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https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Jon_Bergmann&action=edit&redlink=1
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1. Introducció 
 
El escoltar de forma passiva les explicacions del professor durant tot el matí 
assegut en una cadira pot fer perdre l’interès a l’alumne més motivat. 
Fer i treballar la matèria autònomament en classe amb l’ajuda dels companys i 
del docent pot resultar més atractiu a l’hora d’assolir els coneixements. 
 
Així doncs, en aquest projecte s’ha introduït en un aula de 1r de Batxillerat un 
model educatiu anomenat Flipped Classroom amb grups de treball cooperatiu 
dins l’aula. El treball amb major pes cognitiu, l’aplicació dels coneixements, així 
com els possibles dubtes és resoldran en classe; i és deixarà com a tasca per a 
casa la transmissió de coneixements de forma passiva.  
La Flipped Classroom treu de la classe les tasques més repetitives les quals es 
poden realitzar a casa mitjançant les noves tecnologies deixant més temps en 
l’aula per a tasques més significatives, a més, és un model contrastat que ajuda a 
incentivar en l’alumnat les ganes de treballar i obté com a resultat una millora de 
les competències a tots els nivells.  
La cooperació condueix a manifestar un rendiment més elevat per part de tots 
els alumnes, major motivació per a assolir els objectius, més temps dedicat a les 
tasques, un nivell superior de raonament i pensament crític (Johnson i altres, 
1999). En general, en una situació d’aprenentatge cooperatiu es maximitza no 
només el propi aprenentatge sinó també el de la resta de membres del grup, ja 
que els estudiants només poden aconseguir els seus objectius si els altres 
membres també assoleixen els seus.    
 
Aquest TFM s’engloba dintre de la modalitat de Millora Educativa, la qual pretén 
el diagnòstic inicial d’algun problema actual present a les aules i, posteriorment, 
l’aplicació de les corresponents actuacions docents per pal·liar-lo o millorar-lo. 
Així, es detecten 2 principals àrees de millora en l’aula com són:  
 La manca d’un hàbit de treball individual i cooperatiu.  
 La  diferència del rendiment acadèmic dins d’un aula.  

 
En aquest sentit, quan es volen desenvolupar projectes de millora o d’innovació 
dintre de l’àmbit docent és necessari aplicar una metodologia com la 
d’investigació-acció (Marqués i Ferrández-Berrueco, 2011).  
D’acord amb el llibre de “La investigación-acción. Conocer y cambiar la práctica 
educativa” (Latorre, 2003) aquest mètode de treball és considerat com una eina 
de canvi social per tal de generar coneixement educatiu, tot proporcionant 
autonomia a aquells que el realitzen. Latorre descriu aquesta metodologia com 
un procés crític i cíclic en el qual es reflexiona, de manera objectiva, sobre la 
implementació de la millora educativa i els resultats que se’n deriven d’aquesta. 
A més a més, no es tracta d’un treball individual sinó que es requereix 
col·laboració entre alumnes i professorat de diferents àmbits.  
Concretament, en aquest TFM s’aplica la investigació-acció segons el model de 
Carr i Kemmis (Carr i Kemmis, 1988), el qual tracta de canviar la forma 
tradicional de treball aprofundint en l’autonomia del professorat i vinculant la 
seua acció al context social que hi té lloc. Aquest model implica una espiral 
dialèctica entre l’acció i la reflexió, com el que es mostra en la figura 1.1.   
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Figura 1.1. Etapes de la investigació-acció segons el model de Carr i Kemmis 

 

En primer lloc, durant la fase de planificació, s’identifica una àrea de millora a 
l’aula, es fa una recerca en la literatura per trobar possibles propostes d’actuació 
i s’elabora una hipòtesi d’acció. A continuació, aquesta es posa en marxa i 
s’observa la seua evolució a la vegada que es va recollint informació diversificada 
en diferents punts del procés. Finalment, s’efectua l’anàlisi de les dades 
recollides per trobar evidències de canvi i es reflexiona sobre aquestes, fent 
noves propostes de millora en l’àrea identificada, les quals conduiran a l’aparició 
d’un nou cicle (Latorre, 2003).  
 
Dintre de la proposta d’acció s’ha optat per fer un canvi de model, utilitzant la 
classe al revés (Flipped Classroom) i també una lleugera aproximació a les 
tècniques d’aprenentatge cooperatiu en l’aula, aprofitant així la potència que 
presenten aquests tipus de treballs segons Johnson i altres autors.  
 
A continuació es fa una contextualització del grup, apartat 2, a qui va dirigida la 
investigació. Donat que són ells els que experimentaran aquestes actuacions, es 
deu de conèixer als subjectes objecte d’estudi per provar d’ajustar els recursos 
disponibles a les circumstàncies de cadascú. Més endavant, es desenvoluparan 
les tècniques escollides així com els materials necessaris per a dur a terme la 
millora desitjada, apartats 3 i 4. Aquestes seran tècniques contrastades d’eficàcia 
reconeguda i materials de producció pròpia basats en elles. Tot seguit es farà un 
estudi de les dades recollides analitzant quins han segut els resultats de 
l’aplicació de les tècniques i materials esmentats, apartat 5. Finalment, 
s’exposaran les reflexions, una proposta de millora i les conclusions a les que 
s’ha arribat amb l’observació de les dades, apartat 6, 7 i 8, seguit de la 
bibliografia utilitzada en el treball, apartat 9.  
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2. Contextualització 
 

2.1.  Del Centre 
 
L’IES Els Ports es troba al poble de Morella, capital de la comarca dels Ports, 
situada a l’extrem nord de la Comunitat Valenciana, en els límits on conflueixen 
Aragó i Catalunya. Es tracta d’una comarca de mitja muntanya, però molt 
abrupta. A més, el clima, a causa de l’altitud i la continentalitat, és mediterrani 
d’interior, amb hiverns freds i estius suaus.   
L’àrea a què dóna cobertura el centre és fonamentalment ramadera amb conreus 
de muntanya, econòmicament desfavorida i tipificada com Zona d’Agricultura de 
Muntanya per la UE. Els nuclis de població són menuts i hi existeixen dificultats 
de comunicació amb accessos que freqüentment creuen ports de muntanya.  
La població és sobretot rural amb un fort arrelament de les seues tradicions i la 
seua pròpia cultura.   
Les característiques esmentades de la comarca han afectat també el 
desplegament de la xarxa escolar. Per aquest motiu, l’IES pateix la reducció de 
matrícula pròpia de la zona (181 alumnes en el curs 2015/2016). Els alumnes 
són transportats diàriament des de tots els pobles de la comarca i també tenen 
l’opció de allotjar-se en una residència situada a la vora del centre. Tot i que la 
comarca és majoritàriament valencianoparlant, també hi ha un percentatge de 
població de parla castellana(alumnes d’Olocau).  
 

 
Figura 2.1  L’IES Els Ports, Morella. 

 

És un institut amb conflictivitat pràcticament inexistent i els alumnes i els pares 
tenen una bona opinió d’aquest, consideren és un centre amb un cert prestigi  i 
de nivell acadèmic alt per poder anar ben preparats a la universitat.  

 

2.2.  Contingut de la matèria 
 
La Física i la Química han tingut un paper clau en el desenvolupament 
espectacular que ha viscut la humanitat en els últims segles i , sens dubte, també 
va a tindre una importància capital en el futur, avançant cap un millor 
coneixement de l’univers observable, en la producció de nous materials els quals 
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ens permetran fabricar dispositius que faran més còmodes les nostres vides, 
desenrotllant nous medicaments que frenaran enfermetats que a hores d’ara ens 
desborden, augmentant la capacitat d’emmagatzemament dels dispositius 
digitals i la potència dels ordenadors, o fent les comunicacions globals més 
ràpides i eficients permetent incrementar els fluxos d’informació entre els sers 
humans, per citar alguns exemples. Així, l’àrea de Física i Química ha de tindre un 
paper central en el desenrotllament intel·lectual dels joves en l’ESO i Batxillerat . 
Cal tenir en compte en la programació didàctica del curs que les ferramentes 
matemàtiques de la física tenen una major rellevància en aquest curs i el docent 
haurà de iniciar l’assignatura amb els blocs reservats a la química per a que els 
alumnes puguen assolir el coneixements matemàtics necessaris proporcionats 
en el àrea de matemàtiques, finalitzant amb el curs amb la física. 
 
