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EL PROJECTE 

 
En el moment actual en què el pla formatiu de la titulació de grau en 
Química comença a prendre forma a les diferents facultats on s’impartirà, 
hem decidit embarcar-nos en un projecte que pensem pot ser d'interès per 
donar algunes idees als professors que encara no s’han iniciat en 
l’engrescadora tasca de fer un canvi en la seva forma d’ensenyar per tal 
que els seus estudiants tinguin un millor rendiment i aprofitin millor allò 
que se’ls ensenyar. 

 
El projecte pretén elaborar una mena de guia de possibles activitats 
dirigides que puguin formar part de l'avaluació continuada, ja sigui dins de 
l'àmbit de la titulació de Química o bé en assignatures de Química d'altres 
titulacions. De ben segur no és una guia exhaustiva, però pot ser útil com a 
guia i orientació. 

 
Les experiències que es recullen són les de professors que desenvolupen la 
seva tasca a diverses disciplines de la llicenciatura de Química, o en 
assignatures de Química impartides en altres titulacions, que ja fa temps 
van decidir dur a terme experiències sobre activitats dirigides i d'avaluació 
continuada, així com assajar metodologies docents fins ara gens o poc 
aplicades en l’àmbit de les ciències experimentals i que han tingut la 
gentilesa d’oferir-nos llur col·laboració i facilitar-nos informació relativa a la 
seva experiència, els seus resultats i la seva valoració. El nostre agraïment 
més sincer a tots ells. 
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La Guia 

 

Inicialment es va pretendre estructurar la Guia en dos grans blocs: 

 
I. Activitats dirigides i la seva utilització en el procés d'avaluació. 
II. Aplicació de metodologies docents.  

 

Es pot entendre com activitat dirigida aquella on la intervenció del 
professor és fonamentalment la del disseny i l’avaluació, mentre que el 
protagonisme correspon a l’estudiant i a la feina que ha de realitzar. 
L’aplicació de metodologies docents requereix una participació contínua del 
professor i la seva tasca esdevé imprescindible, fins  tot quan l’objectiu 
bàsic és que l’estudiant sigui qui adquireixi protagonisme i rellevància. Cal 
esmentar que, en general, les metodologies recollides en aquesta guia no 
són noves en sentit estricte, ja que en molts casos són conegudes i, fins i 
tot, d’ús relativament freqüent en altres àmbits, però es poden considerar 
noves pel fet que la seva utilització en el camp de la docència de la 
Química és mínima. 

 

Tanmateix, ha estat impossible mantenir una estructuració rígida, ja que, 
en la pràctica, la majoria d’experiències descrites contenen elements 
d’ambdós tipus i per aquesta raó en la versió final es fa una descripció 
global de cadascuna de les propostes i es tracten les activitats i les 
metodologies de forma conjunta.  
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ÍÍNNDDEEXX  

La classe expositiva i l’avaluació global. 

La carpeta d’aprenentatge 

Els mapes conceptuals 

La classe de problemes 

1.- Disseny o mapa de 
resolució d’un problema. 
2.- Laboratori de problemes 
3.- Correcció de problemes 
 a)  correcció d’un 
problema propi 
 b)  correcció del 
problema d’un company 

c) correcció d’un 
problema preparat 
pel professor i que 
contingui errors. 

4.- L’ús de full de càlcul per a 
la resolució de problemes. 
5.- Guia interactiva per a la 
resolució de problemes tipus. 
6.- Espais de discussió reals 

o virtuals per a la 
resolució de problemes de 
classe, dubtes i sessions 
de treball en equip. 

Treball en equip 
Expressió oral:  
 1.- Presentació a classe 
 2.- Minisimposium, workshops, 

etc 
Aprenentatge basat en problemes 
Aprenentatge en col·laboració: 
Tècnica del “puzzle”  
Desenvolupament de materials 

interactius 
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LLAA  CCLLAASSSSEE  EEXXPPOOSSIITTIIVVAA  II  LL’’AAVVAALLUUAACCIIÓÓ  GGLLOOBBAALL  

En aquest àmbit, com en d’altres de caire científic, la metodologia docent 
més emprada és la classe expositiva, que no sempre magistral. El tipus de 
matèria fa necessari l’assoliment per part de l’estudiant d’una càrrega 
important de continguts conceptuals i també d’altres metodològics.  

 

És impossible negar la importància de l’explicació del professor en una 
classe expositiva, ja que el seu objectiu últim és el de facilitar a l’estudiant 
de forma significativa la comprensió dels conceptes i la seva estructuració a 
fi d’assolir un coneixement sintètic dels mateixos. De tota manera, encara 
que una bona classe d’aquest tipus pot ser útil, l’experiència demostra que 
si no hi ha implicació de l’estudiant el resultat final no és prou satisfactori; 
un procés d’ensenyament-aprenentatge és cosa de dos i, òbviament, si 
falla una de les parts el resultat que s’assoleix no és el desitjat.  

 

A més, existeix una percepció no totalment correcta d’allò que 
s’aconsegueix amb les mal anomenades classes magistrals. No és 
infreqüent el cas de professors que, aparentment, pensen que allò que han 
explicat a la classe ha estat assimilat pels estudiants (pels estudiants 
intel·ligents, si més no) simplement pel fet d’haver-hi assistit. L’adquisició 
del coneixement per part de les persones, però, requereix molt més que 
simplement escoltar. Com deia Confuci ”Ho vaig sentir i ho vaig oblidar, ho 
vaig veure i ho vaig entendre, ho vaig fer i ho vaig aprendre”. Aquesta 
frase plena de saviesa reflecteix el gran paper que professor i estudiant 
juguen en el procés.  

 

Un altre problema és que la situació ha canviat, de manera considerable si 
es compara amb la de fa vint o trenta anys i de manera radical en relació 
amb la de fa un segle. Durant molts anys, amb llibres cars i, sovint, difícils 
de trobar i amb publicacions d’altres tipus escasses i difícilment 
accessibles, el professor era la principal font de coneixement. En canvi, en 
l’actualitat, l’existència de biblioteques raonablement ben dotades i la 
possibilitat de consultar innumerables publicacions a través d’internet ha 
diversificat les possibilitats d’accés al coneixement i ha convertit les classes 
magistrals en una més de les diferents eines disponibles i una que els 
estudiants únicament utilitzaran si pensen que els és d’utilitat. 

 

No és, per tant, sorprenent que en molts casos augmenti l’absentisme a les 
aules, fins el punt que s’hagi arribat a plantejar la possibilitat d’exigir (i 
controlar) l’assistència a classe. La solució, però, no és aquesta. Quin sentit 
té anar a escoltar com un professor recita, de manera més o menys literal, 
un llibre que es pot consultar a la biblioteca? La solució rau en fer que les 
classes siguin tan útils que l’assistència sigui percebuda com una 
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necessitat, la qual cosa implica que haurien de proporcionar una formació 
difícil d’aconseguir per altres mitjans. 

 

Cal esmentar que, en general, els estudiants perceben com a una millora el 
fet que la seva implicació augmenti, que se’ls faci corresponsables del seu 
procés d’aprenentatge i de les decisions preses, així com de les seves 
conseqüències. En conseqüència, el professorat hauria de proposar 
activitats que encoratgin o, fins i tot, exigeixin la participació de l’alumnat.  

 

L’anomenat contracte docent pot ser una bona eina per a aquesta funció 
(tot i que no l’única), ja que estableix un marc d’actuació, un grau de 
compromís i uns límits de treball. El contracte docent és un compromís per 
escrit entre el professor de l’assignatura i l’alumne, on ambdues parts 
especifiquen les condicions de desenvolupament del seu treball i de la 
corresponent avaluació.  

Com a exemple,  un contracte docent pot tenir una estructura similar a la 
que es mostra a continuació: 

 

A la ciutat de Barcelona el --,--, ---- 

REUNITS 

d’una banda, l’alumne/a Sr/a. ___________________________________ 

i de l’altra, el Professor _________________________________________ 

MANIFESTEN 

• Que és d’interès comú de totes dues parts la implementació 
d’un nou sistema de docència amb la finalitat de millorar el 
rendiment, l’aprenentatge i l’avaluació dels coneixements, com 
també la renovació dels continguts i de la metodologia. 

• Que l’èxit d’aquest sistema depèn del compromís individual 
voluntàriament assumit de cadascuna de les parts. 

• Que amb aquesta finalitat totes dues parts decideixen 
subscriure aquest contracte d’acord amb els següents 

PACTES 

TÍTOL I 

Estructura del curs 

TÍTOL II 

Obligacions del professor 

TÍTOL III 

Obligacions de l’alumne 
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Tot i que tingui un caire molt més general, també es pot considerar que el 
fet que l’estudiant hagi de decidir com vol ser avaluat contribueix a fer-lo 
corresponsable del seu aprenentatge. La normativa d’avaluació dels 
ensenyaments de la Universitat de Barcelona, aprovada en Consell de 
Govern el 6 de juliol de 2006, estableix que, en general, s’aplicarà un 
sistema d’avaluació continuada, però que els alumnes tenen dret a 
l’avaluació única si així ho desitgen. Haver de prendre aquesta decisió, de 
vegades amb una informació incompleta, obliga a valorar els avantatges i 
inconvenients de cada opció, a considerar la compatibilitat amb altres 
activitats, ja siguin laborals o lúdiques, que l’estudiant tingui previstes i 
indubtablement afavoreix el desenvolupament del sentit de la 
responsabilitat.  

  

Abans de finalitzar aquest apartat,  caldria tenir en consideració alguns 
aspectes d’interès.  

 

Un dels inconvenients amb que es troba qualsevol proposta d’innovació és 
la gran importància que el professorat en general i el de Química i altres 
ciències experimentals en particular atribueix a l’examen escrit. Hi ha 
diverses raons que expliquen aquesta circumstància, però només cal 
esmentar-ne dues. En primer lloc, durant molts anys ha estat el sistema 
més emprat, quan no l’únic. En segon lloc, és indubtable que un examen 
permet avaluar i acreditar el nivell de coneixements dels alumnes i això 
encaixa perfectament amb la idea que l’alumne, per aprovar una 
assignatura, “ha de saber”. El problema, però, és que a partir de la 
implantació dels nous plans d’estudis el que caldria acreditar no són els 
coneixements, allò que l’alumne “sap”, sinó les competències, allò que “sap 
fer” i, en general, els pedagogs estan d’acord en que un examen escrit és 
escassament útil per a aquesta funció. En qualsevol cas, sembla difícil que 
el professorat substitueixi aquesta eina per altres proves o activitats, a curt 
termini si més no; el més probable és que l’examen escrit o prova final 
escrita comparteixi protagonisme amb altres activitats. 

 

Val a dir, però, que un examen final no és ni bo ni dolent en sí mateix: 
serveix per a avaluar alguns aspectes de la formació dels alumnes i, 
emprat amb combinació amb altres eines, pot ser extremament útil. El 
problema rau en que sovint és l’únic sistema d’avaluació i aquest fet, que 
en l’actualitat encara és admissible, esdevindrà difícilment justificable quan 
s’implantin els nous plans d’estudis. 

 

A més de les limitacions d’un examen per a avaluar les competències 
assolides pels estudiants, hi ha una altra qüestió que cal esmentar: els 
estudiants treballen les assignatures en funció dels sistema d’avaluació; 
potser no és positiu, però és així. Per molt que es digui que cal treballar 
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regularment al llarg del curs, si l’avaluació consisteix en un examen final on 
únicament es demanen coneixements teòrics es pot assegurar que un 
elevat percentatge dels alumnes es limitarà a recollir la informació 
necessària i a estudiar-la uns dies abans de la prova; en canvi, si 
l’avaluació consisteix en una sèrie d’activitats adequadament distribuïdes 
s’incentiva que els alumnes treballin l’assignatura amb regularitat. 

La conclusió, per tant, sembla clara: canviar la manera de treballar dels 
alumnes i formar-los en competències a les que fins ara no es dedicava 
atenció serà més senzill si s’introdueixen modificacions en el sistema 
d’avaluació.  

 

Molts professors que fan avaluació continuada mantenen un examen final 
com a una de les activitats, amb una influència més o menys important en 
la qualificació. Com ja s’ha comentat, no hi ha res a objectar, sempre que 
la influència no sigui molt gran. El problema rau que sovint sí que ho és, de 
gran. Probablement hi ha dues raons bàsiques per a això: la tranquil·litat 
que proporciona constatar que l’alumne ha adquirit una sèrie de 
coneixements i la possibilitat de detectar possibles fraus en la realització de 
les activitats que es podien fer a casa.  

El primer punt és molt discutible. Què garanteix una puntuació de 5 sobre 
10 en un examen escrit? Que l’alumne sap la meitat dels temes preguntats 
i que no té idea de l’altra meitat? O, en canvi, que coneix parcialment tots 
els temes preguntats, però cap de bé?  

El segon punt és més vàlid, ja que certament no es pot descartar la 
possibilitat de frau en la realització de les activitats, com no es pot 
descartar que es doni en el cas dels exàmens, per molt que es vigili. 
Tanmateix, hi ha sistemes que permeten detectar-lo amb certa facilitat i un 
dels més efectius consisteix en una entrevista personal amb els alumnes on 
es plantegen preguntes relacionades amb el temes que han treballat pel 
seu compte i que, previsiblement, haurien de dominar si la qualificació 
obtinguda amb les evidències presentades és alta; és cert que amb un 
nombre d’estudiants molt elevat aquest sistema esdevé inviable i que una 
prova escrita realitzada per tots ells pot facilitar la detecció de casos 
sospitosos i reduir considerablement la quantitat d’entrevistes necessàries, 
però per complir aquesta funció no és imprescindible que l’examen tingui 
una gran influència en la qualificació final, només cal que la seva realització 
sigui obligatòria. No cal dir que en possibles casos conflictius, on el resultat 
de l’entrevista pot ser decisiu per a superar l’assignatura, és aconsellable la 
presència d’un altre professor, preferiblement del mateix equip docent. 

