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1. Resum executiu 

El projecte que es descriu en aquest document consisteix en una acció formativa 

encarada a redissenyar tres unitats didàctiques, que inclouen tot el contingut de 

Geometria plana, de la matèria de matemàtiques del segon curs de secundària, 

vertebrada en l’ús de metodologies que incorporin les TIC com un recurs per a la 

millora de l’aprenentatge de les matemàtiques dels alumnes, alhora que apostant per 

la innovació pedagògica per a explotar els avantatges significatius que pot aportar en 

la didàctica de les matemàtiques l’ús dels ordinadors a l’aula. 

Aquesta proposta s’emmarca en l’àmbit educatiu de l’escolaritat secundària obligatòria 

en un centre d’ensenyament de secundària públic, de manera que es combina la 

presencialitat d’un curs ordinari que es requereix en una institució d’aquest tipus, i la 

virtualitat que ofereix la possibilitat de treballar en un entorn virtual que gestioni tot el 

procés d’aprenentatge i vehiculi la interacció entre els alumnes, el professor i els 

continguts de la matèria.  

Per tal de dur-lo a terme, s’ha cregut necessari emprar una metodologia que dirigeixi el 

seu desenvolupament i que vetlli perquè aquest compleixi, qualitativament, amb les 

característiques educatives bàsiques i adequades a l’aprenentatge dels estudiants als 

que va dirigit; i amb aquest objectiu, s’ha escollit la metodologia que es basa en el 

model de disseny instruccional ADDIE (Anàlisi, Disseny, Desenvolupament, 

Implementació, Avaluació).  

L’obtenció de la informació necessària per a dur a terme l’anàlisi de necessitats i poder 

definir, així, l’origen i les causes del problema formatiu, es va iniciar amb un anàlisi 

documental, fruit del recull dels documents estratègics del centre i de la lectura i 

buidatge del Pla Estratègic de Centre, el Projecte Educatiu de Centre i el Pla de 

Formació del Professorat. Es va prosseguir i complementar amb enquestes a l’alumnat 

al que anava dirigit el curs, als professors del centre que l’implementaran en futures 

ocasions i amb una entrevista a la directora. A més a més, disposava de la informació 

que suposa ser docent del centre des de fa quatre anys i de la que m’oferia la persona 

responsable de tutoritzar-me des del centre de pràctiques, la Núria Esmatges Dedeu. 

El disseny parteix dels objectius establerts i de les necessitats detectades en aquest 

anàlisi previ i s’emmarca en una metodologia constructivista i connectivista. Amb 

aquesta finalitat, s’ha utilitzat el moodle com a plataforma d’aprenentatge.  

S’ha considerat, alhora, el benefici que reporta a la implantació del projecte el fet que 

moodle està integrada al centre des de fa cinc anys. 

Les activitats i part dels materials i recursos emprats al curs són de creació pròpia i 

neixen de la motivació engendrada arrel d’un projecte de treball col·laboratiu entre 

docents per a la generació de materials dirigits a motivar un treball significatiu de les 

matemàtiques. Aquest equip de treball forma part d’un projecte de Qualitat impulsat 

des del centre que potencia el treball cooperatiu entre docents per a la seva millora 

continuada. 

Pel que fa a l’avaluació, he considerat tres dimensions a tenir en compte: la 

tecnològica potencial, la pedagògica potencial i la tecnopedagògica real, que han estat 

plasmades en un checklist d’avaluació elaborat amb aquest objectiu. Els indicadors 

considerats en aquesta pauta d’avaluació seran valorats a partir de la informació que 
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s’extregui de les dades de participació observades, dels resultats acadèmics i de les 

enquestes de satisfacció dirigides a l’alumnat.  

2. Introducció 

La meva proposta educativa neix de la necessitat personal de millorar la meva tasca 

docent, aplicant de manera integral els coneixements que he adquirit cursant el Màster 

en Educació i TIC a la meva realitat actual.  

Considero un valor afegit que l’escenari sobre el que es desplega el projecte sigui el 

del centre d’educació secundària on treballo en l’actualitat i des de ja fa quatre anys, i 

que, a més, ho faci en un nivell i d’una matèria de la que ja he estat professora amb 

anterioritat. Aquest context em permetrà  fer una comparativa entre el 

desenvolupament d’un mateix curs amb dues metodologies diferents. 

La metodologia escollida es base en el model de disseny instruccional ADDIE, al 

considerar que en el desenvolupament d’un curs es duen a terme una sèrie de tasques 

que estan sistemàticament relacionades i, que han d’estar conceptualitzades a través 

d'un model de disseny instruccional que ha de servir com a sistema d’organització fent 

que els resultats de l'avaluació formativa de cada fase em pugui conduir de retorn a 

qualsevol de les fases prèvies, per tal d’aconseguir un disseny funcional i òptim.  

El producte final d'una fase és el producte d'inici de la següent, i per tant, el model és 

iteratiu i recursiu. ADDIE és flexible i aplicable a diferents situacions educatives i 

proporciona un marc que inclou tots els elements importants.  

A més a més, és un model que en la seva fase de disseny es caracteritza perquè es 

basa en la comprensió de la naturalesa dels continguts i en com assimilen els alumnes 

la nova informació (Williams, 2003). 

Així, per a l’elaboració d’aquest disseny, que és el que dóna l’estructura a aquest 

document, he partit de la proposta del projecte que inicialment vaig traçar i n’he fet 

algunes modificacions per tal d’adaptar-lo al context real d’aplicació del projecte. 

En aquest sentit, es contempla generar activitats que tinguin un nivell de guiatge més 

elevat del que s’havia considerat de en la fase preliminar i s’accentua la necessitat de 

donar una retroacció contínua i clara perquè els alumnes no se sentin desorientats. 

Pel que fa a la temporització, es considera el disseny de tot el bloc de geometria plana, 

que encara que s’estén més del que el període determinat a les pràctiques permetrà 

implementar, es considera oportú i profitós dissenyar-lo complet de cara al centre de 

pràctiques, que té intencions d’aprofitar el projecte i implementar-lo en cursos futurs. 

3. Contextualització 

La institució 

Missió i visió 

La institució es planteja la missió d’educar, formar i desenvolupar les capacitats dels 

seus alumnes perquè assoleixin els coneixements, les habilitats i les actituds que els 

permetran integrar-se a la societat i al món laboral i a més a més, puguin desenvolupar 

una vida digna i satisfactòria amb valors de llibertat, tolerància i solidaritat; procurant 
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ser un centre singular integrat en l’entorn educatiu i socioeconòmic de ciutat i comarca  

on es troba.  

Vol ser un centre de referència d’ESO i Batxillerat on els alumnes assoleixin els valors 

de formació amb satisfacció i garanties d’èxit responent a les demandes canviants de 

la societat actual, tot seguint un procés continuat de millora de la seva organització i 

els serveis que ofereixen. 

Context sociodemogràfic  

L’INS Miquel Biada és un centre d’ensenyament secundari públic ubicat al barri de 

Cerdanyola, a Mataró. El centre és de titularitat municipal, finançat per un conveni 

singular amb la Generalitat de Catalunya.  

L’alumnat del centre prové majoritàriament del barri on es troba, dels CEIP que 

l’envolten.  

Cerdanyola és un barri obrer de Mataró, que va néixer durant els anys 60-70 amb les 

diferents onades migratòries provinents d’Extremadura, Andalusia i Múrcia. Actualment 

les persones nascudes fora de Catalunya són encara el 50% de la població del barri. 

Avui en dia, els alumnes del centre són els nets d’aquells immigrants.  

En els darrers anys, Mataró ha viscut un important creixement demogràfic amb 

l’arribada d’un elevat volum d’immigrants procedents del Nord d’Àfrica (concretament 

del Magreb, de l’Àfrica Subsahariana, Senegal i Gàmbia), de Sud-amèrica (Equador, 

Bolívia, Argentina entre d’altres) i de l’Orient Llunyà (la Xina, en concret). Cerdanyola 

ha estat un dels barris mataronins que més d’aquests immigrants ha acollit. 

Actualment el 20% de la població del barri és d’origen estranger, dels quals la majoria 

procedeixen del Magreb. Aquestes famílies han arribat a Mataró amb fills en edat 

escolar que també han passat a formar part de l’alumnat del centre. 

Aquestes característiques demogràfiques de l’entorn fan que en aquest moment a 

l’INS Miquel Biada hi hagi un elevat percentatge d’alumnat procedent d’altres països, 

arribant fins una quarta part a l’ESO.  

Organització estratègica 

L’any 2011, el Miquel Biada va obtenir el Certificat de Qualitat ISO 9001, que garanteix 

que el centre té implantat un sistema de gestió de qualitat i treballa per estendre la 

qualitat al conjunt d’activitats del centre. En aquesta direcció, l’equip directiu va 

potenciar la creació d’equips de millora, a partir del desplegament del Pla estratègic, 

oferint així, l’oportunitat de participar activament a tot el col·lectiu de treballadors del 

centre per a la incorporació de propostes i suggeriments que es considerin adients per 

a la millora d’algun aspecte del centre. 

Pel que fa a l’ús de les TIC, és important destacar que la millora dels resultats 

educatius es presenta com al primer objectiu estratègic del centre establert al Pla 

Estratègic, i es considera l’increment de l’ús de les TIC-TAC a l’institut com a una 

estratègia per assolir-ho. Malgrat els canvis soferts a nivell de subvencions per part de 

la Generalitat, tal i com s’indica al Pla Educatiu de centre i ratifica la directora de 

l’institut, l’escola segueix apostant per aquesta eina metodològica considerant que la 

disponibilitat d’un ordinador portàtil per part de cada alumne i l’equipament de les aules 
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amb pissarres digitals interactives, obre les portes a noves formes de treball a l’aula 

molt més competencials. 

L’institut aposta per les noves tecnologies a nivell d’equipaments, de currículum i 

d’eina de treball de qualsevol matèria.  

Organització interna 

Els alumnes de 2on d’ESO imparteixen un total de 30 hores de classes setmanals de 

forma presencial, dins de l’horari marc establert pel centre. Quatre d’aquestes queden 

distribuïdes per a les matemàtiques, que són una matèria de caràcter comú.  

El centre ofereix recursos extraordinaris pel que fa a l’àrea de matemàtiques, 

disposant de tres professors per cada dos grups-classe, de tal manera que els 

alumnes de dos grups queden distribuïts en tres nivells diferents amb un nombre més 

reduït d’alumnes cadascun. El centre aposta per homogeneïtzar els grups segons els 

coneixements de l’alumnat. 

El grup en que s’implantarà el projecte estarà format per uns 18 alumnes del que s’ha 

denominat el nivell 2, corresponent a alumnes on es detecta un cert grau de dificultat 

a l’hora de realitzar el càlcul matemàtic corresponent al nivell escolar al que es troben i 

que presenten un ritme d’aprenentatge més lent a l’hora de desenvolupar capacitats 

com la destresa matemàtica, la comprensió i el càlcul matemàtic.  

Aquests alumnes treballen dins del projecte eduCAT2.0, que els va equipar, el curs 

passat, amb un ordinador portàtil com a eina de treball personal. Tot i així, un elevat 

percentatge d’alumnes, de fins al 40%, ha sofert algun desperfecte en el seu netbook 

del que les famílies no se n’han pogut fer càrrec.   

Valor previst de les pràctiques  

Es preveu que el centre pugui fer un ús continuat del curs dissenyat, implementant-lo 

en successius cursos de segon de secundària. Amb això, aconseguiria augmentar el 

percentatge total d’àrea curricular coberta amb continguts digitals i validaria un dels 

indicadors amb el que es verificaria l’objectiu d’augmentar l’ús de les TIC, establert al 

Pla Estratègic de centre. 

4. Justificació 

4.1 Justificació de la utilitat 

Dins l’àrea de les matemàtiques, els estudis han demostrat que hi ha pocs estudiants 

que assoleixin un nivell acceptable de rendiment a l'escola secundària en aquesta 

matèria (Duit, 1991). Tal i com es recull a l’informe PISA 2009, l’OCDE obté una 

puntuació mitjana que la situa al nivell 3 de l’escala de valoració de les matemàtiques 

(valorada de l’1 al 6), com la majoria dels països participants a PISA 2009 (Catalunya 

hi està inclosa), que indica que l’alumnat pot executar procediments descrits de 

manera clara i aplicar estratègies senzilles de resolució de problemes però que no sap 

conceptualitzar, generalitzar i utilitzar la informació basada en les seves pròpies 

investigacions i fer modelitzacions de situacions problemàtiques i no pot aplicar de 

forma conjunta les operacions matemàtiques formals i simbòliques per desenvolupar 

noves estratègies per enfrontar-se a situacions noves.  

http://xtec.cat/web/innovacio/educat/secundaria
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Aquests resultats motiven i generen la necessitat de considerar noves metodologies i 

bases pedagògiques per a l’aprenentatge d’aquesta matèria (i que seria raonablement 

extensible a la resta).   

Així, davant del repte de de dur a terme aquest procés, em proposo incorporar les TIC 

com un recurs per a la millora de l’aprenentatge de les matemàtiques dels alumnes i 

fer un pas en direcció a la innovació pedagògica aprofitant els avantatges significatius 

que pot aportar en la didàctica de les matemàtiques l’ús dels ordinadors a l’aula.  

La proposta formativa que presento s’emmarca, d’una banda, en un paradigma 

educatiu basat en els beneficis del blended-learning, una modalitat que aportarà un 

valor afegit al procés d’aprenentatge dels alumnes als que va dirigit; i en el 

constructivisme i en el connectivisme,  pel que el curs està dissenyat basant-se en 

el diàleg i la construcció de coneixement a través de les interaccions entre els 

participants mitjançant l’ús de les TIC per arribar a la creació d’una comunitat 

d’aprenentatge; i proporcionant eines i recursos per tal que els alumnes desenvolupin 

els seus propis entorns personals d’aprenentatge que els permeti asso lir els objectius 

proposats i adquirir noves estratègies i formar part de xarxes que contribuiran al seu 

desenvolupament competencial més enllà d’aquest curs. 

4.2 Viabilitat del projecte  

Per analitzar la viabilitat de la proposta es van considerar sis dimensions: 

 La viabilitat legal i política, que no suposava cap obstacle tenint en compte que el 

projecte està desenvolupat respectant el reglament de règim intern del centre i les 

programacions de matèria, que acaten amb els objectius, continguts, criteris 

d’avaluació i competències descrites al currículum publicat pel Departament 

d’Ensenyament.  

 El projecte és viable econòmicament ja que actualment el centre ja funciona amb 

la plataforma Moodle i el programari amb que es treballa és totalment gratuït, de 

manera que la implantació d’aquest projecte no suposava cap despesa econòmica 

extraordinària. 

 La viabilitat sociocultural tampoc no era un entrebanc tenint en compte que la 

intervenció  que s’havia de dur a terme segons aquest projecte es planificava 

havent detectat les necessitats de la realitat existent al centre en que 

s’implementaria, considerant l’àmbit i el context com un element fonamental. 

 El centre aposta per la incorporació de les TIC i de metodologies innovadores que 

en potenciïn el seu ús, i així ho fa evident incloent-ho com un dels objectius 

estratègics del centre.  

Projectes duts a terme com el de la creació d’un Equip de Millora per a la producció 

d’activitats en que es faci ús de les TIC per l’aprenentatge de les matemàtiques, fan 

tangible la motivació de bona part de l’equip docent i de l’equip directiu per 

potenciar-ne l’ús a l’aula.  

Així doncs, la capacitat organitzativa del centre feien viable la gestió d’aquest 

projecte. 
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 La viabilitat tècnica era la més dubtosa. No tots els alumnes disposen de netbook, 

ni el centre compta amb una connexió ADSL adequada en tot moment, així que 

aquesta situació feia necessari adequar la proposta a aquesta context, considerant 

alternatives que poguessin sufragar imprevistos originats a arrel d’aquests 

inconvenients.  

