realitat actual (CRT) 
 

1. Estudio definint el sistema que 
vull considerar 
 

Articulo el procés, que 
connecta:  
a) Aula “sistema o àrea de 

control” on hi apareixen un 
formador i uns alumnes.  

b) Col·legi el “sistema frontera 
expressat com àrea d’influència” 
palpablement format per l’escola, pares. 

c) Visiblement les lleis, demanda societat l’ambient extern, tenen un to 
tangiblement, fora de la nostra àrea de control i àrea d’ influència. 
 

 Una visió estratègica, cridada a toca l’èxit, es  que l’àrea de control sigui el més gran 
possible, així com ampliar els límits de l’àrea d’influència, per a poder solucionar millor el repte. 

  
2. Determino els Efectes Indesitjats (UDE) 

 
 

Il·lustració 10 “Fronteres” del sistema a 
considerar  

Il·lustració 11 Llista efectes indesitjats (UDE)  
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3. Determino les 2 capes de causes precedents 
 

  Examino, en veu alta i creo una matriu de dues capes (dues files) de causes 
 per cada (UDE), considero les dues causes anteriors de cada (UDE), visiblement 
 verbalitzo unint  aquestes frases completes en el bloc apropiat de la matriu on sona 
 veritable i coherent, pintant silenciosament com connecto els post-its verticalment 
 amb fletxes de línia de  punts 

 
4. Apunto l’arbre de realitat actual 

 
 Poso llum, discutint i transferint les notes post-it  adjuntades en el pas 3 en una 
gran fulla de paper. El panorama es expressar i disposar les notes post-it amb les 
(UDE) en la part superior, la primera capa de causes sota, i la segona capa de causes 
sota aquesta darrera. Connecto pronunciant les capes de colors causals amb una fletxa 
formada per línia de punts. Observo agudament  en cas d’extensió un espai lateral 
adequat entre “clústers” agrupacions 
 
 
 

5. Millorar la lògica dels agrupament inicials 
 
 Es com una critica brillant, expressada en la duresa del ús de la (CLR) 
Categories de Legitima Reserva ( veure detall en 115542_annex)  per avaluar la 
perfecte connexió entre cada  agrupació.  

 

6. Identifico possibles causes addicionals 
 
 Inspecciono discutint fermament altres causes independents pel mateix efecte 
observat, parlant d’equilibri on cada causa addicional proposada ha de ser: (real, 
probable). 
 
 
 

7. Cerca de connexions laterals 
 
 Revelo articulant i mesclant les causes d’un agrupament que produeixen 
efectes en un altre. Examino primer els agrupaments explicats (pas 5) relacionant un 
amb un altre. Connecto les causes que parlen dels seus efectes dibuixant amb fletxes 
de causalitat. Afino la lògica de les noves connexions (referides en pas-5). Descric re 
posicionant els agrupaments com es necessiti per eliminar tan com sigui possible 
creuament de fletxes entre ells. 
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8. Construcció la cadena causa-efecte cap avall 
 
 Presento clarament i sonorament 
la causa-efecte de cada agrupament per 
la part inferior.  
 
 Sonorament continuo amb la 
pregunta “per que?” per a cada  causa 
immediatament, veient bucles de 
reforçament negatiu, etiquetant-los quan 
aquests passin.  
 

9. Verifico tot l’arbre de realitat actual 
 
 Examino l’ integritat del arbre. Es 
aquest complert (Estan totes les UDE 
important i les causes arrel incloses?) Es 
la lògica de cada connexió suficient? Té 
sentit (això es, aconsegueix consens)  
per aquells que no han participat en la 
construcció de l’arbre?  

Nota: Observar, l’elogi obtingut per la 
lògica en una valoració positiva d’un 
professor de Formació Professional.  
 

10. Centrar-se en quines causes arrel soluciono 
 
 Poso en 
escena, 
mencionant,  
identificant les 
causes arrel 
(algunes poques 
causes compten 
per  a totes les 
UDE).Traço una 
cadena de 
dependències 
des de cada 
causa arrel  a 
cada (UDE). 
Determino les 
dissonàncies 
que torcen i fan 
tremolar l’arbre 

causes arrel que 
estan dins la meva 
esfera  àrea d’influència, pressionant-les per veure una solució. 

 
 Nota: Lectura arbres es llegeix des de la part inferior a la part superior, de 
 esquerra a dreta la numeració va incrementant-se a mesura que l’arbre creix. 
 

Il·lustració 13 Lectura d’arbres  

Il·lustració 12 Arbre de realitat actual amb 
cadena causa efecte 
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 Ex. Lectura arbre: si  els alumnes senten “inseguretat” per un examen a la següent hora 
i observen incongruència de continguts amb l’assignatura i s’ esta perden sintonia en l’atenció 
llavors aquests estan sense interès en l’assignatura. 
 Ex. Lectura inversa del arbre: Els alumnes estan sense interès per l’assignatura perquè  
senten “inseguretat” davant un examen a la següent hora i veuen incongruència amb 
l’assignatura i disminueix l’atenció d’aquests. 

Il·lustració 14 Pàgina 1  arbre de realitat actual 
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Il·lustració 15 Pàgina  2  arbre de realitat actual  
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Il·lustració 16 Pàgina 3 arbre de realitat actual 
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   4.2.2.3 Núvol d’evaporació (EC) 

 

 Perspectiva brillant, que descriu de forma concreta, per a solucionar problemes amb el 
nom de TOC (Teory of constrains Eliayu Goltrad )  una eina per a redefinir el “repte” a traves 
dels “vull",  les necessitats cap a un objectiu comú tipus solució guanyar-guanyar.    

