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1. Introducció 
 
En la meva experiència viscuda como professora de Secundària i Batxillerat he pogut observar que 
els alumnes s'avorreixen en alguns temes tractats, especialment quan els temes són teòrics i el 
contingut pràctic no es pot desenvolupar-se per problemes de disponibilitat de material. 
 
Malgrat que sempre he intentat estimular la participació i interacció dels alumnes a classe, m'adono 
que en alguns temes, no és possible aconseguir un aprenentatge significatiu de l'alumnat. 
 
Per això, estic totalment d'acord que és necessari innovar en el món de l'educació. 
 
Fins fa poc, les escoles preparaven els alumnes per a determinades professions o oficis, amb les 
quals els joves pensaven treballar tota la seva vida laboral. Actualment el mercat laboral està canviant 
de forma tan ràpida i en tants camps, que les possibilitats de treball que avui coneixem, pot ser que 
d'aquí a 10 anys siguin molt diferents, potser s'hagin adaptat o potser ja no existeixin. Avui en dia les 
demandes d'ocupació estan principalment dirigides, a la gestió i planificació estratègica d'enormes 
quantitats de dades digitals recol·lectades per sistemes intel·ligents (Business Strategy o Strategic 

Management, Data scientist, Global sourcing managers, Geomatic s, Web mapping, o altres). 
Els joves ja saben que no estaran tota la vida en un determinat treball, saben que el futur és incert, 
dinàmic, complex i ambigu, el que anomenen el VUCA World (Nathan & G.James, 2014), i han d'estar 
preparats per a això. 
 
Per això, els canvis i les innovacions en l'educació són respostes a una necessitat adaptativa dels 
centres escolars a les exigències dels elements externs. Tant pares, com a educadors, estan 
preocupats per impartir una educació que permeti a les noves generacions fer front a un canvi que 
encara no coneixem del tot. 
Però sí sabem que les exigències del món actual van més enllà de memoritzar fets, dates, 
personatges i dades (que també serveixen), més enllà dels coneixements adquirits, dels passos a 
seguir per a l'obtenció d'un resultat, i que perquè les noves generacions puguin fer front a aquests 
canvis, hem de potenciar principalment la capacitat de pensar amb criteri, a ser autònoms, flexibles, 
creatius, emprenedors, amb mentalitat oberta, preparats per a viure i treballar on vulguin. 
 
Mitjançant l'ús de metodologies innovadores, els alumnes han de desenvolupar les seves capacitats 
interpersonals i comunicatives, aprendre a treballar en equip, desenvolupar l'empatia i l'autoestima, a 
ser ciutadans crítics i responsables, entre d'altres. 
 
En relació a les habilitats d'aprenentatge, penso que els professors hem de ser capaços de saber 
transmetre la motivació necessària perquè els alumnes sàpiguen trobar el gust d'aprenentatge 
continu, de la curiositat, aprendre a aprendre, aprendre mitjançant l'experimentació. 
 
Actualment els alumnes disposen de moltes eines per buscar informació, si els professors seguim 
sent mers transmissors de coneixements, els alumnes s'avorriran i no estaran preparats per competir 
en un món canviant. 
 
D'altra banda, voldria dir que quan parlem d'innovació, no hem de pensar només en les "noves 
tecnologies" i deixar de banda els aspectes positius de l'educació tradicional, ja que perquè els 
nostres alumnes sàpiguen distingir el que és important o no, davant tanta allau d'informació 
disponible, cal que tinguin una base cultural sòlida i criteri de selecció i encara que tinguin moltes 
eines a l'abast de la mà, han de saber que només amb esforç s'aconsegueix seguir creixent i 
avançant. 
Com tot a la vida, la tecnologia té els seus aspectes positius i negatius i no ens hem de deixar 
enlluernar per ella i perdre'ns entre tanta oferta. Cal saber utilitzar la tecnologia per al nostre profit i 
evolució i no al contrari, que nosaltres estiguem al servei de la tecnologia ja que perdríem la part més 
important que tenim, la humana. 
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A més, és el nostre deure com a professors, insistir en les metodologies d'experimentació pràctica, ja 
que com deia Locke: "Les idees entren en la ment a través de l'experiència i l'enteniment" (Locke, 
1975), i és totalment imprescindible per assolir un aprenentatge significatiu, constructiu i un 
coneixement epistemològic (Kochiras, 2014). 

 

La disputa entre el racionalisme i l'empirisme es refereix al grau en què depenem de l'experiència 
sensible al nostre esforç per adquirir coneixements (Markie, 2015). Els “Racionalistes” afirmen que hi 
ha maneres significatives en que els nostres conceptes i coneixements s'obtenen de forma 
independent de l'experiència sensible. Els “Empiristes” afirmen que l'experiència sensorial és la font 
última de tots els nostres conceptes i coneixements. 
A la Fig. 1 es mostra una comparació entre el racionalisme i l’empirisme (Bermúdez, 2016). 

 
Figura 1: Racionalisme vs Empirisme  

  
D’altre banda, en el nostre afany de continua millora dels mètodes d'aprenentatge - ensenyament, no 
ens hem d'oblidar d'una ciència que no és nova, però de la qual l'hem deixat de banda i encara ara no 
acabem d'incloure-la en el sistema d'educació: la neuro-educació (Hardiman, Magsamen, McKhann, & 
Eiber, 2009). 
Perquè els nostres alumnes assoleixin un aprenentatge per a la vida, es requereix intel·ligència 
principalment socioemocional. L'aprenentatge s'optimitza quan l'alumne és un protagonista actiu del 
mateix, és a dir, s'aprèn actuant. I això es facilita quan és una activitat agradable i es dóna en un clima 
emocional positiu. El nostre cervell ens permet millorar i aprendre a ser creatius i és per tot això que la 
neuroeducación resulta imprescindible (Willis , 2011).   
  

 

2. Definició i context de la problemàtica 
 
Com he dit anteriorment, perquè les noves generacions estiguin preparats per fer front a un món tan 
canviant, els hem de potenciar principalment la capacitat de pensar amb criteri, a ser autònoms, 
flexibles, creatius, emprenedors, amb mentalitat oberta, preparats per a viure i treballar on vulguin. 
 
És cert que actualment, amb les noves tecnologies, els alumnes poden aprendre de forma autònoma 
escoltant una i altra vegada, al ritme que els vagi bé, classes magistrals teòriques trobades a Internet 
o recomanades pel professor (Flipped classroom). Però de cap manera es pot suplir la interacció 
professor/alumne i el contacte humà, aspectes molt important en la formació dels alumnes. 
 
Per això, hem d’aplicar metodologies que els permeten disposar d’un temps per l’aplicació pràctica 
del coneixement teòric adquirit d’una manera entretinguda i engrescadora, i mitjançant el qual els 
alumnes puguin rebre suggeriments o crítiques (feedback) del professor, cosa que els alumnes no 
poden fer sols ni amb les noves tecnologies. 
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Per tot això, és totalment necessari complementar les classes teòriques, fent projectes que permetin 
als alumnes resoldre problemes concrets que requereixin haver entès i aprofundit en els 
coneixements apresos a classe. 
 