El període de pràctiques en el qual es va desenvolupar aquest treball va coincidir 
amb el bloc 7 del DECRET 87/2015 de 5 de juny , del Consell, pel que estableix el 
currículum i desenrotlla l’ordenació general de l’Educació Secundària Obligatòria 
i del Batxillerat en la Comunitat Valenciana (DOCV 10/06/2015).  
 
Aquest bloc 7 (dinàmica), inclou els següents apartats: 
1.- Representar totes les Forces que actuen sobre un cos per obtindre la resultant 
i aplicar les lleis de Newton per resoldre supòsits en què apareixen forces de 
fregament en plans horitzontals o inclinats, amb cossos solitaris o amb diversos 
cossos units per mitjà de cordes tenses i politges.  
2.- Determinar experimentalment la constant elàstica d’un moll aplicant la llei de 
Hooke i calcular la freqüència d'oscil·lació d’un MAS relacionant-la amb el seu 
desplaçament .  
3.- Aplicar el principi de conservació del moment lineal d'un Sistema de dos 
cossos per predir el seu moviment a partir de les condicions Inicials i relacionar 
l'impuls mecànic i el moment lineal.  
4. – Aplicar el concepte de força centrípeta per resoldre i interpretar casos de 
mòbils en corbes o trajectòries circulars .  
 
 

2.3.  Dels alumnes 
 
Aquest projecte d’investigació-acció s’ha dut a terme concretament a les sessions 
de l’assignatura de física i química de 1r de Batxillerat. Així, el grup està format 
per tretze alumnes d’entre 16 i 17 anys que procedeixen de diferents pobles de 
la comarca de Els Ports. Nou d’aquests alumnes havien cursat l’ESO en el mateix 
institut i quatre d’ells en l’Institut de Vilafranca del Cid. 
En línies generals el grup era un grup bo, amb una certa motivació cara als futurs 
estudis universitaris, però no tots els alumnes tenien el mateix nivell, cal dir que 
els quatre alumnes vinguts de l’Institut de Vilafranca del Cid han tingut més 
dificultats al inici del curs i han anat adaptant-se. 
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3. Model educatiu i metodologia 
 

3.1.  Flipped Classroom 
 
No és una metodologia en si mateix sinó un model educatiu. Consisteix en 
transferir el treball de determinats processos d’aprenentatge fora de l’aula 
mitjançant els recursos disponibles com vídeos, textos, àudios, etc..., per a poder 
utilitzar el temps de l’aula en controlar i millorar els processos d’aprenentatge de 
l’alumne (Santiago, 2014).  
Aquest model educatiu centra l’aprenentatge en l’alumne fent-lo partícip del seu 
aprenentatge. A més, fomenta la seva independència i el pensament crític 
(O’Flaherty & Phillips, 2015).  
 
 

3.2.  Aplicació del model educatiu 
 
El model educatiu de classe al revés ens permetrà treballar en l’aula els possibles 
dubtes i reflexions dels alumnes deixant per a casa la visualització de la classe 
expositiva mitjançant la pàgina web EDpuzzle.com. 
La cronologia de l’aprenentatge es desenvoluparà de la següent forma: 
 

 
Figura 3.1 Cronologia d’aprenentatge 

 
Comprensió: A casa. El temari es treballat amb la visualització de vídeos 
explicatius amb la pàgina EDpuzzle. Aquesta eina permet que cada alumne puga 
repetir tantes vegades com vulgui la lliçó i és un recurs visual i atractiu per a 
l'estudiant. EDpuzzle permet convertir qualsevol vídeo en la teva pròpia lliçó 
educativa d'una forma ràpida i intuïtiva. És una eina ideal per fer funcionar la 
"Flipper classroom". Amb EDpuzzle podem tallar un vídeo i quedar-nos només 
amb la part que ens interessa. A més, podem gravar la nostra pròpia veu sobre 
del vídeo. Per exemple, podem afegir una breu introducció, per connectar amb la 
nostra classe. Finalment, si volem saber si els nostres alumnes presten atenció, 
podem afegir preguntes obertes o test al llarg del vídeo.   En pocs minuts, podem 
aconseguir fer el vídeo més interactiu i interessant per a l'alumne. Un cop ho 

https://edpuzzle.com/
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assignem a la nostra classe, EDpuzzle em facilita les respostes correctes dels 
alumnes, els malentesos generals i qui ha vist el vídeo. 
 
Aplicació: La pràctica del què s’ha comprés  amb el vídeos explicatius és la part 
fonamentat en el procés d’aprenentatge i assoliment de les destreses, habilitats i 
els coneixements. Aquesta és du a terme treballant en grups de tres persones en 
l’aula; així qualsevol dubte o pensament erroni es consultat amb els companys. 
L’aplicació dels coneixements en grup dona l’oportunitat als membres més 
avançats a poder explicar-se davant el grup per clarificar dificultats i d’aquesta 
forma assolir més, si cap, el coneixement exposat.   
Dubtes: Així, si el dubte no es pot resoldre dins del grup de treball sempre 
quedarà l’ajuda del docent. Una part molt important d’aquest model educatiu es 
aquesta, ja que, amb la classe magistral l’aplicació i conseqüentment els dubtes 
vénen en casa, amb el consegüent risc d’assolir conceptes erronis – que després 
són més dificultosos d’eradicar- o de quedar-se amb el dubte per no preguntar-
ho al dia de després en classe. La classe al revés minimitza el temps de resposta 
entre el dubte i la resolució d’aquest.  
Síntesis: Al finalitzar l’aplicació dels coneixements i la resolució dels dubtes 
l’alumne ha de ser competent en la resolució individual de qualsevol problema 
plantejat. 
 
 

3.3.  Grups cooperatius 
 
En el treball en grups cooperatius els individus col·laboren per a què tots puguen 
aconseguir el que s’havien proposat:  
 “La cooperació consisteix en treballar junts per a assolir objectius comuns” 
(Holubec, Johnson, & Johnson, 1999).  
Per al treball de l’aula s’utilitzarà la metodologia de grups cooperatius formals, 
aquests poden aplicar-se des d’una sessió fins a varies setmanes. Les tasques del 
docent en l’aplicació dels grups formals són les següents (Holubec et al., 1999): 
 
Especificar els objectius de la classe: han de quedar clars de bon començament 
per tal d’intentar evitar conductes no desitjades o que el grup  assolisca objectius 
que no són els correctes. 
Decisions prèvies: hi ha una sèrie de decisions que el docent ha de prendre abans 
de començar:  

 Formació de grups: els grups seran de 3 persones, màxim 4 si fóra 
necessari.  

 Disposició del grup: els membres del grup han d’estar asseguts de forma 
que el 100% del temps estiguin cara a cara i a més puguin veure la 
pissarra amb el mínim esforç.  
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Figura 3.2  Disposició de taules d’acord amb el número d’alumnes en el IES Els ports   

 
 
A més, s’han d’assignar els rols que desenvoluparan cadascun dels alumnes. En el 
cas que ens ocupa serà:  
Taula taronja: capità, s’encarregarà d’organitzar i coordinar el grup. 
Taula blava: secretari, s’encarregarà de prendre notes i portar la veu del grup 
front a la classe. 
Taula verda: moderador, controlarà el volum i els torns de paraula.  
 
Explicar la tasca i la interdependència positiva: s’haurà d’explicar clarament el 
que s’ha de fer. Posant èmfasi en que el resultat de la tasca ha de ser conjunta i 
consensuada per tots els membres del grup.  
Supervisar l’aprenentatge: el docent només ha d’acomplir el rol de supervisor. No 
ha d’atendre els requeriments de cap grup si no hi ha hagut una discussió prèvia. 
Les seves intervencions s’han de limitar a (Gavilán & Alario Sánchez, 2010):  
- Tota la classe: quan siga necessari aclarir algun concepte o pauta general de 

comportament.  
- Grup: quan ha hagut una discussió prèvia i cap membre del grup ha segut 

capaç d’arribar a la solució correcta o no ha convençut a la resta de membres 
del grup. 