En relació al temps disponible, es va detectar que el període d’implementació era 

inferior al que inicialment s’havia tingut en compte alhora de fer la proposta. En 

aquest sentit, es va fer ús dels materials, continguts i metodologies dissenyades i 

desenvolupades que s’adeqüin a la matèria que calgui impartir en el període 

d’implementació del projecte. 

5. Objectius del projecte 

L’objectiu del projecte és desenvolupar un curs adaptat a les necessitats de l’alumnat 

al que va dirigit en la modalitat semipresencial, a través de la plataforma Moodle, per 

donar cobertura a una part del tercer trimestre d’un curs de segon de secundària de 

la matèria de matemàtiques, durant el que està programat treballar continguts 

pertanyents al bloc de “Espai i forma” del currículum oficial: 

 Unitat 3: Fonaments de geometria plana 

 Unitat 4: Perímetres i àrea 

 Unitat 5: Proporcionalitat geomètrica 

tal i com està indicat en la programació de la matèria del centre de secundària IES 

Miquel Biada, on ha de ser implementat. Es vol millorar la didàctica i l'aprenentatge de 

les matemàtiques d’aquest estudiants.  

La finalitat del projecte és introduir una nova metodologia per a l'aprenentatge 

d’aquesta matèria en l'Educació Secundària Obligatòria amb suport de les TIC, que es 

concreta en diferents aspectes: 

 Desenvolupar un treball competencial en l’àrea de la geometria descobrint i 

practicant amb un gran conjunt d'eines tecnològiques aplicades en aquest 

àmbit que permeten i potencien la manipulació interactiva i virtual d’objectes 

geomètrics, corregint i modificant l’hàbit que s’ha detectat que tenen adquirit els 

alumnes alhora de treballar les matemàtiques de manera procedimental i 

mecànica com un conjunt tècniques automàtiques i irreflexives. 

 Potenciar les opcions de treball col·laboratiu de l’alumnat, amb suport d’eines 

de comunicació virtual, sincròniques o asincròniques, incorporades en la 

plataforma Moodle, per tal d’estimular la participació dels estudiants d’acord 

amb les seves motivacions i actituds, induint l’explotació d’idees i impulsant la 

pressa de decisions conjunta. La finalitat és, amb això, la de modificar el 

costum que tenen els alumnes de donar un únic ús, el lúdic, als ordinadors i 

treballar perquè aprenguin a que no els suposi una distracció. 

 Utilitzar eines TIC com Geogebra o Scratch, per motivar l’aprenentatge 

significatiu de conceptes geomètrics. 

 Centralitzar i gestionar el procés formatiu dels alumnes des de la plataforma 

virtual d’ensenyament escollida, Moodle, potenciant les eines TIC que ofereix. 
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 Avaluar aquest curs en un context real, és a dir, amb alumnes de secundària. 

Paral·lelament, i a arrel de l’afany per dissenyar i generar activitats que s’adaptin a les 

necessitats concretes del context en que s’està desenvolupant aquest projecte, va 

originar-se la idea de crear un equip de treball amb alguns companys del centre 

d’educació en que es duran a terme les pràctiques (i en que treballo). Aprofitant la 

possibilitat de treballar col·laborativament entre docents formant equips de millora, i 

considerant que un dels objectius del Pla Estratègic és la potenciació de l’ús de les 

TIC, es va crear un equip de millora: “TIC-TAC Matemàtiques” per a la creació de 

materials educatius per a treballar la geometria significativament, partint de la 

manipulació dels objectes geomètrics fent ús de programes interactius com Geogebra 

o Scratch, que faciliten aquest procés. Dos companys del departament i jo mateixa en 

som els membres col·laboradors. 

Es pretén finalitzar aquest projecte intern del centre amb la posta en comú i l’intercanvi 

d’idees amb la resta de companys del departament oferint, així, una formació interna 

dirigida a millorar les mancances i necessitats específiques que aquests docents 

manifestin tenir respecte els seus coneixements tècnics i metodològics en l’ús de les 

TIC.  

Així doncs, la proposta té per objectiu secundari fer ús de materials de creació 

pròpia, alguns desenvolupats col·laborativament en l’equip de millora i d’altres, creats 

per mi; alhora que oferir formació, motivar i introduir en l’ús de noves metodologies a la 

resta de docents. 

6. Anàlisi de necessitats 

6.1 Descripció de criteris i procediment d’anàlisi 

Amb l’objectiu de detectar les mancances i els punts forts que calia considerar per al 

disseny dels objectius de formació i dels continguts del projecte, i comptant amb les 

referències que m’aportava el fet de ser docent del centre on havia de ser implantat, es 

va dur a terme la selecció dels instruments d’anàlisi de necessitats següents: 

 En l’estadi inicial de la diagnosi, es va dur a terme una anàlisi documental que 

permetés preparar altres fases de l’anàlisi. 

El recull dels documents més rellevants va implicar la lectura i buidatge del Pla 

Estratègic de Centre, el Projecte Educatiu de Centre i el Pla de Formació del 

Professorat. 

 Amb el propòsit de ratificar les dades recollides en el punt anterior i d’obtenir, a 

més, informació detallada sobre el grau d’acceptació de la inclusió de les TIC 

per part dels docents, de les accions dutes a terme pel centre en aquest àmbit i 

els propòsits i objectius que se’n derivin en un futur, es va entrevistar a la 

directora del centre, com a informant clau en aquest procés.  

http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/EntrevistaDirectora.pdf (Annex 13.1) 

 Amb l’objectiu, de nou, de contrastar part de la informació escrita extreta en 

l’anàlisi documental i per tal d’obtenir dades quantitatives sobre qüestions 

relatives als recursos i habilitats dels usuaris o agents implicats en la 

implementació del projecte, es van elaborar enquestes ja que impliquen, d'una 

http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/EntrevistaDirectora.pdf


TFM. Projecte d’aplicació professional. Segon semestre. Curs 2012-13 

Memòria del projecte   

Jaume Ríos Calvet 

10 

forma indirecta, els participants en l'estimació de les necessitats de formació 

permetent-los expressar-se sense por, al tractar-se de qüestionaris anònim. A 

més, proporcionen dades fàcils d’interpretar.  

Enquesta alumnat: 

https://docs.google.com/forms/d/10GY9iIA9i6O0E4Y4PNy81WrZHRYdOoidK3k

diLVW5eM/viewform (Annex 13.1) 

Enquesta professorat: 

https://docs.google.com/forms/d/1kM3ElkqLLykly8eIIkmg_aZXwSlW91J_hZy1V

2cOfIk/viewform (Annex 13.1) 

6.2 Descripció de la recollida de dades 

A partir de les dades que facilitades per la tutora al centre de pràctiques, la meva 

pròpia experiència com a docent dins l’escola, els documents del centre (Pla Estratègic 

de Centre, el Projecte Educatiu de Centre i el Pla de Formació del Professorat), 

l’entrevista a la directora i les enquestes tan a l’alumnat al que va dirigit el curs com als 

professors que podran haver de portar-lo a l’aula en futurs cursos; s’ha descrit l’anàlisi 

de la situació i el context real d’aplicació del projecte resumit a continuació i que es 

classifica en quatre àmbits: 

a. Caràcter institucional 

b. Recursos  humans 

c. Recursos materials i dotació tecnològica 

d. Econòmic 

a. Caràcter institucional 

El context d’aplicació del projecte, pel que fa a l’àmbit de la institució i de la visió que té 

envers les Noves Tecnologies, és òptima.  

Al Pla Estratègic de centre s’incorpora l’objectiu d’incrementar l’ús de TIC al centre 

com un dels 14 objectius proposats. L’escola va participar en el projecte Educat 1x1 

amb els alumnes d’ESO i, malgrat els canvis soferts a nivell de subvencions per part 

de la Generalitat, tal i com s’indica al Pla Educatiu de centre i ratifica la directora de 

l’institut a l’entrevista, l’escola segueix apostant per aquesta eina metodològica 

considerant que la disponibilitat d’un ordinador portàtil per part de cada alumne i 

l’equipament de les aules amb pissarres digitals interactives, obre les portes a noves 

formes de treball a l’aula molt més competencials. 

L’institut aposta per les noves tecnologies a nivell d’equipaments, de currículum i 

d’eina de treball de qualsevol matèria  

Pel que fa a la formació necessària per fer-ho de manera significativa per a 

l’aprenentatge dels estudiants, el centre impulsa la formació continuada tant en l’àmbit 

de la innovació pedagògica com en les habilitats tècniques per a l’ús de les TIC.  

Encara que la directora ens indica les dificultats que la situació econòmica actual està 

reportant en aquesta formació, que ha sofert retallades importants, mostra la intenció 

del centre de buscar alternatives considerant dur a terme diferents tipus d’activitats 

formatives, com poden ser assessoraments al centre, seminaris, cursos o tallers 

https://docs.google.com/forms/d/10GY9iIA9i6O0E4Y4PNy81WrZHRYdOoidK3kdiLVW5eM/viewform
https://docs.google.com/forms/d/10GY9iIA9i6O0E4Y4PNy81WrZHRYdOoidK3kdiLVW5eM/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1kM3ElkqLLykly8eIIkmg_aZXwSlW91J_hZy1V2cOfIk/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1kM3ElkqLLykly8eIIkmg_aZXwSlW91J_hZy1V2cOfIk/viewform
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interns, alhora que, al pla de formació del centre s’indica que la formació que no es 

pugui fer a través del Pla de Formació de zona o bé pel Pla de Formació permanent de 

la Generalitat, es finançarà amb els diners derivats del Pla Estratègic.  

Es mostra, doncs, una clara intenció de potenciar la formació del professorat. 

b. Recursos humans 

Pel que fa als estudiants destinataris del curs, alumnes de 2on de secundària, amb 

edats compreses entre 12 i 13 anys, i tal i com ho avalen les respostes a l’enquesta, 

majoritàriament mostren domini en l’ús de la plataforma moodle, degut als anys que fa 

que hi treballen, i afirmen haver fet activitats en línia i haver treballat amb eines de 

treball col·laboratiu en xarxa. No mostren, doncs, massa problemes per interactuar 

amb la majoria del programari, encara que sí que asseguren no haver treball mai amb 

el Geogebra, que és part del programari bàsic amb que es desenvoluparà aquest 

projecte. 

Pel que fa a la motivació i a l’actitud que mostren davant de la incorporació de les TIC 

en el seu procés d’aprenentatge, es mostra un ventall de respostes, alguns mostren 

inseguretat davant de les activitats desenvolupades en xarxa i d’altres destaquen la 

distracció que els suposa l’ús dels ordinadors a l’aula. Una minoria considera que les 

TIC puguin suposar una millora en el seu aprenentatge. 

Pel que fa al professorat, i tal com ens indiquen les respostes a l’enquesta que han 

tramès, aquests mostren interès en l’ús de les TIC fent servir, de forma majoritària, el 

Moodle i moltes de les eines de que disposa aquesta plataforma.  

En general, manifesten el benefici que reporten l’ús de les TIC a l’aula i són conscients 

del canvi metodològic que suposa; alhora que manifesten tenir carències en la seva 

formació, alguns en l’àmbit tècnic i d’altres, en les metodologies de treball. 

Tots ells, mostren estar interessats en rebre formació per millorar la seva tasca docent 

en aquest sentit. 

La directora, per altra banda, indica la reticència que mostren alguns docents en 

relació a la formació després d’haver rebut formacions poc eficients ni pràctiques. 

Sembla ser que la situació de canvis constants en la que es troba el sector de 

l’ensenyament i les conseqüències que està tenint sobre el cos dels docents està 

repercutint negativament en la seva actitud i motivació. 

c. Recursos materials i dotació tecnològica 

Pel que fa a la dotació tecnològica, i tal com s’ha fet notar anteriorment, les aules 

disposen d’ordinadors i pissarres digitals interactives.  

Encara que els alumnes van adquirir el curs passat un netbook per treballar a l’aula, 

molts d’ells ens asseguren no portar-lo al centre de forma habitual. La situació actual 

és que la disponibilitat real de netbook per alumne no és de 1 a 1, sinó que només un 

50% d’ells el tenen o el porten. 

La connectivitat al centre sovint té problemes que relentitzen i dificulten el treball o, 

directament, l’impossibiliten. 
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Pel que fa al programari, el centre disposa i treballa amb moodle des de ja fa molts 

cursos i dóna formació als alumnes en l’ús de programaris necessaris per al 

desenvolupament d’altres matèries. 

Algun alumne mostra dificultats per poder disposar d’ordinador o connectivitat a casa.  

d. Econòmic 

Tenint en compte, doncs, que el centre va ser dotat amb netbooks pels alumnes i 

pissarres digitals per cada aula amb la incorporació al projecte Educat 1x1, que cada 

classe disposa ja d’un ordinador i un projector i que el programari amb que es 

desenvolupa el projecte és programari lliure i gratuït, el cost total anual és de 1648€ i 

queda repartit en les següents partides: 

- Contractació d’un línia ISP (inclou router i tallafocs): 480€ 

- Llicència Windows 2008 Server+IIS: 828€ 

- Manteniment d'una línia ADSL (a més d’una segona wifi “Educat 1x1” que 

ofereix la Generalitat i és gratuïta) : 340€ 

- Plataforma virtual d’ensenyament-aprenentatge Moodle: Gratuït (perquè està 

instal·lat al servidor del centre) 

6.3 Presentació de l’anàlisi 

a. Anàlisi DAFO 

De l’extracció d’informació anterior es deriva la taula DAFO següent: 

 
El gràfic generat a partir de la DAFO anterior mostra la situació òptima amb el cercle 
verd i la situació real actual, amb el cercle groc; que ens indica que, encara que l’estat 
actual del context d’aplicació del projecte no és excel·lent ni el més adequat, sí que 
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està dins d’uns paràmetres acceptables i, per tant, és susceptible de ser corregit si 
s’identifiquen els problemes que ho generen i se’n determinen les causes per tal de 
concretar-ne les solucions més adequades que permetrien seguir la direcció del vector 
que apunta a la situació ideal (fletxa blava). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Identificació de necessitats 

Per tal de poder identificar les necessitats caldrà cercar les causes i els efectes dels 

problemes. Per desenvolupar aquest procés seguiré una metodologia que es basa en 

les següents fases:  

- Definir el problema  

- Determinar les causes del problema. 

Necessitats relacionades amb el desenvolupament del projecte 

Problema 1: Dificultat per accedir a la plataforma i treballar-hi fora del centre. 

Causes del problema 1: 

 Alguns alumnes no disposen d’ordinador a casa. 

 Alguns alumnes no tenen accés a internet o la qualitat de la connectivitat és 

molt deficient. 

Problema 2: No es disposa d’un netbook per cada alumne a l’aula. 

Causes del problema 2: 

 Alguns alumnes no tenen per costum portar-lo al centre de forma regular. 

 Alguns alumnes no tenen netbook, bé perquè se’ls ha espatllat o bé perquè 

no el van adquirir. 

Problema 3: Problemes de connectivitat al centre. 

Causes del problema 3: 

 Sovint la velocitat de connexió és molt lenta. 

 En alguns casos, es perd la connexió al centre. 
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Necessitats relacionades amb l’acció formativa 

Problema 4: Sentiment de desorientació i manca de guiatge 

Causes del problema 4: 

 Manca de costum i habilitats per treballar amb l’ordinador com a eina de 

treball. 

 Necessitat de pautes clares, seguiment rígid i correccions per part del 

professor. 

 Manca d’autoregulació del treball 

 Costum de treballar les matemàtiques de manera procedimental i 

mecànica. 

Problema 5: Manca dels coneixements o habilitats necessaries d’alguns docents 

per poder desenvolupar el projecte 

Causes del problema 5: 

 Manca dels coneixements tècnics necessaris per part d’alguns docents 

 Manca dels coneixements necessaris relatius a metodologies de treball 

innovadores necessàries per desenvolupar el projecte per part d’alguns 

docents. 