 

3. Descripció de la Solució Proposada 
 

3.1 Introducció. 
 
En aquest treball es proposa aplicar una metodologia desenvolupada a la Universitat Politècnica de 
Catalunya com a eina d’aprenentatge en les assignatures de la Ciència i Tecnologia dels Materials 

per a titulacions de l'àmbit de l'enginyeria (Salán Ballesteros & Rupérez de Gracia, 2012) i 

adaptar-la a la unitat didàctica de "Materials Industrials: Propietats i assajos" de 1er de Batxillerat. 
 
Amb l’aplicació d'aquesta metodologia combinada de Joc de Rol amb l'Aprenentatge Basat en 
Problemes (ABP) a l'ensenyament de la tecnologia dels materials a 1er de Batxillerat, es pretén 
motivar el pensament crític i desenvolupar habilitats que els ajudi a aconseguir un aprenentatge 
constructiu (Piaget, 1967) (Cobb, 1996) dels continguts teòrics. (Vigotsky, 1978) 
 
En la metodologia proposada en aquest treball, es planteja una experiència en la qual el paper 
principal recau, clarament, en l'alumnat, com a protagonista del seu propi procés d'aprenentatge 
mentre que el professor adopta un paper secundari des d'una posició de coordinador, àrbitre i guia. 
 
A més, els Jocs de Rol s’han revelat com a eines excel·lents a l’hora de desenvolupar habilitats 
personals i professionals en els alumnes (Ments, 1893) especialment al Batxillerat (Savin-Baden, 
2012), en tant que en tot moment és considerat com a subjecte actiu del procés d’aprenentatge-
ensenyament, amb el suport de tot un ventall de tècniques participatives i metodologies 
d’aprenentatge que dinamitzen la comunicació amb el professor i la resta d'alumnes. 
 
Així, l'alumnat assumeix el paper "d'empresaris d'assessoria" en l'àmbit de materials industrials, 
donant resposta als requeriments i consultes plantejats pel "client" (professor) (Taula 1). 
 

Taula 1: Rols assumits per alumnes i Professor 

 ROL ASSUMIT 

   

Alumnes Empresa d’Assessoria de Materials Industrials 

 

Professor 

 

Client de l’empresa d’Assessoria 

 

Les consultes del professor seran les "preguntes motriu" del projecte ABP i aquestes estaran 
dissenyades de tal manera que no siguin "google-ables". 
 

D'aquesta manera s'inicia una relació de consulta-resposta, via correu electrònic, en què el professor 
rep els "informes" presentats pels grups-empresa i dóna una doble resposta, tant com "client", com 
des la vessant acadèmica (feedback). 
  

Les respostes i suggeriments proposats per l'alumnat, en el seu rol d'assessor, s'envien al professor 
en format de document tècnic (informe). 
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Mitjançant el creuament de propostes - informes (resultats) l'alumnat pot assolir coneixements i 
habilitats comunicatives. Les evidències de la seva tasca, amb el feedback proporcionat pel professor, 
són el punt de partida de l'activitat, de manera que es pot fer un seguiment del procés d'aprenentatge 
mitjançant la comparació de les respostes al llarg de l'activitat (Portafoli) (Fransoy, Sánchez-Robert, 
Augé, & Salán, 2012). 
 

3.2 Objectius de la proposta. 
 
L'objectiu principal d'aquest treball és aplicar i adaptar una metodologia, implementada ja a la  
Universitat , que ajudi a motivar als alumnes perquè assoleixen els continguts teòrics d’una manera 
pràctica i més relacionada amb el món empresarial, mitjançant “preguntes motriu” que hauran de 
resoldre de manera autònoma i amb criteri propi. 
 
Per això, aquesta memòria consisteix en l’aplicació de una metodologia combinada de Aprenentatge 
Basat en Problemes (ABP) o Project-Problem Based Learning (PBL) i el Joc de Rol, amb la que es 
persegueix treballar diverses competències transversals amb l'alumnat de 1er de Batxillerat de 
Tecnologia, en paral·lel a l'adquisició de continguts.  
 
Entre les competències que es desenvolupen amb aquesta activitat estan: 
 

 Adquisició d'habilitats que els permetin enfrontar-se al món laboral i empresarial 

 Comunicació eficaç oral i escrita (Català, castellà i/o anglès) 

 Cerca/recerca d'informació 

 Treball en equip 

 Iniciativa i autonomia 

 Capacitat de pensar i deduir amb criteri 

 Aprendre ensenyant a altres 
  
 Per tant, els objectius són els següents: 
 

 Fomentar la resolució de problemes a partir de una “pregunta motriu” i la cerca d'alternatives 
mitjançant una activitat que combina l'Aprenentatge basat en Problemes i el Joc de Rol, amb 
l'alumnat. 

 

 Millorar l'emprenedoria, la pro-activitat, la presa d'iniciativa, responsabilitat i la capacitat 
comunicativa. 

 

 Desenvolupar un Portfoli (recull d'evidències d'aprenentatge de l'alumnat). 
 

 Fer protagonista l'alumnat en la construcció del propi coneixement, fomentant el desig de saber 
coses noves, la formulació de preguntes, la reflexió sobre el propi saber, la recerca de nous 
coneixements i la reflexió sobre el propi procés d’aprenentatge.  

 

 Potenciar les habilitats socials o interpersonals de l'alumnat, les quals inclouen competències 
com habilitats d'autonomia, de pensament crític, de treball en grup, curiositat, trobar el gust 
d'aprenentatge continu, capacitat de síntesi i d'argumentació, la capacitat de presentar idees de 
forma clara en documents ben redactats i sense faltes d'ortografia, etc.  
 

 Desenvolupar un projecte transversal que inclogui diverses matèries: Llengües, Física, 
Química, Dibuix gràfic (logotip), Ciències de la Terra. 
 

 Analitzar i valorar críticament l'impacta social, humà i econòmic de la utilització de materials en 
els processos tecnològics. 
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3.3 La meva aportació. 
Como alumna de aquest Màster, la meva aportació seria un Protocol (unes pautes de com s'ha 
d'iniciar una activitat ABP basada en Joc de Rol i la metodologia de desenvolupament d'aquesta 
activitat) per tal que el professorat que vingui a continuació pugui implementar-ho especialment en 
assignatures amb contingut pràctic que no es pugui desenvolupar per problemes de disponibilitat de 
material.  
El meu "resultat" del TFM seria aquest Protocol d’actuació de la metodologia proposada. 
 

 
4. Implementació a l’aula de la metodologia proposada 
 
4.1 Metodologia de desenvolupament 
L'activitat s'ha dissenyat com a complement de la part teòrica de les unitats didàctiques de 
“Materials Industrials: Propietats i assajos”, i “Metal·lúrgia i Siderúrgia” de l’assignatura de 
Tecnologia 1er de Batxillerat. 
 
Es va considerar que el temari d'aquesta unitat, amb un contingut pràctic que, normalment, no es pot 
desenvolupar per problemes de disponibilitat de material, s'adaptava perfectament a l'aplicació d'una 
metodologia combinada basada en un Joc de Rol i ABP (Project-Problem Based Learning). 
 