 

Amb un sistema d’avaluació continuada ben dissenyat, un examen final pot 
ser innecessari o, en tot cas, secundari. En el cas que, per les raons abans 
esmentades, es decideixi mantenir un examen amb una influència 
significativa, cal assegurar que les preguntes que es plantegin siguin 
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coherents amb les activitats anteriorment realitzades: no seria lògic que al 
llarg del curs es treballessin i avaluessin uns coneixements i unes 
competències i en l’avaluació final se’n demanessin uns altres de totalment 
diferents.   

 

Com a última consideració, cal esmentar que un dels aspectes positius de 
l’avaluació continuada (i, certament, no el menys important) és que permet 
que l’estudiant verifiqui el seu procés d’aprenentatge i que, en funció dels 
resultats obtinguts, pugui prendre les mesures necessàries per a millorar el 
seu rendiment i corregir les seves errades i mancances, de manera que 
acabi per superar l’assignatura sense dificultats. Això només és possible si 
existeix un autèntic retorn, és a dir, que després del lliurament de 
cadascuna de les evidències l’alumne rep no sols una qualificació numèrica, 
sinó informació de quines errades ha comès i, si escau, de quin és el 
resultat correcte; en conseqüència, únicament es poden considerar 
plenament adequades les activitats on existeix aquest retorn. 
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LLAA  CCAARRPPEETTAA  DD’’AAPPRREENNEENNTTAATTGGEE  
 
La carpeta d’aprenentatge és un instrument didàctic on l’estudiant incorpora 
evidències i que alhora li permet reflexionar sobre el seu procés 
d’aprenentatge i fer-se’n responsable. Un factor essencial és la necessitat 
de retroacció, és a dir de correcció i millora. 
 
Es considera evidència el resultat de qualsevol activitat que l’estudiant duu 
a terme per assolir primer un coneixement i posteriorment una competència 
en una determinada disciplina o matèria.  
 
Un bon exemple per a entendre la idea bàsica de la carpeta d’aprenentatge 
seria el book d’un arquitecte, on aquest professional inclou tota la 
documentació i projectes que demostren allò que és capaç de fer; no n’hi ha 
prou amb dir que s’és capaç de fer un hospital, cal incorporar el projecte 
d’un d’ells. En aquest sentit, la carpeta d’aprenentatge ha de mostrar el 
mateix respecte a l’estudiant. Fins a cert punt, un altre exemple de carpeta 
d’aprenentatge podria ser el currículum que un professor presenta per unes 
oposicions, habilitacions, sol·licitud de quinquennis o sexennis, etc., on es 
recull tot allò que ha fet i que, per tant indica el seu nivell de competència 
en el seu camp de treball: fer classes a diferents nivells, fer conferències, 
escriure llibres, fer recerca, publicar articles específics sobre el tema de 
treball en revistes d’impacte, valoracions d’altres autors per encàrrec dels 
editors d’una revista, presentacions de comunicacions en congressos, 
autoinforme docent etc.  
 
Tot i que aquest recurs és força utilitzat en molts àmbits acadèmics, dins de 
l’àrea de les ciències en general, i de la química en particular, està poc 
estès. Tanmateix, en moltes disciplines científiques l’estudiant ha de 
resoldre problemes numèrics com a complement de l’estudi teòric i és 
precisament aquí on pot demostrar el seu coneixement i comprensió dels 
aspectes teòrics; també és usual la resposta a qüestionaris i fins i tot 
l’elaboració de treballs monogràfics sobre una part dels continguts o 
aspectes relacionats i són precisament activitats d’aquest tipus les que, 
entre d’altres, poden ser considerades evidències del seu procés 
d’aprenentatge. Només cal recollir aquestes evidències i afegir-hi un procés 
de reflexió personal i una retroacció per a la millora per tenir una carpeta 
d’aprenentatge. 
 
En el procés d’ensenyament-aprenentatge es desenvolupen tant la funció 
d’ensenyar, per part del docent, com la d’aprendre, per part de l’estudiant i, 
en ambdós, la d’avaluar. 
 
En el moment actual, com ja s’ha dit abans, els papers d’estudiant i de 
professor canvien i l’un cedeix protagonisme en favor de l’altre: l’estudiant 
construeix els seus sabers de forma més autònoma, mentre que el 
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professor es converteix en el orientador del procés. De facto, ambdós 
papers surten enfortits. 
 
La carpeta d’aprenentatge té a més un aspecte integrador dels 
coneixements i és per aquesta raó que es pot plantejar per a una 
assignatura, una matèria o, fins i tot, un semestre segons sigui el seu 
objectiu últim. Sembla que seria de molt interès que l’alumne elaborés una 
carpeta docent de contingut ampli, ja fos de matèria (al llarg de diversos 
semestres) o de semestre (entre les assignatures que es cursen en un 
mateix semestre); en aquest darrer cas, caldria tenir en compte quines 
competències finals es volen desenvolupar a les diferents assignatures. 
 

La carpeta d’aprenentatge és, doncs, un conjunt estructurat de documents 
(anotacions, anàlisis, reflexions, gràfiques, problemes, respostes  a 
qüestionaris, escrits, mapes conceptuals, resums, treballs de síntesi, 
reflexions, imatges, articles, etc.) elaborats per l’estudiant, amb el suport 
orientador del professorat, que es pot ordenar de forma cronològica o 
temàtica i que posa de manifest l’evolució, el progrés i el grau d’assoliment 
dels objectius plantejats. La seva finalitat és formativa i avaluadora. Per a 
elaborar la carpeta físicament i recollir les evidències es pot utilitzar 
qualsevol tipus de suport (paper, electrònic). 
 
EEXXEEMMPPLLEE  DD’’AAPPLLIICCAACCIIÓÓ  DDEE  LL’’ÚÚSS  DDEE  LLAA  CCAARRPPEETTAA  DD’’AAPPRREENNEENNTTAATTGGEE  
El curs 2004-05 es va introduir la carpeta d’aprenentatge a l’assignatura 
Química Analítica + Complements de la titulació d’Enginyeria Química de la 
Facultat de Química de la Universitat de Barcelona, amb l’objectiu que 
l’estudiant fes un recull d’evidències del seu aprenentatge i alhora aquest es 
tornés més reflexiu i s’ha utilitzat amb èxit fins l’actualitat.  L’assignatura té 
uns continguts molt similars als de la Química Analítica de la Llicenciatura 
de Química del pla 2000 i és semblant a assignatures equivalents 
impartides a titulacions com la de Farmàcia, tot i que en aquests casos el 
tractament d’alguns continguts és menys profund.  
 
La carpeta d’aprenentatge es subdivideix en blocs temàtics i per a cada bloc 
inclou un apartat anomenat Objectius inicials on l’estudiant ha de descriure 
breument, en forma de llistat, els objectius que s’han d’assolir amb aquest 
bloc;  cal que identifiqui allò que hauria d’aprendre, per tal que pugui 
focalitzar els seus esforços en la direcció adequada. També inclou un 
apartat d’Objectius assolits on, després de valorar les actuacions de classe i 
les evidències d’aprenentatge, l’estudiant té l’oportunitat de confirmar o 
modificar els objectius inicials i d’indicar i, molt especialment, reflexionar 
sobre quins creu que realment ha assolit.  
 
Les evidències aportades poden ser molt variades, però la carpeta ha de 
contenir un índex on s’especifiquin clarament quantes n’hi ha i de quins 
tipus. En aquesta assignatura la carpeta forma part de l’avaluació de 
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l’estudiant i cal aportar necessàriament evidències relatives a les activitats 
que es descriuen a continuació i que han estat seleccionades pel professor;  
tanmateix, els alumnes poden afegir tot allò que creguin convenient. 
 
 
 
 

 
 
Aquesta assignatura es pot dividir en 5 blocs temàtics. El primer consisteix 
en una introducció, on es descriuen els continguts i objectius generals de 
l’assignatura, així com la sistemàtica adequada per a realitzar una anàlisi 
química i on pràcticament no hi ha problemes numèrics. Els altres quatre 
serveixen per a proporcionar els continguts teòrics necessaris per a 
entendre i aplicar correctament els mètodes clàssics d’anàlisi i, fins i tot, per 
a desenvolupar-ne de nous, si escau; tots ells s’inicien amb un estudi d’un 
dels quatre tipus fonamentals d’equilibri iònic (àcid-base, complexació, 
oxidació-reducció i precipitació), seguidament es tracta el càlcul de corbes 
teòriques de valoració i finalment s’aprèn a decidir si el procediment és 
aplicable, a avaluar-ne l’error mínim i a seleccionar el sistema indicador més 
adient. En aquests blocs hi ha problemes numèrics de tres tipus diferents: 
equilibri, càlcul de corbes de valoració i aplicació. 
 
EEVVIIDDÈÈNNCCIIEESS  

CCOOLL··LLEECCCCIIÓÓ  DDEE  PPRROOBBLLEEMMEESS  
La col·lecció ha estat elaborada per professors del departament i actualment 
conté més de 100 problemes, ja que cada any s’hi afegeixen nous exercicis, 
entre ells els corresponents als exàmens. En la major part dels casos hi ha 
també els resultats, per tal que els estudiants puguin comprovar si la seva 
solució és correcta. En aquesta activitat, El professor tria un total de 20 
exercicis (5 de cadascun dels blocs temàtics d’àcid-base, complexació, 
oxidació-reducció i precipitació) perquè l’estudiant els incorpori a la seva 
carpeta d’aprenentatge un cop fets i corregits.  
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CCOOLL··LLEECCCCIIÓÓ  DDEE  QQÜÜEESSTTIIOONNSS  
S’ha elaborat una col·lecció de 50 qüestions en total, 10 per a cadascun dels 
cinc blocs temàtics, amb l’objectiu de reforçar i clarificar els aspectes més 
significatius. L’estudiant ha d’incorporar les seves respostes al quadern 
d’aprenentatge 
 

CCOOLL··LLEECCCCIIÓÓ  DDEE  PPRROOBBLLEEMMEESS  PPEERR  AA  RREESSOOLLDDRREE  AAMMBB  FFUULLLL  DDEE  CCÀÀLLCCUULL  
També s’ha elaborat una col·lecció de problemes específics per a resoldre 
amb full de càlcul, un procediment que minimitza el temps de realització 
dels càlculs repetitius necessaris per al càlcul d’una corba de valoració i que, 
a més, presenta dos avantatges importants.  D’una banda, permet una  
visualització ràpida de l’efecte que la modificació d’algun dels paràmetres 
exerceix sobre la corba final; d’altra, facilita l’estimació de l’interval de 
condicions de treball on són vàlides les simplificacions que sovint s’utilitzen 
per poder emprar equacions senzilles 
 
FFÒÒRRUUMM  
El fòrum de l’assignatura és un vehicle de comunicació que permet plantejar 
temes de debat o copsar l’opinió dels estudiants sobre qüestions d’interès 
que poden ajudar a la reflexió de temes relacionats amb els objectius de 
l’assignatura. El professor és qui habitualment inicia un tema, que els 
estudiants hauran de debatre.  Les aportacions personals al fòrum també 
poden formar part de la carpeta d’aprenentatge. 
 
S’ha estat flexible en quant al moment del lliurament de les aportacions: tot 
i que des de l’inici del curs s’han establert un terminis, s’ha permès  als 
estudiants que treballin al seu ritme, segons els seus interessos i 
disponibilitat.  
 
El material s’ha demanat fins ara en format paper, escrit a mà, amb lletra 
clara. Les aportacions lliurades al professor es retornen a l’estudiant un cop 
corregides i avaluades. 
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MMAAPPEESS  CCOONNCCEEPPTTUUAALLSS  
Els mapes conceptuals són una tècnica de representació gràfica del 
coneixement en forma d’una xarxa de conceptes enllaçats mitjançant 
fletxes etiquetades. 
 
La seva utilització constitueix una eina d’aprenentatge que permet a 
l’estudiant la construcció de nous coneixements a partir dels coneixements 
previs, a més de seleccionar, organitzar, interrelacionar i fixar el contingut 
estudiat. 
 

L’elaboració de mapes conceptuals promou la reflexió, l’anàlisi i la 
creativitat. Per a una correcta realització cal identificar els conceptes 
principals i relacionar-los correctament, la qual cosa facilita l’assimilació dels 
continguts més rellevants. El procés d’execució és un procés actiu. 

L’elaboració d’un mapa conceptual implica la següent seqüència d’etapes: 

1. Seleccionar els conceptes fonamentals 

2. Agrupar els conceptes propers 

3. Ordenar des dels aspectes més generals als més concrets 

4. Representar els conceptes 

5. Connectar. Aquesta és l’etapa més important 

6. Comprovar que les relacions establertes són correctes 

7. Reflexionar. Permet descobrir noves relacions 

Etapa 1:Seleccionar 

Seleccionat un tema concret, es trien els conceptes importants i es fa 
una llista; també pot ser útil escriure cadascun dels conceptes en un 
tros de paper per a poder anar-los combinant posteriorment.  

Etapa 2: Agrupar  

S’agrupen els conceptes que tinguin una relació propera. De fet, el 
pas 3, ordenar, es pot fer abans o després d’agrupar: alguns autors 
recomanen ordenar abans d’agrupar, ja que així poden apareixen 
conceptes més genèrics.  

 
Etapa 3: Ordenar 
 

Els conceptes s’ordenen des dels aspectes de caire més general fins 
els més concrets. 

 

Etapa 4: Representar  
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S’ubiquen els conceptes de forma que es visualitzi el seu nivell 
jeràrquic (general o específic).  