 Dificultats per tenir formació degut a que els plans de formació de zona han 

quedat absolutament aturats. 

c. Planificació de la intervenció 

Per desenvolupar aquesta fase caldrà determinar les solucions més adequades a les 

dificultats que s’han detectat en l’etapa prèvia per tal de seleccionar les que 

s’abordaran al projecte amb l’objectiu de mitigar les limitacions que poguessin originar. 

Així doncs, a continuació, es consideraran les mesures que s’hauran d’abordar i que 

no s’havien considerat fins ara perquè no s’havien tingut en compte aquestes 

situacions. 

Solucions al problema 1:  

L’horari de la biblioteca del centre ha estat modificada per ampliar les hores en que 

restarà oberta, essent, a partir de març de: 

Matins: 

Dilluns i dimecres de 9 a 13.45 h 

Divendres de 9 a 13.00 h 

Tardes:  

Dilluns a dijous de 15.30 a 19.30 hores 

Aquesta nova distribució de les hores d’obertura de la biblioteca, i considerant que 

disposa d’ordinadors amb connexió a internet, possibilitarà als alumnes que ho 

necessitin i que no disposin d’eines per fer-ho a casa, poder treballar des del 

moodle per poder desenvolupar amb normalitat les tasques i activitats del curs que 

hagin de fer fora de l’aula. 
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Solucions al problema 2:  

Es resoldrà el problema que pugui suposar no disposar d’un netbook per cada 

alumne a l’aula considerant dues alternatives que seran escollides en cada situació 

segons sigui més convenient en cada cas. 

- Es podrà reservar algunes de les quatre aules d’informàtica de que disposa el 

centre, per treballar en aquelles activitats en que sigui imprescindible que cada 

alumne treballi individualment amb el suport d’un ordinador. 

- Es farà ús d’un únic ordinador per grup en les activitats que estiguin 

plantejades per ser desenvolupades en parella o grupalment. 

Solucions al problema 3:  

Per resoldre els problemes que puguin ocasionar les deficiències puntuals en la 

connectivitat al centre, caldrà considerar metodologies alternatives per 

desenvolupar les activitats que estaven planificades. En tots els casos es pot 

considerar el treball amb llapis i paper o la reflexió i la construcció col·lectiva. 

Cal no deixar de tenir present que les TIC són una eina, que pot afavorir i estimular 

l’aprenentatge, però que pot ser perfectament substituïda per les eines tradicionals. 

Solucions al problema 4:  

Es consideraran activitats guiades i ben pautades en que els alumnes no tinguin la 

sensació de no saber com abordar; totes les tasques, siguin activitats individuals o 

grupals, seran corregides o comentades amb tot el grup per donar-les per 

tancades, enteses i corregides; les postes en comú afavoriran la consolidació d’allò 

que hagin après o treballat i els ajudarà a corroborar que ho han fet bé i assegurar-

se, per tant, que ho han entès. S’anirà donant un feedback continu a l’alumnat. 

Solucions al problema 5:  

Per solucionar el problema que pugui suposar la manca de coneixements o 

habilitats d’alguns docents, es va formar un grup de treball (Equip de millora “TIC-

TAC Matemàtiques”), pensada per desenvolupar activitats didàctiques interactives i 

les metodologies de treball corresponents en cada cas.  

A més, després de la detecció de la voluntat de part del professorat per millorar la 

seva formació, s’ha considerat oportú considerar una segona fase de treball 

d’aquest equip de millora perquè durant el mes de juliol faci una posta en comú 

amb el professorat que hi estigui interessat per mostrar el material creat i les 

metodologies que s’han considerat oportunes per portar-los a l’aula. 

S’està pensant en fer formació interna, duta a terme pels algun dels docents del 

centre, durant el mes de juliol relacionada amb l’ús del moodle, d’aplicacions com 

Geogebra o Scratch i de metodologies de treball amb que potenciïn l’ús de les TIC 

a l’aula. Hi ha docents que estan ben formats en aquest àmbit i poden oferir aquest 

coneixements als seus companys. 

6.4 Conclusions de l’anàlisi 

Amb la incorporació de les estratègies esmentades en el punt anterior, es pot 

considerar que el projecte, no només és viable, sinó que és òptim i es pot 

desenvolupar sense impediments que afectin el compliment dels objectius establerts. 
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Cal reconsiderar, però, l’estructura de les activitats i tasques a desenvolupar per part 

dels alumnes per contemplar la incorporació d’un grau més alt de guiatge per disminuir 

la sensació de desconcert que puguin experimentar. El projecte va dirigit a estudiants 

de només 12 o 13 anys que no han integrat, encara, la capacitat d’autocorrecció i 

autoavaluació de forma natural; així que caldrà procurar fer la correcció i revisió de les 

activitats mitjançant postes en comú dels resultats i els coneixements adquirits.   

Aquest procés els anirà conduint cap a una nova forma de treball que els permetrà 

anar essent més independents i autosuficients. El canvi metodològic ha de ser integrat 

de forma gradual. 

Problemes relacionats amb la manca d’accés a la xarxa o a un ordinador, queden 

solventats amb l’oferta d’alternatives, com biblioteques públiques o l’ampliació recent 

de l’horari de la biblioteca del centre.  

La creació de l’Equip de Millora TIC-TAC Matemàtiques no només ha donat una 

solució als problemes de formació del professorat, sinó que està generant una 

metodologia de treball col·laborativa entre els docents del departament, que comencen 

a compartir material i coneixements d’una forma molt més natural i habitual, està 

motivant als docents a considerar metodologies innovadores i a provar de portar a 

l’aula activitats menys procedimentals que ofereixin a l’alumnat la possibilitat de 

manipular les matemàtiques. Es respira un ambient de canvi dirigit, inicialment, per un 

petit equip de treball col·laboratiu, que s’està encomanant a la resta. 

7. Planificació 

7.1 Descripció 

El producte final                                                                                         

El curs es gestionarà des de Moodle per dues raons principals. 

D’entrada, perquè és una plataforma d’aprenentatge que incorpora activitats 

autocorrectives que ofereixen feedback immediat alhora que permet trametre activitats 

que poden ser revisades, avaluades, comentades i retornades a l’alumne per part del 

professor, permetent, doncs, diferents tipus d’avaluació: quantitativa i qualitativa. 

Integra eines comunicatives sincròniques i asincròniques i espais de treball grupal, 

donant opció a treballar amb activitats restringides o amb espais de comunicació per a 

grups. Incorpora, també, el seguiment dels alumnes a partir d’informes de participació, 

de connexió i de les qualificacions, amb l’accés a tots els missatges d’un usuari i amb 

el control dels arxius tramesos. A més, de vehicular i organitzar els continguts del curs. 

És a dir, perquè considero que és una eina que permet gestionar el curs de manera 

integral molt àgilment. 

D’altra banda, el centre de d’implantació de les pràctiques treballa amb moodle des de 

fa cinc anys, de tal manera que tan els alumnes com els professors tenen l’hàbit de 

treballar-hi i coneixen com funciona. Aquest és un punt fort del projecte que cal 

aprofitar. 
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Estructura de la plataforma 

L’esquelet de la plataforma del curs està vertebrada pel bloc dels continguts on hi 

s’hi troben, principalment, els elements de caràcter formatiu (no tots) i queda 

complementada pels blocs laterals, indicats per altres elements que fomenten la 

formació i d’altres que no sóc estrictament d’aquest tipus. 

De forma conjunta, l’estructura del curs moodle serà com s’indica al mapa següent: 

 

Descripció de les eines de comunicació 

Per tal de potenciar la interacció entre els diferents membres de la comunitat 

d’aprenentatge i el treball col·laboratiu entre ells, es disposaran les eines de 

comunicació següents: 

 Fòrum de dubtes i consultes:  

Es crearà un fòrum en que no s’imposarà que els usuaris hi estiguin subscrits, ja 

que el curs moodle estarà tancat només als estudiants matriculats al curs i volem 

que tots hi puguin accedir; i serà sense grups, ja que l’objectiu d’aquest espai és 

que tots els estudiants en puguin fer ús per preguntar dubtes i, alhora, si poden, 

resoldre els que els companys puguin plantejar. 

 Wiki de treball grupal: 

Es crearà un wikispace en mode “separat per grups” per tal que els grups de treball 

col·laboratiu puguin fer servir per a gestionar, desenvolupar i interactuar alhora de 

treballar en les tasques que els hi siguin assignades. 

 Wiki: 

Es crearà un wikispace per a tot el grup classe, per facilitar el desenvolupament de 

conclusions finals i debats  conjunts. 
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Consideració d’altres elements dels blocs laterals de moodle 

S’ha considerat incloure altres elements, que podran tenir o no caràcter formatiu: 

 Seguiment d’avaluació:  

Es mostrarà l’eina inclosa dins el paquet administratiu de moodle que permet a 

l’alumne fer el seguiment de tota l’avaluació del seu procés, amb coherència amb 

l’establert com un dels objectius del projecte, que l’alumne pugui controlar el seu 

propi procés d’aprenentatge. 

 Seguiment dels altre participants del curs 

 Bústia  

 Enllaços a eines TIC d’ús habitual dins del curs 

 Rellotge 

7.2 Planificació 

Estratègies d’implantació                                                                         .  

Respectant la proposta del projecte dissenyada i els objectius establerts en la mateixa, 

es van traçar unes línies estratègiques generals per orientar el desenvolupament del 

producte final: la plataforma Moodle que gestionarà el curs.  

Amb aquesta finalitat, es van seguir les estratègies següents: 

 L'estructura de la comunitat ha de respectar els criteris establerts al centre de 

pràctiques. 

 L’organització de la plataforma ha de ser clara, intuïtiva i agradable a la vista, 

procurant incloure només els recursos estrictament necessaris, d’una forma 

organitzada, seguint sempre uns mateixos criteris i respectant unes pautes 

estructurals. 

 S’inicia el desenvolupament afegint els continguts de caràcter general i les 

activitats relacionades, estructurades en temes apropiadament titulats.  

 Es prossegueix afegint les eines de comunicació i interacció que hagin estat 

considerades en la proposta, alhora que alguns enllaços, rellotge... 

 Es donarà accés als usuaris amb el perfil adequat, per cadascun d’ells. 

Informe d’implantació i posada en marxa 

L’ordre en que es va implantant el projecte, pel que fa al desenvolupament de la 
plataforma, va seguir la pauta següent: 

Configuració dels 
paràmetres del curs 

Estructura per temes 
Nombre de temes 
Disponibilitat de l’assignatura 

Edició de l’àrea del 
contingut 

Creació d’un tema per cada unitat didàctica titulant-lo 
convenientment 
Inserció dels objectes 
d’aprenentatge considerats en la 
proposta per cada tema 

Continguts d’aprenentatge 

Materials i recursos 

Activitats 
Edició dels blocs laterals Creació dels espais de Fòrum 
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comunicació Xat 

Wiki del curs 

Wikis grupals 

Inserció d’enllaços a les eines TIC 
més rellevants 

Mindmeister 

Geogebra 

Wiris 

Configuració d’alguns elements 
administratius 

Seguiment de l’avaluació 

Seguiment dels 
participants del curs 

Bústia 

Disposició d’altres elements 
Rellotge 

Calendari 

Afegir els participants 

Definició dels perfils de professor/editor, professor, estudiant i 
visitant 

Assignació de perfils als usuaris 

Creació dels grups de treball col·laboratiu 

 

Viabilitat i qualitat de la implantació                                                        .  

Per tal de detectar la viabilitat i qualitat de la implantació caldrà analitzar el projecte 

considerant tan els factors tècnics com els pedagògics que intervenen en tots els 

processos d'influència en l’entorn, en els contextos i situacions d'ensenyament-

aprenentatge que es puguin donar.  

Per fer-ho, considerarem tres dimensions d’avaluació definides per Barberà (2004): 

 Dimensió tecnològica potencial: Indicadors sobre les possibilitats i limitacions 

que ofereixen els recursos tecnològics per tal de dur a terme el procés 

d'ensenyament - aprenentatge. 

 Dimensió pedagògica potencial: Indicadors sobre les formes d'organització del 

procés d'ensenyament - aprenentatge (metodologia, concepció didàctica, rols, 

etc.). 

 Dimensió tecnopedagògica real: Indicadors rellevants sobre l'ús efectiu que 

professors i alumnes realitzen dels recursos tecnològics i de l'organització de la 

seva activitat durant el procés d'ensenyament-aprenentatge. Els usos pedagògics i 

tecnològics es condicionen mútuament, cosa que fa molt difícil la seva 

diferenciació i per això es contemplen de forma conjunta. 

Respectant aquesta classificació, s’ha desenvolupat una pauta d’avaluació del projecte 

(Annex 13.2) per la que ens caldrà conèixer informació relativa a aspectes com: 

 La plataforma tecnològica 

 Grau d'adequació al model de formació 

 La qualitat dels materials i la coherència amb els continguts 

 L’accessibilitat i usabilitat 

 La disponibilitat i potencialitat del maquinari i programari 

 La relacions i interaccions que s’hi estableixen 

 La navegació 

 El funcionament 

 La comunicació síncrona i asíncrona. 

http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/PautaAvaluaci%f3Projecte.xls
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La recollida d’aquesta informació necessària es durà a terme per mitjà dels següents 

instruments: 

 Enquestes als estudiants 

 Seguiment virtual durant l’ús real de les eines de la plataforma 

 Diari de sessions 

 Notificacions dels estudiants  

 Graella i fulles de control 

 Valoració dels resultats acadèmics 

7.3 Cronograma 
 

 

Allotjat a la web: http://personal.biada.org/~efloris/UOC/CronogramaGantt/Cronograma_Projecte.html 

8. Disseny 

8.1 Fonamentació teòrica 

Les bases pedagògiques subjacents d’aquest projecte són el constructivisme i el 

connectivisme.  

Es partirà de la base que cada individu crea les seves pròpies estructures cognitives i 

que és aquest el que construeix el coneixement en funció de la seva coneixença 

preexistent, de l’estil d'aprenentatge i dels seus trets de personalitat particulars.  

Ensenyar a fer una tasca pot tenir èxit al principi, però al cap i a la fi, l’estudiant està 

aprenent, únicament, el procediment per fer aquella acció concreta sense saber com 

procedir davant d'una nova situació. És per això, que el constructivisme considera que 

el professor ha de guiar l'alumne en la construcció d'un model viable perquè les noves 

situacions puguin ser interpretades en termes de la respostes del model que ha 

construït i això li permeti la correcta formulació i resolució de la mateixa. 

http://personal.biada.org/~efloris/UOC/CronogramaGantt/Cronograma_Projecte.html
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Tal i com anuncia Guàrdia, L. (2000), les teories constructivistes semblen més 

adequades per als nous contextos educatius i ofereixen més oportunitats per dissenyar 

accions formatives que permetin l'abast de competències professionals, ja que com el 

que aprèn és capaç d'interpretar múltiples realitats, està més ben preparat per 

enfrontar situacions de la vida real. Si un estudiant pot resoldre problemes, estarà més 

ben preparat per aplicar els seus coneixements a situacions noves i canviants. 

Així doncs, en aquest projecte es pretén presentar tasques autèntiques, significatives i 

basades en problemes i situacions reals tot proporcionant espais per a la interacció i la 

construcció de coneixements de forma col.laborativa, i aprofitant les eines que moodle 

integra. Es treballarà en actiitats que permetran diferents tipus d’agrupaments (treball 

individual, en petit grup i en gran grup) on la interacció i el diàleg esdevinguin la base 

de la construcció compartida de coneixement per assolir un objectiu comú. 

