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observacions al respecte. Els dijous de les tres primeres setmanes els alumnes van a l’aula-taller 

perquè han de realitzar un projecte de l’anterior UD i per això a la Taula 3 apareixen en blanc. 

Cal recordar que es realitzarà una enquesta a l’inici de la unitat didàctica i una altra al final per a 

conèixer la valoració dels alumnes respecte a la influència del treball en equip en la millora de la 

integració a l’aula, de l’autoestima dels alumnes i de l’aprenentatge aconseguit. També és 

important dir que la prova escrita (Annex IV) servirà per a avaluar l’aprenentatge dels alumnes a 

través de les sessions teòriques i del treball en equip.  

Dimarts Dijous 

1/04 

Inici de la UD 

Formació dels equips de treball 

 

8/04 

Teoria de la UD 

Treball en equip 

 

29/04 

Teoria de la UD 

Treball en equip 

 

6/05 

Exposició oral dels treball en equip 

8/05 

Exposició oral dels treball en equip 

12/05 

Examen 

14/05 

Revisió de l’examen i del treball en equip 

Taula 3. Temporització de les sessions de la unitat didàctica 

A la Taula 4 es detalla com s’ha estructurat cada sessió que s’ha realitzat per a implementar 

aquesta unitat didàctica. S’indica número de sessió, l’aula on s’ha impartit, les activitats 

programades i el seu tipus, la temporització, els recursos utilitzats així com l’agrupació de l’aula 

que s’ha fet. 
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Sessió Aula Activitat Tipus Temporització Recursos Agrupació 

1 
Aula de 
classe 

Introducció a la unitat didàctica Classe expositiva 15 min Llibre, pissarra Grup-classe 

Enquesta inicial Avaluació 10 min Test Individual 

Formació dels equips de treball Organització dels equips 15 min Pissarra Grup-classe 

L’energia i la seua transformació 
Fonts d’energia: classificació general 

Classe expositiva 10 min 
Llibre, pissarra i 
esquema 

Grup-classe 

2 
Aula de 
classe 

Energies renovables i no renovables. Avantatges i inconvenients 
Energies no renovables. Combustibles fòssils: petroli, carbó i gas natural 

Classe expositiva 30 min Llibre i pissarra Grup-classe 

Treball en equip Classe pràctica 20 min 
Llibre i recursos 
dels alumnes 

Per equips de treball 
de 3 i 4 persones 

3 
Aula de 
classe 

Transformació d’energia tèrmica en mecànica. Descripció i funcionament 
Màquines de combustió externa: la màquina de vapor 
Els motors de combustió interna: El motor de quatre temps 
La turbina i el reactor 
El coet 

Classe expositiva 30 min Llibre, pissarra Grup-classe 

Treball en equip Classe pràctica 20 min 
Llibre i recursos 
dels alumnes 

Per equips de treball 
de 3 i 4 persones 

4 
Aula de 
classe 

Exposició oral dels treball en equip Classe pràctica 50 min Treballs i pissarra 
Per equips de treball 
de 3 i 4 persones 

5 
Aula de 
classe 

Exposició oral dels treball en equip Classe pràctica 50 min Treballs i pissarra 
Per equips de treball 
de 3 i 4 persones 

6 
Aula de 
classe 

Examen Avaluació 30 min Examen Individual 

Enquesta sobre la metodologia del treball en grup. Avaluació 20 min Test Individual 

7 
Aula de 
classe 

Revisió de l’examen i del treball en equip Feedback 30 min Exàmens i treball Grup-classe individual 

Taula 4. Temporització de les activitats de les sessions de la unitat didàctica 
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5. Avaluació del projecte 

5.1. Indicadors 

Per a saber si s’assoleixen els objectius proposats a l’apartat 3 s’estableixen una sèrie d’indicadors 

que ens mostraran en quina mesura hem aconseguit els objectius del projecte: fomentar la 

integració d’aquests alumnes amb els seus companys, facilitar el seu aprenentatge, augmentar 

l’autoestima dels alumnes i motivar-los a aprendre. Aquests indicadors són: 

• Actitud front al treball en equip: a través de les fitxes dels equips sabrem com s’han 

integrat i interactuat els alumnes i es relacionarà amb la valoració feta pels alumnes. 

• Valoració dels alumnes: la valoració que fan els alumnes de les tasques desenvolupades en 

el treball i de la integració que consideren que han assolit a través del pla d’acció. 

• Entrega i qualitat dels treballs realitzats: dóna a conèixer la cooperació, implicació i 

motivació dels alumnes en el treball en equip i l’aprenentatge significatiu assolit.  

• Prova escrita: dóna a conèixer l’aprenentatge aconseguit a través del treball en equip i 

l’estudi individual fet per cada alumne. 