- Individual: quan hi haja un comportament que així ho puga requerir.  
Avaluar: avaluar el nivell d’aprenentatge que han assolit i determinar el nivell 
d’eficàcia amb què han interactuat els membres del grup. 
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4. Planificació 
 

4.1.  Identificació i diagnòstic del problema 
 
La metodologia docent observada a l’aula és molt experimentada i amb un alt 
domini dels continguts. El docent és un gran professor d’experiència contrastada, 
i proper als alumnes, amb els quals té molt de “feedback”, el centre disposa de 
recursos TICs com: pissarra digital, projectors, ordinadors, Wifi...etc. 
 
Però, aleshores quin és el problema trobat?  
Hi ha dos nivells d’aprenentatge diferenciats en l’aula; els avançats i que poden 
seguir el ritme de la classe i els endarrerits, els quals es perden en les 
explicacions i en ocasions deixen d’atendre degut a que no poden seguir a la 
resta de la classe. En entrevistes personals informals amb els alumnes del poble 
de Vilafranca  – i amb la confiança que dóna el conèixer-los, ja que som companys 
en la banda de música, de l’Espai Jove del poble i alumnes en classes de repàs –  
em comenten que no tenen un hàbit d’aprenentatge. Així, fins als dies abans de 
l’examen no es plantegen resoldre els problemes de física, d’altra banda 
necessaris per entendre el tema tractat. 
La manca d’un hàbit de treball individual i col·lectiva (per proporcionar-se ajuda 
entre ells) sumat a un model d’ensenyament tradicional, de lliçó magistral, fa que 
part de la classe estigue prou desmotivada i presenta dificultats en l’assignatura. 
 
Aquesta tècnica d’ensenyament era més comuna abans (Marqués, 2011), estava 
centrada en el professor, que era l’instructor i l’aprenentatge buscava la 
memorització del saber que el professor transmetia, basant-se en els continguts 
que els alumnes havien de memoritzar i aplicar per contestar preguntes i 
realitzar exercicis per assolir-los.  
Analitzant el nostre problema (a l’aula) veiem que, malgrat que hi ha un ambient 
bo, les classes són poc dinàmiques quasi sempre (pissarra i llibre, bàsicament), 
no obstant a voltes hi ha alguna interacció dels alumnes. 
Hem de plantejar-nos si, és possible amb aquest model didàctic expositiu 
aconseguir avui en dia alumnes competents en la matèria. 
Barallem l’opció de que no siga la millor manera ja que, com ens diu Enrique 
Dans (2012) “No podem seguir educant amb materials del segle passat a una 
generació de persones a qui aquests materials els resulten completament 
anacrònics”. 
La utilització d’una metodologia tradicional en la qual el professor adquireix un 
paper protagonista i l’alumne una actitud passiva, accentua una “visió deformada 
de la ciència, individualista i elitista” que fa que els alumnes vagen perdent 
l’interés que havien pogut tindre en la seua infantesa (Gil-Pérez i altres, 2005). A 
més a més, aquesta naturalesa passiva de les classes és una de les principals 
causes de la disminució del grau d’atenció a l’aula (Young i altres, 2009).   
D’acord amb Miguel Valero, el nivell d’atenció de l’audiència en una classe 
expositiva comença decaure a partir dels 15 minuts, fins i tot per al cas 
d’alumnes molt motivats.  Aquest fet reforça la idea que la classe expositiva no 
hauria de fer-se servir com a instrument d’ensenyament durant més de 15-20 
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minuts seguits. S’han d’incloure metodologies més actives que involucren a 
l’alumne en el seu procés d’aprenentatge ja que “els estudiants no aprenen 
escoltant sinó enfrontant-se al problema”(Finkel, 2008). 

 
Cal tenir en compte, que hui en dia el procés d’aprenentatge no s’acaba en el 
sistema educatiu, sinó que es projecta al llarg de tota la vida de la persona. 
Necessitem propiciar les condicions que permeten l’oportú canvi metodològic, 
de manera que l’alumnat siga un element actiu en el procés d’aprenentatge. Els 
alumnes actuals han canviat radicalment en relació amb els de fa una generació. 
La globalització i l’impacte de les noves tecnologies fan que siga diferent la seua 
manera d’aprendre, de comunicar‐se, de concentrar la seua atenció o d’abordar 
una tasca, (Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat 
educativa). 
 
 

4.2.  Objectius  
 
L’objectiu principal d’aquest projecte és fer atractiu i motivador l’aprenentatge 
de la física, fer que siga una matèria on puguen participar de manera més activa 
en el seu procés d’aprenentatge. Així, es treballarà la física, d’una forma 
alternativa i més autònoma.  
A continuació es presenten els objectius específics que es pretenen assolir amb 
aquest projecte de millora educativa.   
 
- Augmentar l’hàbit de treball individual i cooperatiu. 
- Disminuir la diferència del rendiment acadèmic dins de l’aula.  

 
 

4.3.  Indicadors 
 
Els següents indicadors s’utilitzaran per tal de valorar els resultats generats de la 
investigació, és a dir, fins a quin punt s’han aconseguit els objectius proposats en 
la secció anterior. 
Els indicadors definits són:  
 Interès en l’aprenentatge autònom. La visualització dels vídeos explicatius en 

casa augmentarà l’hàbit de treball diari i farà que l’alumne és plantatge 
dubtes per a resoldre en classe, intentant disminuir la diferència de 
rendiment acadèmic entre els alumnes . 

 Entrega de les activitats. La qualificació positiva només entregant els 
exercicis realitzats en classe diàriament i en grup també augmentarà el 
primer i el segon dels nostres objectius. 

 Exposició dels coneixements apresos. La participació activa en grups de 
treball per a realitzar una breu exposició a la resta dels companys  abans 
d’iniciar les classes augmentarà la consciència i necessitat de treballar en 
grup per a tindre un recolzament en els continguts què no s’han entès. A més 
la participació activa de l’aprenentatge fa de les classes més motivadores i 
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entretingudes, tot evitant l’avorriment i incrementant l’interès i la implicació 
en les activitats proposades. 

 Resultats finals. Els resultats obtinguts en la prova final ens informaran 
sobre la millora o no en el procés d’aprenentatge i el rendiment acadèmic 
dels alumnes. 

  
 

4.4.  Recollida d’informació 
 
A l’hora de recollir la informació és important triangular la investigació, és a dir, 
recollir la informació des de diverses perspectives per comparar i contrastar els 
fets (Latorre, 2003). Cal disposar de diferents fonts d’informació així com també 
és important efectuar la recollida de les dades en diferents moments durant el 
transcurs del procés i no només quan aquest finalitza. Concretament, en aquest 
treball s’han utilitzat tècniques de recollida d’informació basades en: 

 L’observació. El diari de l’investigador. Després de cada sessió el 
professor/a anota com ha estat el transcurs de la classe, de les 
exposicions i descriu els esdeveniments més transcendents que han 
tingut lloc, així com les possibles reflexions personals que se n’han 
derivat, a més, també anotarà les observacions del treball en casa 
(Edpuzzle) i de l’entrega de les activitats diàries. Així també, 
l’observació directa del tutor a l’IES permet que puguem disposar d’una 
segona opinió més objectiva sobre cóm ha estat el transcurs i el 
desenvolupament de cadascuna de les sessions. 

 L’anàlisi de documents. Produccions de l’alumnat. Els documents escrits 
pels alumnes també constitueixen una via de recollida d’informació 
important (Latorre, 2003); el seu anàlisi proporciona evidències sobre 
el procés d’aprenentatge i la millora en el rendiment acadèmic dels 
alumnes. Els alumnes entreguen els productes finals tant les 
visualitzacions en el EDpuzzle com les activitats després de cada dia de 
treball, dintre del termini establert. D’aquesta manera es pot fer una 
valoració per determinar fins a quin punt s’ha tingut èxit en millorar 
l’hàbit de treballa individual i cooperatiu dels alumnes així com la 
disminució de la diferència en el rendiment acadèmic. 