Etapa 5: Connectar  

Un cop seleccionats els conceptes més importats i ordenats des dels 
més generals fins als més concrets, es procedeix a connectar-los i 
relacionar-los mitjançant fletxes i una frase correcta.  

Aquesta etapa és la més important ja que l’enllaç defineix la relació 
entre conceptes. 

Etapa 6: Comprovar  

És imprescindible comprovar si el mapa és correcte i, cas que no ho 
sigui, es modifica, afegint o eliminat allò que calgui o canviant de 
posició els conceptes. 

Etapa 7: Reflexionar  

Quan el mapa es dóna per finalitzat, es repassa per comprovar si 
existeixen d’altres possibilitats que puguin aportar més mollorar-lo. 

Entre d’altres utilitats, els mapes conceptuals serveixen per a generar idees, 
contribuir a l’aprenentatge, avaluar el nivell de comprensió o diagnosticar la 
incomprensió, explorar el coneixement previ i les errades de concepte. A 
més, la seva correcta realització requereix que l'alumne sigui capaç de 
distingir entre allò que és important i allò que és secundari, establir 
jerarquies i establir relacions entre els diversos conceptes. En canvi, la  
realització pràctica és breu, ja que amb les idees clares es dibuixa en pocs 
minuts. La revisió també és fàcil i amb poc temps es pot determinar si un 
mapa és correcte i, per tant, si un alumne ha entès les idees importants. Es 
tracta, doncs, d’una eina molt útil per a l’avaluació continuada i 
especialment adequada en el cas de grups nombrosos. 

 

EEXXEEMMPPLLEE    DDEE  LL’’ÚÚSS  DDEE  MMAAPPEESS  CCOONNCCEEPPTTUUAALLSS  
Els mapes conceptuals s’han aplicat amb èxit per professors de diferents 
universitats a diverses assignatures de la titulació de Química, tant en una 
estructura presencial com no presencial. 
 
L'elaboració d'un mapa conceptual requereix de l'estudiant un procés de 
reflexió, de recapitulació i de síntesi, però relativament poc esforç en el 
moment de plasmar el resultat. Un mapa conceptual no ha de ser extens, 
ja que com a màxim hauria d'ocupar una pàgina tipus DIN A4 per una 
cara. Altres avantatges són que són fàcils de revisar, per la qual cosa 
poden tornar-se al seu autor en un termini relativament breu sense que 
això suposi un gran esforç per part del professor i que, en ser un procés 
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personal, és senzill detectar si són originals, la qual cosa permet 
incorporar-los a un procés d'avaluació continuada. 
 
La participació dels estudiants en aquesta activitat ha estat 
pràcticament total i el seu grau de satisfacció molt elevat. Molt 
probablement les dificultats que han detectat en l’elaboració de cada mapa 
conceptual han col·laborat al procés de reflexió i construcció del 
coneixement de la matèria en estudi. L’activitat pot formar part del procés 
d’avaluació dels estudiants. 
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33..  RREEAALLIITTZZAACCIIÓÓ  DDEE  PPRROOBBLLEEMMEESS    
La realització de problemes és una de les activitats més freqüent en l’àmbit 
científic.  El professorat acostuma a explicar la resolució de problemes tipus 
de l’assignatura i posteriorment els estudiants han de fer alguns exercicis 
addicionals, ja siguin pertanyents a una col·lecció preparada pel professorat 
o trets de llibres o d’exàmens anteriors. La resolució d’una bona col·lecció 
de problemes, escollits de manera que tinguin una relació directa amb els 
conceptes més importants de l’assignatura, facilita extraordinàriament la 
comprensió d’aquests. 
  

  

PPOOSSSSIIBBLLEESS  IINNCCOORRPPOORRAACCIIOONNSS  DDEE  MMIILLLLOORRAA  
Una de les dificultats més freqüents que es troba l’estudiant a l’hora de 
resoldre problemes és que, tot i haver assistit a classes on el professor resol 
problemes tipus, quan ell s’enfronta sol a la resolució no sap gairebé ni 
començar a fer el plantejament. Molts cops la resolució purament 
matemàtica focalitza l’atenció de l’estudiant a classe i, per tant perd, la 
formació que deriva dels raonaments que s’han de fer per a plantejar el 
problema. És per aquesta raó que s’han proposat dues vies paral·leles per 
tal de millorar el procés de comprensió dels estudiants: 
 
1.- Disseny o mapa de resolució d’un problema. 
Amb aquest procediment es tracta de fer que l’estudiant aprengui a  
identificar el problema real que es planteja, a avaluar les dades i a establir 
el procés que cal seguir fins a l’obtenció del resultat. El mapa de resolució 
és un diagrama de flux on es detallen els objectius i s’elabora una 
estratègia de resolució (no hauria de ser extens, màxim un full per una 
cara). Evidentment el procés no acaba aquí, ja que per tal de verificar la 
validesa de l’esquema cal resoldre el problema i comprovar que el resultat 
és correcte. 
  

1. OBJECTIUS 
2. RESOLUCIÓ  

• Dades necessàries per la resolució 
• Informacions teòriques prèvies 
• Esquema del procediment de resolució 

3. AVALUACIÓ DELS RESULTATS 
 
2.- Laboratori de problemes 
Sovint les classes de problemes no són més que una lliçó magistral, on 
l’única diferència respecte a les de teoria rau en que es resolen exercicis en 
lloc de desenvolupar conceptes teòrics; el fet que, com es comentarà més 
endavant, en alguns casos les puguin fer els mateixos alumnes, no canvia 
gaire aquesta percepció, tot i que pot tenir alguns avantatges. Amb el 
laboratori de problemes es pretén modificar aquesta dinàmica, a fi 
d’aconseguir una participació més activa dels estudiants i, molt 
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especialment, que s’enfrontin a la resolució de problemes tipus. Per a 
aquesta activitat, els alumnes s’agrupen aleatòriament en equips de 3-4 
membres, sense més criteri que el del lloc on seuen en començar la classe.  

Seria desitjable la utilització d’un 
aula amb taules mòbils o cadires 
de braç que puguin agrupar-se de 
forma adient per a facilitar tant la 
interacció entre els membres d’un 
equip com el contacte amb el 
professor, però si això no és 
possible es pot emprar un aula 
normal; l’única condició és que els 
equips es col·loquin prop dels 
passadissos, sempre que l’espai 
disponible ho permeti.   
 

Per iniciar l'activitat, el professor projecta una transparència amb l'enunciat 
del problema a resoldre i alhora el llegeix amb deteniment en veu alta i 
planteja preguntes encaminades a facilitar o, si més no, orientar la 
resolució, però sense pretendre una resposta immediata. A continuació es 
repeteix la primera qüestió, però en aquest cas adreçada directament a un 
dels grups, preferiblement a un que indiqui conèixer la resposta, si és el 
cas o, de no ser així, a un d’elegit a l'atzar; si no és possible obtenir un 
resultat satisfactori, es permet que els grups discuteixin alguns minuts 
abans de donar la solució i durant aquest període el professor tracta de 
dinamitzar i orientar el debat dins de cada grup; quan resulta evident que 
la majoria ha resolt la qüestió, es presenten i, si és necessari, es 
discuteixen les possibles solucions. Aquest procés es repeteix fins que, amb 
l'orientació i guia del professor, els diferents grups aconsegueixen resoldre 
el problema.   

Per alleugerir el procés, es procura que els estudiants es concentrin en els 
aspectes de raonament i que obviïn les parts purament mecàniques i 
rutinàries, encara que es garanteix que al final disposaran del problema 
completament resolt, ja sigui perquè aquest es resolgui ràpidament en 
classe o perquè aquesta informació se'ls proporcioni posteriorment. 
 
Amb aquestes condicions, el temps dedicat a la resolució d'un exercici és 
lleugerament superior al d'una classe de problemes convencional, però la 
diferència no és molt significativa i la possible reducció en el nombre 
d’exercicis resolt queda compensada amb escreix si s’assoleix l’objectiu 
fonamental de fer que l’estudiant s’enfronti a la resolució d’un problema o 
qüestió completament nou per ell s’adoni que, amb la informació 
necessària, és capaç de resoldre’l satisfactòriament.  
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3.- CORRECCIÓ DE PROBLEMES 
Una eina que pot ser útil és que els estudiants corregeixin un problema fet. 
Aquesta activitat permet treballar algunes competències importants, a més 
de la purament específica de resoldre el problema de forma conceptual. Per 
a una correcta realització, l’alumne no sols ha de mostrar coneixement de la 
matèria, sinó també comprensió lectora, capacitat crítica i sentit de la 
responsabilitat.  Hi ha diverses possibilitats: 
 a) correcció d’un problema propi 
 b) correcció del problema d’un company 

c) correcció d’un problema preparat pel professor i que contingui 
errors. 

Per tal de corregir un problema, l’estudiant ha de ser capaç fer-lo 
correctament i de detectar les 
errades. Cadascuna de les 
modalitat assenyalades abans 
es pot realitzar de diverses 
formes i presenta els 
avantatges i els  inconvenients 
que s’indiquen a continuació.  
 
En primer cas (cas a), la 
correcció d’un problema propi, 
és probablement el menys 
interessant metodològicament, 
ja que és difícil corregir-se a un 
mateix quan  s’està realment 
convençut que l’exercici està 
ben fet. Caldrà, per tant, que 
algú (en principi, el professor) 
proporcioni a l’alumne una 
còpia del problema ben resolt 
perquè pugui detectar i valorar 
les seves errades. Aquesta part 
és potser la més interessant, ja 
que l’estudiant hauria de ser 

clarament objectiu en aquesta valoració. Per al professor, a més de la feina 
habitual de fer el problema, implica corregir els exercicis dels estudiants i 
comparar les seves puntuacions amb les que ell s’atorguen. De facto és una 
avaluació normal a la que s’hi afegeix un component de responsabilitat 
 
En el segon cas (cas b) els problemes realitzats per uns estudiants son 
repartits a altres companys, en principi de forma aleatòria, per a la seva 
correcció i avaluació. El professor recull aquests exercicis i comprova que 
tan les correccions com les avaluacions realitzades pels alumnes siguin 
correctes.  
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Una variant pot ser que  el professor esculli un problema, els estudiants el 
resolguin a casa,  i uns dies després se’ls intercanviïn a classe de forma 
aleatòria, el professor el resolgui a la pissarra i els estudiants avaluin el 
problema que els hi ha arribat. Quan els alumnes hagin de corregir la feina 
d’un company és millor que aquesta sigui anònima (l’estudiant s’identifica 
amb un codi que només coneix el professor).  
 
Tan el cas a com el b o les seves possible variacions impliquen un gran 
esforç per al professor, ja que primer ha de detectar les errades en el 
problema original i després repassar la correcció feta per l’estudiant. En el 
cas de correcció només pel professor l’esforç és molt inferior i, de fet, les 
úniques competències que es deixen de treballar són la responsabilitat o, en 
paraules més informals, el grau d’honradesa de l’estudiant corrector.  
 
En el tercer cas (cas c) és el professor qui prepara un conjunt d’exercicis 

lleugerament diferents, que es caracteritzen per 
tenir algunes errades en la resolució; en un 
problema moderadament complex és possible 
d’introduir un nombre considerable d’errades 
que, ben combinades, poden originar una gran 
quantitat de casos únics, amb la qual cosa 
cadascun dels estudiants pot rebre un exercici 
diferent als dels companys. Aquest cas facilita 
considerablement la correcció al professor, ja 
que com a autor dels exercicis sap quines són les 
errades que els alumnes han de detectar i 
permet valorar la capacitat crítica dels 
estudiants. 
 

 
4.- L’ÚS DE FULL DE CÀLCUL PER A LA RESOLUCIÓ DE PROBLEMES 
L’àmplia difusió dels ordinadors i la simplicitat d’ús de fulls de càlcul com 
ara el Microsoft Excel o similars ha permès d’incorporar aquesta eina a la 
realització de càlculs repetitius o aquells que precisin d’una representació 
gràfica. 
 
Aquests programes permeten una reducció considerable del temps 
necessari per a la resolució numèrica d’alguns exercicis i, en conseqüència, 
fan possible dedicar més esforços al raonament, a la deducció de les 
expressions a utilitzar i a comprovar els efectes que deriven de la 
modificació d’alguns dels paràmetres (concentracions, constants d’equilibri) 
que influeixen en l’equilibri.  
Per aquestes raons es va elaborar a la Facultat de Química de la Universitat 
de Barcelona una petita col·lecció de problemes per a resoldre amb full de 
càlcul; es tracta de típics exercicis d’equilibri iònic i de corbes de valoració 
que, de fet, podrien ser resolts de la forma habitual, però l’ús del full de 
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càlcul permet una reducció considerable del temps necessari. Altres 
col·legues de la Universitat de Càdis i del País Basc han dut a terme 
experiències similars per a l’estudi de diagrames de distribució, logarítmics, 
d’intensitat–potencial i corbes d’extracció líquid-líquid. 
 
5.- Una altra possibilitat consisteix en preparar un material interactiu amb 
problemes tipus que plantegen un seguit d’etapes seqüencials amb 
retroactivitat (és a dir, si l’alumne s’equivoca, s’assabenta no sols d’aquest 
fet, sinó de quin error ha comès i té, a més, la possibilitat de seleccionar 
una altra opció) que dirigeixen l’estudiant vers la resolució de l’exercici. La 
utilització de plataformes virtuals, amb l’opció d’obtenció de qualificacions 
en funció del del nombre d’intents, fa que aquest procediment sigui de gran 
utilitat tant per a l’autoavaluació de l’estudiant com per a l’avaluació pel 
professor.   

 
6.- Per últim, hi ha la possibilitat d’introduir espais de discussió en les 
resolucions dels problemes de classe, dubtes o incorporar sessions de 
treball en equip on es puguin plantejar els objectius i dissenyar estratègies 
conjuntes de resolució. Aquests espais de discussió poden ser reals o 
virtuals.  
 