8.2 Disseny tecno-pedagògic 

8.2.1 Disseny de la proposta d’aprenentatge 

Continguts 

Unitat 3: Fonaments de geometria plana 

3.1. Saber classificar qualsevol polígon 

3.2. Saber classificar qualsevol quadrilàter 

3.3. Saber classificar qualsevol triangle 

3.4. Saber classificar les diferents figures circulars 

Unitat 4: Perímetres i àrea 

4.1. Calcular el perímetre de qualsevol polígon 

4.2. Calcular l’àrea d’un quadrat, un rectangle, un rombe, un trapezi, un triangle, 

cercle, corona circular i sector circular 

4.3. Calcular l’àrea de figures poligonals senzilles 

Unitat 5: Proporcionalitat geomètrica 

5.1. Obtenir la raó de semblança de dues figures semblants 

5.2. Obtenir mesures d’una figura coneixent les d’una altra semblant a aquesta i la 

seva raó de semblança 

5.3. Aplicar el teorema de Tales en casos senzills 

5.4. Aplicar el teorema de Pitàgores 

Objectius 

Els objectius són: 

 Analitzar, entendre i representar fenòmens del nostre món, per tal de poder-hi 

identificar, reconèixer i aplicar la geometria en contextos no matemàtics. 

 Plantejar i resoldre problemes que sorgeixin en situacions reals i en contextos 

propers als alumnes gaudint dels aspectes creatius, manipulatius, estètics i 

útils de les geometria. 

 Organitzar i consolidar el pensament matemàtic propi i comunicar-lo als 

companys i companyes, professorat i altres persones amb coherència i 
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claredat, utilitzant i creant representacions matemàtiques que possibilitin 

aquesta comunicació. 

 Identificar les formes i relacions espacials presents en l’entorn i utilitzar la 

visualització, el raonament matemàtic i la modelització geomètrica per 

descobrir i provar propietats geomètriques i per resoldre problemes. 

 Determinació de l’àrea d’una figura plana qualsevol per descomposició en 

altres figures d’àrea coneguda. 

 Representació clara i ordenada de figures geomètriques. 

 Reconeixement i valoració dels mètodes i els termes matemàtics que apareixen 

en l’estudi de la geometria. 

 Utilitzar les TIC a l'aula i utilitzar Internet per aprendre. 

Descripció de les activitats d’aprenentatge 

Unitat 3: Fonaments de geometria plana 

Sessió Activitat Tasques Recursos Tipologia 

1 

Activitat 1: 
Classificació 
dels angles 

 Conèixer i distingir els diferents tipus 
d’angles, element bàsic de la geometria 

en el pla. 

 Experimentar i manipular fins arribar a 
interioritzar els conceptes anomenats 
en el punt anterior d'una forma natural, 
aprofitant les possibilitats que brinda 
l'entorn gràfic de la WIRIS. 

Recurs 1: Arxiu pdf 

amb les indicacions. 

Recurs 2: Pàgina 

web (Wiris) Descobriment 
orientat en grup 

2, 3 i 4 

Activitat 2: 
Classificació 
de les figures 
planes 

 Classificar els polígons segons els seus 
costats i segons els seus angles 

 Classificar els quadrilàters 

 Classificar els triangles segons els seus 

costats i segons els seus angles 

 Establir relacions entre els diferents 
objectes per mitjà d’un mapa que els 

interrelacioni. 

 Presentar-ho a la resta de companys. 

Recurs 1: Arxiu pdf 
amb les indicacions. 

Recurs 2:  web 

Recurs 3: Eina web 

col·laborativa 
Mindmeister 

Recurs 4:  

Rúbriques 
d’avaluació 

Treball individual i 
en grup 

5 i 6 

Activitat 3: 
Elements dels 
polígons i la 

circumferència 

 Conèixer i identificar els elements més 
importants d’un polígon i d’una 

circumferència. 

 Classificar els quadrilàters i els 
paral·lelograms, coneixent els elements 
que els diferencien els uns dels altres 
per tal de poder-los identificar i 

representar. 

 Classificar i identificar les diferents 

figures circulars. 

 Fer ús dels coneixements adquirits per 
resoldre les activitats de Geoclic. 

Recurs 1: Arxiu pdf 
amb les indicacions. 

Recurs 2:  

Recursos digitals de 
ed@d 

Edad de Polígons 

Edad de 
circumferència 

Recurs 3: Paquet 

de Jclic de 
Geometria Geoclic 

Ensenyament 
guiat de tipus 

individual 

http://www.edu365.cat/eso/muds/matematiques/wiris/angles.htm
http://www.wiris.com/
http://www.xtec.cat/~epuig124/mates/geometria/index.htm
http://www.mindmeister.com/es
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/1esomatematicas_cat/1quincena9/index1_9.htm
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/1esomatematicas_cat/1quincena10/index1_10.htm
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/1esomatematicas_cat/1quincena10/index1_10.htm
javascript:launchApplet('jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/geoclic/jclic/geoclic.jclic.zip&lang=ca&title=Geoclic')
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7 i 8 
Activitat 
Avaluativa 

Activitat avaluativa i correcció i valoració 
de la mateixa. 

 
 

 

Unitat 4: Perímetres i àrees 

Sessió Activitat Tasques Recursos Tipologia 

9 

Activitat 4: 
Conceptes de 
perímetre i 
àrea 

 Entendre el concepte de perímetre i 
saber-lo trobar contant unitats de 
mesura (quadrats). 

 Entendre què és l’àrea d’una figura i 
saber-la trobar sense fer servir cap 
formula, fent-ho comptant unitats de 

mesura (quadrats). 

 Fer servir els coneixements adquirits 
per deduir la formula que permet 
calcular de forma genèrica la formula 
de l’àrea del rectangle. 

Recurs 1: Arxiu pdf 
amb les indicacions. 

Recurs 2: Webs 

d’edu365  

Recurs 3: Web de 

la Junta Andalucía 

Recurs 4: Applet de 

Geogebra  

Descobriment 
orientat individual 

10 i 11 

Activitat 5: 
Formules pel 
càlcul d’àrees 
de figures 

planes 

 Manipular la superfície d’algunes 
figures planes per comprendre’n la 

formula que la calcula. 

 Calcular l’àrea d’un quadrat, d’un 
rectangle, d’un rombe, d’un trapezi i de 

qualsevol polígon regular 

 Fer ús dels coneixements concrets 
adquirits per resoldre situacions 
quotidianes concretes. 

Recurs 1: Arxiu pdf 
amb les indicacions. 

Recurs 2:  Web 

(conté múltiples 

applets de 

Geogebra) 

Descobriment 
orientat del tipus 

cooperatiu 

12 i 13 

Activitat 6: 
Superfícies de 
figures planes 
amb el 

Tangram 

 Jugar i manipular amb la superfície 
d’algunes figures planes per 
comprendre’n la formula que la calcula 

a partir del tangram. 

 Calcular l’àrea d’un quadrat, d’un 
rectangle, d’un rombe, d’un trapezi i de 
qualsevol polígon regular. 

Recurs: Arxiu pdf 
amb les indicacions. 

 Ensenyament 
guiat de tipus 

individual i grupal 

14 

Activitat 7: 
Elements de 
la 
circumferència 
i figures 
circulars 

 Conèixer i classificar les diferents 
figures circulars i els seus elements 

 Representar els elements circulars i 
adquirir les habilitats necessàries per 
emprar les eines de Geogebra per 

representar figures i elements circulars. 

Recurs 1: Arxiu pdf 
amb les indicacions. 

Recurs 2: Applets 

de Geogebra: 

Elements 

circumferència 

Figures circulars 

Descobriment 
orientat de tipus 

individual 

 

15 

Activitat 8: 
Formules pel 
càlcul de 
l’àrea i el 
perímetre de 
la 

 Entendre la manera com es dedueix la 
formula pel càlcul de la longitud i l’àrea 
d’una circumferència a partir d’applets 
de Geogebra que guien aquest 

descobriment.  

 Desenvolupar habilitats deductives i de 

Recurs 1: Arxiu pdf 
amb les indicacions. 

Recurs 2:  Applets 
de Geogebra 
Perímetre  
Àrea 

Descobriment 
orientat del tipus 

individual 

http://www.edu365.cat/primaria/faqs/mates/perim_sup.htm
http://www.edu365.cat/primaria/faqs/mates/perim_sup.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ies_azahar/MATEMATICAS1/medidas/superficie/a1/tramacuad.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ies_azahar/MATEMATICAS1/medidas/superficie/a1/tramacuad.html
http://personal.biada.org/~efloris/Geometria/Deduccio_formula_Rectangle.html
http://personal.biada.org/~efloris/Geometria/Deduccio_formula_Rectangle.html
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/CalculArees/FormulesArea.html
http://www.xtec.cat/~smora/geogebra/circumferencies/elements_circumferencia.html
http://www.xtec.cat/~smora/geogebra/circumferencies/elements_circumferencia.html
http://www.xtec.cat/~smora/geogebra/circumferencies/figures_circulars.html
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/AreaSuperficieCircumferencia/Perimetre_Circumferencia.html
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/AreaSuperficieCircumferencia/Superficie_Circumferencia.html
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circumferència manipulació d’objectes geomètrics.  

 Calcular l'àrea i la longitud del cercle, 

corona circular i sector circular 

 Calcular l’àrea de figures poligonals 

 

16 

Activitat 9: 

Repàs 
 Modelitzar problemes quotidians i 

resoldre’ls fent servir els coneixements 
concrets de càlcul d’àrees i perímetres 
adquirits en les sessions prèvies. 

Recurs: Arxiu pdf 
amb les indicacions. 

 

Ensenyament 
dirigit del tipus 

individual 

17 

Activitat 10: 
Descomposici
ó de figures 

planes 

 Manipular figures planes compostes 
amb Geogebra per descompondre-les 

en figures planes conegudes. 

 Calcular l’àrea total de qualsevol figura 
poligonal, utilitzant la descomposició en 
altres polígons d’àrea coneguda. 

Recurs 1: Arxiu pdf 
amb les indicacions. 

Recurs 2:  Applet 

de Geogebra 

Ensenyament 
guiat del tipus 

individual 

18 i 19 
Activitat 
Avaluativa 

Activitat avaluativa i correcció i valoració 
de la mateixa. 

 
 

 

Unitat 5: Proporcionalitat geomètrica 

Sessió Activitat Tasques Recursos Tipologia 

20 a 23 

Activitat 11: 
Teorema de 
Tales, 
proporcionalita
t i figures 

semblants 

 Calcular la raó de dos segments i 
distingir si són proporcionals o no. 

 Reconèixer segments iguals, 
compresos entre línies paral·leles i 
aplicar el Teorema de Tales en 

diferents contextos 

 Reconèixer triangles en posició de 
Tales com pas previ a la semblança de 
triangles. 

 Cercar informació a la xarxa seguint 
uns criteris: sabent identificar la 
informació que es busca, localitzant-la i 
valorant-ne la qualitat per tal 

d’extreure’n aquella que sigui idònia. 

 Presentar i explicar de forma clara i 
planificada informació de conceptes 
matemàtics concrets. 

Recurs 1: Arxiu pdf 

amb les indicacions. 

Recurs 2: 

Rúbriques 

d’avaluació 

Treball cooperatiu 
orientat 

24 

Activitat 12: 
Criteris de 
semblança 

dels triangles 

 Distingir i aplicar els criteris de 
semblança de triangles representant 

cadascun dels casos amb el Geogebra. 

 Manipular i representar figures planes 
donats alguns dels seus elements. 

Recurs: Arxiu pdf 
amb les indicacions. 

Treball individual 

dirigit 

25 

Activitat 13: 

Repàs 
 Modelitzar problemes contextualitzats 

en situacions reals i fer ús dels 
coneixements específics adquirits per 

resoldre’ls.  

Recurs 1: Arxiu pdf 
amb les indicacions. 

Recurs 2: 

Simulacions dels 

Ensenyament 
guiat 
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 Fer ús de Geogebra per simular les 
situacions plantejades i verificar la 
validesa de la resolució analítica 
anterior. 

problemes generats 
amb Geogebra 

26 

Activitat 14: 
Raó de 
proporcionalita
t entre àrees i 
perímetre 

 Identificar objectes geomètrics 
coneguts en objectes reals de l’entorn i 

calcular-ne la superfície  

 Calcular la raó entre les àrees de 
figures redimensionades. 

Recurs 1: Arxiu pdf 
amb les indicacions. 

Recurs 2: Geogebra 
Descobriment 
orientat en petit 

grup 

27 

Activitat 15: 
El Teorema de 

Pitàgores 

 Conèixer el teorema de Pitàgores 
generat per la necessitat de resoldre un 
problema concret quotidià. 

Recurs 1: Arxiu pdf 
amb les indicacions. 

Recurs 2: Vídeo de 

la sèrie Àlia 

Ensenyament 
dirigit grupal 

28 

Activitat 16: 
Aplicacions 
del Teorema 

de Pitàgores 

 Aplicar el teorema de Pitàgores en la 
resolució analítica de problemes 
geomètrics i de la vida quotidiana. 

 Verificació de les solucions obtingudes 
amb la manipulació dels objectes que hi 
intervenen fent simulacions amb 
applets de geogebra. 

Recurs 1: Arxiu pdf 
amb les indicacions. 

Recurs 2: Geogebra Ensenyament 
dirigit de tipus 

individual 

29 i 30 
Activitat 
Avaluativa 

Activitat avaluativa i correcció i valoració 
de la mateixa. 

 
 

Estratègies metodològiques 

Atenent a que l’objectiu d’aquesta projecte és el de desenvolupar, principalment, la 

competència matemàtica en la branca de la geometria i, per tant, treballar per a que 

els alumnes aprenguin a utilitzar els coneixements i habilitats en aquest camp per 

resoldre els problemes que se’ls proposarà, la metodologia que se seguirà aspira a 

donar el protagonisme a l’alumnat potenciant la reflexió i presa de decisions, per tal 

que generin el coneixement i les aptituds que els faci tenir la destresa necessària per 

poder resoldre problemes emprant coneixements de conceptes matemàtics concrets, 

que prèviament hauran construït.  

El tipus de problemes que es plantejarà estaran contextualitzats en l’entorn de 

l’alumne, per tant, estaran basats en el món real. L’àmbit de coneixement quedarà, per 

tant, dividit en els components següents:  

 Les situacions o contextos en què s’emmarca el problema, que hauran de ser 

properes a l’alumne o hauran de permetre que aquest s’hi pugui involucrar o 

identificar.  

 El contingut matemàtic que cal utilitzar per resoldre els problemes, que en 

aquest cas pertany a la branca de la geometria. 

 Les competències matemàtiques que s’han d’activar per connectar el món real 

on tenen lloc els problemes amb les matemàtiques i, per tant, per resoldre el 

problema. 

http://www.tv3.cat/videos/391599/Pregunta-ho-a-Pitagores---Teorema-de-Pitagores
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Amb aquesta finalitat, es proporcionaran espais per a la interacció i la construcció de 

coneixements de forma col·laborativa, aprofitant els fòrums de debat, els xats i les 

wikis grupals i de curs que moodle integra.  

Es treballarà a partir de les simulacions i amb la metodologia per projectes, 

proporcionant activitats que permetin diferents tipus d’agrupaments (treball individual, 

en petit grup i en gran grup) on la interacció i el diàleg esdevinguin la base de la 

construcció compartida de coneixement per assolir un objectiu comú.  

Per la creació dels grups, se seguiran criteris d’heterogeneïtat que reflecteixin la 

diversitat de l’alumnat real del centre per tal d’obtenir intervencions més riques i 

concretes que atenguin la pluralitat de nivells i per establir un millor clima de 

cooperació i comunicació on tothom pugui desenvolupar un procés d’aprenentatge 

propi.  