5.2. Observació 

A continuació, per a dur a terme una bona observació objectiva i completa durant el pla d’acció 

ens hem de basar en la triangulació de dades de diferents fonts d’informació (el professors, la 

tutora, els alumnes) i de tècniques d’observació del treball que realitzen els alumnes. Per a anotar 

les observacions realitzades s’han utilitzat aquestes tècniques: 

• Diari de l’investigador: El professor anota en una llibreta al finalitzar cada sessió la data, lloc, 

alumnes que intervenen en fets destacats, reflexions pròpies, etc. Aquestes anotacions 

permeten al professor descriure, avaluar i reflexionar sobre el que ocorre a l’aula. 

• Observació directa. En una llista de control, el docent anota la presència o absència de 

l’alumne (SÍ/NO) així com la realització de les tasques a casa i a l’aula al llarg de les diferents 

sessions. 

• Fitxa de registre anecdòtic. El professor anota incidents significatius per tal d’identificar amb 

major facilitat canvis de conducta, desajustos en el comportament i grau de participació 

dintre del grup. 
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• Fitxa de seguiment. Els alumnes anoten què han fet per a contribuir al treball grupal i què 

podrien o haurien d’haver fet per a millorar la col·laboració.  

• Mural d’equip. Els alumnes han d’incloure els conceptes assignats, així com imatges, 

esquemes i dibuixos a mà alçada per a facilitar l’aprenentatge dels companys.  

• Intercanvis orals. La interacció professor-alumnes i alumne-alumne es valorarà amb les 

intervencions voluntàries dels estudiants a les preguntes sorgides durant el 

desenvolupament de les sessions. Aquesta ferramenta ens proporciona informació 

relacionada amb els continguts actitudinals. 

• Qüestionari a alumnes. Els alumnes contesten de manera anònima sobre qüestions 

relacionades amb el treball en grup: la feina realitzada per ells i pels seus companys, la 

integració amb els companys, la seua actitud i la dels companys. Amb el qüestionari final 

(Annex III) tindrem l’opinió dels alumnes sobre l’experiència del treball en equip. 

Aquestes tècniques d’observació permetran obtenir la informació necessària per a saber si s’han 

aconseguit els objectius proposats per al projecte amb dades objectives (registre anecdòtic) i 

subjectives (observacions del professor i dels alumnes a través del diari de l’investigador i dels 

qüestionaris). 

5.3. Anàlisi de les dades 

Després d’aplicar el pla d’acció i recollir totes les dades i observacions possibles i necessàries 

avaluem la consecució dels objectius marcats a través de l’anàlisi dels indicadors. En aquest 

apartat, s’exposen i s’analitzen les dades obtingudes per a posteriorment reflexionar en el següent 

apartat sobre les dades, objectius assolits i modificacions a proposar en un nou cicle 

d’investigació-acció.  

A la Taula 5 podem observar les dades recollides per l’enquesta final sobre l’experiència de 

treballar en equip feta als alumnes amb DA després de finalitzar el treball i exposar-lo a la resta de 

companys. 
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1-Completament en desacord, 2-En desacord, 3-Ni d’acord ni en desacord, 4-D’acord, 5-Totalment d’acord. 

 1 2 3 4 5 

Ha servit per a fer nous amics 12% 13% 12% 38% 25% 

He aprés a comunicar-me millor 0% 25% 25% 38% 12% 

M’he sentit més integrat/da 12% 13% 12% 25% 38% 

Els altres membres de l’equip no tenien en 
compte les meues idees. 

0% 38% 25% 12% 25% 

Els altres membres de l’equip no em 
respectaven 

12% 25% 26% 25% 12% 

He après més 0% 0% 12% 50% 38% 

M’he motivat més 0% 12% 38% 50% 0% 

Estic satisfet/a per com hem treballat junts 0% 0% 25% 38% 37% 

He contribuït al treball en equip 12% 25% 13% 38% 12% 

Què és el que millor ha funcionat en el vostre 
equip? 

Cooperació 38% Diversitat d’idees 25% Planificació 25% NS/NC 12%  

Què és el que pitjor ha funcionat en el vostre 
equip? 

Distracció 25% Planificació 38% Compromís 12% Respecte 12% NS/NC 13% 

T’agradaria seguir formant el mateix grup per 
a fer futurs treballs? 

Si 50% No 25% NS/NC 25% 

Taula 5. Resultats de l’enquesta final als alumnes amb DA. 

Aquests resultats de la Taula 5 ens mostren que el treball en equip ha servit per a fomentar una 

major integració dels alumnes amb dificultats d’aprenentatge amb la resta d’alumnes ja que el 

63% afirma que ha servit per a fer nous amics mentre que un 25% ho desmenteix. Un 50% destaca 

que ha aprés a comunicar-se millor mentre que un 25% no ha millorat aquesta habilitat.  Un 63% 

s’ha sentit més integrat front a un 25% que considera que no. 

Cal destacar que un 37% d’ells considera que no se’ls ha respectat a l’hora de realitzar el treball i 

que els altres companys no han tingut en compte les seues idees. A més, un 37% considera que no 

ha contribuït al treball front a un 50% que si que ho ha fet 

El més positiu ha estat que un 88% d’ells ha aprés més amb el treball en equip i que un 75% està 

satisfet o molt satisfet per com han treballat junts. Un 50% li agradaria seguir treballant amb els 

mateixos equips front a un 25% que no ho voldria. 