 La conversació. Qüestionari als alumnes. La importància de la perspectiva 
dels participants objecte d’estudi (Latorre, 2003). Després de la 
introducció a la metodologia de classe al revés es demana als alumnes la 
seua opinió sobre la dinàmica i el desenvolupament d’aquesta. El 
qüestionari consta de preguntes de resposta oberta com: has aprés 
menys o més amb la classe al revés?. I on els alumnes poden fer 
comentaris o suggeriments en referència als grups cooperatius i el 
model educatiu emprat, amb relació de l’augment del seu nivell 
acadèmic. 
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4.5.  Hipòtesis d’acció 
 
En aquest apartat es fa una breu descripció de les diferents activitats proposades 
en aquest projecte de millora. A més a més, per a cadascuna d’elles s’inclou la 
corresponent justificació de perquè s’ha triat la seua implementació, amb el 
recolzament oportú d’evidències bibliogràfiques.  
El primer dia de classe s’entregarà a l’alumnat un contracte d’aprenentatge  
(Annex I), aquest es un acord negociat entre el docent i l’estudiantat sobre els 
objectius d’aprenentatge, les activitats a realitzar i els criteris d’avaluació. Amb 
aquest contracte no només els alumnes es comprometen a participar en les 
activitats sinó que el professor també mostra el seu compromís amb la classe.  

 
Les activitats diàries que es desenvoluparan en casa i a l’aula són tres: 

 
 EDpuzzle 

La visualització de la explicació a casa, abans de classe, permet que l’alumne 
puga repassar l’explicació tantes 
voltes com desitge i al ritme de 
cadascú.  
Cal tindre accés a internet per a 
realitzar aquesta activitat. Així 
prèviament he consultat als 
alumnes si tots disposaven de 
connexió. En l’annex VI trobem 
com utilitzar l’EDpuzzle. 

                                     
                                      Figura 4.1  https://edpuzzle.com 

 
 

 Breus exposicions per grups a la resta dels companys. 
 

 
Per recordar breument l’explicació 
visualitzada en casa, diàriament un grup 
de treball (dimarts Grup 1, dimecres Grup 
2, dijous Grup 3 i divendres Grup 4, en 
endavant: G1, G2, G3 i G4) realitzarà per a 
la resta de companys una exposició no 
superior a 10 minuts dels conceptes 
entesos en casa. 

 
 
                                  Figura 4.2  Exposició per grups 

 
Incloure metodologies més actives que involucren a l’alumne en el seu procés 
d’aprenentatge com tindre que exposar el coneixements apresos fan d’aquest un 
individu més autònom, ja que “els estudiants no aprenen escoltant sinó 
enfrontant-se al problema”(Finkel, 2008). Els dubtes sorgits després de la 
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explicació del tema i de la visualització a casa es resoldran amb el treball en 
equip i l’ajuda del professor. 
 

 Treball cooperatiu en grups per a la resolució dels problemes de física 
 

Així es vol aprofitar la potència que 
presenten les tècniques d’aprenentatge 
cooperatiu per tal d’augmentar el 
compromís d’aprenentatge dels alumnes i 
millorar el seu rendiment. La feina 
desenvolupada diàriament pel grup serà 
fotografiada i enviada al WhatsApp del 
professor per a posteriorment seleccionar 
els exercicis millor solucionats i compartir-
los amb pel grup de WhatsApp de tota la   

                                                                                         classe.           
                               Figura 4.3  Aprenentatge cooperatiu 

 
 
Contràriament a la creença tradicional, no es tracta que els alumnes treballen 
junts en grup, sinó que ho fagen de manera cooperativa, és a dir, que els 
objectius dels participants es troben vinculats de tal manera que cadascun 
només puga aconseguir els seus objectius si, i només si, els demés aconsegueixen 
també els seus (Ovejero, 1990). En aquest sentit, per tal d’aconseguir els 
propòsits que persegueixen aquestes tècniques, és molt important tindre en 
compte quina és la manera més adequada de formar els grups. Aquestos han de 
ser heterogenis i permanents, amb un nombre ideal de 3 o 4 membres per grup, 
tot considerant-se les possibles incompatibilitats o preferències (Pujolàs, 2003).  
 
Per a que l’alumne puga conèixer diàriament les tasques a realitza es crearà un 
grup de WhatsApp per tal d’utilitzar-ho com a plataforma directa (ja que es un 
canal de comunicació molt proper al ser utilitzat molt per ells), així cada dia a les 
8:00h tindran la informació de la feina que hauran de realitzar en classe i a casa. 

 
 

A més de l’objectiu principal d’aquest projecte de millora, també es pretén que 
amb el desenvolupament de la metodologia de classe al revés amb grups 
cooperatius els alumnes adquirisquen gran part de les competències clau. 
D’acord amb l’Ordre ECD/65/2015, de 21 de gener, dictada pel Ministeri 
d’Educació, Cultura i Esport, aquestes són condició indispensable per aconseguir 
que els individus assolisquen un desenvolupament personal, social i professional 
ple. En la taula 4.1 es detalla com es treballa cada competència. 
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Taula 4.1  Competències clau treballades. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4.6. Avaluació 
 
En el currículum per competències, l’avaluació té una funció reguladora de tot el 
procés d’aprenentatge, atès que ha de permetre decidir i adaptar les estratègies 
pedagògiques a les característiques de l’alumnat i constatar el seu progrés a 
mesura que avança en els aprenentatges. Ha de permetre al professorat 
contrastar el grau d’assoliment per part de l’alumnat dels objectius de les àrees o 
matèries i de les competències bàsiques i ajustar, si cal, els processos didàctics. 
Per a l’alumnat, l’avaluació també esdevé un element essencial per aprendre, ja 
que els alumnes que constaten el seu progrés i saben regular-se estan més 
preparats per avançar en els aprenentatges i per seguir aprenent. Per tant, cal 
cercar estratègies per compartir amb l’alumnat el procés avaluador i fer-lo 
partícip i protagonista del seu procés d’aprenentatge, i per compartir amb la 
resta del professorat i les famílies la coherència dels criteris d’avaluació aplicats 
en les disciplines o activitats escolars (Sanmartí, 2010). 
A banda, com diu Sanmartí, l’avaluació que pretén identificar el grau de 
desenvolupament competencial no té gaire sentit fonamentar-la en un examen 
final, ni dedicar uns determinats dies a fer “proves d’avaluació”. Més aviat, cal 
avaluar en moments diferents i a partir d’activitats d’aprenentatge ben diverses. 
 
Els criteris d’avaluació establerts en aquest projecte els podem observar en la 
Figura 4.1. En els annexos presentem les rúbriques d’avaluació.  
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Figura 4.4  Criteris d’avaluació 

 
Els criteris d’avaluació definits en aquest treball difereixen prou dels establerts 
pel departament de Física i Química del centre. Segons aquests últims el 100% 
de la nota global dels alumnes ve determinada per les proves individuals 
realitzades al final de cada unitat i la possibilitat de sumar un punt amb la 
realització d’un treball, així s’ha considerat la possibilitat de no realitzar la prova 
individual, però, per tal de ser coherent amb la metodologia del centre i tenint en 
compte que la investigació-acció d’aquest projecte només representa unes 
setmanes del curs, no he cregut convenient fer un canvi amb tant poc marge de 
temps per a poder dur a terme una avaluació completa per competències.  
 
Així trobem una primera part d’avaluació en moments diferents a partir 
d’aprenentatges diversos com son: 
- Visualització de vídeo explicatius a casa, amb el seu corresponent text 

avaluable. 
- Presentació d’exercicis fets en grup a classe. 
- Exposició oral en grup a partir de la visualització d’un vídeo. 
I una segona part d’examen individual, amb el requisit previ de superar-lo per tal 
de poder puntuar la primera part. 
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5. Acció, Observació 
 

5.1.  Cronograma 
 
En aquest apartat es fa una proposta de programació, el qual  s’intentarà dur a 
terme en el centre educatiu IES Els Ports durant l’estada en pràctiques. 