Descripció dels rols docent i discent 

Per tal d’incorporar les TIC a l’aula integrant noves metodologies de treball i 

ensenyament que afavoreixin l’ús òptim de les potencialitat que les noves tecnologies 

ofereix en el procés educatiu, cal que tan els professors com els alumnes assumeixin 

nous rols i comparteixin responsabilitats. El paper que cadascun haurà d’adoptar serà 

substancialment diferent al que estaven assumint fins ara, de manera que el 

protagonista ja no serà el professor, que deixa de ser el posseïdor dels coneixements i 

que haurà de prendre la responsabilitat d'entendre què motiva i agrada als alumnes 

per tal de dissenyar continguts que els resultin atractius i en què puguin ser-ne els 

protagonistes, per tal que aquests puguin adoptar el paper actiu que els pertoca i 

assumir un rol principal per a construir el seu propi coneixement. 

Per això, el rol del professor serà primer aprendre a ensenyar per a ensenyar a 

aprendre després (i no tant ser el millor expert en la seva matèria), i el de l'alumne, 

cada vegada més, aprendre a aprendre. Martínez (2003). 

Podem concloure, doncs, que el rol del docent ha de ser el de: 

Rols Competències 

Facilitar de contingut 
Organitzar els recursos, planificar el temps i els materials i 
facilitar el creixement de la comprensió respecte al contingut del 
curs. 

Administrador 
Inscripció dels alumnes als grups, seguretat i manteniment dels 
registres i arxius. 

Facilitador del procés 
d’aprenentatge 

Guiar el procés d’aprenentatge, acompanyant a l’estudiant en la 
construcció dels coneixements i promovent una atmosfera de 
reciprocitat, respecte i autoconfiança per a l’aprenent. Facilitar 
activitats de suport a l’aprenentatge durant el desenvolupament 

del curs. 

Tutor Assessorament i orientació 

Avaluador Avaluació, retroalimentació i validació de la feina. 

 

En aquest context, el rol que cal que adopti el discent l’ha de convertir en una figura 

creativa, inventiva i proactiva; propietària del seu propi procés d’aprenentatge. 
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8.2.2 Disseny de la interacció 

Partint del constructivisme de base sociocultural que adopta el projecte, s’ha de pensat 

en els recursos com a eines o instruments mediadors de l’activitat mental dels alumnes 

entre els processos intramentals (individuals) i intermentals (socials). En aquest sentit, 

és important destacar que les TIC per si mateixes no són garantia d’un ensenyament 

de qualitat. Reproduint les metodologies de treball de l’aula presencial tradicional fent 

ús de les noves eines no s’aconsegueix que aquestes tinguin un valor autènticament 

pedagògic, com indica Jonassen, aconseguir que la tecnologia sigui un factor 

productiu en aquesta construcció de coneixement.  

La clau de l’eficiència de les TIC en un procés d’aprenentatge rau en el triangle 

interactiu (Coll, 2004), de manera que la qualitat d’aquesta dinàmica està en proporció 

directa amb la qualitat aconseguida entre els tres elements que constitueixen aquest 

triangle: docent-continguts-alumnat.  

Les relacions establertes entre professor-estudiants-continguts possibiliten i 

determinen l’aprenentatge. 

En aquest sentit, se situa a l’estudiant al centre del procés d'ensenyament-

aprenentatge i es destaca el paper fonamental del professor com a guia. El docent 

retroalimentarà a l’alumnat dirigint-lo cap a un procés que portarà a l'estudiant a ser 

capaç, en diferents situacions i contextos, d'avaluar la pròpia activitat i aprenentatge 

per tal d'elaborar estratègies de millora. La interacció continuada docent-alumne serà, 

doncs, fonamental.  

Destacant l’aportació de la teoria sociocultural de Vygotsky, pel qual l’aprenentatge és 

un procés social, es considera indispensable donar als alumnes entorns socialment 

rics on explorar els diferents camps de coneixement tan amb els docents com amb els 

companys. Per aquest motiu, s’activaran les eines de comunicació i treball 

col·laboratiu de que moodle disposa, a més de planificar activitats grupals i 

col·laboratius a l’aula. La interacció entre alumnes és, igualment, essencial. 

Finalment, la interacció amb els continguts es gestionarà des del moodle. 

8.2.3 Disseny de l’entorn tecnològic 

Recursos TIC. Maquinari 

Caldrà comptar amb: 

 Ordinador de l’aula (connexió ADSL, tarja de so i imatge) 

 Netbook personal de cada alumne 

 Pissarra interactiva connectada a l’ordinador de l’aula 

 Llapis o punter 

 Canó 

La plataforma 

L’acció formativa es desenvoluparà amb Moodle ja que ofereix aplicacions i eines que 

donen cobertura a la metodologia de treball pel que s’aposta amb aquest projecte, 

tenint en compte que es basa en la pedagogia constructivista social i que disposa 

d’una interfície que permet crear i gestionar cursos fàcilment. 
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La plataforma es caracteritza per: 

 Incorporar activitats autocorrectives que ofereixen feedback immediat. 

 Permetre diferents tipus d’avaluació: quantitatiu i qualitatiu. 

 Integrar el seguiment dels alumnes a partir d’informes de participació i de 

connexió,  de les qualificacions, amb l’accés a tots els missatges d’un usuari i 

amb el control dels arxius tramesos. 

 Incorporar eines comunicatives sincròniques i asincròniques i espais de treball 

grupal. 

 Disposar d’una àmplia documentació sobre la plataforma a la xarxa, que pot 

funcionar com a sistema de suport per als usuaris i el docent. 

 Permetre treballar amb activitats restringides per grups o amb espais de 

comunicació per a grups. 

 Permetre treballar amb condicionals per poder fer seqüències d’aprenentatge 

en funció de les eleccions que hagin fet els alumnes. 

 La inscripció i autentificació dels usuaris és senzilla i segura. 

 Es veu correctament amb navegadors d’Internet de codi obert. 

Les eines. Programari 

El programa que s’utilitzarà, principalment, amb l’objectiu d’estimular la comprensió i 

impulsar el treball manipulatiu dels objectes geomètrics per tal de potenciar 

l’aprenentatge significatiu dels continguts serà el Geogebra que és un programari lliure 

per a matemàtiques que permet treballar la geometria, l’àlgebra i també l’anàlisi 

matemàtica de forma interactiva i dinàmica. Es basa en la creació d’app lets 

(programes simples) que potencien que els alumnes puguin manejar fàcilment i de 

forma molt intuïtiva objectes matemàtics. Esdevé una eina molt valuosa perquè:  

 Permet la construcció de tot tipus de figures planes més o menys complexes de 

forma molt simple i permet la modificació els elements inicials de forma que tota la 

construcció s’adapta a la nova situació.  

 Incentiva la investigació, el descobriment de relacions i propietats i la formulació de 

conjectures per a resoldre un problema.  

 Treballa amb un sistema de coordenades cartesià, en el qual es poden crear 

punts, segments, rectes, modificar-los i veure com les noves coordenades 

s’actualitzen. 

Es treballarà, també, amb activitats interactives autoavaluatives desenvolupades amb 

Jclic i ThatQuiz. En el primer cas, cal destacar l’avantatge que suposa el fet que 

moodle ofereix un mòdul adaptat a aquest tipus d’activitats que permet al professorat 

afegir a un curs qualsevol activitat de tipus JClic i recopilar els resultats obtinguts 

(temps utilitzat a cada activitat, intents, encerts, etc.) per a cada alumne, integrant-ho 

al registre de notes de la plataforma. 

Tan Geogebra, com Jclic, com Thatquiz, són gratuïts. 

Finalment, caldrà disposar del programari: 

 Paquets ofimàtics, editors i visualitzadors 

http://www.geogebra.org/cms/
http://clic.xtec.cat/ca/jclic/index.htm
http://www.thatquiz.org/es/
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 Acrobat Reader 

 PDF Creator 

 Navegadors (Firefox, Internet Explorer, Chrome) 

 Compressors i descompressors 

 Java  

8.2.4 Disseny dels materials 

El materials didàctics que empraré seran: 

 Materials de creació pròpia. 

 Material públic allotjat en repositoris que estan a la xarxa i que, en la majoria 

dels casos, gestiona i regula el Departament d’Ensenyament amb la finalitat de 

difondre i donar accés a materials educatius al professorat i que estan regits 

pel principi de cooperació. 

Aquests materials estan sotmesos de forma genèrica a una llicència de 

Creative Commons Reconeixement-No Comercial-Compartir (by-nc-sa), que 

implica que els podré copiar, distribuir i comunicar públicament sempre i quan 

compleixi amb les condicions de: Reconeixement (s'han de reconèixer els 

crèdits de l'obra de la manera especificada per l'autor o el llicenciador), no 

comercial (no es pot utilitzar l'obra per a finalitats comercials)  i compartir 

igual (si s'altera o es transforma l'obra, o se'n generen obres derivades, només 

es pot distribuir l'obra generada amb una llicència idèntica a aquesta). 

L’entorn virtual moodle es carregarà amb aquests objectes d’aprenentatge que estaran 

creats en formats diversos, primant els multimèdia. 

8.2.5 Disseny de l’avaluació dels aprenentatges  

S’ha desenvolupat el disseny de l’avaluació del procés formatiu vetllant per mantenir 

una relació coherent entre els objectius formatius, les activitats planificades i els criteris 

d’avaluació, alhora que s’ha procurat que les activitats d’avaluació siguin freqüents i de 

diferent tipologia. 

S’han considerat dues modalitats:  

 L’avaluació formativa 

Aquesta possibilita la valoració dels avenços dels estudiants durant el procés 

d’aprenentatge amb la intenció d’identificar el que cal reforçar, per ajustar les 

estratègies d’ensenyament planificades inicialment i per oferir els suports necessaris 

per a l’assoliment dels objectius educatius establerts. 

Es desenvoluparà, amb aquest objectiu, un exercici d’observació, registre i anàlisi 

d’informació relativa als processos, ritmes i estils d’aprenentatge dels alumnes i dels 

avenços aconseguits per tal de conèixer la manera en que aquests organitzen, 

estructuren i fan servir els seus coneixements. En aquest sentit, avaluar no es reduirà 

a identificar la presència o absència d’informació per determinar una qualificació sinó 

que es tindran en compte les habilitats, valors i actituds per resoldre situacions, 

promovent la gestió positiva de l’error. 

http://alexandria.xtec.cat/mod/glossary/showentry.php?courseid=1&concept=Sobre+els+drets+d%27autoria
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Així doncs, les accions d’avaluació que es plantejaran contribuiran, no només a la 

realització de valoracions del tipus summatiu, sinó que hauran d’avaluar les destreses 

de cada estudiant, retroalimentant i proporcionant les ajudes pertinents d’acord amb 

les seves necessitats. Per fer-ho, s’incorporà la retroalimentació com una activitat 

d’avaluació, oferint informació de què i com millorar l’aprenentatge de cada estudiant i 

ajudant-los a comprendre quines deficiències presenta la seva tasca. 

La retroalimentació és reconeguda des del punt de vista dels nous enfocaments 

d’avaluació com una acció crucial per transformar l’avaluació en una oportunitat 

per aprendre. La forma en que es van comunicant els resultats d’una avaluació i 

les possibles accions que es proposin a l’estudiant per millorar, constitueixen 

l’instant més adequat per aprendre mitjançant l’avaluació (Amaranti, 2010). 

D’altra banda, reflexionar sobre qui recau la responsabilitat d’avaluar els alumnes és 

un altre factor d’atenció important en que s’ha considerat que el més adient és implicar 

tots els agents involucrats. Per aquesta tasca, doncs, es pensarà en plantejar: 

 Accions d’autoavaluació en que es demanarà la participació de l’alumnat en 

l’avaluació del seu propi treball. 

 Accions de coavaluació, en que es requerirà la participació de l’alumnat en 

l’avaluació del treball d’altres companys 

 Accions d’heteroavaluació, en que serà el docent el que valorarà el treball de 

cada alumne. 

Pels dos primer casos, però, s’haurà de tenir en compte que caldrà donar als alumnes 

criteris clars, precisos i molt concrets per tal que sigui una experiència constructiva i no 

l’emissió de judicis sense fonaments. 

Per dur a terme el desplegament avaluatiu descrit anteriorment caldrà considerar 

quines són les tècniques d’avaluació més adients, és a dir, els instruments, situacions, 

recursos o procediments que s’utilitzaran per obtenir informació sobre la marxa d’un 

procés (Zabalza, 1987). En aquest sentit, els instruments que s’utilitzaran són: 

- Activitats grupals de la proposta 

- Qüestionaris individuals 

- Autoavaluacions i coavaluacions grupals 

- Observació directa (si és possible) 

- Diaris de sessions 

- Rúbriques 

 L’avaluació summativa 

Aquesta possibilita la presa de decisions relacionades amb l’acreditació final, és a dir, 

amb la valoració que constarà al butlletí de notes de cada alumne, s’obté d’un càlcul 

establert pel centre de pràctiques, en que es descriu que els criteris d’avaluació 

responen a components: conceptuals, procedimentals i actitudinals. 

Valoració final = 60% conceptes + 20% procediments + 20% actitud 
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9. Desenvolupament 

9.1 Dades d’accés a la plataforma  

L’enllaç al curs moodle és: http://sartre.biada.org/html/biadle/course/view.php?id=665 
(l’adreça real del curs ha estat substituïda per la d’un curs igual però sense dades personals 

dels alumnes, per preservar-ne la seva intimitat) . 

Per a facilitar-ne l’accés, he demanat a l’administrador de la plataforma al centre de 

pràctiques la creació d’un usuari al que se li ha assignat el rol de professor-no editor 

dins del curs anteriorment indicat, per tal que es pugui accedir a la consulta de tots els 

resultats, fòrums i wikis d’accés restringit a l’alumnat. 

Usuari: uoc 

Contrasenya: uoc2013 

9.2 Contingut de la plataforma                                                                        

9.2.1 Materials i recursos generats 

A continuació, es llisten els recursos, materials i activitats creats per al 

desenvolupament d’aquest projecte temporitzats per sessions, indicant-ne: 

 Activitat: Es facilita el link que ens enllaça a l’activitat per si mateixa, que és la 

que està penjada a la plataforma moodle i a la que tindran accés els alumnes 

(Annex 13.4). 

 Recursos: On queden reflectits els principals recursos emprats per a la creació 

o execució del material o activitat.  
De la totalitat dels recursos utilitzats, destaco, a continuació, aquells que han 

estat generats personalment. 