Salva Mateu i Mateu                                                                                                      Treball Fi de Màster 

27 

  

Altres dades d’interès de la Taula 5 mostren que el que millor ha funcionat ha sigut la cooperació 

(38%) seguit de l’aportació positiva que suposa la diversitat d’idees i la planificació (ambdós 25%). 

Per contra, hi ha equips on el que pitjor ha funcionat ha sigut la planificació (38%) seguit de la 

distracció, el compromís (12%) i la manca de respecte cap als altres (12%). 

Aquestes dades es deuen al fet que alguns d’ells no han participat ni s’han involucrat en el treball 

però estan satisfets perquè els altres companys han fet les tasques. Aquesta dada es correspon 

amb les recollides a través de les interaccions alumne-professor, el diari de l’investigador, 

l’observació directa i la fitxa de registre anecdòtic on s’ha registrat que tres alumnes no han fet les 

tasques que s’havien repartit o les han fetes sense esforçar-se motiu de queixa dels seus 

companys que han tingut que fer la feina dels companys que no s’han interessat pel treball.  

En aquests casos, el treball en equip en grups heterogenis no ha complit les expectatives de 

resultats i objectius a assolir que s’havien proposat amb aquesta metodologia. Cal dir, que la 

família de l’alumna absentista no li ha permès quedar fora de l’horari lectiu per a realitzar el 

treball amb la qual cosa no ha pogut ajudar més els seus companys. 

A la Taula 6 observem les dades recollides per l’enquesta final sobre l’experiència de treballar en 

equip feta als alumnes sense DA. A més, també hi ha els resultats de l’enquesta als alumnes amb 

DA per a facilitar la comparació de dades i per a facilitar la interpretació dels resultats s’agrupen 

les respostes completament en desacord i en desacord, i d’acord i completament d’acord. 
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1-Completament en desacord, 2-En desacord, 3-Ni d’acord ni en desacord, 4-D’acord, 5-Totalment d’acord. 

 1+2 3 4+5 

 Amb DA Sense DA Amb DA Sense DA Amb DA Sense DA 

Ha servit per a fer nous amics 25% 16% 12% 26% 63% 58% 

He aprés a comunicar-me 
millor 

25% 21% 25% 26% 50% 51% 

M’he sentit més integrat/da 25% 16% 12% 37% 63% 47% 

Els altres membres de l’equip 
no tenien en compte les meues 
idees. 

38% 47% 25% 21% 37% 32% 

Els altres membres de l’equip 
no em respectaven 

37% 26% 26% 11% 37% 63% 

He après més 0% 32% 12% 11% 88% 57% 

M’he motivat més 12% 26% 38% 17% 50% 57% 

Estic satisfet/a per com hem 
treballat junts 

0% 63% 25% 11% 75% 26% 

 Amb DA Sense DA Amb DA Sense DA Amb DA Sense DA Amb DA Sense DA Amb DA Sense DA 

Què és el que millor ha 
funcionat en el vostre equip? 

Cooperació Diversitat d’idees Planificació NS/NC  

 38% 47% 25% 16% 25% 26% 12% 11%   

Què és el que pitjor ha 
funcionat en el vostre equip? 

Distracció Planificació Compromís Respecte NS/NC 

 25% 11% 38% 16% 12% 58% 12% 15% 13% 0% 

T’agradaria seguir formant el 
mateix grup per a fer futurs 
treballs? 

Si No NS/NC 

 50% 32% 25% 68% 25% 0% 

Taula 6. Resultats de l’enquesta final als alumnes amb i sense DA. 

Com es pot observar a la Taula 6 veiem que els resultats de treballar en equip han estat semblants 

en alguns aspectes i notablement diferents en altres entre els alumnes amb DA i els alumnes sense 

DA.  

Així, els resultats més semblants són aquells relacionats amb el fet que el treball en equip ha servit 

per a fer nous amics, per a aprendre a comunicar-se millor, que el treball en equip els ha motivat 

més i que els altres membres de l’equip que no tenien en compte les seues idees. 
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Pel que fa a resultats diferents, els resultats dels alumnes amb DA han estat més positius que els 

dels alumnes sense DA pel que fa a sentir-se més integrats. Els resultats dels alumnes sense DA 

han estat més negatius pel que fa a sentir-se respectat pels altres membres de l’equip. 

Cal destacar que les diferències més grans de resultats entre alumnes amb i sense DA són les 

relacionades amb el fet d’aprendre més gràcies al treball equip, ja que tot i ser positius entre els 

alumnes sense DA, ho han estat molt més per als alumnes amb DA, i les relacionades amb la 

satisfacció per com han treballat junts. La gran majoria d’alumnes amb DA estan satisfets per com 

han treballat junts però no ocorre el mateix amb els alumnes sense DA, ja que la majoria d’ells 

afirmen no estar satisfets per com han treballat junts. 