 
Taula 5.1. Cronograma 

 
 
 

5.2.  Recollida d’informació 
 

5.2.1.  El diari de l’investigador.  
 
Després de cada sessió s’ha anotat com ha estat el transcurs de la classe, 
descrivint els esdeveniments més transcendents que han tingut lloc, així com les 
possibles reflexions personals que se n’han derivat.  
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SETMANA 1 
 
Sessió 1.  05-04-2016 
Al inici de la classe s’ha entregat el contracte d’aprenentatge explicant cadascun 
del apartats (EDpuzzle, exercicis, exposicions i examen) i la forma d’avaluació, 
així tots el alumnes han estat d’acord amb el model educatiu emprada i la forma 
de qualificar el treball que hauran de realitzar. 
En una segona part de la classe - al ser el primer dia i no haver tingut la 
possibilitat de introduir la classe en casa, ja que no coneixien el model 
d’ensenyament -, s’ha visionat un vídeo explicatiu de les lleis de Newton, durant 
la reproducció d’aquest s’ha realitzat varies preguntes per a comprovar que 
entenien el que se’ls estava explicant. 
 
Sessió 2.  06-04-2016 
Abans de classe: La visualització dels vídeos a sigut de 77 %. De 13 alumnes tres 
no han pogut accedir a internet, ja que viuen en un internat i a voltes la connexió 
presenta problemes, però després de parlar-ho a classe s’ha arribat a la conclusió 
que si tornen a trobar-se amb la mateixa situació aniran a la Biblioteca del poble 
o a la del Institut (totes dos es troben a menys de 5 minuts caminant del 
internat). 
En classe: El Grup 1 i 2 han presentat davant de la classe dos dels vídeos 
visualitzats, comprovant que havien entès l’explicació donada amb el EDpuzzle, 
ha continuació s’ha treballat en grup tres problemes relacionats amb els 
conceptes visionats, i aquests s’han presentat en format fotogràfic en el 
WhatsApp del professor, abans de les 21:00h del mateix dia. 
Nota: Hem fet un grup de WhatsApp per a comunicar qualsevol dubte i per tal 
d’utilitzar-ho com a plataforma directa (ja que els alumnes utilitzen el sistema de 
missatgeria WhatsApp i és el element més proper a ells), així cada dia a les 8:00h 
tenen la informació de la feina que hauran de realitzar en classe i a casa. 
Cal senyalar que la planificació de les tasques no és realitza amb molta antelació 
degut a que el professor ha de anar adaptant-se a l’aprenentatge de l’alumne. 

 
Sessió 3.  07-04-2016 
Abans de classe: La visualització del vídeos a tornat a ser d’un 77 %. Dels tres 
alumnes que el primer dia no van tindre connexió, 1 ha vist el vídeo i els altres 2 
no han volgut fer-ho, així un altre alumne que el primer dia si que va entrar en el 
EDpuzzle avui em comenta que no va pensar en fer-ho per aquesta classe. 
En classe: El grup 3 ha presentat de forma correcta el contingut del vídeo i crec 
sincerament que almenys els 3 membres d’aquest grup han après l’explicació 
d’aquest.   

 
Sessió 4.  08-04-2016 
Abans de classe: Ahir vam pactar amb la classe no visualitzar cap vídeo.   
En classe:  El grup 4 ens fa un breu repàs dels exercicis treballats ahir en classe i 
com tenim suficient base teòrica per afrontar altres exercicis continuem amb el 
treball en grup. En el desenvolupament del treball han sorgit dubtes teòrics que 
han sigut aclarits en l’aula, a més, al finalitzar l’hora he investigat i se’ls a 
proporcionat un feedback via WhatsApp. 
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SETMANA 2 
 
Sessió 5.  12-04-2016  
Abans de classe: Augmenta el número d’alumnes que veuen l’EDpuzzle  abans de 
la classe (92%). 
En classe: L’exposició del grup 1 ha sigut molt aclaridora per part de tres 
membres d’aquest, però hi a un quart que no ha participat gaire (G1M), el treball 
a l’aula és més eficient que la primera setmana i a més hem intercanviat els rols. 
A banda, s’ha informat a la classe de que cal complir aquests rols amb més 
contundència, ja que, hi ha dies que el secretari no compleix amb la obligació 
d’enviar per WhatsApp la feina feta – amb la conseqüent penalització per a tot el 
grup -, però al mateix temps el líder no està pendent de la coordinació del grup 
per a que cadascú assumeixi el seu rol. 

 
Sessió 6.  13-04-2016  
Abans de classe: La visualització del vídeos és del 100%, detectant fins i tot una 
alumna que torna a visualitzar algun vídeo dos vegades, suposadament per algun 
dubte o per un millor assoliment del conceptes. Al finalitzar l’explicació sempre 
hi ha una pregunta –molt simple- però que obliga a l’alumne a seguir l’explicació. 
En classe: En sis dies de classe al revés els alumnes han interioritzat una forma 
de treballar desconeguda fins ara per a ells, però tot i això, l’adaptació a aquest 
model educatiu a sigut molt bona. Pràcticament la classe funciona de forma 
autònoma, ja que a l’inici d’aquesta el grup de treball resumeix  i clarifica davant 
de tota la resta d’alumnes els conceptes visionats a casa i després d’aclarir 
possibles dubtes, els quatre  grups es fiquen a treballar els problemes assignats 
per aquest dia. Podríem dir que el temps ens passa molt ràpida i productivament 
dins l’aula. La funció que desenvolupa el docent dins l’aula fins ara ha sigut de 
coordinació - al principi de posada en pràctica de la metodologia - i a hores d’ara 
pràcticament només i exclusivament a resoldre i aclarir dubtes. 
La sensació subjectiva que percep – amb entrevistes informals a l’alumnat - és de 
bona acollida, encara que al final del procés una enquesta ens donarà una millor 
valoració de l’experiència. 

 
Sessió 7.  14-04-2016  
Abans de classe: Visualització del 92%, ja que una alumna (G4M), ha notificat per 
WhatsApp que no podia accedir al EDpuzzle i se li ha facilitat l’enllaç dels vídeos 
en youtube. 
En classe: Avui hem pogut observar com els membres del G3 s’han ajudat entre 
ells al detectar errades en l’exposició. 

 
Sessió 8.  15-04-2016  
Abans de classe: Visualització del 77%, però amb problemes per a contestar 
algunes qüestions del moviment circular. Caldrà tindre-ho en compte en classe i 
reforçar aquest apartat. 
En classe: La dinàmica de treball està completament assolida i saben que han de 
fer i com fer-ho en tot moment. 
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SETMANA 3 
 
Sessió 9.  19-04-2016  
Abans de classe:  Després de tres dies per a poder visionar el EDpuzzle, la nit 
abans del dia 19 a les 22:00h només el 31 % dels alumnes ho havien fet. Abans 
de classe hem arribat fins a un 69%. 
En classe: El G1 ens ha introduït la classe amb una breu exposició del EDpuzzle, 
però només han participat dos components del grup, els altres dos membres no 
havien fet la tasca prèvia a classe i per tant no han participat recolzant al grup. 
Després aclarir alguns dubtes i de reafirmat els coneixements observant en el 
youtube un circuit amb peralt ens hem ficat a fer dos problemes. Cal dir que el 
moviment circular ens resulta més complex que el lineal i per tant sorgien 
nombrosos dubtes que s’hi explicaen en la pissarra.  

 
Sessió 10.  20-04-2016  
Abans de classe: Visualització del 85 %. Una alumna (G2A) ha manifestat que no 
va poder fer la tasca prèvia a classe ja que al accedir al EDpuzzle després de  
sopar no hi havia connexió en la residència – cosa que ocorre amb prou 
freqüència- , però que si li hagués passat de vesprada ho haguera solucionat 
anant a la biblioteca. 
Així, G2A pensa que els quatre alumnes que estan en la residència no estan en 
igualtat de condicions front a la resta d’alumnes, els quals poden accedir en 
qualsevol instant de la vesprada o de la nit a la connexió Wifi tranquil·lament des 
de s’ha casa asseguts al sofà. 
En classe: Tot i que del grup 2 una alumna no ha visionat el vídeo – d’ara en 
endavant, G2A6 - , el grup ha recolzat aquesta alumna instruint-la en el necessari 
per a poder fer una breu exposició abans d’iniciar la classe. Açò demostra la 
importància del treball cooperatiu. 