Aquests espais virtuals de discussió es poden constituir amb l’ajut de la 
plataforma Moodle o similar,  mitjançant un fòrum de dubtes i amb la 
possibilitat d’utilització d’un alumne fictici per si algun estudiant no vol 
aparèixer al fòrum amb la seva identitat. La preservació de l’anonimat pot 
afavorir que sorgeixin dubtes que molts estudiants tindrien vergonya 
d’expressar per escrit i públicament. Aquest plantejament de dubtes des de 
l’anonimat pot permetre al professor obtenir informació fiable en relació 
amb el nivell de coneixements i els dubtes tenen els seus estudiants poden 
tenir en un moment determinat. En aquest sentit, no és infreqüent entre els 
professors comentar que alguns exàmens sonen resultats sorprenents: 
casos de preguntes suposadament senzilles que la majoria d’estudiants eren 
incapaços de resoldre correctament, mentre que d’altres, aparentment més 
complicades, les resolien sense dificultats; evidentment això significa que la 
percepció del professorat en relació amb la dificultat o facilitat d’un tema no 
sempre coincideix amb la de l’alumnat i qualsevol eina que ajudi a millorar 
la comunicació i, en conseqüència, la informació pot ser extremament útil. 
 
En alguns casos pot ser útil que siguin els mateixos alumnes els que 
resolguin els dubtes plantejats pels companys, ja que això permet al 
professor arribar a una perspectiva més propera a la dels estudiants i alhora 
copsar llurs competències en comunicació escrita, raonament, capacitat 
crítica i autocrítica, així com llur coneixement de la matèria.  Aquesta 
activitat ja ha estat posada en marxa per professors de la Universitat de 
Màlaga.  
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Una altra possibilitat a plantejar és que un estudiant, o un grup d’ells, 
disseny una possible pregunta d’examen (resposta inclosa) i després 
conjunt de la classe analitzi tant la seva validesa com les dificultats de la 
resolució. Cal dir que la pregunta hauria complir uns requisits, com ara tenir 
un cert nombre de apartats (alguns d’ells numèrics i que, preferiblement, 
permetessin extreure algunes conseqüències de tipus conceptual) i tant el 
plantejament com les hipòtesis per a la resolució siguin correctes (per 
exemple, no seria acceptable una pregunta la solució de la qual es basés en 
la hipòtesis de no precipitació d’un compost que, en les condicions 
seleccionades, seria insoluble). Aquesta activitat ja ha estat posada en 
marxa  a la Facultat de Química de la Universitat de Barcelona 
 
TTRREEBBAALLLL  EENN  EEQQUUIIPP  FFOORRAA  DDEE  LL’’AAUULLAA  II  EEXXPPOOSSIICCIIÓÓ  OORRAALL 
El treball en equip és una de les competències més demanades pel sector 
empresarial i és també de gran interès en d’altres àmbits, com ara la 
recerca. No és sorprenent, ja que és gairebé impossible exercir de químic 
des de la individualitat i, a més, l’activitat professional requereix sovint el 
treball en col·laboració amb professionals no químics, com ara advocats, 
legisladors, economistes, metges, polítics, etc. Això implica que tots han de 
capaços de definir el problema des de la seva perspectiva i després treballar  
conjuntament amb els altres per a trobar la solució mes satisfactòria en 
cada cas. 
 
Habitualment resulta difícil avaluar aquesta competència a la universitat, ja 
que quan els alumnes fan un treball en equip el professor rep un informe 
únic i, encara que tracti d’esbrinar quin ha estat el grau d’implicació de 
cadascun dels participants, aquests tenen molt reticents a fer valoracions de 
la feina dels companys. 
 
En el moment de dissenyar una activitat d’aquest tipus, cal considerar que 
es presenta un conflicte entre dues estratègies diferents i que cal 
seleccionar l’una o l’altra en funció de quins siguin els objectius a assolir. 
Des del punt de vista de la màxima eficiència, el millor és que cadascun dels 
membres del grup es dediqui a fer únicament i exclusivament la tasca per a 
la qual estigui millor dotat: si algú no és capaç de fer una bona cerca 
bibliogràfica, d’extreure’n conclusions ni de redactar un document coherent i 
fàcilment intel·ligible però, en canvi, domina perfectament les eines 
informàtiques, l’ideal és que s’encarregui únicament de preparar les 
transparències de  presentació i deixi que els altres s’ocupin de la resta de 
coses a fer. En canvi, des del punt de vista de la formació integral dels 
estudiants, sembla millor que, com a mínim en les etapes inicials del seu 
aprenentatge, es potenciï que tots ho facin tot; potser es perdrà eficiència i 
probablement el resultat final serà inferior al que s’hauria pogut aconseguir 
amb un equip format per “especialistes”, però aquests inconvenients 
queden compensats pel fet que tots els membres han de treballar en 
qüestions que potser encara no dominen i tots poden aprendre dels 
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companys que en saben més (en el supòsit que, en cas de dubte, siguin 
capaços de detectar qui en sap més i de seguir el seu criteri, en lloc de fer 
cas de qui més cridi o sigui més tossut).  
 
Els professors som conscients de la dificultat que té exercitar aquesta 
competència, ja que les individualitats han d’adaptar-se a la resta i cal 
negociar i renegociar per aconseguir una solució bona per a tothom. També 
som coneixedors que no totes les persones serveixen per a tot i que, per 
tant,  cal promoure que l’estudiant aprengui a fer diferents papers dins de 
l’equip i sobretot transmetre l’idea bàsica de que, en un treball en equip: “el 
tot és quelcom més que la suma de les parts”. Tanmateix, per tal que les 
persones s’impliquin realment en l’activitat és necessari crear una situació o 
objecte de treball motivador i en el que tots es sentin partícips. 
 
Quan es demana un treball en grup hi ha el perill potencial que els 
estudiants es reparteixin la feina i després simplement cadascú sàpiga 
només el tros que li ha correspost. Seria una errada considerar a aquesta 
activitat com a treball en equip, ja que la part realment interessant i, de fet, 
el motiu de la realització d’activitats adreçades a potenciar aquesta 
competència rau en desenvolupar la generació d’idees, l’argumentació, la 
capacitat de síntesi, el respecte i la coordinació entre les persones. 
 
El treball en grup s’ha aplicat a diferents objectius i ha estat realitzat 
desenvolupat tant fora de l’aula com a dins de l’aula; aquesta opció permet 
al professor comprovar el comportament de cada grup i avaluar les actituds 
individuals. 
 
TTRREEBBAALLLL  DD’’EEXXPPRREESSSSIIÓÓ  OORRAALL  AA  CCLLAASSSSEE    
L’expressió oral és una de les competències que més haurà d’exercir un 
químic al llarg de la seva vida professional: la comunicació oral és l’eina 
vehicular de l’activitat, tant en el sector empresarial com en el de la recerca 
o la docència. És cert que aquesta és una característica personal i que 
mentre que alguns semblen haver nascut amb el do de la paraula i són uns 
comunicadors nats,  altres han de practicar durament per a assolir un cert 
nivell en aquesta competència. En qualsevol cas, és difícil parlar en públic si 
es desconeix allò que cal dir, o com dir-ho, és a dir, si no es coneix el tema 
a tractar i no es domina el lèxic imprescindible. És per això que el químic 
hauria de ser un bon comunicador de química, però aquest perfil només 
l’assolirà si, a més de millorar la seva competència en la disciplina que li és 
pròpia, adquireix la resta d’eines necessàries. Com més oportunitats tinguin 
els estudiants de fer exposicions orals formals, més pràctica tindran i més 
fàcilment s’adaptaran a les exigències de la vida professional, que sovint 
requereix fer presentacions de productes, de processos, de resultats en 
congressos, a col·legues, a estudiants, etc. 
Per treballar aquesta competència no és imprescindible la presentació de 
temes escollits explícitament amb aquesta finalitat: l’activitat pot consistir 
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en que un alumne expliqui als seus companys un dels problemes que tots 
han de resoldre o un fragment d’alguna de les lliçons del temari. En 
qualsevol cas, la realització d’un exercici d’aquest tipus hauria de exercir 
influència en la qualificació final. 
 
 
TTRREEBBAALLLL  EENN  EEQQUUIIPP  FFOORRAA  DDEE  LL’’AAUULLAA  II  EEXXPPOOSSIICCIIÓÓ  OORRAALL  AA  LL’’AAUULLAA 
L’activitat combina el treball en equip fora de l’aula i l’exposició oral dels 
resultats. Es pot realitzar al final del semestre, tot i que també podria fer-se 
al final de qualsevol conjunt de matèria ja tancat.  
 
Es formen grups de unes 3-4 persones i se’ls reparteix un problema 
d’examen d’alguna convocatòria anterior o un problema que no pertanyi a la  
no de la col·lecció habitual. Tant la formació del grup com l’assignació del 
problema a resoldre es fan per sorteig.  
 
A més de resoldre el problema assignat, cada grup ha d’elaborar un mapa 
de la resolució.  Finalitzada aquesta tasca, ha de presentar els resultats al 
professor que, a més d’introduir les correccions necessàries, pot fer les 
preguntes que consideri oportunes per determinar el nivell de coneixements 
de cadascun dels membres i la seva capacitat d’argumentació.  
 
Estudiant i professor conservaran una fotocòpia del mapa de resolució del 
problema per tal d’incorporar-se al quadern d’aprenentatge si es treballa 
amb aquesta eina o bé com referència del treball de l’estudiant per la seva 
avaluació posterior. 
 
L’última activitat és una exposició oral, on els diferents grups expliquen als 
companys el problema que els ha tocat resoldre. L’exposició pot ser 
col·lectiva (és a dir, amb intervencions de més d’un dels membres) o 
individual. En qualsevol cas, en la preparació de l’exposició han de 
participar-hi tots; a més han de determinar allò que és important i 
estructurar-lo de manera que en el temps disponible puguin proporcionar  
als companys tota la informació rellevant en forma intel·ligible. L’activitat 
pot formar part del procés d’avaluació dels estudiants.  
 
TTRREEBBAALLLL  EENN  EEQQUUIIPP  II  EEXXPPOOSSIICCIIÓÓ  OORRAALL  AA  UUNNAA  AASSSSIIGGNNAATTUURRAA  EEXXPPEERRIIMMEENNTTAALL    
Les assignatures experimentals, que es van incorporar als plans d’estudi de 
la titulació de Química a partir dels anys 90, van ser fonamentals per a 
dignificar i donar un pes específic important a l’activitat de laboratori, que 
fins aleshores formava part d’una assignatura teòrica i on sovint era 
menystinguda, ja que la seva influència en la qualificació final era nul·la o, 
en el millor dels casos, molt escassa.  
Les assignatures experimentals, cursades íntegrament al laboratori amb un 
treball perfectament definit i avaluat, han permès que als estudiants se’ls 
valori únicament per aquesta activitat i no pels coneixements teòrics 
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adquirits prèviament. Aquestes assignatures ofereixen, a més, unes 
condicions molt favorables tant per a l’avaluació continuada pura com per a  
la realització d’activitats participatives, ja que el nombre d’estudiants per 
professor acostuma a ser més petit que en una classe de teoria. 
L’activitat que es comenta a continuació ha estat realitzada en la 
“Introducció a l’experimentació en Química Analítica”, una assignatura 
troncal situada al quart semestre curricular de la titulació de Química de la 
Universitat de Barcelona i que té 7,5 crèdits, la qual cosa equival a 60 hores 
presencials repartides en sessions de 4 hores al llarg de 15 dies 
consecutius. El nombre màxim d’estudiants per grup és de 32 i el nombre 
de professors implicats és de tres, un amb plena responsabilitat docent i 
que n’és el responsable i dos professors ajudants o col·laboradors. Es creu 
que el disseny de l’activitat és aplicable fàcilment a d’altres assignatures 
experimentals d’aquestes característiques. 
 
L’activitat combina el treball en equip i l’exposició oral. En aquest cas es 
seleccionen dos anàlits, coure i ferro, que es poden determinar per diversos 
procediments al laboratori, es formen grups i s’assigna un dels anàlits a 
cadascun dels grups, de manera que la meitat tingui el  coure i l’altra meitat 
el ferro. Els alumnes han de investigar quins tipus de mostra contenen 
l’anàlit assignat, fer un resum dels diferents procediments que es poden 
utilitzar en la seva determinació i seleccionar el que, per la raó que sigui, 
els sembli més adient; també han de preparar una exposició oral d’uns 10 
minuts per als companys que han treballat amb el mateix anàlit, la qual 
cosa implica un públic expert i capaç de valorar les aportacions realitzades. 
A continuació es comenten les tasques del professor i dels estudiants, en el 
benentès que aquests tenen diverses modalitats de participació i això 
suposa que les seves activitats poden ser diferents.  
 