1 Creo un núvol d’ 
evaporació en 
blanc.  

 Es a dir 
l’estructura interna 
són les “caixes”  
aquí representades.  

2 Articular el 
conflicte (D0 i D’0) 
prerequisits. 

 Il·lustro 
escrivint amb tacte  
5 paraules o menys 
posant en un costat 
que es el que un 
costat vol, busca? I 
per altre banda el 
l’altre  costat vol, 
busca? Escric 
l’oració dels dos 
“vulls” per a que el 
conflicte sigui obvi 
empro clarament 
alternatives 
oposades.  

 
 

3. Determino els requeriments innegociables (B-0 i C-0) de cada costat. 

 Retrato asseverant fredament els factors d’èxit crítics (CSF) o les condicions clau 
necessàries (NC) que cada prerequisit esta tractant de satisfer.  

4. Formular el Objectiu (A-0). 
 Imagino la escena que estarà en sintonia connectant amb l’objectiu comú d’ambdós 
requeriments  (B-0 i C-0) 
 

5. Avaluar la relació sencera. 
 
 Inspecciono, llegint equilibradament el núvol d’evaporació d’esquerra a dreta. Verbalitzo 
la branca superior, per ensenyar amb excel·lència als alumnes he de tenir eines per captar 
els alumnes per a que estiguin en silenci, així com la branca inferior per ensenyar amb 
excel·lència als alumnes he de tenir  implicació dels alumnes per a que hi hagi participació 
oral e implicació. Conflictes, d’una banda vull silenci i de l’altre banda vull participació oral. 

Il·lustració 17 Núvol d’evaporació  
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6. Desenvolupar els supòsits en que es basa     
 
Branca superior 
 Supòsit 1 Si capto l’atenció dels alumnes es distrauran 
menys 
 Supòsit 2 Si capto l’atenció dels alumnes estaré en 
disposició d’ensenyar més. 
   
 
Branca inferior 
 
 Supòsit 1 Notar que si els alumnes estan implicats estic 
integrant coneixements que interessen a l’alumnat. 
 Supòsit 2  Menciono que si els alumnes estan implicats la 
classe pot evolucionar amb més fluïdesa. 
 

 
 

7. Avaluo els supòsits (suposicions) 
 

Analitzo i expresso unió en que els supòsits són correctes. 
 

8. Creo injeccions  
 
 Apareixen articulant les connexions per cada banda o 
pota del conflicte, les alternatives que poden satisfer les 
necessitats superiors e inferiors 

 
 

9. Selecciono les millors injeccions 
 

 De forma clara verbalitzo sòlidament l’ injecció de totes 
que considero amb major completesa i correctesa. 

 
 

 

Integració d’atenció a la diversitat a tots els nivells de l’escola 

  

 

 

 

 

 

Il·lustració 18 Diferents 
injeccions  
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   4.2.2.4 Arbre de realitat futura  (FRT) 

 

1 Recullo la informació necessària, anterior 

 Inspecciono les declaracions agafades del mapa d’objectius intermedis (CSF, NC), del 
CRT arbre de realitat actual (UDE) així com del EC núvol d’evaporació (objectiu, requeriments, 
prerequisits, supòsits) 

 

2 Formulo els efectes desitjats 

 Il·lustro escrivint concretament amb pos-it, els DE efectes desitjats des de els UDE 
(amb paraules diametralment oposades). Observar l’ús de paraules positives, sense paraules 
neutrals en el temps present. 

Ex: 

Efecte indesitjat Efecte desitjat 

El professor només aplica el sistema 
audiovisual amb un 30% de retenció. 

El professor aplica el sistema aplicació 
immediata pràctica. 

El professor és desconeixedor del tema a 
ensenyar. 

El professor es coneixedor del tema a 
ensenyar. 

El professor ensenya preferentment en un 
sistema representacional. 

El professor ensenya en els tres sistemes 
representacionals que són visual, auditiu, 
kinestèsic ( tacte, olfacte, gust ). 

 

Taula 5 Formulació efectes desitjats oposats als efectes indesitjats 
 

3 Afegir les injeccions i els requeriments EC 

 Apuntar expressant robustament les injeccions a la part baixa de la pàgina i sòlidament 
connectar el discurs amb harmonia observant la lògica i connexió de les diferents 
declaracions(veure il·lustracions 18,19,20).   

 

4 Omplo  els espais 

 Amb perspectiva ordeno equilibradament des de les injeccions cap els efectes 
esperats.   

 

5 Construeixo dins bucles de reforç positius 

 Trec conclusions asseverant la connexió d’ efectes desitjats que puguin amplificar 
altres efectes per sota l’arbre es a dir bucles de reforç positius. 
 

 Ex. Bucle reforç positiu El formador observa, parla i porta la classe a l’excel·lència, 
veure Il·lustració 21 Pàgina 4 arbre de realitat futura. 
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Il·lustració 19 Pàgina 1 arbre de realitat futura  
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Il·lustració 20 Pàgina 2 arbre de realitat futura  
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Il·lustració 21 Pàgina 3 arbre de realitat futura  
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Il·lustració 22 Pàgina 4 arbre de realitat futura  
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   4.2.2.5 Arbre de prerequisits i de  transició (PT, TT) 

 

1. Determino  l´objectiu  (pos-it grogós) 
 

 Il·lustro descrivint concretament l’objectiu?  Jo com a formador observo, explicant i 
aplicant l’atenció a la diversitat amb excel·lència. 