 
Sessió 11.  21-04-2016  
Abans de classe: Visualització del 92%. 
En classe: Després de la explicació del G3 hem introduït un nou apartat del tema 
amb l’ajuda de uns vídeos ens els que s’apropa el contingut més teòric de la física 
a la vida quotidiana de totes les persones. D’aquesta forma vull que els alumnes 
assimilen la física com allò que ens envolta i no com a modelització de equacions  
i més equacions. Per al desenvolupament dels problemes en grups s’ha treballat 
amb un applet, el qual simula per ordinador el problema teòric. 

 
Sessió 12  22-04-2016  
Abans de classe: Visualització del 85 %. 
En classe: L’autonomia de l’alumne s’incrementa respecte als primers dies. 
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SETMANA 4 
 
Sessió 13.  26-04-2016  
Abans de classe:  Visualització del 92 %. 
En classe: Els alumnes G1A3 i G1A2 participen de forma activa en la presentació. 
L’autonomia de treball dins de classe és molt bona, només cal resoldre -o 
intentar-ho- els dubtes que els secretaris dels diferents grups plantegen. 

 
Sessió 14.  27-04-2016  
Abans de classe: Visualització del 100%. Aquest dia no hi havia cap pregunta 
sobre el contingut del vídeo, existeix el dubte que ha pogut deixar l’EDpuzzle 
reproduint-se a soles i ells fent altra tasca, però en classe demostren que han 
visualitzat tots l’explicació ja que coneixien el tema i preguntaven dubtes. 
En classe: Les presentacions del G2 han millorat, tant en implicació per tots els 
membres del grup com en qualitat d’exposició. Així, G2A6 en una entrevista 
personal em parla de que només quan la data de la prova o de l’examen s’apropa 
augmenta el ritme de treball, es a dir, que normalment necessita d’un incentiu 
per implicar-se, però al tindre que treballar en grup només per respecte als 
companys ha desenvolupat una tasca constant durant tot el mes i que s’ha vist 
augmentada amb la proximitat de la data de l’examen. 

 
Sessió 15.  28-04-2016  
Abans de classe: Visualització del 84 %.  
En classe: S’ha realitzar una pràctica en el laboratori relacionada amb el tema 
tractat i la visualització prèvia del què hi havia que fer a sigut de gran ajuda en el 
desenvolupament del treball en el laboratori. 

 
Sessió 16.  29-04-2016  
Abans de classe: Visualització del 71 %. 
En classe:  El G4 ens a introduït el moviment harmònic simple, produint-se molts 
dubtes en l’exposició, així s’han anat resolent per part del professor.  
Avui és l’últim dia de Flipped Classroom abans de l’examen, així, aquest serà el 
dia 05-05-16 i els alumnes disposaran de dos dies de treball cooperatiu en l’aula 
per a resoldre els possibles dubtes davant la prova individual. 
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SETMANA 5 
 
Sessió 17.  03-05-2016  
En classe:  En la classe d’avui el G1 i G2 han fet una proposta de problemes que 
els agradaria treballar en classe. Així, el secretari del G1 ha a plantejat dos 
problemes en la pissarra i els ha resolt fins on sabia fer-ho, amb l’ajuda del G3,G4 
i la guia del professor hem arribat a la solució. A continuació el G2 ha seguit la 
mateixa dinàmica. 

 
Sessió 18.  04-05-2016  
En classe:  G3 i G4 proposen dos problemes cadascú per a treballar en classe amb 
la dinàmica del darrer dia. 

 
Sessió 19.  05-05-2016  
En classe:  L’examen s’ha realitzat de matí a primera hora. La duració a sigut d’1 
hora, havent finalitzat aquest la major part de la classe abans dels 50 minuts. De 
vesprada s’han entregat les qualificacions, sent molt més baixes del esperat, si 
tenim en compte el treball realitzar fins ara. A més, moltes de les errades són 
fruit de la tensió en el moment de realitzar la prova, es per això que cal plantejar-
nos si és necessari sotmetre a l’alumnat a aquest tipus de proves per a qualificar-
los.   

 
 

5.2.2.  Reflexió del tutor de l’IES 
 
Així també, l’observació directa del tutor a l’IES permet que puguem disposar 
d’una segona opinió, sobre cóm ha estat el transcurs i el desenvolupament de 
cadascuna de les sessions: 
 
1.- Experimentar sempre és bo en qualsevol model educatiu i això es permet 
establir conclusions i efectivament reconsiderar el nostre mètode de treball, eixa 
es la faena del docent, plantejar-se com es pot millorar contínuament. 
2.- Seguisc pensant que per molt que ens diguen tots eixos pedagogs que 
l'alumne nombre en el seu treball, els objectius son els mateixos, el contingut 
també i lo que canvia es la metodologia. Al cap i a la fi és un mètode per a 
aprendre (metodologia). Tot pedagog defensa les seves idees, com tots. Res 
funciona al 100%. 
3.- Està molt bé tenir metodologies variades i recursos variats per al procés 
d'aprenentatge. ¿Què passaria si en totes les matèries aplicarem esta 
metodologia? L'aprenentatge es com el menjar quant més variat millor. En la 
diversitat de continguts, en la diversitat de les persones i en les distintes 
metodologies esta la riquesa. 
4.- Tot això no vol dir que l'alumne del Màster no ho ha fet bé. Ho ha fet molt bé. 
Però l'alumnat es de 1r de Batxillerat, grup reduït i amb ganes d'aprendre, la 
majoria, (bon grup per a ensenyar, casi amb qualsevol metodologia). Quant el 
grup es complicat, a voltes ens replantegem tot, canviem les coses i a voltes  
improvisem el que podem, inclòs teatralitzan les nostres intervencions. 
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5.- Com a mètode El flipped classroom, em pareix innovador, amb cert 
aprenentatge cooperatiu, amb els avantatges  e inconvenients que planteja 
sempre que es treballa amb grup. 
6.- El professor mai busca en aquesta matèria la memorització de continguts 
(Marqués, 2011) independent de la metodologia amprada. La relació 
professorat-alumnat es la que ha canviat del segle passat i els recursos i 
materials, però els continguts, la majoria son del segle passat. 
7.- Estic d'acord en que la classe no pot ser expositiva els 55 minuts, per la 
pèrdua d'atenció de l'alumnat, això es cert. Quant més varietat millor. 
8.- En quant al contracte d'aprenentatge, em pareix un simple formulisme per 
aquest nivell educatiu. Firme o no l'alumne seguirà fent el mateix. Pot ser en el 
primer cicle d'ESO, pedagògicament això pot arribar a comprometre més a 
l'alumne, i no sempre resulta, com hem comprovat des de el nostre Departament 
d'orientació. 
9.- En les enquestes ja manifeste l'alumnat que no tots els elements del grup 
treballen per igual, i que les notes haurien de ser distintes, però entenc el criteri i 
les condicions que implica treballar en grup. Ara hi ha que deixar a l'alumne que 
destaque del grup, que obtinga una nota millor i això ho donarà la prova 
individual, (que pot valer més o menys en percentatge numèric). A voltes les 
percepcions ens enganyen i la prova individual es dona una visió del domini de 
les competències bàsiques de forma individual. Eixe domini  es dispersa en el 
grup. 
10.- Com a conclusió he de dir que l'alumne ha disfrutat al rebre les classes de 
forma diferent i al variar la metodologia del curs. El mateix que si tot el curs 
hagués fet Flipped Classroom i després una metodologia diferent haguera estat 
operativa un mes. 
11.- Des de el meu punt de vista una experiència enriquidora per als alumnes i 
per a mi, que sempre aprenc noves coses i això en fa créixer com a professor. 
Gràcies Sergi per tot, un plaer. 

 
Paco Monfort 
 
 

5.2.3.  Produccions de l’alumnat 
 
Els alumnes entreguen els productes finals - tant les visualitzacions en el 
EDpuzzle com les activitats - després de cada dia de treball, dintre del termini 
establert. D’aquesta manera es pot fer una valoració per determinar fins a quin 
punt s’ha tingut èxit en millorar l’hàbit de treball individual i cooperatiu dels 
alumnes així com la disminució de la diferència en el rendiment acadèmic. 
A continuació és presenten les qualificacions diàries de l’alumnat atès als criteris 
establerts en les rúbriques dels annexos (II,III,IV,V). Per a que el resultat del 
treball siga més visual, aquest és representa en quatre colors diferents, així 
diàriament l’alumnat tenia accés a conèixer la seua qualificació en el taulell 
d’informació de l’aula. 
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Taula 5.2. EDpuzzle 

  *   Dijous finalitzen les classes a les 17:20h i tenien examen divendres. Hem pactat no fer EDpuzzle. 
  &  Ha tingut dificultats per accedir a l’EDpuzzle i ho ha comunitat abans de classe. 
 +   Han visionat una explicació extra. 