Tasca dels estudiants: 
Cerca bibliogràfica sobre el tema 
Treball en grup: discussió i selecció 
Exposició oral (entre  7 i 15 min) 
 

Formes de participació: 
Treball en grup (3-4 persones) 
Exposició oral (individual, 1-2 persones del grup) 
Grup Crític (aproximadament 16 persones) 

 
Tasca del professor: 
Disseny de l’activitat i organització de les formes de participació dels 
alumnes 
Selecció del tema. 
Elaboració d’un qüestionari d’avaluació 
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Treball en grup 
Es formen grups de 3-4 estudiants i se’ls assigna un tema a desenvolupar, 
relacionat amb l’assignatura. Tenen llibertat per a plantejar-lo com creguin 
més adient, però bàsicament han de tractar els tipus de mostra on es troba 
l’anàlit i els procediments de determinació, evidentment amb les limitacions 
derivades del seu nivell de formació. La feina consisteix primer en buscar 
informació, estudiar-la, discutir-la i arribar a conclusions i, després, en 
dissenyar una presentació oral i seleccionar la persona o persones que 
hauran de fer-la. 
Els objectius a assolir (tot i ser difícils de controlar) són els següents: 
 Presa de decisions 
 Treball en equip 
 Argumentació 
 Capacitat de síntesi científica 
 
Exposició oral 
Un o dos dels membres d’un grup. 
Control del temps (màxim 15 minuts). 
Disposen de sistemes de suport,  com ara transparències, power point, 
pissarra. 
Els objectius a assolir són: 

Capacitat de síntesis, Esperit crític, Comunicació oral. 
Utilització de recursos 

 
Grup Crític 
El formen la resta de grups que ha preparat el mateix tema i són, per tant, 
coneixedors del tema. La seva funció és escoltar l’exposició del/s company/s 
i fer un judici crític tant del contingut com dels aspectes purament formals 
de la presentació. Per tal de facilitar-los la feina, se’ls dóna un qüestionari 
per a l’avaluació, que hauran de retornar al professor complimentat i signat 

Els objectius a assolir són: 
Esperit crític, Capacitat de valoració, Presa de decisions 

  
Cal destacar que l’activitat s’ha realitzat durant quatre cursos consecutius i 
que ha tingut molt bona acollida entre els estudiants participants. També és 
important ressaltar que, tot i que cada curs hi ha quatre grups que fan el 
mateix tema, totes les presentacions han estat diferents, sense més 
coincidències que les inevitables. 
 
Pel que fa al grup crític, és de destacar que les seves valoracions són, 
habitualment, molt similars a les del propi professor o, fins i tot, més 
estrictes.  
 
Les tres modalitats de participació formen part de l’avaluació total de 
cadascun dels estudiants.  
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Durant el curs 2007-08 es va introduir una petita variació, inspirada en el 
format MINISIMPOSIUM de la Universitat de València. En aquest cas es van 

fer grups de 3-4 persones, se’ls va assignar una determinació i se’ls va 
demanar la realització d’un pòster i una petita exposició a peu de pòster . 
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A continuació es recull un exemplar del qüestionari que tant el professor 
com el grup crític utilitzen per a l’avaluació i que atén tant als aspectes 
formals de la presentació (claredat, velocitat al parlar, etc.) com als 
continguts (domina el tema, la informació és suficient etc.). 
 
Cal esmentar que la qualificació és la mateixa per a tots els components 
d’un grup, independentment del fet que hagin participat o no en la 
presentació oral del seu treball.  
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Introducció a l'experimentació en Química Analítica 
Curs 2006-07  
 Grup:…….. 
Data: …………………………………………………………………….. 
 
 

EXPOSICIÓ ORAL DEL Srs./Srs.: 1er…………………………………………………….. 

2on…………………………………………………..… 

VALORACIÓ DEL 

Sr./Sra.:……………………………………………………………………………. 

 

 
VALORACIÓ FORMAL 
Puntueu entre 0 (molt malament) i 10 (molt bé) els següents aspectes formals de 
l’exposició oral 
 
 1er 2on 
Claredat   
Ordre   
Amenitat   
Vocabulari emprat   
Sintaxi   
Intensitat de la veu   
Inflexions de la veu   
Llenguatge gestual i corporal:    
Velocitat de l’exposició (si la puntuació és inferior a 7, afegiu una L per a 
indicar massa lenta i una R per a indicar massa ràpida) 

  

L’exposició ha comptat amb el suport visual necessari (anotacions a la 
pissarra, transparències, presentacions amb ordinador, etc.) 

  

Dóna la impressió de dominar el tema   
Es pot considerar que l’exposició ha estat satisfactòria des d’un punt de 
vista purament formal (sense entrar en el contingut) 

  

 

Comentaris 

Si penseu que una puntuació numèrica no permet expressar correctament la vostra 
opinió, utilitzeu aquest espai per a comentar amb major extensió els aspectes 
formals de l’exposició. 

 
 



Guia d’activitats per a l’avaluació continuada-  30 

Introducció a l'experimentació en Química Analítica 
Curs 2006-07  
 Grup:…….. 
Data: …………………………………………………………………….. 

VALORACIÓ DEL CONTINGUT 

Puntueu entre 0 (molt malament) i 10 (molt bé) els següents aspectes del 
contingut de l’exposició oral 
 
 

 1er 2on 

El procediment escollit és vàlid1   

Les raons presentades per a justificar l’elecció del procediment escollit són 

convincents1 

  

Ha proporcionat un bon fonament teòric del procediment escollit   

Ha explicat perquè cal fer totes i cadascuna de les operacions del 

procediment 

  

Ha escrit i igualat totes les reaccions importants   

Ha subministrat totes les dades necessàries per a poder posar en pràctica 

aquest procediment sense necessitat d’informació addicional 

  

Ha justificat la quantitat de mostra a pesar i ha proporcionat la informació 

necessària per a calcular el contingut de l’anàlit a la mostra 

  

Ha contestat les preguntes de forma clara i satisfactòria (si no n’hi ha hagut, 

contesteu NC)1 

  

Domina el tema de l’exposició2   

Es pot considerar que l’exposició ha estat satisfactòria des del punt de vista 

del contingut  (sense entrar en aspectes formals) 

  

 

 

Comentaris 

Si penseu que una puntuació numèrica no permet expressar correctament la vostra 
opinió, utilitzeu aquest espai per a comentar amb major extensió els aspectes 
formals de l’exposició. En qualsevol cas, cal contestar el següent en referència a les 
qüestions marcades amb un número (Utilitzeu fulls addicionals, si cal). 
 
1 Si la puntuació és inferior a 8, especifiqueu què ha fet malament. 
2 Si la puntuació és inferior a 8, comenteu perquè penseu que no domina el tema. 
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A continuació es recullen dos dels treballs realitzats pels estudiants: 
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TTRREEBBAALLLL  EENN  EEQQUUIIPP  AA  LLAA  CCLLAASSSSEE  II  DDIISSCCUUSSSSIIÓÓ  
Es pot fer qualsevol tipus d’activitat relacionada amb els continguts de 
l’assignatura i que pugui donar lloc a una reflexió a partir de diferents 
situacions. Es descriu un cas on l’objectiu va ser que els diferents equips 
d’estudiants elaboressin una pregunta d’examen d’un dels blocs temàtics 
de l’assignatura, ja que potser és el més aplicable a qualsevol disciplina, 
però altres anys el tema ha consistit en calcular conjunts de corbes de 
valoració i comentar les seves diferències o similituds, o discutir els 
avantatges i inconvenients de diferents mètodes per a la determinació d’un 
anàlit, ja fos en general o en una matriu concreta. 
 
Les condicions en què s’ha desenvolupat l’activitat han estat les següents: 
1. És preferible realitzar-la a finals del període lectiu, la qual cosa permet 
treballar amb tot el temari i en millora la varietat, l’amenitat i l’interès, tot i 
que, en sentit estricte, no hi ha cap inconvenient en fer-la en qualsevol 
moment del curs.  
2. És desitjable que el professor es trobi acompanyat per un membre del 
mateix equip docent (o, en el seu defecte,  per un professor que imparteixi 
la mateixa assignatura). 
3. Cada equip d'estudiants està constituït per 5 o 6 estudiants, elegits per 
sorteig. 
4. Idealment hauria d’haver 1 professor per cada 3 equips d'estudiants 
(15-18 alumnes). 
5. Cal disposar d'un mínim de dos o tres hores presencials per a dur a 
terme l'activitat. 
6. L'aula utilitzada hauria de permetre que els grups treballessin amb 
comoditat i independència. Dit d’una altra manera, tots els membres d’un 
equip haurien de poder seure al voltant d’una taula i que els grups haurien 
d’estar prou separats per a evitar interferències i molèsties. 
   
Com ja s’ha comentat, tant l’elecció dels membres del grup i com 
l’assignació del bloc temàtic amb el que cal treballar es fan per sorteig,  
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amb la qual cosa s’impedeix que els estudiants puguin desenvolupar 
estratègies prèvies. 
 
S’ha considerat que una tasca que pot permetre determinar el nivell que 
els estudiants han assolit consisteix en fer-los plantejar una pregunta que 
considerin apropiada per a un examen. 
 
1. Cada equip ha de plantejar una pregunta relacionada amb un dels blocs 
temàtics de l'assignatura. El bloc s’assigna per sorteig.  
2. La pregunta ha de tenir entre 2 i 5 apartats i un alumne mitjà no hauria 
de necessitar més de  60 minuts per a resoldre-la.  
3. La pregunta hauria d’incidir en els conceptes més fonamentals del 
tema i alhora ser discriminatòria, és a dir, hauria de permetre distingir els 
alumnes que saben dels que no, però també hauria d’estar plantejada de 
manera que la incorrecta resolució d’alguns dels apartats no bloquegés els 
successius. 
4. Els alumnes poden disposar dels apunts de classe i consultar taules de 
valors de constants, així com qualsevol informació que el professor jutgi 
d'interès. 
5. Abans d'iniciar l'activitat, els estudiants del grup han d'enumerar els 
aspectes més significatius del bloc temàtic assignat. De fet, es demana a 
l’estudiant que reflexioni sobre quins són els continguts fonamentals. No 
cal dir que els aspectes assenyalats com a importants haurien de ser 
l'objecte de la pregunta. 
6. Els membres de l'equip han de confrontar els seus coneixements, arribar 
a acords i posteriorment plasmar-los a la redacció de la pregunta. 
7. Quan sigui impossible arribar a un acord unànime, el membre o 
membres discrepants poden presentar una proposta particular. La 
incapacitat de pactar un compromís satisfactori per a tothom es valora 
negativament sempre, però la influència concreta en la qualificació final 
depèn de si la proposta particular és millor o pitjor que la conjunta.  
 
Aquesta activitat pot formar part del procés d’avaluació dels estudiants 

  
AAPPRREENNEENNTTAATTGGEE  BBAASSAATT  EENN  PPRROOBBLLEEMMEESS  ((AABBPP))  
Aquesta metodologia va ser desenvolupada per als  estudiants de medicina, 
però avui en dia es troba molt estesa i s’aplica en àmbits molt variats, com 
ara dret, ciències socials, formació de professorat, entre altres. Es basa en 
l’aprenentatge a partir de la resolució de problemes que plantegin situacions 
més o menys reals. No ha de ser entesa com una metodologia aïllada, sinó 
com a una altra eina per a aprenentatge centrat en els estudiants, de 
caràcter integrador i col·laborador i basat en problemes. 
 
Les diferents etapes a seguir es resumeixen a continuació: 
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1.- Presentació: es tracta de mostrar una situació problemàtica de la forma 
més realista possible, però sense fer cap definició explícita que orienti 
als alumnes. 

2.- Anàlisi del problema: els estudiants tenen que descobrir quin és el 
problema, o problemes, que realment se’ls hi planteja, així com 
analitzar-ne els aspectes més significatius. 

3.- Generació d’una (o vàries) hipòtesis: durant la discussió sobre el 
problema, els estudiants han de generar la major quantitat possible 
d’hipòtesis per a clarificar-lo. 

4.- Identificar les manques de coneixement: els estudiants han de ser 
capaços de determinar allò que saben i allò que no saben i, en 
conseqüència, de decidir quines parts poden resoldre sense necessitat de 
més informació i quines no. 

5.- Decidir quines són les metes d’aprenentatge: els estudiants, ja sigui  de 
forma individual o en grup,  han de decidir què és el que volen aprendre 
sobre el problema i la seva solució. 

6.- Aprenentatge individual: els estudiants tracten d’adquirir els 
coneixements que necessaris per a la resolució del problema mitjançant 
llibres, lectures seleccionades, materials didàctics  i altres recursos. 

7.- Intercanvi de resultats: els estudiants intercanvien les seves 
informacions, analitzen de nou conjuntament el problema i tracten de 
formular conclusions (solucions). 

 
Segons el professor Günter L. Huber, l’objectiu d’aquesta metodologia no és 
que els estudiants obtinguin la solució a un problema concret o aprenguin 
una determinada estratègia per resoldre’l, sinó que aprenguin com es 
descobreix el nucli del problema dins d’una situació no sempre ben definida 
i quins passos cal seguir per trobar les estratègies que porten a una solució 
satisfactòria. Aquesta metodologia reflecteix l’objectiu bàsic “d’aprendre a 
aprendre”. 
 
La utilització de metodologies com l'aprenentatge basat en problemes (PBL) 
afavoreix la participació dels estudiants i ha esdevingut una eina útil per 
aconseguir la seva motivació i per evitar l’abandonament, ja que col·labora 
eficaçment a que es sentin protagonistes del seu propi aprenentatge i capta 
la seva atenció. 

  
EEXXEEMMPPLLEE  DD’’AAPPLLIICCAACCIIÓÓ  DDEE  LL’’ÚÚSS  DDEE  LL’’AAPPRREENNEENNTTAATTGGEE  BBAASSAATT  EENN  PPRROOBBLLEEMMEESS  
Dades de l’activitat 
DATOS  
Universidad: EXTREMADURA 
Titulación: CIENCIAS QUIMICAS (PRIMERO) 
Asignatura: FUNDAMENTOS DE QUÍMICA ANALÍTICA  
Créditos: 5.5 
Semestre de impartición: SEGUNDO 
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Nº de grupos de la misma asignatura: 1 
Nº de grupos que participan en la actividad: 1 
Nº de estudiantes matriculados en la asignatura: 27 
Nº de estudiantes que han participado en la actividad: 22 
Curso en que se inició la actividad: 2006/07  
 
Nos sería muy útil conocer resultados relativos a los aspectos 
siguientes: 
grado de satisfacción de los estudiantes: ELEVADO  
grado de satisfacción de los profesores: ELEVADO 
mejora del rendimiento de los estudiantes, (porcentaje de presentados, 
porcentaje de aprobados, mejora de las calificaciones, otros datos de 
interés..) 
 