Pàgines web de creació pròpia 

Com calculem àrees? http://personal.biada.org/~efloris/UOC/CalculArees/FormulesArea.html 

Com trobem el perímetre i la 

superfície de la circumferència? 

http://personal.biada.org/~efloris/UOC/AreaSuperficieCircumferencia/Area

_Perimetre_Circumferencia.html 

Descomposició de figures compostes 
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/FiguresCompostes/Figures%20Co

mpostes.html 

Proporcionalitat, figures semblants i 

Teorema de Tales 

http://personal.biada.org/~efloris/UOC/Tales_Proporcionalitat_FiguresSemblants.

pdf 

Aplicacions del Teorema de 

Pitagòres 
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/WebPitagores/Aplicacions_Pitagores.html 

 

Applets de Geogebra de creació pròpia 

Deducció formula àrea rectangle 
http://personal.biada.org/~efloris/Geometria/Deduccio_formula_Rectangle.

html 

Deducció formula àrea trapezi 
http://personal.biada.org/%7Eefloris/Geometria/Deduccio_formula_Trapezi

.html 

Deducció formula àrea triangle 
http://personal.biada.org/%7Eefloris/Geometria/Deduccio_formula_Triangl

e.html 

http://sartre.biada.org/html/biadle/course/view.php?id=665
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/CalculArees/FormulesArea.html
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/AreaSuperficieCircumferencia/Area_Perimetre_Circumferencia.html
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/AreaSuperficieCircumferencia/Area_Perimetre_Circumferencia.html
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/FiguresCompostes/Figures%20Compostes.html
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/FiguresCompostes/Figures%20Compostes.html
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/Tales_Proporcionalitat_FiguresSemblants.pdf
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/Tales_Proporcionalitat_FiguresSemblants.pdf
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/WebPitagores/Aplicacions_Pitagores.html
http://personal.biada.org/~efloris/Geometria/Deduccio_formula_Rectangle.html
http://personal.biada.org/~efloris/Geometria/Deduccio_formula_Rectangle.html
http://personal.biada.org/~efloris/Geometria/Deduccio_formula_Trapezi.html
http://personal.biada.org/~efloris/Geometria/Deduccio_formula_Trapezi.html
http://personal.biada.org/~efloris/Geometria/Deduccio_formula_Triangle.html
http://personal.biada.org/~efloris/Geometria/Deduccio_formula_Triangle.html
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Deducció formula àrea 

paral·lelogram 

http://personal.biada.org/%7Eefloris/Geometria/Deduccio_formula_Parallel

ogram.html 

Deducció formula àrea rombe 
http://personal.biada.org/%7Eefloris/Geometria/Deduccio_formula_Rombe

.html 

Deducció formula perímetre 

circumferència 

http://personal.biada.org/%7Eefloris/UOC/AreaSuperficieCircumferencia/P

erimetre_Circumferencia.html 

Deducció formula àrea 

circumferència 

http://personal.biada.org/%7Eefloris/UOC/AreaSuperficieCircumferencia/S

uperficie_Circumferencia.html 

Applets per a la resolució de 

problemes (incrustats a la pàgina 

web) 

http://personal.biada.org/~efloris/UOC/WebPitagores/Aplicacions_Pitagores.html 

 

Rúbriques d’avaluació (Annex 13.3) 

Rúbrica d’avaluació grupal 
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/Rubriques/Rubrica_TreballEnGrup.

pdf 

Rúbrica d’avaluació de presentacions http://personal.biada.org/~efloris/UOC/Rubriques/Rubrica_Presentacio.pdf 

 Descripció pel professor: L’enllaç al document de suport destinat al 

professorat que ha d’impartir el curs on es mostren els objectius, continguts, 

metodologia, agrupacions i observacions important per al desenvolupament de 

l’activitat (Annex 13.5). 

 

Unitat 3: Fonaments de geometria plana 

Sessió Activitat Recursos 
Descripció 

pel professor 

1 
Activitat 1: Classificació 

dels angles 
Recurs: Pàgina web (wiris) 

Descripció de 
l’Activitat 1 

2, 3 i 4 
Activitat 2: Classificació de 
les figures planes 

Recurs 1:  Pàgina web 

Recurs 2: Eina web col·laborativa Mindmeister 

Recurs 3:  Rúbrica d’avaluació grupal  

Rúbrica d’avaluació presentacions 

Descripció de 
l’Activitat 2 

5 i 6 
Activitat 3: Elements dels 

polígons i la circumferència 
Recurs 1:  Recursos digitals de ed@d 

Recurs 2: Paquet de Jclic de Geometria  

Descripció de 
l’Activitat 3 

7 i 8 
Activitat Avaluativa i 

correcció de la mateixa   

 

Unitat 4: Perímetres i àrees 

Sessió Activitat Recursos 
Descripció 

pel professor 

9 
Activitat 4: Conceptes de 
perímetre i àrea 

Recurs 1: Pàgines web d’edu365 

Recurs 2:  Pàgines web de la Junta 

Descripció de 
l’Activitat 4 

http://personal.biada.org/~efloris/Geometria/Deduccio_formula_Parallelogram.html
http://personal.biada.org/~efloris/Geometria/Deduccio_formula_Parallelogram.html
http://personal.biada.org/~efloris/Geometria/Deduccio_formula_Rombe.html
http://personal.biada.org/~efloris/Geometria/Deduccio_formula_Rombe.html
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/AreaSuperficieCircumferencia/Perimetre_Circumferencia.html
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/AreaSuperficieCircumferencia/Perimetre_Circumferencia.html
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/AreaSuperficieCircumferencia/Superficie_Circumferencia.html
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/AreaSuperficieCircumferencia/Superficie_Circumferencia.html
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/WebPitagores/Aplicacions_Pitagores.html
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/Rubriques/Rubrica_TreballEnGrup.pdf
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/Rubriques/Rubrica_TreballEnGrup.pdf
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/Rubriques/Rubrica_Presentacio.pdf
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/Activitats/ACT1_Classificaci%f3_angles.pdf
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/Activitats/ACT1_Classificaci%f3_angles.pdf
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/descripcions/ACT1_DESCRIPCIO_Classificaci%f3_angles.pdf
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/descripcions/ACT1_DESCRIPCIO_Classificaci%f3_angles.pdf
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/Activitats/ACT2_Classificaci%f3_Figures_planes.pdf
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/Activitats/ACT2_Classificaci%f3_Figures_planes.pdf
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/Rubriques/Rubrica_TreballEnGrup.pdf
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/Rubriques/Rubrica_Presentacio.pdf
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/descripcions/ACT2_DESCRIPCIO_Classificaci%f3_figures_planes.pdf
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/descripcions/ACT2_DESCRIPCIO_Classificaci%f3_figures_planes.pdf
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/Activitats/ACT3_Elements_Poligons_i_Circumferencia.pdf
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/Activitats/ACT3_Elements_Poligons_i_Circumferencia.pdf
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/descripcions/ACT3_DESCRIPCI%d3_Elements_Poligons_i_Circumferencia.pdf
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/descripcions/ACT3_DESCRIPCI%d3_Elements_Poligons_i_Circumferencia.pdf
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/Activitats/ACT4_Conceptes_Superficie_Area.pdf
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/Activitats/ACT4_Conceptes_Superficie_Area.pdf
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/descripcions/ACT4_DESCRIPCI%d3_Conceptes_Superficie_Area.pdf
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/descripcions/ACT4_DESCRIPCI%d3_Conceptes_Superficie_Area.pdf
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d’Andalusía 

Recurs 3: Applet de Geogebra  

10 i 11 

Activitat 5: Formules pel 
càlcul d’àrees de figures 
planes 

Recurs:  Web (conté múltiples applets de  

Geogebra) 
Descripció de 
l’Activitat 5 

12 i 13 

Activitat 6: Superfícies de 
figures planes amb el 
Tangram 

 
Descripció de 
l’Activitat 6 

14 

Activitat 7: Elements de la 
circumferència i figures 
circulars 

Recurs: Applets de Geogebra  

 
Descripció de 
l’Activitat 7 

15 

Activitat 8: Formules pel 
càlcul de l’àrea i el 
perímetre de la 
circumferència 

Recurs:  Applets de Geogebra  

Perímetre  

Àrea 

Descripció de 
l’Activitat 8 

16 Activitat 9: Repàs  
Descripció de 
l’Activitat 9 

17 

Activitat 10: 

Descomposició de figures 
planes 

Recurs:  Applet de Geogebra 
Descripció de 
l’Activitat 10 

18 i 19 
Activitat Avaluativa i 
correcció de la mateixa   

 

Unitat 5: Proporcionalitat geomètrica 

Sessió Activitat Recursos 
Descripció 

pel professor 

20 a 23 

Activitat 11: Teorema de 

Tales, proporcionalitat i 
figures semblants 

Recurs: Rúbrica d’avaluació grupal  

Rúbrica d’avaluació presentacions 

Descripció de 
l’Activitat 11 

24 
Activitat 12: Criteris de 
semblança dels triangles 

 
Descripció de 
l’Activitat 12 

25 Activitat 13: Exercicis 
Recurs: Simulacions dels problemes 

generats amb Geogebra 
Descripció de 
l’Activitat 13 

26 

Activitat 14: Raó de 
proporcionalitat entre àrees 
i perímetre 

Recurs: Geogebra 
Descripció de 
l’Activitat 14 

27 
Activitat 15: El Teorema 

de Pitàgores 
Recurs: Vídeo de la sèrie Àlia 

Descripció de 
l’Activitat 15 

28 
Activitat 16: Aplicacions 

del Teorema de Pitàgores 
Recurs: Geogebra 

Descripció de 
l’Activitat 16 

29 i 30 
Activitat Avaluativa i 
correcció de la mateixa 

  

http://personal.biada.org/~efloris/Geometria/Deduccio_formula_Rectangle.html
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/Activitats/ACT5_Formules_calcul_arees.pdf
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/Activitats/ACT5_Formules_calcul_arees.pdf
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/Activitats/ACT5_Formules_calcul_arees.pdf
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/CalculArees/FormulesArea.html
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/descripcions/ACT5_DESCRIPCIO_Formules_calcul_arees.pdf
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/descripcions/ACT5_DESCRIPCIO_Formules_calcul_arees.pdf
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/Activitats/ACT6_Superficies_Areas_amb_Tangram.pdf
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/Activitats/ACT6_Superficies_Areas_amb_Tangram.pdf
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/Activitats/ACT6_Superficies_Areas_amb_Tangram.pdf
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/descripcions/ACT6_DESCRIPCIO_Superficies_Areas_amb_Tangram.pdf
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/descripcions/ACT6_DESCRIPCIO_Superficies_Areas_amb_Tangram.pdf
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/Activitats/ACT7_Elements_i_Figures_Circulars.pdf
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/Activitats/ACT7_Elements_i_Figures_Circulars.pdf
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/Activitats/ACT7_Elements_i_Figures_Circulars.pdf
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/descripcions/ACT7_DESCRIPCIO_Elements_i_Figures_Circulars.pdf
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/descripcions/ACT7_DESCRIPCIO_Elements_i_Figures_Circulars.pdf
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/Activitats/ACT8_Formules_Area_Perimetre_Circumferencia.pdf
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/Activitats/ACT8_Formules_Area_Perimetre_Circumferencia.pdf
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/Activitats/ACT8_Formules_Area_Perimetre_Circumferencia.pdf
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/Activitats/ACT8_Formules_Area_Perimetre_Circumferencia.pdf
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/AreaSuperficieCircumferencia/Perimetre_Circumferencia.html
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/AreaSuperficieCircumferencia/Superficie_Circumferencia.html
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/descripcions/ACT8_DESCRIPCIO_Formules_Area_Perimetre_Circumferencia.pdf
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/descripcions/ACT8_DESCRIPCIO_Formules_Area_Perimetre_Circumferencia.pdf
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/Activitats/ACT9_Repas.doc
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/descripcions/ACT9_DESCRIPCIO_Repas.pdf
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/descripcions/ACT9_DESCRIPCIO_Repas.pdf
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/Activitats/ACT10_Descomposici%f3_Figures.pdf
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/Activitats/ACT10_Descomposici%f3_Figures.pdf
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/descripcions/ACT10_DESCRIPCIO_Descomposici%f3_Figures.pdf
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/descripcions/ACT10_DESCRIPCIO_Descomposici%f3_Figures.pdf
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/Activitats/ACT11_Tales_Proporcionalitat_Figures_Semblants.pdf
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/Activitats/ACT11_Tales_Proporcionalitat_Figures_Semblants.pdf
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/Activitats/ACT11_Tales_Proporcionalitat_Figures_Semblants.pdf
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/Rubriques/Rubrica_TreballEnGrup.pdf
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/Rubriques/Rubrica_Presentacio.pdf
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/descripcions/ACT11_DESCRIPCIO_Tales_Proporcionalitat_Figures_Semblants.pdf
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/descripcions/ACT11_DESCRIPCIO_Tales_Proporcionalitat_Figures_Semblants.pdf
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/Activitats/ACT12_Criteris_Triangles_Semblants.pdf
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/Activitats/ACT12_Criteris_Triangles_Semblants.pdf
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/descripcions/ACT12_DESCRIPCIO_Criteris_Triangles_Semblants.pdf
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/descripcions/ACT12_DESCRIPCIO_Criteris_Triangles_Semblants.pdf
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/Activitats/ACT13_Exercicis.pdf
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/descripcions/ACT13_DESCRIPCIO_Exercicis.pdf
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/descripcions/ACT13_DESCRIPCIO_Exercicis.pdf
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/Activitats/ACT14_Rao_proporcionalitat_perimetre_i_area.pdf
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/Activitats/ACT14_Rao_proporcionalitat_perimetre_i_area.pdf
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/Activitats/ACT14_Rao_proporcionalitat_perimetre_i_area.pdf
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/descripcions/ACT14_DESCRIPCIO_Rao_proporcionalitat_perimetre_i_area.pdf
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/descripcions/ACT14_DESCRIPCIO_Rao_proporcionalitat_perimetre_i_area.pdf
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/Activitats/ACT15_Teorema_Pitagores.pdf
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/Activitats/ACT15_Teorema_Pitagores.pdf
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/descripcions/ACT15_DESCRIPCIO_Teorema_Pitagores.pdf
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/descripcions/ACT15_DESCRIPCIO_Teorema_Pitagores.pdf
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/Activitats/ACT16_Aplicacions_Pitagores.pdf
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/Activitats/ACT16_Aplicacions_Pitagores.pdf
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/descripcions/ACT15_DESCRIPCIO_Teorema_Pitagores.pdf
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/descripcions/ACT15_DESCRIPCIO_Teorema_Pitagores.pdf
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9.2.2 Configuració del curs 

S’ha configurat el curs per tal de mostrar el contingut en tres temes i de manera que 

només hi puguin accedir els usuaris als que se’ls hi ha assignat perfil d’alumne del 

curs.  

La resta de paràmetres s’han mantingut tal i com moodle el defineix per defecte. 

 

9.2.3 Edició de l’àrea del contingut 

S’ha estructurat l’àrea del contingut en els tres temes en que queda dividit el contingut 

a desenvolupar i s’hi han disposat les activitats de forma ordenada, tal i com es mostra 

en la imatge: 
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En la part superior d’aquest àrea, s’hi ha titulat el curs, s’hi ha disposat el Fòrum de 

dubtes i preguntes i la wiki grupal (definida de manera que “separi per grups”). 

 

9.2.4  Edició dels blocs laterals 

Respectant el que s’establia en les estratègies d’implantació, es procura pel 

desenvolupament d’una plataforma clara i intuïtiva que disposi dels recursos que 

siguin estrictament necessaris. En aquest sentit, i amb l’objectiu de reduir l’espai 

ocupat i vetllar perquè els recursos que hi hagi disposats en la plataforma siguin ben 

visibles, s’han reduït els dos blocs laterals (disposats a dreta i esquerra del bloc de 

continguts), a un únic bloc, on hi hem disposat: 

 Un rellotge que llegeix les hores en català. 

 Enllaços a Mindmeister, la calculadora wiris i l’Scracth. 

 El mòdul d’administració, on els alumnes poden controlar el se 

procés avaluatiu. 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.5 Els participants 

Finalment, s’han afegit els usuaris que seran els alumnes del curs.  

Per tal de facilitar el procés una vegada iniciades les pràctiques a l’aula, i tenint en 

compte que sóc docent del centre, he creat els grups de treball amb que 
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desenvoluparan les activitats col·laboratives. D’aquesta manera, he pogut definir els 

grups amb els seus usuaris de moodle. 

 

 
 

10. Implementació i Avaluació 

10.1 Implementació 

Segons es va descriure al cronograma de Gantt, la implementació s’hauria d’iniciar el 

13 de maig de 2013 i finalitzar el 30 de maig de 2013. 

En aquest moment, el curs de la plataforma moodle disposarà de tots els continguts 

desenvolupats i dels recursos especificats en el disseny. Els alumnes estaran donats 

d’alta com a usuaris “alumnes” dels curs. 

La direcció del centre dóna validesa al projecte dissenyat, de la mateixa manera que la 

tutora externa li dóna el seu vist-i-plau, considerant, només una modificació: per tal de 

donar continuïtat al curs que els alumnes ja estan desenvolupant es considera 

convenient avançar l’inici de la implementació del projecte per començar-lo després 

que els alumnes hagin finalitzat el bloc didàctic anterior al que es desenvolupa en 

aquest projecte, per tal que puguin seguir el curs de la matèria de matemàtiques al 

centre amb normalitat. 