Durant el període d'execució de l'activitat, la interacció professor-alumnat és imprescindible i la 
metodologia proposada ha de garantir una comunicació constant i un feedback eficaç que estimuli la 
motivació a la millora dels alumnes i que possibiliti un seguiment continu de l'activitat. D'aquesta 
manera, a partir de les valoracions del professor, s'incentiva que els informes de cada encàrrec siguin 
cada vegada més polits. 
 
S'estableix un calendari de consultes durant l'activitat i s'inicia una relació de consulta-resposta, via 
correu electrònic, en què el professorat rep els "informes" presentats pels grups-empresa i dóna una 
doble resposta, tant com "client", com des del vessant acadèmica. 
 
En aquest cas, els rols de l'alumnat els distribueix el docent, habilitant l'obtenció d'informació 
necessària per al joc, establint l'escenari i les circumstàncies del joc i realitzant una tasca de 
coordinació i arbitratge. 
 

4.2 Fases: Seqüència detallada de l'activitat. 
 
L'activitat comença amb una exposició clara i detallada, per part del professor als alumnes, de: 

 La metodologia,  

 De les regles de joc i  

 Les rúbriques d'avaluació, als alumnes. 
 
Igualment, al inici, el professor dóna una relació d'espais virtuals (webgrafia) com a suport a la 
recerca d'informació dels alumnes: (MIT, 2016), (Matweb, 2016), (Areatecnologia, 2016) 
(Technologystudent, 2016) (EXPLAINTHATSTUFF, 2016), (METALTEST, 2016). 

  

4.2.1 Inici del Joc de Rol: Constitució de les  “Empreses d'assessorament” 
 

1. L'alumnat s'agrupa en equips de 2 o 3 persones, de forma aleatòria.  

2. Desenvolupament de la campanya de Màrqueting i publicitat. 

Cada grup constituït ha de: 

 Buscar un nom para la seva empresa d'assessorament per la identificació de materials industrials. 
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 Dissenyar i adoptar una marca corporativa (logotip). Per als alumnes que tinguin dificultat de 

dissenyar el logotip, el professor pot recomanar algunes webs de disseny de logos d'Internet. 

 Opcionalment, els grups faran un vídeo curt de publicitat de la seva empresa. 

 Crear un compte de correu d'empresa.  

 Definir l’estructura organitzacional o un "Organigrama" entre els components del grup. Es 

suggereix una estructura "horitzontal" simple. 

 Elegir un idioma de comunicació: català, castellà o anglès. 

Pel que, el següent pas de l'activitat és: 

3. Elaboració de les Cartes de Presentació: Amb aquest logotip i les dades "professionals", han 

d'elaborar: Un model de carta-mail, i un model d'informe. 

En aquest punt, s'ha de remarcar que la relació i la comunicació entre professor i alumnes, serà, en 

tot moment, molt formal i professional, és a dir, fent servir una terminologia i unes formes de 

salutació i comiat adequades en una relació professional de la vida real. 

4. Un cop les empreses estan ja constituïdes, cada “empresa” enviarà una carta al “client” (professor) 

amb una oferta de serveis per correu electrònic.   

4.2.2 Combinació de la metodologia ABP amb el Joc de Rol 
5. A continuació, el professor ha de revisar i corregir (si s'escau) totes les cartes, comprovant que 
compleixin amb el format i amb les característiques d'una carta formal i sense faltes d'ortografia. 
Aquest pas es farà en tots els “lliuraments” de l’alumnat. D’aquesta manera es fomenta que els 
informes de cada encàrrec siguin cada vegada més polits i professionals. 

 

6. Seguidament, el client (professor), a la recepció del missatge "d'oferiment", respon, també en 

termes molt formals, acceptant la proposta i fent una primera sol·licitud -encàrrec ("pregunta motriu" 

del ABP).  

Elaboració de les Preguntes “motriu” per part del Professor 

Les preguntes "motriu" del ABP han de complir uns criteris exigits per garantir l'èxit del projecte. 

Els problemes "motriu" dirigeixen tot el procés, i són un pretext per a la construcció del coneixement, 

ja que a través de la seva resolució, els alumnes podran ser capaços d'adquirir conceptes i idees.  

Els problemes han de reptar i estimular l'aprenentatge ja que condueixen a l'estudiant a processos 

d'investigació i elaboració personal, a més de presa de decisions i planificació d'accions necessàries 

per intentar resoldre-ho. Però perquè un problema “motriu” compleixi amb el seu objectiu ha de ser 

dissenyat amb precisió i certesa i reunir una sèrie de criteris exigits (Mergendoller, 2016): 

- Ha de ser reptador, atractiu i motivador perquè l'alumne s'impliqui activament en la seva resolució. 

- Ha de ser adequat a les capacitats de l'alumne i tenir en compte els objectius d'aprenentatge que es 

persegueixen. 

- Ha d'estar relacionat amb situacions pròximes a l'alumne, contextualitzades a la vida real, per tal 

d'afavorir l’aprenentatge significatiu. 
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- Han de ser problemes de final obert (Open-Ended), es a dir que tinguin diverses possibles 

"respostes correctes", que requereixin una investigació o que les respostes siguin úniques i que no 

siguin “google-ables”. 

7. A partir d'aquest moment, s'inicia un intercanvi regular de missatges entre el Client (professor) i les 

Empreses (cada grup d'alumnes), en el que es creuen oferiments i sol·licituds-encàrrecs amb 

respostes i propostes. 

Durant la comunicació “empresa-client”, es pot mantenir una altra comunicació professorat-alumnat, 

per sol·licitar explicacions o aclariments o bé es poden facilitar pistes per ajudar a aquest grup, 

sempre que els alumnes hagin esgotat la seva investigació.  

El professor ha de habilitar l'obtenció d'informació necessària per al joc, establint l'escenari i les 
circumstàncies del joc i realitzant una tasca de coordinació i arbitratge. Per això, des de el primer 
moment, el professor donarà una relació d'espais virtuals (webgrafia) on els alumnes podran consultar 
dades relatives al seu material "problema". 
 
Una vegada rebut l'Informe, es valida el contingut (feedback) i s'indiquen els aspectes més febles (si 

s'escau) del treball. Tanmateix, es destaquen els millors elements del treball rebut. En aquest 

moment, si el treball (informe) no fos adequat, és el moment per donar pautes (presencialment o per 

correu electrònic) i suggerir que s'elabori un nou document amb la informació requerida. Quan es 

considera que l'informe és prou correcte, es procedeix a fer el segon encàrrec. 

Aleshores, successivament, es van realitzant noves consultes que, al llarg de l’activitat, posin a 

l'alumnat en contacte amb las principals propietats del materials i el assajos per determinar aquestes 

característiques. 

La importància del feedback continu del professor-coach per garantir l'èxit de la metodologia 

proposada 

El feedback proporcionat pel professor ha de ser constant, per mantenir el ritme de treball i per 

encoratjar el grup a millorar (destacant principalment el que han fet millor). La tasca del professor com 

a guia i mediador dels coneixements, enforteix el paper interactiu de l'aprenentatge entre iguals, 

propugnat per Vygotsky (Vigotsky, 1978) i la seva intervenció és clau per aconseguir els objectius 

d'aprenentatge plantejats. Per a això, el professor ha de mantenir un equilibri entre l'aprenentatge 

autònom i l'aprenentatge cooperatiu de l'alumnat, mitjançant el seguiment minuciós del funcionament 

de l'equip, aclarint dubtes, intervenint en situacions de conflicte i garantint la integració de tots els 

participants. 