Es va aplicar a l’assignatura de primer “Fonaments de Química Analítica” de 
la facultat de Química de la Universitat d’Extremadura. L’experiència es va 
du a terme de la següent forma:  
  
Protocol:  

Primera sessió: els alumnes es reuneixen grups de quatre i tracten i 
analitzen el problema plantejat; també se'ls proporciona 
documentació, amb l'objectiu que cada membre del grup l’examini i 
extregui la informació més rellevant i l'expliqui a la resta de 
companys.  
Segona sessió: es fa una posada en comú entre els membres del 
grup que, amb tota la informació disponible, han de fer un mapa 
conceptual que inclogui la solució al problema. 
Tercera sessió: una setmana després, es planteja un nou  problema, 
que sigui continuació del primer; en aquest cas ja no se'ls hi facilita 
cap tipus d'ajuda, però els alumnes han de fer un protocol similar a 
l’anterior.  
A més aquest treball es complementa amb feina de laboratori. Els 
resultats obtinguts es recullen a la següent figura:  

Resultats 
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Les dades del 2004-05 i 2005-06 corresponen a cursos on no s’ha utilitzat 
cap metodologia especial, mentre que les del 2006-07 corresponen a 
resultats obtinguts amb la metodologia proposada. Es pot comprovar que la 
relació aprovats/matriculats (en color groc) ha augmentat 
considerablement,  des del 43,9 fins al 66,7%. En canvi, la variació de la 
relació aprovats/presentats (en color blau) no ha estat tan significativa, 
tot i que també augmenta quan s’utilitzen metodologies participatives. Val 
a dir que la major disminució en el nombre de no presentats es va produir 
en la convocatòria de juny.   
  
 
TTRREEBBAALLLL  EENN  EEQQUUIIPP  II  PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓ  EENN  FFOORRMMAATT  ““MMIINNIISSIIMMPPOOSSIIUUMM””  
Aquesta activitat ha estat dissenyada i realitzada per professors del grup 
d’innovació docent de la Facultat de Química de la Universitat de València. 
Com a característica especial té que l’activitat està programada per a 
estudiants de primer curs de la llicenciatura, tot i que podria dur-se a 
terme en qualsevol curs.  

L’activitat consisteix en la realització d'un treball en equip obligatori del 
qual cal realitzar, a més, una presentació oral. Hi participen gairebé totes 
les assignatures del primer curs, a través del grup de professors implicats 
en el  projecte i la puntuació aconseguida exerceix una influència important 
en la qualificació final de totes elles.  

  

Dades de l’activitat 
 

Universidad:  Universitat de València (UVEG) 
Titulación: Llicenciatura en Química 
Asignatura: Química General de primer curso 
Créditos: 6 
Semestre de impartición: primer semestre 
Nº de grupos de la misma asignatura: 2 de innovación (y 3 convencionales). 
Total 5. 
Nº de grupos que participan en la actividad: 2 
Nº de estudiantes matriculados en la asignatura: 230 
Nº de estudiantes que han participado en la actividad: 50 
Curso en que se inició la actividad: 2003-2004 
 
La actividad es obligatoria pues computa en la guía docente con un 20% de la 
nota total de la asignatura. Por este motivo, la realizan prácticamente el 
99% de los estudiantes (siempre hay algún descolgado durante el curso y/o 
abandonos). Las calificaciones suelen ser muy buenas.  
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Objectius. Desenvolupar i fomentar competències genèriques fonamentals 
per a qualsevol estudiant universitari i per a la formació dels 
futurs químics. Entre les competències que es posen en joc en aquesta 
activitat, es poden destacar:  

Treball en equip;  
Realització de bones recerques bibliogràfiques;  
Capacitat d'anàlisi i de síntesi;  
Presa de decisions;  
Aprenentatge autònom i cooperatiu;  
Expressió oral i escrita;  
Ús de les noves tecnologies per a la recerca, selecció, gestió i 
presentació d'informació; 
Capacitat d’argumentació des de criteris racionals.  
 

Cal remarcar que totes elles són competències demandades al llibre blanc 
del futur Grau en Química 
 
A més, s'introdueixen dues competències vinculades amb valors i actituds 
de gran importància per a qualsevol científic, com són: 

la sensibilització mediambiental i  
el reconeixement públic i la valoració de les aportacions realitzades 
per altres científics. 

 
 Dos pilars fonamentals d’aquesta activitat són la coordinació i la formació 
d’un equip docent. Ambdós són imprescindibles per aconseguir una educació 
centrada en l’aprenentatge i en l'estudiant i que, alhora, fomenti una visió 
interdisciplinària del coneixement. 
 
Metodologia. El "mini-simposium" va tenir el següent format: exposició oral 
de 12 minuts amb intervenció obligatòria de tots els membres de l'equip, 
presentació de pòsters o cartells en format powerpoint, discussió a peu de 
pòsters a preguntes de companys i professors i conferència convidada.  
 
Els temes del simposium es centren en qüestions d’actualitat, com la 
commemoració del centenari de la mort de l'il·lustre químic rus D.I. 
Mendeléiev, aspectes de Química General relacionats amb el medi 
ambient, el desenvolupament sostenible, la problemàtica actual del canvi 
climàtic, etc., o la lectura i anàlisi d’un capítol d’un llibre de divulgació (per 
exemple el curs 2007-08 va ser sobre “La truita cremada, 24 lliçons de 
química”, del Dr. Claudi Mans). 
 



Guia d’activitats per a l’avaluació continuada-  40 

Avaluació. La nota del treball, el pes del qual s'indica en les guies docents 
de les diverses assignatures, es va obtenir de la següent manera: 
 40%: capacitat per treballar en equip 
 30%: contingut del treball exposat al cartell 

30%: presentació oral 
 

La capacitat per a treballar en grup es va avaluar mitjançant el treball 
demostrat en tutories i amb el lliurament d'un diari col·lectiu del grup i 
diaris individuals de cadascun dels seus membres.  
 
El contingut del treball exposat al cartell es va valorar a partir de la 
selecció d'informació utilitzada, la distribució de les dades, conceptes i 
anàlisi d’una manera coherent i la seva presentació al cartell d'una manera 
adequada i atractiva.  
 
En la presentació oral es va valorar, abans que res, la claredat de 
l’exposició, la creativitat i l'originalitat de la presentació.  
 
L'avaluació es va dur a terme pels professors de l'equip docent implicats en 
l’activitat. 
 
Conclusions. Habitualment les presentacions i els pòsters presentats 
són d'una excel·lent qualitat, molt especialment si es té en compte que són 
estudiants de primer curs. L’equip docent que va participar a les activitats 
portades a terme ressalta especialment l'originalitat i creativitat a l'hora 
de realitzar les presentacions i va quedar plenament satisfet en comprovar 
que d'una manera patent s'havien fomentat gran part de les competències 
perseguides en els objectius d'aquesta activitat acadèmica; també destaca 
la "discussió a peu de pòster" com una sessió animada i especialment 
fructífera, on els estudiants defensen el seu treball davant de les 
preguntes de la resta de companys i dels professors assistents.  
 
A continuació es mostra un recull de comentaris textuals dels propis 
alumnes participants, recollits a través d’una enquesta realitzada al final de 
l’activitat i que demostra la seva bondat: 
 
• hace que nos planifiquemos, que distribuyamos las tareas y que 
discutamos” 
• “la exposición nos sirve para quitarnos la vergüenza a la hora de hablar en 
público” 
•“nos sirve para aprender a investigar sobre las cosas y a buscarnos la vida 
un poco por nuestra cuenta” 
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•“lo pasé muy bien trabajando con mis compañeros aunque el día de la 
exposición se hizo demasiado pesada” 
•“aprendes a argumentar porque no estás de acuerdo con alguna idea de tus 
compañeros” 
•“hacer el trabajo fué ameno y divertido…. Pero requiere mucho tiempo” 
•“creo que se ajusta claramente a una de las competencias perseguidas en el 
proyecto de innovación educativa” 
 
També el grau de satisfacció dels professors és molt elevat i destaquen els 
següents aspectes: 

 
• la calidad de todos los trabajos, 
• las destrezas, habilidades y 
aptitudes mostradas por l@s 
estudiantes, habida cuenta que 
son de PRIMER curso y que 
dispusieron de 3 semanas de 
preparación, 
• haber conseguido el desarrollo 
de la mayoría de las competencias 
transversales perseguidas en los 
objetivos iniciales. 
• haber implicado a varios 
profesores en una tarea 
multidisciplinar, tanto en la 
participación (5 materias y 5 
profesores*) como en la 
evaluación, 
• la asistencia de otros 
estudiantes y de algunos 
profesores externos al curso, 
• haber conseguido la 
consolidación de la actividad, 
• el esfuerzo invertido por tod@s 
ha sido “rentable” e ilusionante. 
 

Com a conclusió, es detecta una 
millora en el rendiment dels 
estudiants (percentatge de 
presentats, percentatge d’aprovats i 
millora de qualificacions. 
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UUTTIILLIITTZZAACCIIÓÓ  WWOORRKKSSHHOOPP 

Una altra possibilitat que pot ser explorada amb èxit és l’organització d’un 
workshop, ja sigui de l’assignatura completa o d’una part d’ella. A 
continuació se’n descriu un, organitzat per professors de la Universitat de 
Càdis per a l’assignatura Química Orgànica Ecològica.  

 

Com es pot veure en el tríptic, es mesclen presentacions dels estudiants i 
alguna conferència invitada;  én tots els sentits és un workshop en tota 
regla. En aquest cas, l’activitat requereix la col·laboració d’altres professors 
i, de facto, el vist i plau de la pròpia facultat pel que fa a fer publicitat de 
l’esdeveniment, a la disponibilitat d’espais adients i la presència tant de 
professors com d’estudiants d’altres cursos.  

 

L’organització i les activitats requereixen dels estudiants un estudi i 
comprensió profund del tema a exposar i a més movilitzen una sèrie de 
competències com capacitat de síntesis, comunicació oral i escrita, 
utilització de l’anglès, argumentació, capacitat creativa, etc. 

 

Com es pot veure en els comentaris dels companys, el grau de satisfacció 
va ser diferent segons l’estament. Probablement l’experiència va ser força 
motivadora per als estudiants, però aparentment el professorat té la 
percepció que la feina d’organització i seguiment és elevada i de difícil 
quantificació i que, a més, no és fàcil arribar a una qualificació final. 

   

Universidad: Cádiz 
Titulación: Licenciatura en Química 
Asignatura: Química Orgánica Ecológica 
Créditos: 6 
Semestre de impartición: 2º 
Nº de grupos de la misma asignatura: 1 
Nº de grupos que participan en la actividad: 1 
Nº de estudiantes matriculados en la asignatura: 44 
Nº de estudiantes que han participado en la actividad: 34 
Curso en que se inició la actividad 2006-2007 
 
Nos sería muy útil conocer resultados relativos a los aspectos siguientes: 
grado de satisfacción de los estudiantes Medio-Alto 
grado de satisfacción de los profesores Medio-Bajo 
mejora del rendimiento de los estudiantes, (porcentaje de presentados, 
porcentaje de aprobados, mejora de las calificaciones, otros datos de 
interés..) No es valorable puesto que se trató de una actividad puntual para 
el desarrollo de un tema del temario. 
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No es posible hacer una valoración en cuanto a mejora en porcentaje de 
aprobados o calificaciones. Sí que es sintomático que en contra de la opinión 
del profesor, los alumnos valoraron muy positivamente la experiencia. 
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Si puedes disponer de alguno de estos datos te  agradeceremos que 
tuvieras  la amabilidad de enviarnos los  que consideres más relevantes. 
 
Como dato diferencial, la asignatura es una optativa con un alto grado de 
participación en la que los alumnos, además, han de realizar un workshop de 
dos días de duración con presentaciones, una mesa-presidencia con 
profesores, conferencias invitadas y en la que han de defender un tema 
tanto frente a los profesores como a las preguntas de los compañeros (os 
adjunto tríptico del año pasado). En el caso particular de la actividad de 
aprendizaje cooperativo mediante la técnica puzle el material que manejan 
es todo en inglés. 
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UUTTIILLIITTZZAACCIIÓÓ  DDEE  PPLLAATTAAFFOORRMMEESS::  UUNN  AAJJUUTT  AA  LL’’AAVVAALLUUAACCIIÓÓ 

En aquest cas es recull l’experiència de la UNED que, en ser una universitat 
no presencial, fa docència en unes condicions singulars. 

 

 Dades de l’activitat 

Universidad: Universidad Nacional de Educación a Distancia 
Titulación: Licenciatura de Ciencias Químicas 
Asignatura: Ampliación de Química Analítica 
Créditos: Plan antiguo 
Semestre de impartición: Anual, es una asignatura anual, que podría 
corresponder con 10 créditos 
Nº de grupos de la misma asignatura: No hay grupos 
Nº de grupos que participan en la actividad: 
Nº de estudiantes matriculados en la asignatura: 54 
Nº de estudiantes que han participado en la actividad: 17 (iniciaron la 
actividad 20) 
Curso en que se inició la actividad 2006-2007 El proyecto se llevó a 
cabo únicamente en el segundo semestre 
Nos sería muy útil conocer resultados relativos a los aspectos 
siguientes: 
grado de satisfacción de los estudiantes 100% 
grado de satisfacción de los profesores  
Respecto a los resultados obtenidos 100% 
Respecto a la implicación de los responsables académicos y medios 10% 
 
 
Los resultados obtenidos han satisfecho todas nuestras expectativas pero 
es evidente que ha aumentado considerablemente el volumen de trabajo 
(8000 entradas en el foro de 17 alumnos, preparación de audioclases, 
resúmenes, pruebas de evaluación no presenciales, autoevaluaciones, 
materiales adicionales, etc). La labor docente asignada para dos profesores 
en este proyecto ha sido acompañada por otros 3 profesores, además de un 
tutor en el Centro Asociado de Valdepeñas, de otra forma no habría sido 
posible conseguir los objetivos. 
 