 
2. Identifico tots els objectius intermedis   ( post-it taronja)  

 
 Observo bé, amb 
perspectiva (“visió 10.000 
metres”) declarant fermament 
tots els components de les 
tasques/activitats 
  
 Poso més llum, un xic 
mesclant algunes tècniques 
de tempesta d’idees amb 
software de mapes mentals26 
(Xmind)27 obtenint noves 
activitats tot llistant-les. 
 
 Identifico, en veu alta 
anant adjuntant totes les 
tasques/activitats requerides 
per assolir el objectiu (en 
detall),  tot escrivint els IO 
com accions (verb actiu) en 
les notes post-it  (de diferent 
color  l’objectiu). 
 
 Visualitzo agrupacions amb un to semblant estable a prop  (aquestes poden 
convertir-se eventualment part de la mateixa  branca)  
 
. 
 

3. Navego, provo tots els possibles obstacles (post-it rosa)  
 
 Reviso com sonen amb sentit, tots els IO objectius intermedis prèviament 
identificats. Busco els IO (objectius intermedis) que siguin òbviament difícils. Observo 
sorolls que fereixen parant  o endarrerint el progrés 
 
 Inspecciono si es requereixen recursos que no són immediatament disponibles, 
en forma de stop escric  els obstacles en notes post-it  ( de diferent color que els IO). 
Apunto ordenadament aparellant cada obstacle identificat temporalment  amb el IO  
(objectiu intermedi ) que aquest obstrueix , impedeix, dificulta. 
 
 
 

                                                      
26 https://es.wikipedia.org/wiki/Mapa_mental consultat el 2-10-2016 
27 http://www.xmind.net/ consultat el 2-10-2016 

Il·lustració 23 Seguiment punts 1,2,3  
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4. Seqüencia els objectius intermedis per cada branca (post-it blau)  
(desenvolupament, entrenament, instal·lació) 
 
 Visiblement en blau 
amplificant fermament cada 
branca individual poso els IO 
(objectius intermedis) en  
“propers”, “tardans” i ”intermedis” 
tot posicionant en sintonia 
pautada en el temps les accions 
“properes” a prop de la posició 
inferior “els intermedis”  en el mig 
i les “tardanes” prop de la part 
superior. 
 
  Observant, bé expresso 
agafant i alineant cada subgrup 
(aviat, proper) (en mitjans, 
intermedis) i (tardans) en funció 
del temps. 
 
 

5. Connecto els objectius 
intermedis 
 
 Considero fent ressonar 
amb sentit de dalt  cap a baix, 
connectant el (IO) objectiu 
intermedi superior amb un 
d’inferior. 
 
Analitzo preguntant còmodament cada connexió: 
Si la IO es la tasca immediatament precedent? 
Hi ha alguna tasca prèvia  fixada? 
Hi ha alguna cosa més  (lateralment, o en la capa inferior)   precursora començant en el 
(IO)? 
Hi ha obstacles previs no fixats cap els (IO)? 
Quin es el procés per cada capa de (IO) en les branques, des de dalt fins baix? 
 

6. Superació de obstacles (post-it verd)  
 
 Sondejo el soroll nuvolós els obstacles identificats (afegint-hi els OI que 
obstrueixen) tot aportant llum orquestrant amb robustesa en les diferent vies per 
superar l’obstacle. 
Trio un o més IO que siguin: 
a) Agafo fent ressonar la pauta de més fàcils de fer ,més ràpids de completar “millors”  
b) Escric descrivint la connexió dels nous IO en notes Post-it, tot posicionant la parella 

OBS-IO  entremig. 

 

 

Il·lustració 24 Seguiment punts 4,5 i 6 
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7. Integro les branques 
 
 L’escena s’articula establement amb connexions laterals i convergències, més 
especialment com m’apropi al cap de l’arbre tot comparant les entitats entre branques, 
com: 
 
 Ex: connexions creuades, per exemple un (IO) i una branca que es prerequisit  
per un altre (IO) d’una altre branca.  
 
 Inspeccionant  les declaracions concretes, movent les branques amunt o avall 
com es requereixi i reajustar-les en la pàgina si es necessari per facilitar visualment 
connexions simples amb correctesa. 
 
 
 

8. Connecto el cos principal del arbre cap l’objectiu 
  
 Revelo articulant les connexions finals del nivell superior dels (IO) amb 
l’objectiu tot afegeixin (IO) per tot arreu on sigui clar cridar a una millor estabilitat del 
arbre.  
 
 

 

Il·lustració 25 Arbre de prerequits i transició 
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Il·lustració 26 Pàgina 1 arbre de prerequisits i transició, fase des envolu pament  

(1): Aquets Objectius Intermedis  
tenen a veure, explicar, relacions  
aplicades en el desenvolupament

IO1: Espais 
dissenyats i  

adaptats 
entrevistes 
formadors i  

família

Obs1: 
Sense un 

espai fix ni  
adaptat a 

les 
entrevistes 

amb la 
família

IO2: 
Desenvolupar  

entrevistes 
eficaçes pares

IO3: 
Temporització 
inicial curs, i  

formació 
entrevistes 

eficaçes 
professors

Obs2: 
Sense 
temps 
donat 

carrega 
treball 

elevada

IO4: Aplicació  
PBL 

Aprenentatge 
Bassat en 

Projectes FP a 
casos reals 

laborals

Obs3: 
Contingut 
curricular 

"inaplicable"  
"irrelacionable"

IO5: Major i 
millor 

congruència 
assignatures 

matèria 
"transversal"

IO6: Ser un 
referent de 

centres amb 
experiència amb  

minories 
ètniques

Obs4: 
Minories 
ètniques 

paquistan, 
gitana...