8. Al final de l'activitat, el recull d'informes elaborats per cada grup es recollirà, a mode de Portfoli, en 

tant que mostra l'evolució en l'aprenentatge per part del grup d'alumnes.  

9. Presentació Oral del treball realitzat. Aquesta presentació és co-avaluada por la Rúbrica de 

Presentació Oral 4.5.1 

10. Finalment, l’activitat és avaluada amb la Rúbrica del ABP & Joc de Rol 4.5.2 i amb la Rúbrica 

de valoració 4.5.3 

 

4.2.3 Flowchart del Protocol d’actuació de la metodologia combinada ABP & Joc de Rol  
 

A les Figures 2 i 3, es mostra el diagrama de activitats (Flowchart) del Protocol d'actuació de la 

metodologia desenvolupada. 
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Figura 2: Protocol d’actuació de la metodologia proposada (1ra Part) 

(P) Professor, (A) Alumnes 

Inici Joc de Rol

•Explicació a l'alumnat de la metodologia de l'activitat i els criterios d'avaluació (P)

•El professor dona una relació d'espais virtuals (webgrafia) com a suport a la 
recerca d'informació dels alumnes

•Formació de grups de 2 ó 3 alumnes (P i A)

Constitució de les 
Empreses  

d'assessoria

•Desenvolupament de la campanya de màrqueting (A)

•Elecció del nom de l'empresa i disseny del logotip (adequat al sector industrial) 

•Creació d'un compte de correu electrònic d'empresa

•Disseny de l'organigrama i assignació de rols dintre de l'empresa

Carta de 
presentació de 
les empreses

•Escollir l'idioma de comunicació (català, castellà o anglès) (A)

•Elaboració d'un model de carta-mail i un model d'informe (Formato formal)

•Inici de la simulació d'una relació professional de la "vida real". (A i P)

Inici del ABP 
combinat amb el 

Joc de Rol

•Les "Empreses" s'han d'adreçar al "Client" (Professor) enviant-li una carta d'oferta 
dels seus serveis per correu electrònic (A)

•A continuació, el professor ha de revisar que aquesta contingui totes les parts 
d'una carta formal, totes les dades de l'empresa i l'ortografia (P)

Elaboració de les 
Preguntes 

"Motriu" del ABP

• El Client (professor) envia una carta acceptant la proposta de l'empresa i fent-li 
una primera sol·licitud -encàrrec (les preguntes "motriu" del ABP han de complir 
uns criteris exigits per garantir l'èxit del projecte)

Procès de recerca  
i deducció de les 

"Empreses"

•Les empreses d'assessoria comencen el procés de resolució de l'encàrrec del 
client. Si l'empresa valora que necessita més informació o feedback, el sol·licita al 
client via correu electrònic (A)

•El Feedback de part del professor ha de ser constant tant com a "Client-Empresa" 
com a "Professor-Alumnes" 

Feedback continu del 

Professor (Coach) 
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Figura 3: Protocol d’actuació de la metodologia proposada (2na Part) 

4.2.4 Projecte Transversal: Relació amb altres matèries i les Competències adquirides  
En la Fig. 4 queda demostrat que la metodologia aplicada de ABP&Joc de Rol, és un projecte 
transversal que involucra moltes assignatures i competències. 
 
 

 

Figura 4:: Relació entre las fases de la metodologia proposada, les competències adquirides i la 

relació amb altres matèries 

Crítica i Validació 
dels informes de 

les Empreses

•Els estudiants donen, reben i utilitzen la retroalimentació per millorar els seus 
processos.

•Si els informes no són correctes, es fan suggeriments de millora (P)

•Si els informes són prou correctes, es procedeix a fer la segona solicitud-encàrrec 
(P).

Elaboració del 
Portafoli i procès 

de Reflexió

• Al finalitzar, cada grup d'alumnes elabora un Portafoli amb tots els encàrrecs
rebuts i els informes elaborats. Al llarg de l'activitat s'han fet tres (3) encàrrecs.

•Estudiants i professors reflexionen sobre l'aprenentatge, l'eficàcia de les seves
activitats de recerca, la qualitat del treball de l'estudiant, els obstacles i com
superar-los (Rúbriques 4.5.2 i 4.5.3)

Presentació Oral 
Aprendre 
ensenyant 

•Els estudiants fan públic el seu projecte de treball, explicant i presentant-lo a tota 
la classe (i a la gent més enllà de l'aula). D'aquesta manera, tots els alumnes 
comparteixen els coneixements adquirits.

•Els alumnes fan una co-evaluació de la presentació oral amb la Rúbrica 4.5.1

Fase Competències
Relació amb altres 

matèries

Constitució de les 
Empreses

Competència empresarial
Disseny gràfic (logotip), 
Màrqueting i Publicitat, 

Organització empresarial

Cartes de 
Presentació

Comunicació Escrita
Llengua Catalana, Llengua 

Castellana, Llengua Anglesa

Resolució 
Preguntes 
"Motriu"

Competència en Recerca, 
Competència tecnològica, 

autonomía, pensament crític

Tecnologia, Física, Química, 
Ciències de la Terra, Informàtica

Feedback rebut
Motivació , capacitat de 

deducció i reflexió,  Interacció 
amb el món

Totes les assignatures

Presentació Oral i 
difusión del Treball

Competència comunicativa Oral, 
aprendre ensenyant

Llengua Catalana, Llengua 
Castellana i Llengua Anglesa

Treball en Grup
Competència personal e 

interpersonal
Totes les assignatures
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Amb aquesta metodologia d’ABP & Joc de Rol es pretén que els alumnes siguin capaços de crear el 
seu propi coneixement mitjançant el feedback continu i de les preguntes "motriu" dissenyades pel 
professor que els estimulin a investigar, a conèixer el món que els envolta, a facilitar a l’alumnat el 
procés de posar en pràctica els coneixements teòrics adquirits i motivar que a els alumnes troben el 
gust de l'aprenentatge continu. 
 
A la Figura 5 es mostra els elements essencials d’aquesta metodologia (Mergendoller, 2016). 
 

 

Figura 5: Elements essencials de la metodologia proposada. 

 

4.4 Temporització 
 
A la Figura 6 es mostra l'esquema de la distribució temporal dels passos del projecte utilitzant el 
diagrama de Gantt del programa Excel.  

Amb l'ajuda d'aquesta plantilla, és possible fer un bon seguiment de cada grup, anotant el temps que 
triguen a demanar feedback i el temps de resposta de les preguntes “motriu”. En tot moment ha 
d'haver un seguiment continu de part del professor per assegurar el compliment dels objectius. 

El projecte requereix de 8 setmanes com a mínim tenint en compte que s’han fet 3 encàrrecs a cada 
grup.  