A més, tant els alumnes amb DA com els alumnes sense DA consideren que el que millor ha 

funcionat ha sigut la cooperació. En canvi, els alumnes sense DA consideren que el que pitjor ha 

funcionat ha sigut el compromís i els alumnes amb DA consideren que ha estat la planificació. Hi 

ha una diferència considerable pel que fa a seguir treballant amb el mateix equip, ja que són molts 

els alumnes sense DA que no els agradaria seguir treballant en el mateix equip per a futurs treballs 

però poc els alumnes amb DA que pensen el mateix, ja que a la meitat dels alumnes amb DA els 

agradaria seguir treballant amb els mateixos companys. 

Per tant, el que es desprèn d’aquests resultats és que a l’hora de treballar en equips heterogenis 

cal tindre en compte els conflictes que es poden generar per la interferència cap a l’equip per part 

d’alguns alumnes i ajudar-los a organitzar-se, entendre’s millor i que tots els alumnes es 

comprometen a fer les tasques del treball en equip. També s’observa que el treball en equip ha 

ajudat a aconseguir els objectius proposats (integració, aprenentatge, autoestima i motivació) 

però que els resultats, tot i ser positius, es poden millorar. 

Tot seguit, a la Figura 5, Figura 6 i Figura 7 es representen els resultats acadèmics dels alumnes 

amb dificultats d’aprenentatge respecte al treball en equip, a la prova escrita i a la valoració final 

de la unitat didàctica mitjançant gràfiques. 
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Representació de les notes dels treballs dels alumnes 

.Representació de les notes dels exàmens dels alumnes amb DA.

epresentació de les notes finals de la unitat didàctica dels alumnes amb DA.
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conceptual, procedimental i actitudinals millora el rendiment acadèmic dels alumnes, ja que es 

tenen en compte molts més factors d’aprenentatge que els que es poden extraure d’una única 

prova escrita. D’aquesta manera, el 75% d’alumnes amb DA ha superat els objectius de la unitat 

mentre que un 25% no els ha superat. 

A la Figura 8 observem els resultats obtinguts en aquesta UD pels alumnes sense DA. Tots 

alumnes han aprovat i les qualificacions que han obtingut són 2 suficients, 6 béns, 

, que són millors que les obtingudes pels alumnes sense DA que han estat 2 suspesos, 

béns. Aquesta diferència de qualificacions es deu als resultats de la prova escrita, ja 

que, en general, els alumnes sense DA han obtingut millors resultats que aquells que tenen DA.

. Representació de les notes finals de la unitat didàctica dels alumnes 
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. Representació de variacions de les qualificacions de la UD dels alumnes amb DA.

om podem veure en les gràfiques de la Figura 9 i la Figura 10, els alumnes han millorat 

els seus resultats acadèmics finals en aquesta unitat didàctica: 4 béns, 2 suficient

5 suspesos. Cal puntualitzar que amb les observacions realitzades 

mentre els equips treballaven a l’aula, hi ha hagut dos alumnes que no han col·laborat en el treball 

però que s’han beneficiat del treball realitzat pels seus companys, és a

casos no s’ha produït una cooperació efectiva i real entre els membres de l’equip.
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6. Reflexions 

Els objectius del projecte són fomentar la integració d’alumnes amb dificultats d’aprenentatge 

amb els seus companys, facilitar el seu aprenentatge, augmentar la seua autoestima i motivar-los 

a aprendre i podem dir que, en general, s’han complit. Malgrat això, no tots els alumnes amb DA 

han assolit aquests objectius i potser amb més cicles d’investigació-acció es podrien anar millorant 

els resultats que suposarien una major cohesió de l’aula. 

Caldria saber quina ha sigut l’aportació exacta de cada alumne al treball en equip però amb el que 

s’ha observat a l’aula, amb les dades de les enquestes i després de parlar amb els companys 

d’equip de treball, sabem que hi ha alumnes que s’han esforçat molt i que han aconseguit una 

integració real que els ha suposat un augment d’autoestima i motivació, altres que han fet les 

tasques sense implicar-se massa però també n’hi ha que no han participat en el treball ni han 

interactuat amb els companys. És difícil aconseguir que tots els alumnes s’involucren en el treball i 

que es no generen queixes dels companys que inclús han hagut de fer part de les tasques que en 

principi havien de fer altres per a què el treball tingués un alt nivell de qualitat. 

Pel que fa a la metodologia de treball en equip, amb les dades que tenim sabem que ha satisfet i 

ha agradat als alumnes i que consideren que han aprés més d’aquesta manera, tot i que la prova 

escrita no ha obtingut els resultats esperats. Cal dir que els treballs en equip solen tindre més bons 

resultats que les proves individuals però aquests fomenten l’aprenentatge significatiu. Tot i això, 

els resultats de les proves escrites no han sigut els esperats i per això caldria millorar aquest 

aspecte d’adquisició de coneixements. Per això, seria positiu conèixer si els alumnes han treballat i 

estudiat individualment a casa per a consolidar els coneixements adquirits durant l’elaboració i 

l’exposició oral dels treballs i per a afrontar la prova escrita. 