La utilització d’una plataforma virtual (aLF) on l'alumne troba una guia 
didàctica, orientacions d'estudi, resums i documentació complementària, 
així com una agenda amb una planificació del feina que ha de fer, ha 
esdevingut una ajuda inestimable per al desenvolupament de activitats 
d’aprenentatge. A més, aquesta plataforma compta amb diferents fòrums 
de comunicació amb els professors i alumnes, diferenciats per temes a 
tractar. 
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S’ha utilitzat en l’assignatura Ampliació de Química Analítica tot i que 
òbviament el sistema es pot emprar en qualsevol altra àrea d’interès. S’han 
penjat arxius de video-audio que ofereixen orientacions sobre l'estudi dels 
diferents temes. El procés d'avaluació continuada que s’ha fet servir té en 
compte tant les aptituds com les habilitats dels estudiants en la participació 
de les activitats i en resolució dels problemes plantejats.  

El seguiment és individualitzat, mitjançant un portafoli on es recopilen totes 
les activitats desenvolupades, és  a dir, no sols tots els treballs que 
l'estudiant realitza per adquirir les competències de l'assignatura, sinó 
també els objectius assolits, les autoavaluacions, les estratègies aplicades i 
l'anàlisi sobre les experiències d'aprenentatge. 
 
Els resultats obtinguts amb l’experiència mostren, en general, un balanç 
positiu i s’’observa una millora substancial del rendiment, ja que els 
alumnes estudien més i obtenen millors qualificacions; de tota manera 
encara hi ha alguns aspectes que cal acabar d’optimitzar. 
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EEXXEERRCCIICCII  PPEERR  AA  AAUUTTOOAAPPRREENNEENNTTAATTGGEE  II  PPRREESSAA  DDEE  DDEECCIISSIIOONNSS  DDIINNSS  DDEE  LLAA  MMOODDAALLIITTAATT  DDEE  
TTRREEBBAALLLL  EENN  GGRRUUPP  
A continuació es mostra el disseny i la posada en pràctica d'un model de 
avaluació per a la competència transversal: "Autoaprenentage i presa de 
decisions dins de la modalitat de treball en grup" realitzada per professors 
de la Universidad de Burgos i s’aplica en un escenari concret: alumnes 
d’últim any de la Llicenciatura de Química, en les assignatures 
d'Experimentació en Química Física i Experimentació en Química Analítica i 
en dues pràctiques:  

"Estudi de l’equilibri de formació del tiocianat de ferro III" i  

"Control sistemàtic del pH, conductivitat i clorurs de l'aigua 
d'abastament públic, mitjançant una carta de control multivariant".  

 

Els alumnes han de realitzar un treball en col·laboració, amb múltiples 
eines d'avaluació:  

memòria escrita,  

presentació oral,  

autoavaluació,  

enquesta individual i  

tutories.  
 

DATOS  
Universidad: BURGOS 
Titulación: CIENCIAS QUÍMICAS 
Asignatura: EXPERIMENTACIÓN EN QUÍMICA FÍSICA 
Créditos: 6 
Semestre de impartición: SEGUNDO 
Nº de grupos de la misma asignatura: 1 
Nº de grupos que participan en la actividad: 1 
Nº de estudiantes matriculados en la asignatura: 15 
Nº de estudiantes que han participado en la actividad: 4 
Curso en que se inició la actividad: 2006-2007 
 
 
Nos sería muy útil conocer resultados relativos a los aspectos siguientes: 
grado de satisfacción de los estudiantes  1,5 (ESCALA DE 0 A 3) 
grado de satisfacción de los profesores    1 (ESCALA DE 0 A 3) 
mejora del rendimiento de los estudiantes, (porcentaje de presentados, 
porcentaje de aprobados, mejora de las calificaciones, otros datos de 
interés..) PRESENTADOS 100%, APROBADOS 100% 
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MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  PPEERR  AA  LLAA  SSUUBBSSTTIITTUUCCIIÓÓ  DDEE  LLEESS  CCLLAASSSSEESS  EEXXPPOOSSIITTIIVVEESS  
La metodologia que s’exposa a continuació s’aplica a l’assignatura de 
Química Organometàl·lica. S’incorporen nous elements d’aprenentatge per 
tal de modificar l’enfocament tradicional de l’ensenyament i convertir a 
l’estudiant en el subjecte actiu del procés. 
La metodologia emprada preveu la substitució parcial de les classes 
expositives per 

.  Conferències impartides per investigadors o docents, relacionades, 
als temes del programa. 

.  Presentació de resultats d'interès actual en l'àmbit de la recerca 
o societat. 

.  Temes específics del programa, que poden ser generals, d'interès 
científic actual, d'impacte industrial o social, etc., desenvolupats 
pels alumnes. 

. Resolució de qüestions i problemes suscitats en els temes del 
programa. 

 
També es destaca el foment del sistema de tutories a efectes d'orientar 
en l'estudi de l'assignatura i en la consecució dels resultats 
sol·licitats en problemes i qüestions. 

 
Tot això es complementa amb la utilització de l'eina del campus 
virtual, que permet que els alumnes disposin de la informació 
necessària dels diferents temes amb la suficient antelació al seu 
desenvolupament. 
A la següent figura es representen esquemàticament les diferents 
activitats desenvolupades 

Els aspectes designats com a-c repercuteixen sobre l’avaluació, mitjançant 
les qualificacions parcials que complementen els resultats assolits en els 
diferents exercicis d’avaluació que es realitzen per al control de 
coneixements de grups temàtics. També es fa un examen final, que 
constitueix un percentatge addicional de la qualificació final.  



Guia d’activitats per a l’avaluació continuada-  49 

L’experiència s’ha valorat tenint en consideració les dades obtingudes a 
partir d’enquestes i els resultats que han obtingut els alumnes. 
L’anàlisi global estableix resultats positius,  ja que s’ha detectat una major 
efectivitat i qualitat en el coneixement adquirit per un percentatge 
d’estudiants més gran:  

 Aprenentatge més perdurable i consistent: 81%  

Major participació en l'assignatura: 87%  

Oportunitat de responsabilitat: 76%  

Major coneixement assolit: 78% 
 

DATOS  
Universidad: COMPLUTENSE DE MADRID 
Titulación:  QUÍMICA 
Asignatura: QUÍMICA ORGANOMETÁLICA 
Créditos: 4,5 
Semestre de impartición: PRIMER SEMESTRE 
Nº de grupos de la misma asignatura: 1 
Nº de grupos que participan en la actividad (Grupo Piloto adaptado al EEES): 
1 
Nº de estudiantes matriculados en la asignatura: 57 
Nº de estudiantes que han participado en la actividad: 46 
Curso en que se inició la actividad: 2006-07 
 
Nos sería muy útil conocer resultados relativos a los aspectos siguientes: 
grado de satisfacción de los estudiantes: 68% consideran positiva o 
aceptable la actividad 
grado de satisfacción de los profesores: muy buena 
 
mejora del rendimiento de los estudiantes, (porcentaje de presentados, 
porcentaje de aprobados, mejora de las calificaciones, otros datos de 
interés..): 
 
Curso 2006-07: 
Alumnos que han participado en las actividades requeridas del Grupo Piloto: 
46 

- 93,5% presentados (convocatoria de Febrero) 
(7% M.H., 19% SOB, 33% NT, 36% AP, 5% SS) 

- 6,5% no presentados 
 
Alumnos que no han participado en las actividades: 11 

- 45.5% presentados (convocatoria de Febrero) 
(80% AP, 20% SS) 
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- 55,5% no presentados 
 
Curso 2005-06 (no curso piloto): 

- 47.1% presentados (convocatoria de Febrero) 
(25% SOB, 25% NT, 42% AP, 8% SS) 

- 52.9% no presentados 
 
Comparativa aprobados respecto a no presentados y suspensos en los 
últimos cursos: 
 2002-03: 12 aprobados, 17 no presentados y suspensos 

2003-04: 17 aprobados, 29 no presentados y suspensos 
2004-05: 27 aprobados, 31 no presentados y suspensos 
2005-06: 22 aprobados, 29 no presentados y suspensos 
2006-07: 45 aprobados, 12 no presentados y suspensos 
 

 
Valoración de los alumnos realizada a través de una encuesta (curso 2006-
07) (valoración por encima de la media) 
 

- Aprendizaje más perdurable y consistente: 81%  
- Mayor participación en la asignatura: 87% 
- Oportunidad de responsabilidad: 76% 
- Mayor conocimiento alcanzado: 78% 
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AAPPRREENNEENNTTAATTGGEE  CCOOOOPPEERRAATTIIUU  ::  TTÈÈCCNNIICCAA  DDEELL  PPUUZZZZLLEE    
El mètode del puzzle s’ha d’enquadrar dins dels mètodes d’ensenyança-
aprenentatge mutu o en col·laboració (EAM), que pretenen ajudar els 
estudiants a cercar estratègies adequades de col·laboració i, per tant, 
estimular que uns aprenguin dels altres, de forma que els rendiments 
promoguin un benefici no a l’individu sinó al conjunt dels membres. 
En aquesta metodologia és bàsic negociar i establir les regles de 
funcionament; en aquest punt es comenten les de puzzle de parelles o de 
grups. 
 

 
El mètode puzzle de parelles  consta de tres fases: 
 
1.- Formació de grups de quatre persones, on 

cada parella s’encarrega de la meitat del 
tema a tractar. Això implica que han de 
treballar-lo en profunditat fins a comprendre’l  
i ser capaços d’explicar-lo a un altre. 

 
 
 
2.- Mediació: cadascú ensenya el seu 

coneixement expert a l’altre. Tothom té la 
responsabilitat de transmetre el seu 
coneixement als altres. 

 
 
 
3.- Elaboració. Tots acaben sent experts en tot el 

tema que havien de treballar. Finalment, tots 
plegats poden construir un coneixement sòlid 
de tota la matèria. 

 
 

La metodologia es pot estendre a grups més grans . Així, un material del 
curs es divideix en n parts i Es distribueixen els estudiants en n grups de n 
estudiants. Cada grup treballa un tema a fons. Després es formen n grups 
diferents a l'atzar, però de manera que en tots hi hagi un alumne 
especialista en cada un dels temes. A continuació es reparteixen els temes 
en els nous grups de forma aleatòria i, finalment, l’han d’explicar a tots els 
altres companys mitjançant una presentació oral on han d’intervenir tots 
els membres del grup.  

 
Aquesta tècnica es pot aplicar de diferents maneres, com ara: 
1. Aprofundiment de coneixements teòrics en l’àmbit d’una classe teòrica. 
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2. Adquisició de coneixements pràctics com, per exemple, l’aplicació de 
recursos informàtics per a la solució de problemes químics. 
3. Avaluació de coneixements, ja siguin autoavaluacions o avaluacions 
després de la finalització de cada bloc temètic.  
 
El professorat implicat en aquesta l’experiència va concloure que aquesta 
presenta una gran flexibilitat i que és fàcilment assimilada pels estudiants, 
així com que fomenta el treball en equip, la capacitat de lideratge i la presa 
de decisions. 
Cal destacar que, amb aquesta tècnica, l’estudiant pot desenvolupar 
competències com l’expressió oral i escrita, l’ús d’eines informàtiques 
bàsiques coneixements o la cerca a través de la xarxa, entre altres.  
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CREACIÓ DE MATERIALS COMPLEMENTARIS PER PART DELS ESTUDIANTS 
Un altre aspecte que alguns companys han plantejat ha estat la creació de 
materials per part dels mateixos estudiants. L’elaboració de pòsters, tríptics 
o presentacions són un bon complement per fer que l’alumne mostri les 
seves competències en quant a la capacitat de síntesi i de creativitat.  
 
Aquestes activitats, òbviament, requereixen en primer lloc un bon 
coneixement dels continguts del tema a tractar i de quins són els punts més 
importants, que no sols cal no oblidar sinó que han de quedar explícits; és 
per això que es poden utilitzar amb èxit com a activitats dirigides per a un 
tema, un bloc temàtic o, fins i tot, una assignatura sencera. Un treball 
convenientment sintetitzat té l’avantatge de ser fàcil de corregir pel 
professor, però difícil de fer i de copiar. Val a dir que en algunes de les 
experiències que han utilitzat qualsevol d’aquests sistemes s’ha detectat 
una gran càrrega creativa per part dels estudiants i n’han resultat treballs 
molt ben fets i estructurats, fins i tot per part d’alumnes de primer curs, 
com en el cas de la Facultat  de Química de la Universitat de València. La 
conclusió és, per tant, molt clara: qualsevol estudiant convenientment 
dirigit es capaç de realitzar satisfactòriament aquest tipus d’activitats i no 
cal esperar a que estigui finalitzant els seus estudis per a començar a fer-les 
i més si es té en compte que són molt motivadores tant per al professorat 
com per a  l’alumnat implicat. 
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DESENVOLUPAMENT DE MATERIALS DE SUPORT 
Les noves tecnologies de la informació i de la comunicació permeten 
promoure i afavorir el procés d’autoaprenentage de l’estudiant, ja que 
faciliten la creació d’eines que poden ser emprades tant per l’avaluació com  
ser utilitzades tant per a l’avaluació com per a l’autoavaluació, fan més  
actiu i personalitzat el procés d’aprenentatge i ressalten el seu caràcter 
prioritari.  
 