Prèviament a l’inici de la implementació, s’explicarà específicament als alumnes en 

que consisteix el projecte pilot dels que seran protagonistes, els objectius que es volen 

assolir amb ell i els canvis en les dinàmiques de treball i metodologies que implicarà en 

el treball diari a l’aula i a casa. 

10.1.1 Descripció de la implementació 

Tal i com s’ha indicat, la implementació s’inicia abans del que s’havia planificat per 

respectar el ritme normal del curs dels alumnes, començant el dia 25 d’abril de 2013. 

Com estava previst, el termini durant el que es desenvolupen les pràctiques és 

insuficient per a poder implementar tot el projecte dissenyat, de manera que només 
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s’ha pogut fer acta de les primeres activitats, encara que la resta del projecte es 

finalitzarà malgrat no quedi registrat en aquesta memòria. 

A més de les limitacions esmentades conseqüència del període durant el que estan 

establertes les pràctiques, les sortides programades des del centre han provocat la 

pèrdua de quatre de les sessions previstes, motiu pel que s’ha readaptat l’itinerari 

previst, avançant l’activitat 9 sense haver fet les activitats 7 i 8 prèviament, considerant 

que era important per a l’avaluació d’aquest projecte poder valorar els resultats que 

ens pogués oferir aquesta activitat, al tractar-se d’una tasca que integra tots els 

continguts de les activitats anterior en que han de posar a la pràctica els coneixements 

adquirits. 
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10.1.2 Diari de sessions 

A continuació es detallen les activitats que s’han dut a terme a l’aula, indicant-ne: 

 La descripció del desenvolupament de les sessions i les sensacions copsades en els alumnes. 

 Les tasques generades pels alumnes, en aquells casos en que aquests trametin algun document concret (i no treballin en la seva 

llibreta). 

 Les valoracions fruit de l’observació del desenvolupament de les sessions i dels comentaris que els alumnes han fet arribar, a la 

vegada que els suggeriments de millora d’aquests aspectes. En algun cas, s’ha dissenyat i desenvolupat algun material que no 

estava contemplat en el disseny inicial per a corregir els defectes detectats. 

 Els resultats de les avaluacions dutes a terme durant el procés, en que es recullen les valoracions i qualificacions de les tasques 

trameses alhora que el percentatge de compliment de les mateixes per part dels alumnes. Els alumnes disposen d’aquesta informació 

que es tramesa directament al moodle, juntament amb un feedback individual. 

Activitat 
Descripció del desenvolupament 

de l’activitat 

Activitats 

desenvolupades pels 

alumnes 

Valoració i suggeriments de 

millora 

Resultats acadèmics i 

de participació 

Activitat 1: 

Classificació dels 
angles 

Després de descriure específicament el 

que s’espera que facin i mostrar com 

s’interactua amb l’eina, els alumnes 

comencen a treballar. 

Treballen en parelles degut a la manca 

d’ordinadors personals. 

S’observa que els motiva l’activitat i 

genera discussions creuades alhora que 

una certa competició per a trobar les 

definicions que se’ls demana. 

Activitat desenvolupada a la 

llibreta de cada alumne. 

 No cal disposar de tota una sessió 
d’una hora.  

 Pot considerar-se ampliar l’activitat 
per tal que acabin d’assimilar els 
nous coneixements adquirits.  

 

http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/Activitats/ACT1_Classificaci%f3_angles.pdf
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/Activitats/ACT1_Classificaci%f3_angles.pdf
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Es finalitza amb una posta en comú en 

que validen les definicions que s’han 

“inventat”. 

Activitat 2: 

Classificació de 

les figures planes 

Després de descriure l’activitat que han de 

desenvolupar i indicar què és el que 

s’espera que facin (mostrant les rúbriques 

amb que seran avaluats), alguns alumnes 

mostren estar una mica perduts. 

Se’ls mostra el mindmeister i es fa un petit 

exemple de com fer-ne ús.  

Es posen a treballar sense problemes i 

amb un alt grau de motivació. 

Encara que se’ls motiva perquè es 

comuniquin amb la wiki grupal, els grups 

acaben fent trobades físiques en horari 

extraescolar per finalitzar la tasca. 

Mapes de cada grup: 

 http://www.mindmeister.co
m/279963801/geometria-
plana 

 http://www.mindmeister.co
m/es/279963017/geometri
a 

 http://www.mindmeister.co
m/279964728/geometria 

 http://www.mindmeister.co
m/es/279964333/figures-
planes 

 El treball col·laboratiu amb el 
mindmeister ha estat valorat molt 
positivament per part dels alumnes.  

 S’observa que ha potenciat el treball 
cooperatiu envers la divisió de 
tasques (que és com acostumen a 
treballar en grup). 

 Percentatge de 
compliment de trameses: 
100% 

 Valoració mitjana del 
treball grupal (extreta de 
les rúbriques de treball 
grupal): 6’74 

 Valoració mitjana de les 
presentacions (extreta de 
les rúbriques de 
presentació): 7’08 

 Valoració mitjana de 
l’activitat: 6’91 

Activitat 3: 

Elements dels 

polígons i la 

circumferència 

L’activitat resulta poc suscitadora. La 

cerca de informació els resulta poc 

atractiva.  

Encara que no estava planificat en el 

disseny, es considera oportú ampliar 

l’activitat a una sessió més per tal de fer 

una posta en comú en que els alumnes 

puguin verificar i corregir el que han fet. 

Les retroaccions individuals són poc 

Resultats quantitatius 

generats pel Geoclic 

(consultables al moodle) 

 

 

 Quatre alumnes no han fet la tasca 
degut a problemes de connexió, 
incidents amb la instal·lació de Java 
o per no disposar d’ordinador. 

 Cal considerar una correcció de 
l’activitat, de manera que la 
temporització queda augmentada a 
1 hora més de la prevista. 

 Percentatge de 
compliment de l’activitat: 
73,03% 

 Valoració mitjana activitat: 
4’16 

http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/Activitats/ACT2_Classificaci%f3_Figures_planes.pdf
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/Activitats/ACT2_Classificaci%f3_Figures_planes.pdf
http://www.mindmeister.com/279963801/geometria-plana
http://www.mindmeister.com/279963801/geometria-plana
http://www.mindmeister.com/279963801/geometria-plana
http://www.mindmeister.com/es/279963017/geometria
http://www.mindmeister.com/es/279963017/geometria
http://www.mindmeister.com/es/279963017/geometria
http://www.mindmeister.com/279964728/geometria
http://www.mindmeister.com/279964728/geometria
http://www.mindmeister.com/es/279964333/figures-planes
http://www.mindmeister.com/es/279964333/figures-planes
http://www.mindmeister.com/es/279964333/figures-planes
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/Activitats/ACT3_Elements_Poligons_i_Circumferencia.pdf
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/Activitats/ACT3_Elements_Poligons_i_Circumferencia.pdf
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/Activitats/ACT3_Elements_Poligons_i_Circumferencia.pdf
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correctives degut a que els alumnes 

tendeixen a mirar quina és la valoració 

global que se’ls fa sense fer una revisió 

general a les observacions i correccions 

que se’ls fa. 

Activitat 4: 

Conceptes de 
perímetre i àrea 

S’observa que treballen motivats. 

En la posta al comú que es porta a terme 

al final de l’activitat es posa de rellevància 

la claredat amb que els alumnes han 

assumit els conceptes de perímetre i 

superfície. 

Activitat desenvolupada a la 

llibreta de cada alumne. 

  

Activitat 5: 

Superfícies de 

figures planes 

amb el Tangram 

Es detecta que cal potenciar el treball 

manipulatiu no només fent ús de les TIC. 

Els manquen hàbits en l’ús d’eines com la 

regla i el compàs. 

En la posta en comú de les conclusions a 

les que han arribat, es fa evident que els 

alumnes assimilen els objectius clau 

esperats amb l’activitat. 

Imatges d’alguna de les 

figures creades: 

 Foto1 

 Foto2 

 Les figures que se’ls demana que 
muntin amb el tangram són molt 
complexes i desvien la dificultat de 
l’activitat cap a aquesta tasca, que 
hauria de ser secundària. 

 Durant el desenvolupament de la 
sessió, s’ha modificat l’activitat per 
tal que muntessin figures amb 
alguna forma coneguda i que fessin 
la resta de l’activitat sobre aquestes. 

 Caldria, doncs, modificar les figures 
perquè fossin més senzilles i es 
poguessin muntar en uns 10 minuts. 

 

Activitat 5: 

Formules pel 

càlcul d’àrees de 

1a part de l’activitat: 

Els alumnes han tingut força dificultats per 

desenvolupar la primera part de l’activitat 

 Recull Activitats trameses 
pels alumnes 

 Comentaris i valoracions 
de les activitats (a més de 

 És convenient demanar que portin 
el Geogebra instal·lat de casa per 
estalviar perdre temps a classe per 
fer-ho. 

 Percentatge de 
compliment de l’activitat: 
73’03% 

 Valoració mitjana de 

http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/Activitats/ACT4_Conceptes_Superficie_Area.pdf
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/Activitats/ACT4_Conceptes_Superficie_Area.pdf
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/Activitats/ACT6_Superficies_Areas_amb_Tangram.pdf
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/Activitats/ACT6_Superficies_Areas_amb_Tangram.pdf
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/Activitats/ACT6_Superficies_Areas_amb_Tangram.pdf
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/AF/2013-05-08%2008.40.11.jpg
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/AF/2013-05-14%2013.12.17.jpg
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/Activitats/ACT5_Formules_calcul_arees.pdf
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/Activitats/ACT5_Formules_calcul_arees.pdf
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/AF/Activitat6_DeduccioFormulesArea.pdf
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/AF/Activitat6_DeduccioFormulesArea.pdf
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/AF/Activitat6_DeduccioFormulesArea_Correccio.pdf
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/AF/Activitat6_DeduccioFormulesArea_Correccio.pdf
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figures planes en que calia que deduïssin les formules de 

l’àrea de certes figures a partir d’uns 

applets de Geogebra. S’ha guiat fortament 

i se n’ha fet un d’exemple. 

2a part de l’activitat: 

Per la part en que han hagut de treballar 

amb Geogebra, s’ha fet una breu 

exemplificació de com s’utilitzen les eines 

que incorpora el programa, ja que és el 

primer cop que hi treballen. 

No han tingut cap problema alhora de 

treballar-hi, encara que al principi s’han 

sentit una mica perduts amb el Geogebra, 

ràpidament han començat a manipular-lo i 

veure que és molt intuïtiu. 

les valoracions personals, 
se’ls hi ha fet arribar als 
alumnes a partir del fòrum 
del curs) 

 
l’activitat: 7’86 

Activitat 7 Les sortides del calendari escolar propi del curs, han produït la pèrdua de 4 sessions que han suposat la no implementació d’aquestes activitats 

Activitat 8 Les sortides del calendari escolar propi del curs, han produït la pèrdua de 4 sessions que han suposat la no implementació d’aquestes activitats 

Activitat 9: 

Repàs 

Han treballat amb ganes en l’activitat i, 

encara que era una activitat pensada per 

treballar de forma individual, ha generat 

una dinàmica de treball cooperatiu des del 

punt de vista que han compartit dubtes i 

qüestions que els generava l’activitat i han 

treballat plegats per resoldre’ls. 

S’ha observat que en finalitzar l’activitat, 

Trameses dels alumnes 

penjades al moodle. 

 A partir de l’observació del 
sentiment de desorientació i 
inseguretat que mostraven els 
alumnes davant del fet de no poder 
verificar d’una forma més o menys 
immediata la validesa del que 
havien fet, i considerant el temps 
que suposaria una correcció a l’aula, 
s’ha tingut en compte el 
desenvolupament d’un solucionari 

 Percentatge de 
compliment de l’activitat: 
80% 

 Valoració mitjana de 
l’activitat: 8 

http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/Activitats/ACT5_Formules_calcul_arees.pdf
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/Activitats/ACT9_Repas.doc
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els alumnes tenien la necessitat de 

corregir en profunditat a l’aula les 

activitats. L’autocorrecció no els dóna prou 

seguretat i els costa ser responsables 

alhora de detectar els seus propis errors i 

fer una tasca de valoració personal. 

complet de l’activitat. Se’ls ha 
demanat que en fessin una 
correcció individual per tal de 
finalitzar l’activitat fent una posta en 
comú en que consultessin els 
dubtes que aquesta els hagi 
generat. 

 El material generat fruit d’aquesta 
millora continuada és el solucionari: 
Solucionari de l’Activitat 9 i que va 
ser incorporat al moodle abans de la 
finalització de l’activitat per part dels 
alumnes com una mesura per a la 
millora continuada del curs, fruit de 
l’avaluació formativa (i que per tant, 
no consta al disseny inicial del 
projecte). 

 Encara que entre els coneixements 
previs comptàvem amb que sabien 
convertir unitats de mesura, ha 
calgut dedicar part d’una sessió a 
que tots adquirissin aquest 
coneixement. 

Activitats de la 

10 a la 16 
Ja estava previst en la planificació inicial que no es podria  implementar dins del període de pràctiques 

 

http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/Activitats/ACT9_Repas(solucions).pdf
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10.2 Avaluació 

La limitació temporal que provoca el curt termini en que s’ha de dur a terme la 

implementació i avaluació del projecte impossibiliten que es pugui fer una avaluació en 

profunditat tal i com s’havia descrit al disseny.  

Així doncs, s’han pogut avaluar indicadors com el grau d’acceptació, acolliment i 

seguiment de la formació i de la metodologia per parts dels alumnes amb la informació 

recollida a partir d’una enquesta; el grau d’assoliment dels coneixements i 

competències d’acord amb els objectius establerts en la formació amb la informació 

recollida relativa als resultats obtinguts pels alumnes durant el procés de formació; 

i, a partir de l’observació, el nivell general de participació i motivació observat en les 

connexions detectades en la plataforma moodle alhora que en les actituds mostrades 

a l’aula .   

10.2.1 Enquestes de satisfacció a l’alumnat 

Per tal d’analitzar les valoracions i impressions dels usuaris amb els que s’ha dut a 

terme la implementació pilot, s’ha generat una enquesta (annex 13.6) on es demanava 

als alumnes del curs que valoressin factors com el treball col·laboratiu desenvolupat, 

l’interès i la motivació que els ha generat el conjunt del procés formatiu, el grau de 

guiatge i la sensació que aquest els ha produït o qüestions relatives a aspectes més 

pràctics com els terminis d’entrega o la participació als espais de comunicació virtuals. 

A partir de les respostes (annex 13.6) es pot extreure que: 

 Els alumnes no han tingut dificultats per entendre les tasques que se’ls demanava 

que desenvolupessin i que el grau de guiatge els ha estat satisfactori. 

En aquest sentit, val a dir que, per algunes activitats, s’ha considerat alguna 

modificació durant la implementació per oferir una pauta més clara en la correcció i 

validació de les tasques fetes. 

 Els terminis d’entrega han estat un impediment per alguns estudiants, que han 

manifestat, personalment i de forma presencial, dificultats alhora de finalitzar les 

tasques a casa com a conseqüència d’una manca de connexió o d’ordinador. 

 Els estudiants valoren positivament el treball col·laboratiu i la manera com la seva 

autonomia i creativitat s’han vist potenciades.   

 De manera molt satisfactòria, els alumnes avaluen de manera excel·lent com 

aquesta nova metodologia ha incrementat la seva motivació per la matèria que els 

ha resultat molt més interessant. 