A més, per a què els treballs en equip funcionen millor, prèviament s’ha de fer cohesió grupal de 

tota l’aula amb activitats que ajuden a crear un clima o ambient saludable per a l’aprenentatge 

dels estudiants (Pujolàs, 2008), i a l’hora de fer els equips no només s’han de tindre en compte els 

resultats acadèmics dels alumnes sinó que també cal valorar les relacions que tenen entre ells per 

a evitar conflictes innecessaris. Un dels punts a millorar és el respecte als altres ja que hi ha 
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alumnes amb DA i sense DA que han considerat que els companys no els han respectat ni valorat 

les seues idees.  

Val a dir que en un nou cicle d’investigació-acció seria positiu introduir les TIC a l’aula suposant 

que l’institut disposés dels equipaments necessaris per a dur-ho a terme, ja que les TIC faciliten a 

l’aprenentatge cooperatiu a través de les possibilitats que ofereixen els ordinadors, Internet i els 

programes en línia (Moya, 2009) i són beneficioses per als alumnes poc motivats o amb habilitats 

baixes i mitges (Martín-Laborda, 2005) i ofereixen noves possibilitats d’interacció entre companys 

(Suárez, 2010). 

Finalment, cal destacar que el que queda clar amb el procés i els resultats obtinguts és que l’escola 

inclusiva és el camí a seguir per a integrar alumnes amb diferents dificultats d’aprenentatge sense 

separar-los dels companys sinó integrant-los i fer-los partícips a l’aula ja que d’aquesta manera 

creem aules diverses on es fomenta el respecte i la empatia cap als companys. Aquestes actituds 

haurien de ser extrapolades a la societat, ja que les aules són un reflex del que hi ha a la societat i 

només amb diversitat, pluralitat i respecte podem millorar l’educació, que és el pilar fonamental 

de la societat. 
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7. Proposta de millora 

Tot seguit comença un nou cicle d’investigació-acció per tal de millorar els resultats obtinguts en 

relació als objectius proposats: fomentar la integració amb els companys, facilitar l’aprenentatge, 

augmentar l’autoestima i motivar a aprendre als alumnes amb DA. A més, s’han detectat una sèrie 

de problemes o deficiències com els conflictes generats entre companys al treballar en equip i que 

els resultats de la prova escrita mostren que l’aprenentatge significatiu dels alumnes s’ha de 

reforçar. 

Així doncs, el nou pla d’acció segueix l’estructura cooperativa dels grups d’investigació perquè 

treballar així de manera continuada fa que els equips milloren el que no fan bé amb el pas del 

temps (Pujolàs, 2008). Cal dir, que els equips heterogenis de treball s’organitzen tenint en compte 

les relacions personals existents entre ells per a evitar conflictes innecessaris i aconseguir el 

compromís de tots els alumnes a l’hora de realitzar els treballs.  

A més, es treballen els conceptes d’una manera més clara i senzilla per a aconseguir un major 

aprenentatge significatiu i així aproximar els resultats de la prova escrita als dels treballs. Per 

aquest motiu es proposa l’elaboració de mapes conceptuals, ja que fomenten l’aprenentatge 

significatiu (Moreira, 2008). Cal dir que els mapes conceptuals són una eina desenvolupada per 

Novack i que són una representació gràfica que interrelaciona un conjunt de conceptes de manera 

evident (Cañas i altres, 2000). A més, una bona eina per a millorar la pràctica del treball en equip i 

l’aprenentatge significatiu és introduir les TIC a l’aula utilitzant l’aula d’informàtica durant una 

única sessió, ja que tant aquesta com l’aula-taller només es troben disponibles els dijous degut a 

les limitacions del centre. 

També cal dir que, a més de realitzar una avaluació col·lectiva de cada equip, se’n realitza una 

d’individual valorant l’aportació de cada membre al treball per a fomentar la implicació, 

l’aprenentatge i la motivació dels alumnes amb DA. L’organització de l’aula i el procés 

d’aprenentatge es completa indicant instruccions precises des de l’inici per a què l’alumnat sàpiga 

en tot moment què, per a què i com s’han de fer les  activitats programades i se’ls proporcionen 

els recursos necessaris. 
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D’altra banda, el següent bloc que s’havia de treballar a l’aula era el “Bloc 5. Estructures” de 

Tecnologies de 1r d’ESO amb els continguts definits pel decret 112/2007. 

D’aquesta manera, la Unitat Didàctica que s’ha d’impartir consisteix en que els alumnes han de 

llegir els continguts teòrics a casa per a preparar les classes al centre, que seran principalment 

pràctiques. Primer es formen els equips de treball per a aquesta UD i s’assignen els càrrecs de 

coordinador, secretari, responsable de material i portaveu, les responsabilitats dintre de l’equip i 

es distribueixen les tasques a realitzar.  