 
 

Taula 5.2.  Presentacions 

 

        * No ha participat tot el grup 
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Taula 5.3.  Exercicis 

  *      Si hagueren presentat els exercicis abans de les 21:00h tindrien un color blau, ja que treballen 
          bastant en equip però no aporten la fotografia dels problemes.   
   &   Si hagueren presentat els exercicis abans de les 21:00h tindrien un color verd. 
 

 
Taula 5.4.  Qualificacions 
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5.2.4. Qüestionari als alumnes 
 
Al finalitzar el període en pràctiques i després que conegueren les seues 
qualificacions es va repartir un qüestionari per a que realitzaren una valoració 
del model educatiu aplicat durant aquest mes en l’aula; el qüestionari consta de 
preguntes de resposta oberta on els alumnes poden fer comentaris o 
suggeriments en referència a l’activitat. 
A continuació presentem un resum de les preguntes formulades. Els qüestionaris 
complets els podem trobar en l’annex VII. 
 

 Percepció del model educatiu en relació al teu aprenentatge (si has après 
mes o menys que amb el model tradicional de classe magistral) 

 
 

 
 

Figura 5.1. Percepció del model educatiu 

 
 

 El que més t’ha agradat del model: 
 

 
 

Figura 5.2. Positiu del model educatiu 
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 El que menys t’ha agradat del model: 
 

 
 

Figura 5.3. Negatiu del model educatiu 

 
 

 Comentaris positius sobre el treball en grup: 
 

 
 

Figura 5.4. Positiu del treball en grup 
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 Comentaris negatius sobre el treball en grup: 

 

 
 

Figura 5.4. Negatiu del treball en grup 
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 Com podria millorar el professor la metodologia Flipped Classroom, baix 

el teu punt de vista?.      
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 Alguna altra cosa que vulgues fer constar sobre la experiència d’aquet 

últim mes amb relació a l’assignatura de física i química... 
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6. Reflexió 
 

La quarta fase del procés d’investigació-acció és la de reflexió. En aquesta 
s’analitza tota la informació subministrada pels diferents instruments de 
recollida de dades i, d’acord amb els indicadors establerts en el pla d’acció, 
s’interpreta per tal de determinar fins a quin punt s’ha assolit l’objectiu principal 
d’aquesta investigació: “fer atractiu i motivador l’aprenentatge de la física, sent  
una matèria on puguen participar de manera més activa i autònoma en el seu 
procés d’aprenentatge”, i els objectius específics: 
- Augmentar l’hàbit de treball individual i cooperatiu. 
- Disminuir la diferència del rendiment acadèmic dins de l’aula.  
 
La informació recollida durant l’observació ja s’ha presentat en l’apartat anterior. 
A continuació, es presenten les reflexions extretes després de la seua anàlisi en 
relació als indicadors establerts en aquest projecte. 
 Interès en l’aprenentatge autònom. 

El diari reflexa que la visualització de la part explicativa en casa és elevada, 
sempre superior al 70%. Hi ha un interès en anar a classe amb la comprensió 
teòrica assolida per a poder realitzar l’exposició teòrica i els exercicis en 
grup, fins i tot, dos alumnes que havien assumit l’assignatura per perduda i 
en classe no presten massa atenció han visualitzar més de la meitat dels 
vídeos. Cal recordar que realitzar les activitats té una recompensa en la 
qualificació final, (sempre que superen la prova individual). 
En el qüestionari vuit dels tretze alumnes assenyalen que el temps que hi ha 
que dedicar diàriament a l’assignatura ha sigut el que menys els ha agradat, 
aquest comentari reflecteix el baix hàbit de treball en casa, ja que el temps 
necessari per a visualitzar el vídeos no superava en cap cas els 20 minuts 
diaris. 
 

 Entrega de les activitats.  
Els exercicis realitzats a classe són entregats abans del mateix dia mitjançant 
una fotografia per WhatsApp, així, hi ha una alta participació en l’entrega de 
les activitats, tots els grups han entregat més del 80% de les activitats, a més 
del 20% de activitats no entregades és degut majoritàriament a estar fora de 
temps a l’hora de l’entrega. 
En el qüestionari, el que més els agrada a dos alumnes és poder realitzar les 
activitats a classe i un altre assenyala que és més fàcil resoldre els dubtes. A 
voltes no era possible finalitzar problemes a classe i necessitaven un temps 
extra en casa per a acabar de resoldre’ls.  
 

 Exposició dels coneixements apresos 
Les qualificacions recollides de les presentacions –atès als criteris de la 
rúbrica-, ens mostren una evolució en els termes utilitzats a l’hora de 
realitzar l’explicació, així a mesura que passen els dies les explicacions és 
desenvolupen amb més naturalitat i claredat.  
Els comentaris del diari projecten alumnes amb més competència 
d’aprendre a aprendre, social, cívica i de comunicació lingüística. 
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En el qüestionari hi ha una alumne que assenyala com al que menys li ha 
agradat el tindre que exposar davant els seus companys. 
 

 Resultats finals.  
L’examen individual tanca el cicle d’aprenentatge i ens dóna una visió 
individualitzada del que han après els alumnes.  
Per a tindre una aproximació de l’evolució en les qualificacions hem 
contrastat les notes en l’examen de la part de química del 1r i 2n trimestre 
amb l’examen realitzat en aquet període. 

 
                                Taula 6.1  Qualificacions del examen i 1r, 2n trimestre i de la classe al revés. 

 * En parèntesis la nota de la recuperació. 
 

 
 

En el primer trimestre hi ha 8 alumnes amb una qualificació superior al 5. 
En el segon trimestre aquest número augmenta a 9 i en l’examen realitzat al 
finalitzar el model Flipped Classroom és manté en 9, així, podem observar que 
alguns dels alumnes han baixat les seues qualificacions i altres les han 
augmentat. 
Atès que no s’ha produït una disminució de la diferència del rendiment acadèmic 
dins de l’aula, podem dir que almenys s’ha mantes. 
D’aquesta manera, podem dir que l’objectiu principal d’aquest projecte 
d’innovació s’ha aconseguit. Els alumnes han participat en l’assignatura d’una 
forma més activa i autònoma, així, han pogut comprovar que pot ser atractiu i 
motivador l’aprenentatge de la Física.  
L’assoliment dels objectius específics proposats anteriorment han estat 
parcialment satisfactoris, ja que: 
- S’ha aconseguit Augmentar l’hàbit de treball individual i cooperatiu amb la 
visualització diària de l’explicació a casa i la necessitat de treballar pel bé del 
grup, al haver-hi una dependència dins del grup dels uns amb els altres. 
- Però en canvi, la disminució de la diferència del rendiment acadèmic dins de 
l’aula, no ha sigut notable, si comparem els resultats de la primera i la segona 
avaluació amb l’examen realitzat.  
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                              Figura 6.1.  Qualificacions de l’examen i 1r, 2n trimestre i de la classe al revés. 

 
Amb aquesta fase de reflexió es tanca el primer cicle d’investigació-acció. Com a 
conseqüència d’aquest anàlisi, s’han detectat nous problemes a resoldre que 
impliquen l’inici d’un altre cicle de l’espiral autoreflexiva. Aquestes noves 
qüestions queden recollides en el següent apartat Propostes de millora.



                                                                                                                      7. Proposta de millora                            

32 

 

7. Proposta de millora 
 
 La investigació-acció “sempre planteja interrogants” (Marqués y Ferrández, 
2011), així el primer cicle no és el final del procés ja que ens hem d’adaptar als 
nous problemes i d’estudiar aquelles qüestions que es podrien millorar i 
plantejar propostes per poder solucionar-ho.  
Així, replantejarem alguns aspectes per a millorar el model educatiu Flipped 
Classroom. 
 