ABP 
& 

JOC de ROL

Marquèting

Publicitat

Repte i 
Motivació

Pregunta 
"Motriu"

Indagació:

Recerca 
d'Informació

Feedback 
continu 

Crítica 
constructiva 

Reflexió

Autonomia 
en la 

resolució del 
problema

Competència 
Comunicativa
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Figura 6: Diagrama de Gantt de la Distribució Temporal dels passos del Projecte 

 
(A) Alumnes, (P) Professor 

 

4.3 Avaluació 

Durant el desenvolupament de la metodologia ABP&Joc de Rol, es realitza tant una avaluació 
formativa mitjançant la contínua actuació del professor en el seu paper de guia-coach, com una 
avaluació sumativa. 

En finalitzar el projecte, cada grup d'alumnes haurà de lliurar un dossier a manera de Portafoli. A 
continuació, es realitzarà una Presentació Oral en la qual, cada grup, haurà d'explicar el procés 
seguit per a la identificació del material de cada un de les "sol·licituds-encàrrecs", i els coneixements 
adquirits en cada un d'ells. Al final de cada presentació, hi haurà un torn de preguntes per aclarir 
dubtes, si n'hi ha. 

Aquesta presentació serà avaluada pel professor i co-avaluada pels alumnes de classe, mitjançant 
la rúbrica de la Taula 2. 

En finalitzar les presentacions, el professor farà una pregunta a cada grup sobre el que s'ha explicat 
per tots els grups. Qualsevol membre del grup podrà contestar. D'aquesta manera, es valora si 
realment s'ha aconseguit que el coneixement adquirit per tots hagi estat assimilat. 

El desenvolupament del projecte en totes les seves fases s'avalua mitjançant la Rúbrica de la 
Taula 3, en la qual s'integra tota l'actuació de l'alumnat. De la mateixa manera, s’avaluarà la 
motivació per mitjà de la rapidesa i eficàcia de les respostes o la sol·licitud de feedback. 

Finalment, els alumnes hauran de respondre a un qüestionari de valoració (Eccles & Wigfield, 2002) 
(Taula 4) de la metodologia desenvolupada i saber si s'han complert els objectius proposats a l'inici. 
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4.3.1 Rúbrica Presentació Oral (Co-avaluació) 
 

Taula 2: Rúbrica Presentació Oral 

Grup: 

 ASSOLIT (3) MILLORABLE (2) NO ASSOLIT (1) AVALUACIÓ 

S'han explicat de 
forma clara i 
entenedora 

Hem comprès amb 
claredat tot el que 
s'ha explicat 

S'ha entès bé 
l'explicació, encara 
que no tota 

No hem comprès 
el que s'ha 
explicat 

15% 

Captació de l' 
interès del públic 

Han sabut adaptar el 
discurs en funció de 
les reaccions del 
públic 

En alguns moments 
no ha sabut adaptar 
el discurs als 
destinaries 

No s'han fixat en 
la reacció del 
públic 

15% 

Fluïdesa: ritme, 
entonació, 
velocitat, pauses 

Han mantingut un 
ritme fluid amb les 
pauses necessàries 

Han mantingut un 
ritme poc fluid 

No parlen amb 
fluïdesa. Paren 
contínuament  

15% 

Explicació de les 
respostes als 
tres encàrrecs* 

Han donat resposta 
a tot correctament 

Han donat resposta 
a dos encàrrecs 

Han donat 
resposta a un 
encàrrec 

30% 

Participació del 
grup 

Han participat tots No han participat 
tots 

Només un d'ells 
ha exposat 

25% 

  
 

4.3.2 Rúbrica de la metodologia ABP & Joc de Rol 
 

Taula 3: Rúbrica desenvolupament de l’ABP & Joc de Rol 

Grup: 

 Pobre (60%) Bé / Notable (80%) Excel·lent (100%) 

Treball en grup 
 

Només ha treballat 
una part del grup 

Han treballat en grup, 
però de forma 
individualitzada 

Han treballat en grup 
cooperativament, amb 
motivació 

Disseny del logotip i 
organigrama (Creativitat i 
identificació amb la seva 
empresa) 

Poca qualitat i 
incomplert, demostra 
poc esforç. 
El grup no ha 
presentat 
organigrama. 

No s'han esforçat 
gaire. Demostra 
creativitat però no 
s'identifica amb el 
seu sector industrial. 

S'han esforçat molt. El 
seu logotip i 
organigrama demostra 
creativitat i representa 
el sector de la seva 
empresa. 

Actitud i implicació 
davant problemes i/o 
conflictes 
 

No han demanat 
"feedback" 

Ocasionalment han 
demanat "feedback" 
després de molts 
dies. 

El grup ha treballat de 
manera autònoma o 
han demanat 
"feedback" quan ho 
han considerat neces. 

Resolució del problema 
proposat  

No assolit No assolit, però han 
demostrat motivació i 
treball d'investigació 

Molt bé assolit 

Competències 
d'expressió escrita 
(redacció cartes, 
ortografia) 
 

No assolit: Les cartes 
no contenen totes les 
parts de l'estructura 
d'una carta formal. Hi 
ha moltes faltes 
d'ortografia i la 
presentació és pobre. 

Les cartes contenen 
totes les parts de 
l'estructura d'una 
carta formal, però hi 
ha faltes d'ortografia i 
la presentació no és 
bona. 

Excel·lent redacció i 
estructura d'una carta 
formal, sense faltes 
d'ortografia i molt ben 
presentades. 

Presentació del Portafoli 
 

No presentat Incomplet  Complet i molt ben 
presentat 
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4.3.3 Qüestionari de Valoració de la metodologia per part de l’alumnat. 

 

Taula 4: Qüestionari de Valoració 

 
 Sí No Comentaris 

T'ha semblat engrescadora la metodologia utilitzada?    

T'han semblat difícils les preguntes "motriu"?    

T'has sentit satisfet quan has descobert la solució al problema per tu mateix?    

Has valorat més aquest coneixement per haver-ho deduït tu mateix?    

T'ha semblat estressant el ritme de comunicació?    

T'has sentit bé en el teu paper d'assessor d'una empresa?    

T'ha representat molta feina aquesta activitat?    

Has tingut dificultat en la redacció de la correspondència i dels informes?    

T'ha agradat treballar en grup?    

 
 

5. Aplicació al Centre de Pràctiques de la metodologia proposada. 
 

5.1 Contextualització del Centre i tipologia de l’alumnat 
La posada en pràctica de la metodologia es va dur a terme en un Institut de uns 1.000 alumnes, 
ubicat a un barri situat a l’extrem nord-oriental de la ciutat de Sabadell. 
 
La tipologia de l'alumnat esta catalogada com de "complexa" degut a la diversitat ètnica, als 
problemes familiars, socio-econòmics, personals, famílies desestructurades.    
 

5.2 Aplicació de la metodologia combinada d’ABP&Joc de Rol. 
La metodologia proposada es va aplicar a una classe de 18 alumnes de 1er de Batxillerat com a 
complement de la part teòrica de la unitat didàctica de "Materials Industrials: Propietats i assajos" 
i “Metal·lúrgia i Siderúrgia”. 
 
Malgrat el baix nivell d'aquest grup, em vaig trobar amb alumnes motivats i amb moltes ganes 
d'aprendre i posar en pràctica altres metodologies d’aprenentatge. 
 