Per a realitzar l’activitat 1 s’utilitza l’aula d’informàtica perquè cada equip ha de realitzar un mapa 

conceptual de sistemes estructurals relacionant tipus d’estructures, els elements resistents que les 

composen i els esforços a què estan sotmesos. A més, han d’adjuntar fotografies de cada sistema 

estructural i si es possible que siguen de construccions que es puguen trobar a Castelló de la Plana. 

L’activitat 2 es realitza a l’aula per a dissenyar la maqueta simplificada d’una estructura que hagen 

fotografiat a la ciutat i a l’aula-taller per a construir-la. Si algun equip no en troba cap, pot escollir 

alguna estructura que hi haja al llibre o que hagen trobat en Internet. Després, dibuixen els plànols 

corresponents i construeixen la maqueta amb els materials i les ferramentes de que disposa el 

centre. L’activitat finalitza amb les exposicions, on cada equip exposa la maqueta explicant el tipus 

d’estructura, on la poden trobar, els elements resistents que la formen, els esforços a què està 

sotmesa i nomenar exemples i utilitat d’aquest tipus d’estructura. 

Cal dir que les dues activitats són avaluades pels companys i pel professor amb una rúbrica 

d’avaluació i finalment es realitza una prova escrita sobre els continguts que s’han treballat durant 

la UD. Si algun alumne no supera la UD té la possibilitat de realitzar una recuperació fent un mapa 

conceptual més desenvolupat sobre les estructures vistes en classe. 

Així doncs, per a facilitar l’aprenentatge dels alumnes es defineix el programa amb els continguts 

de la UD, la guia amb les activitats definides pel temps necessari per a fer-les i l’aula on es 

realitzen i les activitats definides i desenvolupades per a que l’alumne sàpiga en tot moment què, 

per a què i com s’han de fer. 
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Programa 

1. Estructures 

1.1. Tipus d’estructures resistents: massives, entramades, triangular i penjades. Estructures de 

barres. Triangulació. Tipus de suport. 

1.2. Esforços bàsics: tipus. Elements resistents. Aplicacions. 

1.3. Anàlisi de comportaments estructurals per mitjà del disseny, planificació i construcció de 

distints models d’estructures. 

Guia 

1. Activitat 1. Mapa conceptual.   

1.1. Subtemes d’estudi:  

1.1.1. Tipus d’estructures resistents: massives, entramades, triangular i penjades. 

Estructures de barres. Triangulació. Tipus de suport.  

1.1.2. Esforços bàsics: tipus. Elements resistents. Aplicacions. 

1.2. Hores de feina: 1 hora de lectura a casa i 1 sessió a l’aula d’informàtica. 

2. Activitat 2. Disseny d’una estructura. 

2.1. Subtema d’estudi. Anàlisi de comportaments estructurals per mitjà del disseny, 

planificació i construcció de distints models d’estructures. 

2.2. Hores de feina: 1 sessió a l’aula per a dissenyar i planificar, 2 sessions a l’aula-taller per a 

construir la maqueta i 1 sessió per a exposar el treball fet. 

3. Avaluació.  

3.1. El sistema d’avaluació continua sent el que estava predeterminat: 2 punts l’actitud, 4 

punts les activitats i 4 punts la prova escrita. 

3.2. Activitats 1 i 2. El professor i els alumnes avaluen les activitats i exposicions de cada equip 

mitjançant una rúbrica d’avaluació. 

3.3. Examen. 1 sessió per a realitzar una prova escrita sobre els continguts del bloc 5 

d’estructures. 

3.4. Recuperació.  Els alumnes suspesos podran fer un mapa conceptual més desenvolupat  

sobre les estructures vistes en classe. 
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Tot seguit, a la Taula 7 i Taula 8, hi ha la planificació de les activitats que es proposen amb els 

objectius definits segons els criteris d’avaluació del decret 112/2007 aplicables a aquest bloc. 

Activitat 1 

Objectius  

• Identificar, analitzar i descriure, en sistemes senzills i estructures de l’entorn, elements 

resistents i els esforços a què estan sotmesos. 

• Usar l‘ordinador com a instrument eficaç per a localitzar informació en Internet. 

Què fer  

Dibuixar per equips a l’aula d’informàtica un mapa conceptual on apareguen, almenys, els 

següents conceptes (pots afegir aquells que consideres necessaris): 

• Estructures resistents 

• Estructures massives 

• Estructures entramades 

• Estructures triangular 

• Estructures penjades 

• Estructures de barres 

• Triangulació 

• Suports  

• Esforços bàsics 

• Elements resistents 

• Aplicacions  

El mapa conceptual ha de tindre proposicions que expressen el funcionament de les estructures 

resistents, tenint en compte els diferents tipus d’estructures, els elements que les composen, els 

esforços que es generen i les aplicacions pràctiques. 

Com fer-ho  

Primer cal llegir el capítol ‘Estructures’ del llibre de text perquè és necessari entendre els 

conceptes s’expliquen per a poder realitzar aquesta activitat. A més, per a realitzar el mapa es 

proporciona un programa per poder dibuixar-lo. 