IO7: 
Treballar 
activitats 
d'inclusió 

Mètode KIVA

IO8: Col·laborar  
amb 

associacions de  
dones 

Professores, 
Enginyeres, 
Arquitectes

Obs5: 
Igualtat de 

gènere 
proporció 
noies cicle 

robòtica 
1/30

IO9: Apropar-me 
al màxim a les  

necessitats 
alumnes

IO10: 
Desenvolupar  

tècniques 
d'atenció a la  

diversitat

Obs6: 
Bullying

IO11: Aplicar 
millors 

pràctiques 
igualtat
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Il·lustració 27 Pàgina 2  arbre de prerequisits i transició ,  fase entrenament  

IO12: Aplicar 
resolució de 
conflictes, 
mediació, 

assertivitat

Obs7: 
Cridoria a 

les classes

Obs8: 
Baralles

IO13: 
Desenvolupar 
motivacions 
formadors

Obs9: 
Desmotiva
ció, apatia 

profe
IO14: Millorar 

estrategia 
d'acollida e 

integració a la 
diversitat 
formadors

Obs10: 
Professor 

suplent

IO15: Transmetre 
i aplicar 

motivació, 
integració i 

assertivitat als  
alumnes

Obs11: 
per que?

com?
que?

quant?
on?

IO16: Aplicar les 
millors 

pràctiques
"la roda ja esta 

inventada"

IO18: Canvi de 
creençes PNL, 
Kinesiologia...

Obs12: Es 
el pitjor 

grup que 
he tingut

IO19: Creença 
potenciadora els 
alumnes tenen 
molt marge de 

millora

Obs13: 
Comentaris 

junta 
evaluació 
"negatius"

Obs14: 
Històric 

dels 
alumnes

IO20: Planificar 
ajustar 

pressupost 
formació

Obs15
: Baix 
pressu

post

IO21: Creure i 
pensar que tinc 

els millors 
alumnes

(2): Aquets Objectius Intermedis  
tenen a veure, explicar, relacions  
aplicades en l'entrenament

IO22: El formador entrana  
observant, explicant i  

aplicant motivant l'atenció  
a la diversitat

IO23: El formador  
sap les possibles  
"reptes" que es 
trobarà l'alumne

IO24: Major 
motivació 
formador

Obs16: 
"Quixot"

IO25: Aplicar 
indicadors 

millora

IO26: 
Apendre i 

aplicar 
atenció a la 

divesitat

Obs17: 
Nou temari

IO27: Preparació 
temari IO28: Fer 

les 
pràctiques 
FP abans 
que els 

alumnes
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Il·lustració 28 Pàgina 3  arbre de prerequisits i transició , instal·lació   
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  4.2.3.- Anàlisi resultats i conclusions  
 

  Il·lustrant alt i clar amb fermesa, una vegada realitzats els arbres en post-its, es 
presenten a un professor de FP que col·labora del centre de pràctiques, observant 
silenciosament, sondejant  primerament a la expectativa (això no ho he vist mai, així) i 
posteriorment notant amb elogi i honor la connexió i la lògica així com l’ interès veritable del 
arbre de realitat actual. 

 Apunta amb claredat, sonant com a verdaderes i fermes causes arrel textualment 
“famílies que no saben que fer amb el nano, nana” reflectit en el (CRT), però per millorar-ho 
“una bona informació famílies, molt bona diria jo”, i “escola amb normativa clara” (part  sense 
reflex al CRT). 

 Brillantment comenta amb calent textualment “Consells  s’ha de ser clar, ordenat, i fruir 
( aquest últim apartat marcat en negreta quan en el modelat quan crea fruir ) “saber de que 
parles” “escoltar als alumnes”  “connectar amb la realitat dels alumnes” Pissarra ordre utilitzar 
guixos ( blanc, verd , groc, vermell)”. 

 Nota amb honor anunciant la connexió  del ‘arbre de realitat futura com excel·lent 
l’aplicació de l’atenció a la diversitat. 

 Jo visiblement, declaro sòlidament en creure que la conclusió es que si compleixes els 
diferents objectius intermedis tindràs moltes més possibilitats de com a formador observar, 
explicant i aplicant l’atenció a la diversitat amb excel·lència. 
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 4.3 Repte 3 “millora estratègies d’èxit formadors” 

 

  4.3.1. Desenvolupament de la part teòrica  
 

 L’aspecte articulat que 
concretarem es el de creació de 
model d’excel·lència, amb robustesa, 
establement declarem des de la 
perspectiva de la identitat (qui sóc?), 
o en el seu defecte amb solidesa 
parlant clarament des de les creences 
(per que?) segons apareixen descrits 
concretament en la piràmide dels 
nivells lògics de Robert Dilts, cap a la 
conducta excel·lent a modelar es a dir 
(el com ho fa?) la capacitat la 
estratègia, junt amb la conducta (el 
que fa?) per ser excel·lent. 

  Pas 1: La imatge clara, es descriu sondejant en l’ enquesta veure 
115542_annex , que apareix explicada sòlidament fruit de l’experiència i coneixements 
de formació en els cursos de Particioner28 i Màster29 en PNL , pautat amb harmonia les 
connexions principals  dels sistemes representacionals on , s’anoten declarant-se 
concretament les creences així com els principals meta programes30, filtres31   
(O`Connor & Seymour, 1993) (Carrión 2003) (Serrat , 2005) (Cuéllar, 2012)  notar 
esmentant sorprenentment  que d’ altres estudis li canvien el nom (Lankin 2007)  
pautes de compra (Granchi & Pirovano, 2008) mecanismes de pressa de decisió. 