Fins fa poc temps, l’únic recurs de l’estudiant per obtenir informació-
formació era el binomi professor-llibre, però ara el ventall de possibilitats ha 
crescut considerablement. Actualment, internet permet accedir fàcilment i 
lliurement a una gran quantitat d’informació i de recursos, sovint elaborats 
per professionals competents, tot i que amb el gran inconvenient que, al 
contrari d’allò que, en principi, passa amb els llibres o les revistes, els 
continguts no sempre han estat degudament contrastats o filtrats i, 
dissortadament, no sempre és senzill destriar el gra de la palla. 
 
El disseny i l’elaboració de materials docents per part dels professors 
professorat pretén facilitar l’accés a informació seleccionada i revisada 
d’aspectes relacionats amb les matèries que imparteixen. En aquest sentit, 
el grup d’Innovació docent consolidat “Estructura, propiedats i processat de 
Materials  (e-PPM)” de la Universitat de Barcelona va iniciar l’any 2003 una 
sèrie d’activitats adreçades a facilitar a l’estudiant el seu procés 
d’autoaprenentge i que poguessin alhora ser utilitzades com a sistemes 
d’autoavaluació i d’avaluació. 
 
Amb aquests objectius es va dissenyar el programa MICROMET com una 
aplicació web per a l’autoaprenentatge d’aliatges perquè l’estudiant pugui 
relacionar la microestructura d’un material amb les seves propietats del 
material i posteriorment es va completar amb programes equivalents  per a 
altres tipus de materials, com els ceràmics (PROCER) o els polímers 
(POLIMAT). Aquestes aplicacions van acompanyades pel programa 
d’autoavaluació AUTOMAT, que disposa de 25 qüestions, amb resposta 
multiopció i amb dificultat creixent, per a cadascun dels temes i que, en 
funció dels encerts, atorga una puntuació a l’estudiant que l’utilitza. 
 
En l’actualitat aquest grup està elaborant un programa interactiu,  DEI-web,  
per a l’assignatura de Disseny d’Equips i Instal·lacions, on es pretén que 
l’estudiant triï el material més adient per a un determinat element en funció 
d’una sèrie de requisits, com la utilitat en servei, el cost, el pes, etc. 
 
A continuació es recullen els resultats de l’ús d’aquesta eina durant els 
últims cursos 
 
DATOS  
Universidad: UB 
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Titulación: Química 
Asignatura: Ciencia de Materiales 
Créditos: 7,5 
Semestre de impartición: 2º matí 
Nº de grupos de la misma asignatura: 3 
Nº de grupos que participan en la actividad: 1 
Nº de estudiantes matriculados en la asignatura: 61 
Nº de estudiantes que han participado en la actividad: 35 
Curso en que se inició la actividad 2005-2006 
Ciència  de Materials    Curs  2005-2006  
2on quadrimestre      Alumnes matriculats 61 (matí) 
Opcions: 

Opció A : Examen (80%) + Laboratoris (10%) + Exercicis (10%) 
Opció B: [Examen (80%) + Laboratoris (10%) + Exercicis (10%)] x 

Coeficient          
 C =( 1,0- 1,2) 
 
Treball bibliogràfic al llarg del curs 
 
Etapa     
  1  Formar un grup de 3 - 4 
    Escollir un del temes proposats pel professor 
 
  2  Preparar el tema a nivell baix per fer un INDEX 

Reunió conjunta amb el professor per avaluar el 
treball preliminar i distribució de treball específic 
entre els estudiants del grup 

 
  3  Preparar el tema específic individualment 

Reunió individual amb el professor per avaluar el 
treball específic 

 
  4  Preparar el tema conjunt 

Reunió conjunta amb el professor per avaluar el 
treball conjunt 

  5 
Preparació del power point o similar per presentar a 
l’aula 
Presentació i avaluació per part dels companys* i del 
professor 

 
 * L’avaluació dels companys segons plantilla dissenyada pel professor 
 
 
Nos sería muy útil conocer resultados relativos a los aspectos siguientes: 
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grado de satisfacción de los estudiantes  
 
Avaluació de l’opció B   Curs 2005-06   
Sobre l’opció         
Creus que a l’haver escollit l’opció B:   Molt Bastant Poc Gens 
a- ha millorat el teu seguiment de 
l’assignatura?  1 3 2 0 
b- ha millorat el teu rendiment de 
l’assignatura  1 5 0 0 
c- ha millorat el teu interès per l’assignatura?  1 4 1  
d- t’ha restat temps per estudiar 
l’assignatura?  0 0 5 1 
e- t’ha restat temps de dedicació a altres assignatures?   3 3  
f- ha estat una opció positiva per tu?   4 2 0 0 
Sobre el temps de dedicació       

En quant estimes el temps dedicat a l’opció B  
t< 2 
hores 2<t<5 h 

5<t<10
h 

t>10 
hores 

a- En el treball del dossier 
individual?    1 4 1 
b- En el treball del dossier en grup?    1 4 1 
c- En preparar la 
presentació?     1 5  
d- En preparar l’exposició?    3 3   
e- Per part del professor?    2 2  2 
          
Sobre l’avaluació    Molt Bastant Poc  Gens 
a- Estàs satisfet de l’avaluació obtinguda?    3 2 1 0 
b- Creus positiu que hi participin els que no han escollit l’opció B?  5 1 0 
c- Creus que el qüestionari d’avaluació ha estat adequat? 1 4 1 0 
d- Creus que l’avaluació ha estat 
justa?   1 3 2 0 
e- Creus que t’ha influït positivament en l’avaluació 
global del curs?  4 2  0 
          
En general     si no   
a- Creus que ha valgut la pena l’esforç 
realitzat?  6    
b- Tornaries a escollir l’opció B?   6    
c- Recomanaries a un amic l’opció B?   6    
 
grado de satisfacción de los profesores  
El profesor creu que ha estat una experiencia molt positiva, malgrat l’increment de 
tasques que li ha comportat 
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mejora del rendimiento de los estudiantes, (porcentaje de presentados, porcentaje 
de aprobados, mejora de las calificaciones, otros datos de interés..) 
 

 
OPCIÓ B P S A N E MH 
Nºalumnes: 
35 

3 2 9 12 6 3 

%: 57 8,6 5,7 25,7 34,3 17,1 8,8 
 
Distribució 
coeficients  

1,000-1,120 1,121-1,140 1,141-1,160 1,161-1,180 1,181-1,200 

% 5,7 0 37 46 11,3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DATOS  
Universidad:UB 
Titulación: Química 
Asignatura: Ciencia de Materiales 
Créditos: 7,5 
Semestre de impartición: 1º tarde 
Nº de grupos de la misma asignatura: 3 
Nº de grupos que participan en la actividad: 1 
Nº de estudiantes matriculados en la asignatura: 52+4 
Nº de estudiantes que han participado en la actividad: 6 
Curso en que se inició la actividad 2005-2006 
Ciència  de Materials      

OPCIÓ A P S A N E MH 
Nº alumnes: 
26 

4 7 9 6 0 0 

%: 43 15,4 27 34,6 23 0 0 
       

Avaluació final 2005-2006
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Curs  2006-2007 1er quadrimestre        
Alumnes matriculats 52+ 4 (Tarda) 
Assistència regular a classe  26-30 
Opcions: 

Opció A : Examen (80%) + Laboratoris (10%) + Exercicis (10%) 
Opció B: Examen (80%) + Laboratoris (10%) + Exercicis (10%)] x Coeficient 

          C =( 1,0- 1,2) 

 
Treball bibliogràfic al llarg del curs 
 
Etapa     
  1  Formar un grup de 3 - 4 
    Escollir un del temes proposats pel professor 
 
  2  Preparar el tema a nivell baix per fer un INDEX 

Reunió conjunta amb el professor per avaluar el 
treball preliminar i distribució de treball específic 
entre els estudiants del grup 

 
  3  Preparar el tema específic individualment 

Reunió individual amb el professor per avaluar el 
treball específic 

 
  4  Preparar el tema conjunt 

Reunió conjunta amb el professor per avaluar el 
treball conjunt 

  5 
Preparació del power point o similar per presentar a 
l’aula 
Presentació i avaluació per part dels companys* i del 
professor 

 
 * L’avaluació dels companys segons plantilla dissenyada pel professor 

 
 
 
Nos sería muy útil conocer resultados relativos a los aspectos siguientes: 
grado de satisfacción de los estudiantes  

Opinió dels estudiants de l’opció B (Grup de tarda) 
 

Ha estat una bona experiència 

Distribució 
coeficients  

1,000-1,120 1,121-1,140 1,141-1,160 1,161- 1,180 1,181-1,200 

% 0 0 100 0 0 
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Dona massa feina, potser hauria estat millor dedicar el temps ha estudiar, he anat 
de bòlit. 
Pensava que portaria menys feina 
Fer el treball ajuda a aprofundir 
Ha estat profitós. Ajuda a aprofundir 
 
grado de satisfacción de los profesores  
Els estudiants de tarda opten menys per el treball opcional i el resultat no ha estat 
tant bo com en experiències anteriors. 
 
mejora del rendimiento de los estudiantes, (porcentaje de presentados, porcentaje 
de aprobados, mejora de las calificaciones, otros datos de interés..) 

 
 

 
OPCIÓ B P S A N E MH 
Nº alumnes: 
6 

0 0 1 3 2 0 

%: 10,7 0 0 16,7 50 33,3 0 
 

 

Avaluació final 2006-2007
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Universidad:UB 
Titulación: Enginyeria Química 
Asignatura:Materials 

OPCIÓ A P S A N E MH 
Nº alumnes: 
50 

6 9 23 11 1 0 

%: 89,3 12 18 46 22 2 0 



Guia d’activitats per a l’avaluació continuada-  60 

Créditos:6 
Semestre de impartición:1er 
Nº de grupos de la misma asignatura:1 
Nº de grupos que participan en la actividad:1 
Nº de estudiantes matriculados en la asignatura:44+1 
Nº de estudiantes que han participado en la actividad:25 
Curso en que se inició la actividad 2005-06 
Activitat 
Materials EQ      
Curs  2007-2008 1er quadrimestre        
Alumnes matriculats 44+ 1  
Assistència regular a classe  26-30 
Opcions: 
 
A. única : Avaluació de síntesis (80%) + Avaluació Laboratoris* (20%)  
 
A. continuada: Avaluació de síntesis (60%) + Avaluació Laboratoris* (20%) + 
Exercicis (10%) + Treball bibliogràfic**(10)]  
 
* Qüestionari sobre resultats experimentals obtinguts al laboratori 
** Treball bibliogràfic al llarg del curs 
Etapa     
  1  Formar un grup de 3 - 4 
    Escollir un del temes proposats pel professor 
 
  2  Preparar el tema a nivell baix per fer un INDEX 

Reunió conjunta amb el professor per avaluar el 
treball preliminar i distribució de treball específic 
entre els estudiants del grup 

 
  3  Preparar el tema específic individualment 

Reunió individual amb el professor per avaluar el 
treball específic 

 
  4  Preparar el tema conjunt 

Reunió conjunta amb el professor per avaluar el 
treball conjunt 

  5 
Preparació del power point o similar per presentar a 
l’aula 
Presentació i avaluació per part dels companys* i del 
professor 

 
 * L’avaluació dels companys segons plantilla dissenyada pel professor 
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Nos sería muy útil conocer resultados relativos a los aspectos siguientes: 
grado de satisfacción de los estudiantes s’adjunta document 
grado de satisfacción de los profesores  bona 
mejora del rendimiento de los estudiantes, (porcentaje de presentados, porcentaje 
de aprobados, mejora de las calificaciones, otros datos de interés..)s’adjunta 
document 
 
Avaluació continuada en Materials (EQ)Curs 2007-08 
 
a) Sobre l'opció 
 
Creus que l'avaluació continuada: 
 
 

    
 
 
.b) Sobre el treball bibliogràfic 
 
En quan estimes el temps dedicat al treball  
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Sobre l'avaluació del treball bibliogràfic 
 

 



Guia d’activitats per a l’avaluació continuada-  63 

 
 
En general 
 

 
      

 
 

Que voldries dir i no se t’ha preguntat? 
 

- Aplicatiu AUTOMAT: reduir 50% nº preguntes almenys! 
- El fet d’entrega d’exercicis és plenament útil perquè ajuden a entendre el 

temari i són els que surten a l’examen. A més a més, l’opció de fer un 
examen parcial a mig curs, ho trobaria també encertat per veure per on van 
els trets i com es porta l’assignatura. 

- Considero que la feina i volum demanats són correctes, però hauria de tenir 
pes o reduir matèria a cara al examen final. 

- A grans trets ( i en part és la raó de la meva opinió positiva sobre l’avaluació 
continuada), aquest tipus d’avaluació és recomanable per que treu 
importància a l’examen final, no per cap raó més; no s’aprèn gaire en les 
exposicions de treball, i el temps invertit és massa gran per només valdre 
un 10%.  
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PROFESSORS QUE HAN APORTAT INICITIVES I DADES 
 
Algunes de les iniciatives recollides han estat presentades en els Congressos 
d’Innovació Docent en Química INDOQUIM 07 i INDOQUIM 08, celebrats  els 
anys 2007 i 2008 a Vigo i Càdis, respectivament. Volem expressar el nostre 
agraïment a tots els professors i alumnes que hi han participat i, molt 
especialment,  a aquells que ens han fet arribar les dades que es recullen 
en aquest treball i han permès la seva elaboració.  
 
 

Montserrat Cruells Cadevall (UB) 
Maribel Rodriguez Caceres (UEX) 
Rosa Mª Garcicuño Garcia (UNED) 
Alejandrina Gallego Pico (UNED) 
Rosa Garcia-Lopera (UV) 
Marta Navarro Cuñado (Univ. de Burgos) 
Juan Carlos Garcia Galindo (Univ de Cádiz) 
M. Cano (UCM) 

 

 

 
 