Fonts d’informació  

• Llibre de text 

• Web de l’xtec.cat sobre les estructures: http://www.xtec.cat/~mbanere6/estruc.html 

• Com fer un mapa conceptual: 

http://www3.uji.es/~mmarques/cmaps/mapas_conceptuales.png 

• Per a què s’utilitzen els mapes conceptuals: 

http://www3.uji.es/~mmarques/cmaps/mapas_conceptuales_2.png 

• Mapa conceptual. Programa IHMC CMap Tools que es pot descarregar gratuïtament 

d’Internet: http://cmap.ihmc.us/download/ 

Taula 7. Activitat 1. 
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Activitat 2 

Objectius  

• Elaborar un pla de treball i realitzar les operacions tècniques previstes amb criteris de 

seguretat i valorar les condicions de l’entorn. 

• Representar objectes senzills per mitjà d’esbossos, croquis, vistes i perspectives, a fi de 

comunicar un treball tècnic. 

Què fer  

Dissenyar i planificar per equips una estructura massiva, entramada, triangular, penjada o de 

barres. Per a fer-ho cal realitzar esbossos de l’estructura i les vistes necessàries per a definir-la. 

Una vegada finalitzat aquesta part del procés es començarà a construir la maqueta de l’estructura 

a l’aula-taller. 

• Estructura massiva 

• Estructura entramada 

• Estructura triangular 

• Estructura penjada 

• Estructura de barres 

El mapa conceptual ha de tindre proposicions que expressen el funcionament de les estructures 

resistents, tenint en compte els diferents tipus d’estructures, els elements que les composen, els 

esforços que es generen i les aplicacions pràctiques. 

Com fer-ho  

Primer cal triar el tipus d’estructura que més us motive i elaborar un pla de treball per a 

organitzar les tasques a realitzar. Després es construirà l’estructura a l’aula-taller i finalment es 

farà una breu exposició indicant el tipus d’estructura, els esforços que intervenen, els elements 

que la constitueixen i les aplicacions que té l’estructura treballada. 

Fonts d’informació  

• Llibre de text 

• A la web de l’xtec.cat  hi ha exemples amb slideshare per a conèixer què són i com es fan 

les vistes d’objectes i com acotar-les: http://www.xtec.cat/~mbanere6/dibtec.html 

Taula 8. Activitat 2. 

Finalment, val a dir que amb aquest pla d’acció que es realitza a través del treball cooperatiu en 

equip l’ús dels mapes conceptuals es pretén millorar els resultats obtinguts per aconseguir els 

objectius proposats i superar les dificultats i problemes detectats durant els primer cicle 

d’investigació-acció. 
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8. Conclusions 

Per últim, una petita reflexió sobre la metodologia de la investigació-acció, ressaltant les dificultats 

a l’hora de dur-la a terme, en l’elaboració del projecte i sobre la metodologia en sí. 

En primer lloc és difícil aplicar per primera vegada la investigació-acció de manera clara i coherent 

durant les pràctiques a l’institut i a l’hora de redactar-ho en el projecte. La primera aproximació a 

l’aula suposa preparar el contingut i mètodes per a crear un bon ambient en una aula amb 27 

alumnes de 12 i 13 anys i fer-se escoltar i que els alumnes aprenguen en el primer any que van a 

l’institut. Per això, introduir aquesta metodologia és una dificultat afegida però que quan tot 

encaixa a l’aula, suposa una gran satisfacció personal i docent. A més, l’aplicació d’aquesta 

metodologia anirà millorant i serà més fàcil dur-la a terme amb la pràctica i una vegada el 

coneixement dels continguts a impartir i la pràctica docent a l’aula ja estiguen adquirides. A l’hora 

d’elaborar el projecte és fàcil perdre de vista el punt de partida, els objectius i la finalitat, però 

amb la bibliografia i l’ajuda de la tutora s’ha aconseguit fer un projecte coherent i útil per a 

millorar la pràctica docent personal, ja que ajuda a reflexionar sobre com ha sigut la impartició de 

la unitat didàctica. 

En segon lloc, al llegir bibliografia sobre investigació-acció caldria informar d’autors que critiquen 

que no siga un mètode científic per una falta de rigor (Dickens i Watkins, 1999). Però també hi ha 

autors que són partidaris d’aquesta metodologia perquè corregeix les dificultats que té la ciència 

positivista per a generar coneixement aplicable (Susman i Evered, 1978), ja que és més útil i 

realista que aquelles investigacions realitzades per agents externs a l’aula que pretenen crear 

coneixement científic sistemàtic basat en l’estadística i que no tenen en compte el factor humà ni  

tots els condicionants que hi ha a l’aula, on la interacció entre persones ho pot canviar tot. 