 Pas 2: Analitzant la verbalització i els sentits amb gravació de vídeo  per a 
descobrir els patrons de comportament i estratègies en el modelatge BAGEL,  (Body, 
Acces Cues, Gesture, Efect, Language), i el ROLE ( Representative, Orientation, Link, 
Effect ). 

 Pas 3 Inspeccionar descrivint fredament l’ entrevista enregistrada àudio amb 
preguntes per a determinar creences, filtres i estratègia de comportament intern32. 

  La perspectiva amb to de connectar amb els avantatges són determinar patrons 
 del llenguatge que responen a una tendència observable verbal i no verbal d’actuació 
 d’excel·lència que mostra  la resposta concreta cognitiva de l’individuo.  

  Enfosquint la situació, el rumor tens dels inconvenients, com ara que les 
 persones evolucionem cognitivament en funció de les nostres creences i aprenentatges 
 essent possible que la experiència cognitiva de la persona canviï. 

 Observar enquesta concreta en 115542_annex  sistemes representacionals 
modelat.  
 

                                                      
28 Practitioner es la primera formació en PNL 
29 Màster es la segona fase de formació en PNL  
30 http://programacionneurolinguisticahoy.com/metaprogramas-pnl/ consulta 25-9-2016 
31 http://aprenderpnl.com/2010/07/pnl-mapa-y-territorio/ consulta 25-9-2016 
32 http://aprenderpnl.com/2011/02/pnl-y-tres-estrategias-de-robert-dilts/ consulta 25-9-2016 

Il·lustració 29 Piràmide nivells lògics (Dilts, 1998)  
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  4.3.2. Disseny i desenvolupament solució de la part pràctica 
 

 Examino mencionant fusionant el modelat, en enquesta + vídeo + qüestionari aplicació 
pràctica i avaluació de resultats, visiblement amb honor i harmonia equilibrada s’aplica igualtat 
de gènere33 i faig 3 entrevistes a 3 formadors i a 3 formadores de Formació Professional. 

 Es mostra descrit en concreció, l’estudi més detallat del  professor 2, els altres casos es 
mostrarà mencionant a toc de  resum dels mateixos. 

 Professor 2 Home  (Dades textuals mencionades en castellà). 

 “yo creo que empatizo muy fàcilmente con la gente” “Se ponerme en su lado, de ver las 
cosas y antes de casi de que me las cuenten, creo que me doy cuenta”. 

 L’anàlisi explicat adjunt es des de la creença (yo creo) te una conducta kinestèsica 
(tacte, oïda, olfacte). 

Resultats: 

 Es presenten descrites adjuntes les diferents estratègies modelades dels 
professors de formació professional. 

Professor 2  Estratègia excel·lència  “empatitzar” (amb l’ alumne).   

 Es pot apreciar clarament que la sintonia fresca amb els alumnes, del professor es a 
traves d’ una predominança Kinestèsica   taula Professor 2 de les 10 qüestions 6 són K, 2 
visuals i 2 auditives,  coincideix amb “empatitzar  ponerme en su lado” i que coincideix amb la 
resposta referent a les persones li agraden pel seu forma de fer K, veure annex_115542 
enquesta. 

 Taula 6 Sistemes representacionals predominants Professor 1 al 6 obtinguts enquesta 

 Clarament declara, sentir-se en quan a meta programes amb una predominança 
auditiva cap a les solucions, el mètode de comparació en concret i veient la diferència, 
desenvolupant la lògica pas a pas (taula 2). veure annex_115542 enquesta. 

 

 

 

 

                                                      
33 https://ca.wikipedia.org/wiki/Igualtat_de_g%C3%A8nere consulta 25-9-2016 

 valor decisió compra informo feliç ira content apre ndre viatjar solució 
Professor 

1 
k v k k k k a k v a 

Professor 
2 

k v k a k k k k v a 
Professor 

3 
k v k k v k k k v k 

Professor 
4 

k v k k k k k k v a 
Professor 

5 
k v k k k k k k v a 

Professor 
6 

k k k k a k a k v k 
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Taula 7 Metaprogrames predominants professors enquestats 

 La perspectiva expressada suportada en quant a filtres (percep el món injust, amb 
oportunitats) 

 La pauta en consonància equilibrada a la seva excel·lència, en quan al seu ROLE i el 
seu BAGEL es representen comentada concretament en la (taula 7),  amb base a les 
nombroses observacions del vídeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 8 ROLE , BAGEL professor 2  

Professor  Excel·lència   
1 “innovar” (contingut pedagògic). 

3 “interessar-me por las persones” 
(alumnes). 

4 “cercana, hablando con los 
alumnos”. 

5 “forma de buscar en que el alumno 
entienda”. 

6 (sense detectar). 
 