Fins al dia de l’examen escrit no ens hem assegurat de que tots els alumnes 
individualment està assimilant els conceptes, ja que el treball en equip pot 
absorbir les dificultats dels membres del grup i donar la sensació de que s’ha 
entès. Un simple test resum de tot el contingut de l’assignatura en el que 
l’alumne marqui amb una creu els coneixements assolits i els que no ho estan, 
ens donaria una visió de la situació de la classe. Cal fer examen? 
 
L’alumnat percep el que és important d’aprendre a partir del que el professorat 
valora, no tant amb paraules, sinó quan proposa activitats concretes per avaluar 
aprenentatges i quan aplica uns determinats criteris d’avaluació. Els ensenyants 
poden insistir que el raonament, l’establiment de relacions, la deducció, 
l’aplicació del coneixement après són molt importants, però si quan realment es 
valoren els resultats d’un aprenentatge només es comprova si es recorda de 
forma més o menys literal una determinada informació, l’estudiant considerarà 
que aquest saber és el que realment compta (Sanmartí, 2010). 
En aquest període en pràctiques s’ha realitzar un examen final amb el valor del 
50% de la nota, per donar continuïtat a la metodologia del tutor i valorar 
individualment el que s’ha après, però si tenim que fomentar l’autonomia de 
l’alumne on puga participar de manera més activa en el seu procés 
d’aprenentatge i a mes fer-ho atractiu i motivador l’examen final xoca amb 
aquest plantejament. 
És per això que cal donar-li la responsabilitat i confiança per a que puga adonar-
se que l’aprendre és una cosa individual i que només s’aconsegueix quan el que 
estàs aprenent t’agrada , emociona i vols fer-ho. En el mateix centre en el que 
s’ha desenvolupat el TFM un professor de física i química de 4t d’ESO està 
implantant aquest trimestre una forma de qualificar sense exàmens. L’alumne 
respon en un full -com hem comentat abans- marcant el que ha après i el que no, 
així el docent li demana explicar un o dos dels conceptes que ha marcat com 
assolits; la confiança, la responsabilitat i altres competències entren en joc en la 
qualificació. 
 
Amb tot açò, el següent pas seria la implementació d’un nou cicle d’investigació-
acció. La fase de planificació, amb la definició dels problemes a tractar acaba de 
ser desenvolupada, només cal fer el disseny del pla d’acció.  Tot seguit, es duria a 
terme l’acció i l’observació. Els mètodes d’observació serien els mateixos que en 
el primer cicle, modificant allò necessari per obtenir informació referent a 
l’aprenentatge individual sense examen final. Finalment, es reflexionaria sobre 
els resultats de l’acció total. 
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8. Conclusions 
 

En el II congrés europeu de Flipped Classroom (6-8 de Maig del 2016, Saragossa-
Espanya) Bergmann va deixar clar que el vídeo no substitueix al professor, sinó 
que canvia el seu rol en l’aula i passa a ser un guia en l’aprenentatge. A més, va 
destacar la importància del tracte i la interacció del docent amb els alumnes com 
una cosa essencial per arribar al creixement personal i l’interès pel què aprenen. 
Bergmann va mostrar una llista amb 12 errors dels professors que capgiren les 
seues classes, i va deixar clar que el Flipped Classroom requereix: acompanyar, 
facilitar, motivar, guiar i connectar activament amb els aprenents; no que 
estiguem asseguts mirant com treballen. 
 
Errors: 
1  No fer la classe significativa, útil 
2 No involucrar la resta de la comunitat educativa  
3 No ensenyar als estudiant com visualitzar un vídeo educatiu 
4 No crear els teus propis vídeos per a la teua classe (connexió professor-

alumne a través del contingut) 
5 No fer les classes interactives 
6 No tindre en compte als alumnes amb dificultats (personalitza¡) 
7 Abandonar si no trobem resultats immediats 
8 No ser actiu en la classe 
9 Elaborar contingut al que és difícil accedir 
10 Donar classe quant els alumnes no atenen 
11 No manar per a casa vídeo + tasca 
12 No fer vídeos molt llargs (no més de 8 minuts)  
 
D’aquests errors enumerats com a importats per Bergmann, s’ha caigut en 3: 
- No tindre en compte els alumnes amb dificultats, ja que hi ha dos persones 

en l’aula que necessiten un plus per entendre els conceptes en l’assignatura. 
- Fer alguns dels vídeos massa llargs; més de 8 minuts. 
- No involucrar a la resta de la comunitat educativa. 
 
Finalment fent una valoració personal cal dir que encara que els objectius 
específics no s’hagen aconseguit totalment no hi ha que abandonar si no trobem 
resultats immediats (Bergmann), ja que com s’ha vist en el qüestionari el model 
agrada a la majoria dels alumnes i fa que participen de forma més activa en el 
seu aprenentatge. 
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I. Contracte d’aprenentage 

 

Jo, …………………………………………………………………, com a alumne/a em compromet 
davant del professor i els meus companys/es:  
- A realitzar les activitats incloses dintre d’aquest bloc. Açò implica consultar la 
informació proporcionada per el professor, preguntar allò que no quede clar i 
participar activament en les activitats proposades. 
 - A col·laborar amb els meus companys a l’hora de treballar en grup. 
 - A entregar el resultat de les activitats dintre del termini establert.  
- A consultar els criteris d’avaluació abans de realitzar les activitats i negociar 
amb la professor si no estic d’acord amb algun aspecte.   
 
 

 
Nota: Cal aprovar l’examen individual per sumar els exercicis, l’exposició i l’Edpuzzle. 

En cas de no superar-lo la nota final de la unitat serà la del examen. 

 
 
De la mateixa manera jo, ......................................................, com a professor d’aquest 
grup em compromet davant dels alumnes a complir amb les activitats i els 
criteris d’avaluació establerts, a proporcionar el corresponent feedback als 
alumnes després de cada activitat, a explicar i aclarir allò que no quede clar entre 
els alumnes, a afavorir un bon clima d’aprenentatge en les classes així com a 
atendre a la diversitat existent a l’aula.   
 
                        Signatura alumne                                                     Signatura professor
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II. Rúbrica d’avaluació Edpuzzle 
 

CRITERIS 
D’AVALUACIÓ 

Excel·lent (9-10) Bé (7-8) Millorable (5-6) Insuficient (‹5) 

Contingut  Totes les preguntes 
estan ben 
contestades. 

La majoria de les 
preguntes són 
correctes. 

Només la meitat 
de les preguntes 
són correctes. 

Més de la meitat 
de les preguntes 
estan mal 
contestades. 

 
 

III. Rúbrica d’avaluació Exercicis en grup 
 

CRITERIS D’AVALUACIÓ Excel·lent 
(9-10) 

Bé (7-8) Millorable (5-6) Insuficient (‹5) 

Hem fet feina junts i en 

equip? 

Sí, sempre Sí, bastant Normalment si 

però a vegades 

no. 

M'ha costat 

molt. 

Hem xerrat d’altres coses i 

hem fet tonteries? 

No, mai Normalment 

no 

Poques vegades Unes quantes 

vegades 

Hem copiat d’altres grups? No, mai Normalment 

no 

Poques vegades Unes quantes 

vegades 

 
 

IV. Rúbrica d’avaluació Exposició en grup 
 

CRITERIS 
D’AVALUACIÓ 

Excel·lent (9-10) Bé (7-8) Millorable (5-
6) 

Insuficient (‹5) 

Llenguatge i 
entonació 

Els termes utilitzats 
són precisos, 
aclaridors i molt ben 
entonats 

S’ha utilitzat frases 
entenedores i bona 
entonació. 

S’ha utilitzat 
frases 
entenedores. 

La major part 
de la exposició 
s’ha llegit. 

 
 

V. Rúbrica d’avaluació examen individual 

CRITERIS 
D’AVALUACIÓ 

Excel·lent (9-10) Bé (7-8) Millorable (5-6) Insuficient (‹5) 

Contingut  Totes les preguntes 
estan ben 
contestades. 

La majoria de les 
preguntes són 
correctes. 

Només la meitat 
de les preguntes 
són correctes. 

Més de la meitat 
de les preguntes 
estan mal 
contestades. 
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VI. EDpuzzle 
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9.3.  
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VII. Qüestionaris 
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