Per a finalitzar, he de dir que aquesta metodologia és útil per al professorat i que l’ajuda a millorar 

el dia a dia de l’aula i de la seua professió i que cal tindre en compte que a l’aula el professor 

s’adapta constantment als alumnes i que tot varia permanentment, amb la qual cosa la 

investigació ha de ser flexible per a ser vàlida ja que la seua finalitat és millorar la pràctica docent.  
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Annexos 
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Annex I. Enquesta inicial sobre integració i autoestima 

Indicia el grau d’acord amb les afirmacions següents 

1. Completament en desacord 
2. En desacord 
3. Ni d’acord ni en desacord 
4. D’acord 
5. Totalment d’acord 

1. Tinc molts amics a l’aula. 

1 2 3 4 5 

2. Sé comunicar-me amb els meus companys. 

1 2 3 4 5 

3. Em sent valorat pels meus companys. 

1 2 3 4 5 

4. Em sent respectat pels continguts de classe. 

1 2 3 4 5 

5. Em sent capacitat per a aprendre els continguts de classe. 

1 2 3 4 5 

6. Aprendre em motiva. 

1 2 3 4 5 

7. Aprendré més treballant en equip 

1 2 3 4 5 
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Annex II. Rúbrica d’avaluació del treball en equip 

GRUP AVALUAT: 

CATEGORIA PES Insuficient (1-4) Bé (5-7) Excel·lent (8-10) Anotacions 

Contingut 40% Informació insuficient, 

les idees principals no 

estan treballades. Hi ha 

més de 5 faltes 

d’ortografia. 

 

Informació bàsica, 

mostra algunes idees 

principals i no estan 

desenvolupades del tot. 

De 2 a 5 faltes 

d’ortografia. 

 

Informació completa, 

amb les idees 

principals 

desenvolupades. Fins a 

2 faltes d’ortografia. 

 

Estètica 30% L’ordenació dificulta la 

comprensió, falten 

imatges, hi ha massa 

text. No es veu el títol. 

Ordenació bàsica, falta 

alguna imatge, quantitat 

de text suficient. El títol 

es veu bé. 

L’ordenació facilita la 

comprensió, relació 

entre imatges i/o 

dibuixos amb text és 

clara. La quantitat de 

text és adequada. El 

títol es veu clarament. 

 

 

Presentació 

oral 

30% Explicació 

incomprensible, 

exposició de les idees 

desordenada. Preguntes 

no contestades. 

Explicació comprensible 

excepte algun punt. 

Preguntes contestades 

amb alguna dificultat. 

Explicació clara, 

coherent, 

comprensible, facilitat 

al parlar. Preguntes 

contestades 

correctament. 

 

 

Nota final      
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Annex III. Enquesta final sobre l’experiència de treball en equip 

Indicia el grau d’acord amb les afirmacions següents 

1. Completament en desacord 
2. En desacord 
3. Ni d’acord ni en desacord 
4. D’acord 
5. Totalment d’acord 

1. Ha servit per a fer nous amics. 

1 2 3 4 5 

2. He aprés a comunicar-me millor 

1 2 3 4 5 

3. M’he sentit més integrat/da. 

1 2 3 4 5 

4. Els altres membres de l’equip no tenien en compte les meues idees. 

1 2 3 4 5 

5. . Els altres membres de l’equip no em respectaven 

1 2 3 4 5 

6. He après més. 

 1 2 3 4 5 

7. M’he motivat més. 

 1 2 3 4 5 

8. Estic satisfet/a per com hem treballat junts. 

 1 2 3 4 5 

9. He contribuït suficientment al treball en equip 

 1 2 3 4 5 
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Contesta breument a les següents preguntes:  

1. Què és el que millor ha funcionat en el vostre equip?  

2. Què és el que pitjor ha funcionat en el vostre equip?  

3. T’agradaria seguir formant el mateix grup per a fer futurs treballs? 
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Annex IV. Prova escrita 

Nom i cognoms: ........................................................................................................................ 

Curs: 1r ESO N        Data: 12 de maig de 2014 

1. Quina diferència hi ha entre energies renovables i energies no renovables? (1 punt) 

2. Enumera sis energies renovables. (1 punt) 

3. Enumera quatre energies no renovables. (1 punt) 

4. Quins són els avantatges i desavantatges de l’energia eòlica? (1,5 punts) 

5. Quins són els avantatges i desavantatges del petroli? (1,5 punts) 

6. Digues quines afirmacions són vertaderes i quines falses. (1 punt) 

b. La biomassa és una energia que no contamina. 

c. Les màquines de combustió interna són més eficients que les de combustió externa. 

d. Els reactors turbofan són més silenciosos que els turboreactors. 

e. Els coets es basen en el principi d’acció-reacció. 

7. Completa: (1 punt) 

a. L'energia que aprofita la força de l'aigua de les marees s’anomena energia ……………………….. 

b. La màquina de vapor és una màquina tèrmica de combustió .......................... 

c. Els avions comercials utilitzen el reactor…………………………. per a transformar l'energia. 

d. El petroli, el carbó i el gas natural són combustibles ......................... 

8. Ordena les fases d’un motor de quatre temps: compressió, escapament, explosió, admissió. (1 punt) 

9. Ompli els buits amb les parts de la màquina de vapor. (1 punt) 

 