Taula 9 Excel·lències observades 

 METAPROGRAMES 

 prob lema-
solució 

creença  mètode 
comparació 

orientació  
interna, 
externa 

mode tasca  estil 
pensament  

Professor 
1 

v →  solució k → detall 
concret 

v → similar, igual v → altres visual → 
opcions 

lògica 

Professor 
2 

visual  → cap a 
solució 

visual → 
concret 

Visual → 
diferència 

auditiu  → 
altres 

Kinès tesic 
→ pas a pas 

lògica  

Professor 
3 

a → solució v→ general v→diferència v → altres k→ pas a 
pas 

acció 

Professor 
4 

a → evitar 
"problema" 

k → detall 
concret 

v → similar, igual a → altres k→ pas a 
pas 

lògica 

Professor 
5 

a → solució k → detall 
concret 

diferència v → altres k→ pas a 
pas 

lògica 

Professor 
6 

a → solució v→ general diferència a → altres a → opcions acció 

Denominació  Tipus  

R Representació Visual 

O Orientació Interna recordada 

L Enllaç  Seqüencial v-a-k 

E Efecte “Empatizar” 

   

B Cos Visual 

A Accés  Ulls 

G Gest  Boca 

E Enllaç  Visual 

L Llenguatge  “Ver, ves , observa” 
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100% 100% 100%

83,3% 83,3%

valoren a les
persones pel seu

saber fer

generalment
s'enfaden per la

manera que el fan
sentir

aprenen per com
encaixen

conceptes nous

s' informen
rapidament quan

senten que ho
entenen

prenen una decisió
important en

observar la millor
opció

Estratègies comuns predominants professors/es

2

3

1

Solució visual Solució auditiva Evitar problema auditiu

20%

13%
67%

% sistemes representacionals

VISUALS

AUDITIUS

KINESTÈSICS

   4.3.3.  Anàlisi resultats i conclusions.  
 

 Estudi descrit fusionant els trets comuns professors enquestats.  

 Inspeccionant les dades ordenadament la connexió entre sistemes 
representacionals s’observa que el 
majoritari és el Kinestèsic, veure 
il·lustració, doncs valorant la 
persona pel seu saber fer, enfadar-
se per la manera que els fan sentir, 
aprendre per com encaixen 
conceptes nous, s’informen 
ràpidament quan senten que ho 
entenen, decideixen observant la 
millor opció. Preferentment van a 
solucionar “reptes”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 31  Estratègies comuns predominants professors  

Il·lustració 30 Sistemes representacionals 
professors    

Il·lustració 32 Orientació majoritària a solucions   per part professors  
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Conclusió   

 Es una visió particular de la tasca de cada professor, en sintonia que connecta 
amb l’estratègia d’excel·lència en la seva feina educadora. 

 Com cada (modelador) observador,  te en principi els seus propis filtres, i 
creences el modelat de l’excel·lència pot ser diferent d’un observador a un altre, també 
el model, així com el grau d’ acompliment de l èxit. Els humans distem de ser una 
fórmula matemàtica exacte, per Einstein l’ èxit  es una cosa, per Disney una de 
diferent. 

  Apuntem expressant de fusionar un model d’excel·lències de professors 
 obtindríem segons l’ enquesta, que el mestre seria un equilibri harmònic apuntant. 

  Revelar,  en veu alta i concretament que l’alumne es la figura principal  doncs 
 les estratègies d’èxit dels professors estant connectades, robustament  declarant  
 aspectes de saber  posar-se al seu costat, interessar-se per ell, ser propers parlant-hi, 
 trobant  formules en que el jove entengui, tot innovant en el contingut pedagògic. 
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 4.4. Repte 4 “millora congruència continguts”    

  4.4.1. Desenvolupament de la part teòrica  

   4.4.1.1 Objectiu 

 

 Enfocar les dissonàncies agafant fermament elements “millorables” i determinar quines 
solucions són aplicables en els exercicis per a tenir una major congruència entre els aspectes 
que s’expliquen extensament a la formació professional i la connexió ordenadament enfocada 
al món laboral. 

   4.4.1.2 Plantejament exercicis 
 

 Notar que escrivint cada un dels exercicis concreto l’ús de la PNL en el llenguatge per a 
reflectir els 3 sistemes representacionals (VAK) així brillar, com cridant i connectant l’ atenció 
dels alumnes amb preeminència del sistema visual , auditiu  o kinestèsic, mostrat en la 
il·lustració , mapa mental on també hi apareixen associats els predicats verbals, els moviments 
oculars, així com un patró de comportament. 

 
Il·lustració 33 Mapa mental sistemes representacionals  
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 4.4.1.1 Els resultats esperats resolució  

 

 Amb la perspectiva clara de descriure connectant amb la diferent tipologia 
d’aprenentatge dels alumnes que generi més comprensió, essent un llenguatge més 
entenedor, major velocitat per solucionar-lo    

   

4.4.2. Aplicació pràctica de la teoria 
 

 Presentació comentada inspirant activitats alternatives als exercicis  actuals, amb 5 
noves propostes.  

   4.4.2.1 Exercici actual 1  ( original es en llengua castellana ) 
 
 Diseñar y editar, utilizando el PLC conectado al entrenador electro neumático, 
el programa del ciclo dibujado; siendo la etapa de potencia, de los cilindros a controlar, 
con una válvula monoestable 5/2 para el “2.0” y con una válvula biestable 5/2 para el 
“1.0”. 
 

1.0

2.0

 

Il·lustració 34 Diagrama de cicle actuador 

Como elementos de mando tendremos: 

• Primero; un pulsador de inicio de ciclo (Ciclo ) con “E 124.1”; que ejecutará el 
ciclo una sola vez y no lo alterará, aunque el pulsador quede accionado de 
forma permanente.  
 

• Segundo; un pulsador de puesta a cero (Reset ) con “E 124.0” normalmente 
cerrado; hará que el cilindro retorne a condiciones iniciales de forma immediata 
y tendrá prioridad sobre cualquier otro pulsador. 

• Tercero; un pulsador de inicio de ciclo automático (Auto ) con  
“E 124.2”; se ejecutará el ciclo infinitas veces y no alterará el ciclo si se acciona 
cuando se ejecuta este. 
 