En aquest punt, he de destacar i agrair el suport de professor de Tecnologia per poder realitzar 
aquesta activitat i a la voluntat de l'alumnat a participar ja que a causa de problemes d'agenda no vaig 
poder fer-la com a complement de la unitat didàctica, sinó posteriorment. Com he dit, amb el vist i 
plau del professor, els vaig explicar als alumnes sobre l'activitat i ells van acceptar molt motivats per 
fer una activitat diferent. 
 

5.2.1 Constitució de les Empreses d'Assessoria i elaboració de les Cartes de 
Presentació 
Els 15 alumnes es van distribuir en 6 grups de 3 alumnes i van realitzar tots el passos de Màrqueting i 
publicitat per la constitució de les seves “empreses d'assessorament”. 
Seguidament, van elaborar les seves cartes de presentació amb una oferta de serveis, les quals van 
enviar per correu electrònic.  
A continuació, es mostren unes cartes com a exemples: 
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TITANIUM S.A. 

C/ Vallmanyà 11 
08207 Sabadell, Barcelona 
 
METALL INVEST S.A. 
C/. Vall, 80 
08501Terrassa, Barcelona  
 
Sabadell, 30 de març de 2016 
 
Benvolguda Sra. García, 
 
Som una empresa jove de l'àmbit de l’ enginyeria de materials i ens adrecem a vostè per oferir-vos els 
nostres serveis en assessorament de solucions per l’dentificació de materials de la indústria de la 
construcció. 
 
Podeu contactar amb nosaltres a través de: 
Mail Comercial: titaniumsa12@gmail.com.   
 
Aquesta empresa és caracteritza per l'aplicació de la última tecnologia en aquest camp i compta amb 
un camp de proves ben especialitzats. 
 
Atentament, 

TITANIUM S.A. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 

 

 TYPHOON 

 Carrer Cardona, 113 

 08200 Sabadell  

 Barcelona 
METALL INVEST S.A. 
C/. Vall, 80 
08501Terrassa, Barcelona  
 
March 30, 2016      
 
Dear Mrs. García, 
 
We formally address you as a new formed company that would like to offer you our services. We hope 
you could become one of our first clients to utilize our services and knowledge. 
 
In case you are not aware of our services consisting on material recognition, something we think could 
be of use to your company, we would like to inform that we have a vast knowledge in metals, minerals, 
rocks and other materials used in your line of work. 

Thank you for your time, 

We hope to hear an answer from you soon. 

TYPHOON (E-mail: typhoon1010@outlook.com) 

  

mailto:titaniumsa12@gmail.com
mailto:typhoon1010@outlook.com
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Gold Mex 

Carrer de Batllevell, 113 

08201 Sabadell, Barcelona 

 

 

 

METALL INVEST S.A.  
C/. Vall, 80 

08501Terrassa, Barcelona 

 

Sabadell, 30 de març de 2016 

 

Benvolguts senyors, 

Som una empresa jove de l'àmbit de l'enginyeria de materials i ens adrecem a vostès per oferir-vos els 

nostres serveis en assessorament de solucions per la identificació i caracterització de materials. 

Les nostres dades de contacte són: 

 

Nom d'empresa: Gold Mex 

Mail comercial: gold_mex@hotmail.com 

 

Tot esperant comptar amb vostès com a futurs clients. 

Atentament, 

Rubén Moreno 

Gold Mex 

 

5.2.2 Elaboració de les Cartes Sol·licitud – Encàrrec (del Client a les Empreses) 
El professor elabora les cartes amb les “Preguntes Motriu” dirigides a cada empresa, amb els criteris 

exigits al punt 4.2.2 

Com s’ha dit, el nivell dels alumnes de 1er Batxillerat d’aquest Institut és més aviat mitjà-baix. Aquest 

aspecte s'ha tingut en compte en elaborar les Preguntes “Motriu”.  

Al punt 5.2.3 es mostra la relació de Preguntes motriu elaborades per aquesta aplicació. 

Si amb les dades proporcionades a les preguntes “motriu”, i després de la cerca d’informació, els 
alumnes no poden identificar el material demanat, el professor els donarà feedback preguntant 
exactament quina dada necessiten. 

Quantitat de sol·licituds realitzades 

En aquest cas, s’han realitzat tres (3) encàrrecs perquè no s'ha disposat de més temps. 

Les cartes incloses al Portafolis es posaran al Annex.  

A continuació, s’adjunta algunes d’aquestes cartes-encàrrecs com a exemples: 
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METALL INVEST S.A. 
C/. Vall, 80 
08501Terrassa, Barcelona 
 
Terrassa, 30 de Març de 2016 

Gold Mex 
Carrer de Batllevell, 113 
08201 Sabadell, Barcelona 
 

Benvolguts senyors, 

Em poso en contacte amb la seva empresa en tant que ens ha sorgit una necessitat que requeriria de 

la seva expertesa.  

Hem rebut una comanda consistent en 50 Kg de filferro. L'etiqueta posa que és un aliatge de ferro 

(64%) i níquel (36%) amb molt poc carboni (0,02%) i una mica de manganès (0,35%) i sílice. 

A més, aquest metall posseeix una velocitat d'expansió tèrmica d' aproximadament una desena part 

de l'acer fins a 200 ° C. 

Agrairíem qualsevol indicació sobre com podríem tenir una primera idea del tipus de material que ens 

ha arribat, i a més, les seves aplicacions industrials. 

Aprofito per saludar-los cordialment, 

Emma García 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

METALL INVEST S.A. 
C/. Vall, 80 
08501Terrassa, Barcelona 
 
April 13,  2016 

Typhoon 
Sabadell, Barcelona 
 
Dear Sirs, 

I contact with your company as we required your expertise. 

We need to know the industrial metal material of 200 pots that we have in our warehouse. These pots 

have the following characteristics: 

- Lightweight 
- Resistant to corrosion and abrasion 
- Good heat conductor 
- Brightness (due its finishing procedure) 
- Non-stick 
 
We turn to your experience to identify the metal. 

Thanking you in advance for your attention. 

Sincerely,    
Emma García   
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5.2.3 Relació de "Preguntes motriu" del ABP & Joc de Rol    

 

1. Recorrem novament a vostès per sol·licitar-los assessoria sobre del tipus de metall que s'hauria 

d'usar en una canonada per transportar àcid sulfúric en una planta química. 

Sabem que hi ha diversos metalls que són resistents a aquest àcid, però els agrairíem que ens 

diguessin quin d'ells és el més barat tenint en compte que la canonada no requereix d'una gran 

resistència mecànica. 

Igualment, ens agradaria que ens informessin sobre quin tipus d'assaig haveu utilitzat per determinar 

la resistència a l'àcid sulfúric. 

2. We have 100 toy-motors in our store. We would ask you to identify the material they are made, both 

outside and inside. 

We also need to know what the principal features should have these little motors to meet the 

standards required in Spain. 

And finally the price of these engines. 