• Cuarto; las acciones de Auto  y Ciclo  podrán invertirse en cualquier momento 
del ciclo, teniendo prioridad Ciclo  sobre Auto . 
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4.4.2.2 Proposta de millora 1 

 
Adaptació a l’assignatura Energies 
Renovables 
 

 
 Considerar el diseño descrito 
tomando, el PLC conectado al 
entrenador electro neumático 
Imaginando que expresamos 
cómodamente la simulación real de 
un  sistema de prueba pitch de un 
aerogenerador, siguiendo la 
descripción del programa del ciclo 
dibujado; siendo y expresando la 
visualmente la etapa de potencia, de 
los cilindros a controlar, con una 
válvula monoestable 5/2 para el “2.0” 
y con una válvula biestable 5/2 para el 
“1.0”. 

 
Sistema pitch hidráulico 

  En los aerogeneradores modernos 
multimegavatio, la velocidad de giro es regulada a través 
del sistema pitch. El sistema pitch regula el ángulo de 
paso de las palas del rotor, generando así un mayor o 
menor accionamiento de salida en las palas del rotor. El 
sistema pitch al completo, incluido el controlador, está 
alojado delante en el buje del aerogenerador. 

 
 En un sistema pitch hidráulico, el ajuste del 
ángulo de las palas del rotor se lleva a cabo mediante 
cilindros hidráulicos. Los sensores se encargan de enviar 
la información sobre el ángulo de la pala del rotor al 
sistema de control de pitch. Otra aplicación para los 
sensores es la supervisión de la posición final de las 
palas del rotor, así como la supervisión de presión en 
cilindros hidráulicos y en acumuladores. 

 

Presentamos i describimos los robustos elementos de mando 

• Primero; observamos coger un pulsador de inicio de ciclo prueba pitch (Ciclo ) 
con “E 124.1”; que netamente ejecutará el ciclo una sola vez y sin alterarlo, 
aunque le digamos al pulsador presionando claramente el mismo  de forma 
permanente.  

• Segundo; Vemos el dialogo hombre maquina manipulando el pulsador de 
puesta a cero (Reset ) con “E 124.0” normalmente cerrado; viendo 
sonoramente  emprendiendo el cilindro a condiciones iniciales de forma 
immediata y teniendo, prioridad sobre cualquier otro pulsador. 

• Tercero; Apuntar mandando cómodamente el pulsador de inicio de ciclo 
automático prueba pitch (Auto ) con “E 124.2”; se ordenará viendo el ciclo 
infinitas veces y sin alteración del ciclo si se acciona cuando se ejecuta este. 

• Cuarto; Visiblemente describir concretando que Auto  y Ciclo  podrán invertirse 
en cualquier momento del ciclo, teniendo prioridad Ciclo  sobre Auto . 

 

Il·lustració 35 Aerogenerador amb actuadors  

Il·lustració 36 Diagrama de 
cicle actuador  
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4.4.2.3 Exercici actual 2 

Dibuixar el menjador de la figura àrea de dibuix cad 3d 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4.2.4 Proposta de millora 2 

 
 Dibuixar representant l’il·lustració 40  del planetari comentat en l’assignatura que es pot 
utilitzar en l’etapa multiplicadora d’un aerogenerador. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 37 Menjador 3D  

Il·lustració 38 Aerogenerador  

Il·lustració 39 Etapa multipl icadora 1  

Il·lustració 40 Etapa multiplicadora 2  
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4.4.2.5 Exercici actual 3 
 

 Dibuixar el ganxo de la figura àrea de dibuix cad 3d. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4.2.6 Proposta de millora 3 

 
 Representar el cub de la turbina del aerogenerador, emprat en la energia eòlica.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(atenció a la diversidat) per alumnes més avantatjats realitzar el conjunt  
 

 

 

 

 

 

 

Nota: observar, mencionant la sorpresa, que cada alumne tindria unes dimensions diferents per 
evitar copia.  

Il·lustració 41 Ganxo 3D  

Il·lustració 42  Cub de la turbina del aerogenerador  

Il·lustració 43 Desglòs  del aerogenerador  
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4.4.2.7 Exercici actual 4 

Dibuixar el ganxo 2 de la figura àrea de dibuix cad 2d. 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2.8 Proposta de millora 4 

 

Observant aquest panell 3D, parlem de fer còmodament les vistes d’alçat planta i de perfil34  

 

 

Il·lustració 45 Panell solar 3D  

 

 

                                                      
34 Alçat, planta, perfil frontal, vistes frontal, superior i lateral del element a dibuixar 

Il·lustració 44 Ganxo 2  
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4.4.2.9 Exercici actual 5 

Dibuixar el ganxo 2 de la figura àrea de dibuix cad 2d. 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2.10  Proposta de millora 5 

 Observant aquest panell 3D, parlem de fer  les vistes d’alçat planta  i de perfil, 
imaginant que expressem que el diàmetre inferior esta establer en 1m, fes la secció 
corresponent 
 

 

 

Il·lustració 47 Panell solar rotatori 

 Notar l’expressió fresca d’aquest panell solar rotatori amb forma cònica dissenyat per a 
concentrar una quantitat de llum solar 20 vegades major que en d’altres panells solars clàssics. 
Normalment, concentrar tanta llum solar el que aconsegueix es que la temperatura puja a 
valors de 120º o més, portant el panell a fondre’s. 