3. Voldrien saber de quin materials estan fetes les 200 cassoles que tenim al nostre magatzem i que 

tenen les següents característiques: 

- Pes lleuger 
- Resistent a la corrosió i a l'abrasió 
- Bon conductor de la calor 
- Lluentor característica de l'acabat que té. 
- Antiadherent 
 
Igualment, voldrien saber como s’anomena el procés que li confereix aquest lluentor característica i el 
fa resistent a la corrosió. 
 
4. Requerim de la vostra experiència professional perquè ens ajudin a determinar quins tipus d'acer 

tenen aquestes tres barres. Ens han informat que aquestes barres posseeixen les següents 

propietats: 

 Barra 1 Barra 2 Barra 3 

Esforç de trencament (N/mm2) 615 520 395 

Allargament (%) 25 30 37 

Mòdul elàstic GPa 207 207 207 

    

 

 

5. Recorrem a vostès perquè voldrien l' identificació de un material. Fa temps que tenim en estoc 

unes 300 canonades de plàstic de cuina. Tan sols tenim una dada: aquest plàstic crema fàcilment i, al 

cremar-se, la flama adquireix un to groc amb un contorn verd i l'olor és intens i asfixiant, però no fa 

olor de goma cremada. 

Sabrien dir-nos que material es tracta? 
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6. Em poso novament en contacte amb la seva empresa en tant que necessitem urgentment la 

identificació d'un nou material. Es tracta de un fluid (líquid) que actua com l'aigua, es veu com l'aigua, 

i flueix com l'aigua, però no mulla les coses de la mateixa manera com l'aigua.  

Actualment, es molt utilitzat per extingir incendis, especialment en equips electrònics, instal·lacions 

d’habitatge i per no fer malbé el components electrònics com ho faria l'aigua. 

Els demanen que ens digueu el nom d’aquest fluid, la seva composició, les seves propietats principals 

i el preu.  

 
7. Ens han arribat 100 neumàtics dels que voldrien saber si el material que posa a la seva etiqueta es 
correcta. Ens han dit que aquest material té les següents característiques: 
- No s'estova per la calor,  
- Té molta resistència a l'abrasió,  
- No és adhesiu 
 
 
8. Ens acaba d'arribar 1 kg d'un metall de color vermell, molt utilitzada en la joieria, del qual només 
sabem que un dels seus components és l’argent. 
Recorrem a la vostra experiència per identificar el tipus d'aliatge d'aquest metall. 
 
9. Novament recorrem a vostès per demanar-los assessorament en el tipus de material o aliatge del 

bloc d’un motor de combustió interna Otto. 

Voldríem saber quines són les propietats que han de reunir aquests metalls per a la funció que 

realitzen i, les avantatges o desavantatges del metall davant de l’aliatge usat freqüentment en aquests 

motors. 

Finalment, voldrien saber quin tipus d’assajos hauríem de fer en el vostre laboratori per determinar les 

propietats que requereixen aquests metalls. 

 
10. Torno a posar-me en contacte amb vostès per a la identificació d'un material. 

Es tracta d'un para-xocs de cotxe. La majoria de para-xocs moderns estan fets d'un material plàstic 

anomenat ABS, el qual es fa servir com protector. 

Recorrem a vostès per tenir resposta dels següents punts: 

- Què és el ABS? 

- Quines són les principals característiques que ha de tenir un para-xocs? 

- Quin tipus d'assaig podrien realitzar en el vostre laboratori per mesurar la capacitat d'absorció a 

l'impacta? 

 
11. Fa temps que tenim en estoc d’unes 300 canonades de plàstic de cuina. Tan sols tenim una dada: 

aquest plàstic crema fàcilment i, al cremar-se, la flama adquireix un to groc amb un contorn verd i 

l'olor és intens i asfixiant, però no fa olor de goma cremada. 

Sabrien dir-nos que material es tracta? 

12. Aprovecho la presente para encargarles una nueva identificación.  

Se trata de un material no-metálico, de color gris claro, del que sabemos que es muy resistente al 

calor, cuyo punto de ablandamiento es de 1.350ºC y cuya densidad es de 2,6 g/cc. 

Necesitamos saber la composición de este material y sus principales aplicaciones. 

13. Ens han arribat 1.000 armilles  amb aquestes característiques: 

- Lleuger de pes (baixa densitat) 
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- Gran duresa a l'impacta (tenacitat) o capacitat de rebot 
- Resistent al tall 
- Alta resistència tèrmica 
I posa, que aquest material combinat amb un altre de la mateixa família, adquireix característiques 

ignífugues excepcionals.  

Sabrien dir-nos que materials són? 

14. Recorro novament als seus serveis perquè voldria que identifiquessin el material de què estan 

fetes les monedes de 50, 20 i 10 cèntims d'euro. 

Els agrairia que em informessin sobre els metalls (i els seus percentatges) que componen  l'aliatge 

d'aquestes monedes i quin és el nom que se li dóna a aquest aliatge.   

 

15. Recentment hem realitzat una comanda de perfils UPN 80 a l'empresa ARCELOR.  

Després de fer el nostre control de qualitat hem obtingut els resultats que adjuntem en una taula. La 
tolerància pactada en el contracte era de més/menys 3%. No disposem de taules oficials sobre el 
producte i per això els hi demanem ens indiquin si les dades obtingudes estan dins de la tolerància. 

Gràcies per la seva atenció i restem a l’espera de la seva Certificació. 

Dades del control de qualitat efectuat per l’empresa als perfils UPN. 

h (mm) b (mm) G (kg/m) A   (cm2) 

81 45,05 8,96 11,45 
 

 

16. Hem rebut una comanda consistent en 500 Kg de tubs de metall de color vermellós. L'etiqueta 

està borrosa i només es pot llegir que té Zn (15%), Fe (0,05%) i Pb (0,06%) .  

A més posa que el material té excel·lent capacitat de treballar-lo en fred i bona capacitat de conformat 

en calent. 

Agrairíem qualsevol indicació sobre com podríem tenir una primera idea del tipus de material que ens 

ha arribat, i a més, les seves aplicacions industrials. 

17. Novament recorrem a vostès per demanar-los assessorament en el tipus de material o aliatge del 

bloc d’un motor de combustió interna Otto. 

Voldríem saber quines són les propietats que han de reunir aquests metalls per a la funció que 

realitzen i, les avantatges o desavantatges del metall davant de l’aliatge usat freqüentment en aquests 

motors. 

Finalment, voldrien saber quin tipus d’assajos hauríem de fer en el vostre laboratori per determinar les 

propietats que requereixen aquests metalls. 

 
 5.3 Avaluació 
 
Es va fer una avaluació formativa i sumativa de l’alumnat. 
 
La presentació oral es va avaluar amb la Rúbrica de la Taula 2  i el desenvolupament de la 
metodologia i el Portafoli es va avaluar amb la Rúbrica Taula 3. 
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Els Portafolis lliurats per l’alumnat s'adjunten en el Annex. 
 
Al mateix temps, es va fer una reflexió sobre els aspectes que més els havia agradat de l'activitat i 
sobre els aspectes de més dificultat o que no els havia agradat. 
 
Finalment, els alumnes van fer una valoració de l'activitat amb el qüestionari de la Taula 4. 
La resposta més coincident va ser que tot i que havien hagut de treballar més, havia valgut la pena 
l'esforç ja que havien aconseguit un major interès en aprendre i adquirir noves habilitats. 
 