 Mostrem explicant en aquest cas, al estar girant cada cèl·lula solar capta l’energia solar 
quan està directament encarada a la llum del sol, desprès continua girant, i mentre passa per la 
“cara fosca” del con, observem que li don temps a convertir la llum captada en energia i alhora 
refredar-se. 

 

 
 

 

Il·lustració 46 Figura X26  
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4.4.3. Anàlisi resultats i conclusions.  
 

 Exercici proposat 1 Il·lustra amb un punt de vista on es pronuncia fermament el 
professor responsable de automatització industrial i robòtica “puede ser interesante para los 
chicos pero  el año que viene, ahora no da tiempo”. 

 Exercici proposat 2,3 Inspeccionant expressa sondejant el professor responsable de 
impartir dibuix 3 D, “ho trobo interesant però em farien falta les cotes, a veure si ho trobo per 
internet”. 

 Exercici proposat 4,5 Segons Es mostra al professor responsable de l’assignatura 
d’energies renovables de segon curs el qual  respon sorprès: 

“me parece bien, si me lo puedes enviar por correo, se podria poner después de las 
figuras de 2D”  “si lo encuentro interesante”.  
 

 Observant les declaracions aquestes s’uneixen en que  tots els professors de formació 
professional troben interesants d’una manera o altre les propostes que resplendents descriuen i 
vinculen connectant més els temaris amb la realitat. 
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5. Anàlisi resultats i conclusions conjunta. 
 

  

 Observant en perspectiva, els resultats són meravellosos, sona de forma integra, com 
cada una de les diferents eines connecta amb sentit amb el procés d’èxit, demostrant 
visualment en color ordre, correctesa, expressant en sintonia   alta i clara l’estructura concreta 
de tot el procés, inspirant i connectant equilibradament el conjunt. 

 Fusionant,  en harmonia,  clarament el conjunt es demostra en completesa  doncs el 
TFM amb honor, destaca 
ja en l’ arbre de realitat 
actual on ja apareixen 
descrits concretament tots 

aquests reptes: (Repte 1 
“millora seguretat 

alumnes”  Repte 2   
“millora atenció als 
alumnes”  Repte 3  “ 
millora estratègies d’èxit 
formadors”  Repte 4  
“millora congruència 
continguts” )  i com el 
TFM dona llum, 
expressant còmodament 
les eines per a  
solucionar-los. 

Il·lustració 49  Relació mapa realitat actual amb e ls reptes 

Il·lustració 48 Solucions a reptes d'educació en Formació Profess ional.  
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6. Futures línies d’investigació. 
 

Repte 1   “millora seguretat alumnes”  

 Visualitzant en perspectiva, sona veritable concretament com a futura línia d’ 
investigació, considerar expressar unir aquest mateix exercici utilitzant ancores, es a dir que 
amb un moviment en particular tinguessin accés a aquest recurs per a potenciar ordenadament 
el canvi de submodalitats.  

 Ex. I ara amb els ull tancats, _ o bé amb els ulls tancats_,  tot tancant els ulls_,  us 
imagineu una situació una mica desagradable com ara un examen _, i ara imagineu-vos que 
teniu superpoders  _ o senzillament imaginat _un comandament a distància, fent que la imatge 
que vols canviar, sigui en blanc i negre_, petita, molt petita, més petita_ petitíssima_, i lluny 
molt lluny, meees_ i meees llunnny_, posa-li una música de circ_, notes que respires i 
suaument_ deixa que el dit polsar toqui amb el dit petit, _ veien_ sentint_ com s’amplifica 
aquesta sensació per tot el teu cos_ pots o no pots repetir quantes vegades vulguis. 

 Nota: Mencionar clarament, que es repeteix expressament,  ulls tancats per donar força 
a les paraules, també s’allarguen les paraules expressament i es fan pauses llargues (espais 
_), l’experiència cognitiva subjectiva de cada persona serà excel·lent, intima i única per a cada 
persona. 

Repte 2   “millora atenció als alumnes”   

 Il·lustrant ordenadament adjuntaria com a futura línia d’ investigació, observar dialogant 
i mesclant coneixements dels arbres amb col·laboració amb d’altres professors així 
inspeccionar, debatre palpant un retorn d’informació real d’aplicació a la classe 

 Analitzar-ho en consonància i fusionar-ho a d’altres contextos de l’ ensenyament 

Repte 3  “millora estratègies d’èxit formadors”    

 Posar llum dialogant i sondejant com a futura línia d’ investigació el POPS35 (prova 
operació prova sortida)  per a realment observar clarament la sintonia que connecta 
l’excel·lència del professional de formació professional que el modelat es efectiu, observant el 
mateix èxit  per una altre persona diferent.  

 Veure  com incorporant noves estratègies d’èxit ja contrastades com ara la cura de la 
veu en la docència, la cultura de mediació, aspectes d’ergonomia i excel·lents tècniques 
d’assertivitat, ens fan sentir amb més completesa. 

Repte 4  “millora congruència continguts”   

 Apuntar amb honor declarant  palpablement com a futura línia d’ investigació, que els 
professionals d’ aquesta branca col·laboressin i presentessin exercicis reals de la seva vida 
professional  per encaixar millor dins el currículum, revelant  un to que fusioni més directe amb 
els continguts d’aplicació pràctica. 

 Mostrar reptes reals als alumnes explicats des de un Col·legi d’Enginyers, o Universitat 
amb un llenguatge atractiu, solucionats tot innovant  i donant una millor rellevància e integritat a 
tots/es els professionals que es dediquen amb amor, passió excel·lent ,en aquesta feina.  

 

                                                      
35 POPS prova operació prova sortida 
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