A continuació es mostren els resultats obtinguts en la rúbrica de valoració de l’activitat. 
 

 Sí No Comentaris 

T'ha semblat engrescadora la metodologia utilitzada? 100%   

T'han semblat difícils les preguntes "motriu"? 67%   

T'has sentit satisfet quan has descobert la solució al problema per tu 

mateix? 

100%   

Has valorat més aquest coneixement per haver-ho deduït tu mateix? 100%   

T'ha semblat estressant el ritme de comunicació? 33%   

T'has sentit bé en el teu paper d'assessor d'una empresa? 100%   

T'ha representat molta feina aquesta activitat? 67%   

Has tingut dificultat en la redacció de la correspondència i dels informes? 50%   

T'ha agradat treballar en grup? 83%   

 

6. Resultats. 
 
L'objectiu principal d’aquesta metodologia combinada de Projecte ABP & Joc de Rol, com s'ha dit 
anteriorment, és que els alumnes siguin capaços de crear el seu propi coneixement mitjançant el 
feedback continu del professor i de les preguntes "motriu" dissenyades de tal manera que els 
estimulin a investigar, a conèixer el món que els envolta, a facilitar a l’alumnat el procés de posar en 
pràctica els coneixements teòrics adquirits i a motivar que a els alumnes troben el gust de 
l'aprenentatge continu. 
A la mateixa vegada, l'adquisició d'habilitats i actituds rellevants, tant amb relació als continguts 
teòrics com pel que fa a les següents competències: 
 

 Competència empresarial i organitzacional: Les activitats desenvolupades en la constitució d’una 
“empresa” fomenten la creativitat de l’alumnat. Al realitzar les següents activitats, els alumnes 
"viuen" d'una manera més propera el paper que, possiblement, aviat hauran de desenvolupar a les 
seves vides: 

 Desenvolupament de la campanya de màrqueting  

 Elecció del nom de l'empresa i disseny del logotip (adequat al sector industrial)  

 Creació d'un compte de correu electrònic d'empresa 

 Disseny de l'organigrama i assignació de rols dintre de l'empresa 
 

 Comunicació eficaç oral i escrita: Tota la correspondència ha de contenir un text clar, entenedor i 
sense faltes d'ortografia. El feedback continu del professor ajudarà a que els alumnes millorin. La 
comunicació oral és avaluada al final de l'activitat mitjançant una presentació oral. 
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 Tercera llengua: Els alumnes que han volgut posar en pràctica l'anglès han escrit tota la 
correspondència en aquest idioma i també en la presentació oral. Ells alumnes també poden 
practicar l’anglès durant la recerca d’informació ja que  la majoria de la webgrafia de consulta està 
en anglès.   
 

 Treball en equip i treball autònom: La necessitat de cercar i processar la informació recollida fora 
de l'aula, la presa de decisions, fomenta el treball col·laboratiu i autònom. 

 

 Capacitat de pensar i deduir amb criteri, per mitjà de les preguntes elaborades pel professor 
seguint els criteris exigits. 
 

 Ús de recursos d'informació: Es proporciona una relació de webs que els servirà de guia per fer 
una cerca d'informació i deduir la resposta de la pregunta "motriu". Cada grup haurà de fer una 
cerca d’informació coherent amb el contingut que se li ha assignat. 
 

El resultat final de l’activitat és el Protocol d’actuació de la metodologia combinada d’ABP & Joc de 
Rol, per tal que el professorat que vingui a continuació pugui implementar-ho especialment en 
assignatures amb contingut pràctic que no es pugui desenvolupar per problemes de disponibilitat de 
material.  
 
 

7. Conclusions. 
 
L'activitat combinada de ABP i Joc de Rol ha permès a l'alumnat assumir el paper d'empresaris en el 

camp de la tecnologia de materials, donant resposta i assessoria als requeriments d'un client 

(professor). S'ha comprovat que el Joc de Rol facilita l'aplicació del projecte ABP. 

Un benefici addicional d'aules que utilitzen jocs de rol, d'acord amb (Alkin & Christie, 2002) és 

crear un ambient segur on els estudiants poden sentir-se lliures d'expressar els seus punts de vista i 
el professor pot llavors corregir o modificar. 
 
Els continguts de la unitat de Tecnologia de materials han permès als alumnes tractar diverses 

matèries de manera transversal, com són: Física, Química, Dibuix gràfic (logotip), Llengües (català, 

castellà i anglès), Ciències de la Terra. 

Els alumnes han pogut desenvolupar les competències d'expressió escrita i oral (català, castellà i 

anglès). La formalitat imposada pel professor en la correspondència, i el feedback continu, ha 

contribuït a millorar la capacitat de transmissió de continguts, redacció i tracte amb el client fictici. 

Aquesta competència és poc treballada en Batxillerat. 

A diferència del mètode tradicional d'aprenentatge en el que s'havia de memoritzar el que el professor 

considerava que havíem de saber per després resoldre un problema segons unes pautes fixes 

donades, mitjançant l'ús de la metodologia ABP & Joc de rol, a l'alumne se li assigna un problema 

amb la finalitat que ell mateix identifiqui el que necessita saber perquè finalment pugui aplicar aquests 

coneixements adquirits per resoldre el problema "motriu".  

Els principals rols assumits en aquesta metodologia es poden resumir de la següent manera: 
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Rols Alumnes Rols Professor 

Protagonista del seu propi procés d’aprenentatge Guia, coach, un facilitador de l'aprenentatge que 
acudeix als alumnes quan ho necessiten i que 
els ofereix informació quan la necessiten 

Autonomia en l'aprenentatge (buscar informació, 
contrastar, comprendre-la, aplicar-la, deduir) i 
saber demanar ajuda i orientació quan ho 
necessiti. 

Motivar el pensament crític dels seus alumnes 
orientant les seves reflexions i formulant 
qüestions engrescadores. 

Treball en grup Oferir als alumnes diverses oportunitats 
d'aprenentatge 

 

A partir dels resultats obtinguts del qüestionari de valoració de part de l'alumnat (Taula 4), es conclou 
que els alumnes han valorat molt positivament l'activitat, trobant-la molt engrescadora, útil, estimulant 
per a la cerca i la recerca en aquest enorme i actual món dels materials. I tot i que els ha demanat 
molta feina, han fet un treball molt eficaç i han valorat l’activitat (Taula 5). 
 

Taula 5: Valoració de l’alumnat de la metrologia proposada 
 

 
 

 
Els resultats obtinguts han estat molt positius, tant en rendiment com en motivació i valoració de 
l'activitat. 
 
Tot i que aquesta metodologia requereix de temps i treball extra de part del professor per a la 
preparació i elaboració de les preguntes "motriu" no "google-ables", per la selecció de l' informació, 
per el guió que ha d'estar ben establert per aconseguir les competències esperades, la valoració molt 
positiva de part de l'alumnat, compensa de gran manera aquest esforç. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Engrescadora

Satisfacció per la descobert de la solució

Valoració del coneixement deduït per tu
mateix

Preguntes "motriu" difícils

Molta feina

Dificultat en la redacció de la
correspondència

Valoració de l'alumnat
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