 La majoria dels estudiants afirma no haver fet cap ús de les eines de comunicació 

virtuals ofertes. 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/13JABjaVinUYjSBgfK7I27_5Go7S5TfKL7kGqyv40ztc/viewform
https://docs.google.com/forms/d/13JABjaVinUYjSBgfK7I27_5Go7S5TfKL7kGqyv40ztc/viewanalytics
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10.2.2 Valoració dels resultats del procés d’aprenentatge (avaluació 

qualificadora) 

Els resultats obtinguts en les activitats susceptibles de ser avaluades són els següents:  
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Alumne 1 8,25 6,3 7,28 3,3  8,5 8,5 

Alumne 2 3,75 6,3 5,03 0 0 8,5 

Alumne 3 8,2 7,4 7,8 6,1 9,5 10 

Alumne 4 2,9 6,3 4,6 0 0 0 

Alumne 5 4,3 7,2 5,75 4,5 9 10 

Alumne 6 8,6 7,2 7,9 5,2 4,5 9 

Alumne 7 8,1 7,45 7,78 2 7,5 8,5 

Alumne 8 6,6 7,4 7 0 4,5 0 

Alumne 9 9,5 7,2 8,35 5,4 9 10 

Alumne 10 7,75 7,4 7,58 3,3 10 6 

Alumne 11 7,6 7,4 7,5 0 10 10 

Alumne 12 9,8 7,45 8,63 4,5 10 9 

Alumne 13 1,9 6,3 4,1 4,6 0 3 

Alumne 14 9,1 7,45 8,28 2,9 7 7 

Alumne 15 4,7 7,45 6,08 4 0 0 

   

Percentatge de compliment de terminis 
i entregues 

100 100 100 73,3 73,3 80 

Valoració mitjana (comptant 0 als que 
no ho han fet) 

6,74 7,08 6,91 3,05 5,97 6,63 

Valoració mitjana (sense comptar als 
que no ho han fet) 

6,74 7,08 6,91 4,16 8,14 8 

Hi podem observar que la qualificació mitjana obtinguda en les diferents activitats és 

notable, amb l’excepció de l’activitat desenvolupada amb Jclic (activitat 3), en que els 

criteris de qualificació estan preestablerts de manera que els intents penalitzaven el 

resultats, en detriment de les qualificacions finals dels alumnes. 

Les activitats avaluades amb un 0 corresponen a alumnes que no han tramès les 

tasques, bé per situacions particulars que els està dificultant el normal seguiment de la 

seva escolaritat, bé per problemes de connexió i accés a un ordinador. 

10.2.3 Observacions durant el procés 

En les observacions fetes a l’aula durant el procés formatiu, s’ha pogut percebre que el 

treball desenvolupat a l’aula utilitzant eines diferents a les habitualment emprades a les 
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classes tradicionals han estat una injecció de motivació pels alumnes que han engegat 

cada tasca amb moltes ganes. La innovació en les metodologies, els recursos i els 

instruments de treball ha generat un gran interès en la matèria. 

D’altra banda, s’observa que la manca d’instrucció els genera inseguretat i que, per 

tant, s’ha de contemplar un major grau de guiatge a la vegada que un feedback 

continu que els transmeti aplom en el que estan fent. En aquesta implementació pilot 

ja han estat introduït algunes modificacions dirigides a corregir aquesta situació com 

una mesura de millora en l’avaluació formativa. 

A més a més, en una revisió a les connexions dutes a terme pels alumnes a la 

plataforma, es fa evident que encara que el treball col·laboratiu ha estat molt 

fructuós i els ha estimulat l’aprenentatge i l’interès, la participació dels estudiants 

en les eines de comunicació que se’ls ha facilitat en diferents ocasions amb finalitats 

diverses no han estat acollides amb èxit: cap alumne ha participat al fòrum i només un 

alumne ho ha fet en la wiki del seu grup de treball. Els estudiants han preferit fer 

trobades presencials en horari extraescolar i portar a terme les seves comunicacions 

a partir de vies no virtuals. 

S’han confirmat els problemes de connexió al centre i manca de recursos 

tecnològics, tan pel que fa a ordinadors com a connexió ADSL, per part dels alumnes. 

10.2.4 Pauta d’avaluació de la qualitat 

Partint de la informació recollida, s’han valorat els ítems del checklist d’avaluació 

elaborat amb aquest objectiu en la fase de disseny (Annex 13.2), obtenint els resultats 

següents (valorats sobre 3): 

 La qualitat de la dimensió tecnològica potencial és quantificada amb 2’4. 

 La qualitat de la dimensió pedagògica potencial és quantificada amb 2’4 

 La qualitat de la dimensió tecnopedagògica real és quantificada amb 1’8  

Mostrant, així, algunes mancances alhora d’implementar el disseny desenvolupat a la 

realitat de l’aula.  

Si fem una anàlisi més profund dels resultats, examinant els indicadors que han 

contribuït a una baixada de la valoració d’aquesta dimensió, es pot comprovar com, de 

forma majoritària, fan referència a ítems relacionats amb la interactivitat i la 

comunicació a través de la plataforma. En aquest sentit, cal tenir en compte que al 

tractar-se d’un curs del tipus blended-learning, en un context d’un curs de secundària 

en que s’imparteix una classe presencial quatre vegades per setmana, la interacció 

virtual queda substituïda per la comunicació habitual que es desenvolupa en l’aula 

convencional. Essent així, es pot considerar que la valoració no és negativa. 

10.2.5 Conclusions de d’avaluació  

S’han assolit les oportunitats plantejades en la DAFO generada en la fase d’anàlisi de 

necessitats, havent fomentat l’interès dels alumnes desmotivats per la matèria, alhora 

que havent augmentat l’interès general del grup i suscitat el gust per les matemàtiques 

del col·lectiu; s’ha potenciat i s’ha treballat el pensament lògic i crític, fugint del costum 

de treballar les matemàtiques com un conjunt de continguts procedimentals i mecànic i 

s’ha aconseguit, d’aquesta manera,  desenvolupar un aprenentatge significatiu de la 

geometria, en que els alumnes s’han vist sorpresos per la lògica que es construeix 
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darrera de cada formula que fins ara creien que era invenció d’algun pensador i per la 

facilitat que suposa plantejar els problemes des d’una vessant reflexiva i lògica envers 

la procedimental, que els hi suposava un cost memorístic i els allunyava de consolidar 

els coneixements matemàtics esperats. 

El que, en les respostes dels alumnes a les enquestes inicials, es va detectar com una 

possible debilitat que residia en el fet que aquests mai no havien treballat amb eines 

TIC com Geogebra o Mindmeister, s’ha convertit en una oportunitat, convertint les 

tasques en més atractives i suscitadores pels estudiants i generant un interès més 

enllà de la pròpia matèria. 

D’altra banda, s’han afermat algunes de les debilitats i amenaces detectades en 

aquesta fase prèvia, i es confirmen els problemes de connectivitat, tan al centre com a 

les cases dels alumnes, alhora que la manca de disponibilitat de l’equipament 

necessari, no havent pogut disposar d’un netbook per cada alumne; deficiències que 

globalment han impedit el normal desenvolupament de les tasques i el compliment de 

la tramesa de les mateixes per part d’alguns alumnes. Es considera, doncs, que és un 

factor important a tenir en compte alhora de millorar la implementació futura del 

projecte. 

Paral·lelament, és també convenient fer modificacions en les consideracions relatives 

al grau de guiatge en el procés d’avaluació de les tasques fetes. Encara que, 

inicialment, s’havia dissenyat el projecte esperant que els alumnes corregissin les 

seves pròpies tasques, s’ha observat com encara no disposen d’habilitats 

d’autoavaluació que els portin a fer una correcta estimació del nivell d’assoliment dels 

objectius de les tasques que han desenvolupat encara que se’ls faciliti l’instrument 

correctiu necessari per fer-ho. Així doncs, s’han pautat les correccions a l’aula i es 

recomana fer-ho en properes implementacions. 

De forma conjunta, es pot afirmar que s’han assolit els objectius amb que s’havia 

dissenyat aquest projecte, havent desenvolupat un treball competencial en l’àrea de la 

geometria, potenciant el treball manipulatiu gràcies a diferents eines tecnològiques; 

havent potenciat el treball col·laboratiu de l’alumnat alhora que  la seva participació 

d’acord amb les seves motivacions i actituds, induint l’explotació d’idees i impulsant la 

pressa de decisions conjunta. 

11. Conclusions generals del projecte 

Pel que fa a les conclusions generals, destacar que la predisposició del centre de 

pràctiques a oferir-me totes les possibilitats i facilitats per tirar endavant la meva 

proposta han estat decisius pel seu èxit, i em permet corroborar el pes que té en la 

qualitat d’un procés formatiu el fet que tots els agents implicats, inclosos la direcció de 

la institució, s’hi involucrin i hi participin activament. 

Subratllar, també, que haver estat treballant en aquest centre durant els darrers cinc 

anys m’ha permès conèixer en profunditat la seva organització interna, les estratègies i 

les dinàmiques que s’hi generen; de la mateixa manera que conèixer el grup al que 

anava dirigit el projecte, ha afavorit i m’ha proporcionat informació rellevant que ha 

aportat major exhaustivitat a l’elaboració de l’anàlisi de les necessitats que calia cobrir. 

Aquest és un clar avantatge alhora de dissenyar el projecte. Així doncs, considero 
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important destacar el paper clau que té un anàlisi intens de les necessitat alhora de 

procurar per la qualitat d’un projecte com aquest.  

Opino, que encara que algunes de les debilitats detectades a l’inici del procés s’han 

confirmat com un inconvenient alhora del normal desenvolupament de la 

implementació de la proposta, com són els problemes de connectivitat o la manca de 

dispositius per part dels alumnes; altres factors, com la gran motivació dels estudiants i 

l’entusiasme alhora d’afrontar tasques d’una forma constructivista, treballant de forma 

col·laborativa amb els seus companys i contribuint, així, a un exitós aprenentatge més 

significatiu; em permeten afirmar que, corregint els defectes anteriorment citats, es pot 

considerar que aquest és un projecte de qualitat que ha assolit els objectius amb que 

s’havia dissenyat: s’ha desenvolupat un treball competencial en l’àrea de la geometria, 

s‘ha potenciant el treball manipulatiu gràcies a diferents eines tecnològiques, s’ha 

potenciat el treball col·laboratiu i s’ha motivat la participació de l’alumnat. 

Cal incidir, doncs, en la millora de la qualitat de la connexió i de l’abastiment de 

recursos tecnològics per als alumnes de cara a futures implementacions del projecte, 

encara que, en el context de crisi actual, les retallades en les subvencions i dotacions 

de la Generalitat i el context socioeconòmic concret del centre, és difícil pensar que 

pugui ser corregit a curt termini. 

Finalment, i des d’una perspectiva personal com a docent, puc afirmar que ha estat un 

projecte molt enriquidor que m’ha empès a considerar metodologies innovadores que 

han resultat, francament, molt més exitoses del que tenia previst inicialment. M’he 

trobat gratament sorpresa de la facilitat i l’entusiasme amb que els alumnes, alguns 

desmotivats per la matèria, s’han engrescat a treballar malgrat haver d’assumir l’esforç 

que suposava l’aprenentatge del funcionament de noves eines o noves dinàmiques i 

metodologies de treball.  
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13. Annexes 

13.1 Instruments i recull de les dades per l’anàlisi de necessitats 

Entrevista a la directora 

 Preguntes: http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/EntrevistaDirectora.pdf 

 Gravació: http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/EntrevistaDirectora.3gp 

 Transcripció: http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/TranscripcioEntrevistaDirectora.pdf 

1. Quina és l’aposta de l’INS Miquel Biada per la inclusió de les TIC en els 

processos docents? 

Des de ja fa tres cursos, crec que es ara des de l’inici .. des de fa tres cursos, amb 

l’inici de l’1x1 l’aposta ja va ser molt, molt, molt gran; però des de fa molts anys 

l’institut ja havia fet una aposta directa per utilitzar les TIC com una eina a 

qualsevol altra matèria.  

I doncs això, ens va portar amb el temps, anar dotant el centre d’aules 

d’informàtica a les quals no s’hi va a fer informàtica com a tal majoritàriament, sinó 

que els que hi anem som la resta de professorat a impartir la nostra matèria en una 

aula dotada de les eines informàtiques.  

La nostra aposta està en que les TIC siguin una eina per treballar totes les altres 

matèries. 

2. Quines mesures, accions o projectes s’han dut a terme en aquest àmbit? 

A veure, des de ja fa molt anys, potser 15, anar dotant bé les nostres aules 

d’informàtica: el centre disposa de sis aules d’informàtica força ben equipades, en 

alguns més, en alguns altres moments no tant, de tenir-les actualitzades. Després, 

dotar les aules d’ordinador pel professor, de projector i, en algunes, de pissarra 

digital vinculats a l’1x1. I en el moment, doncs, de l’1x1, d’intentar que els alumnes 

tinguessin el seu propi portàtil.  

3. Com valoraries aquestes experiències? 

A veure, l’experiència de l’1x1 per mi té dues cares. 

Per un costat, té la part organitzativa de com va anar tot plegat, que va ser molt 

precipitat, sense que hi hagués temps perquè els centres poguéssim realitzar un 

bon projecte, perquè, clar, a un mes vista van dir: “Va, hi ha això, vinga, amb tots 

aquests diners pel mig, us donem això, us donarem allò...” i, clar, tu vas veure una 

gran oportunitat i dius: “A qui ens hi hem de llençar de cap”. Però no hi va haver 

oportunitat de fer un projecte ben definit per part de cada centre de com seria tota 

la implantació, quins serien els nostres objectius particulars de centre, perquè tot 

va ser molt precipitat. A llavors, això, conjuntament, amb la manca d’una bona 

organització per part de la generalitat, ha portat el projecte a una situació una mica 

crítica.  

Malgrat, l’altra costat, diu que és una idea molt bona que els alumnes puguin tenir 

el seu propi portàtil i no depenguin d’ara estar a una aula d’informàtica i de que, 

quan s’escau, per la feina que estàs fent, es treballi amb l’ordinador; quan, doncs, 

http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/EntrevistaDirectora.pdf
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/EntrevistaDirectora.3gp
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/TranscripcioEntrevistaDirectora.pdf
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no cal, no s’escau, es pugui treballar amb un llapis i amb una llibreta. Això és lo 

ideal per anar integrant l’ordinador com una eina més. 

I Després, hi ha el problema econòmic d’ara que, clar, s’ha acabat la subvenció i 

ara, doncs, és difícil tirar-ho endavant. Tot i així, crec que no hi ha volta enrere.  

4. Quin ha estat el grau d’acceptació d’aquesta incorporació de les TIC a l’aula 

per part del professorat? 

Depèn, a veure, com que es va fer d’aquesta manera pim-pam-pum, això ha 

generat molt reticències i un rebuig. No ... perquè tot lo que no es madura, no es 

pot parlar, no es pot anar ensenyant bé, no es pot provar, no, no ... és una 

imposició, és un canvi; els professionals de l’ensenyament som una àrea de gent 

que, com que ja en vivim tants de canvis, ja hi ha moments en que podem ser molt 

reticents, llavorens, doncs hi ha un sector del professorat que, com que no s’hi sent 

segur, no han pogut adquirir aquest seguretat envers les eines, manifesten molt de 

rebuig i molta reticència. Però bueno, es qüestió d’anar, a veure ... no ens 

haguéssim imaginat fa uns anys que entraries a la sala de professors i trobaries a 

tothom treballant amb el portàtil, per tant, de la mateixa manera que treballen amb 

el portàtil a l’aula, s’acabarà treballant amb els alumnes i els portàtils, i totes 

aquestes dificultats de que els controles menys, de que s’esveren, de que no fan la 

feina, tot això, se superarà. Jo n’estic convençuda. 

5. Consideres que majoritàriament els docents del centre tenen la formació 

necessària per poder desenvolupar la seva tasca docent amb suport de les 

TIC de manera òptima? 

A veure, els docents, la majoria com a usuari la tenen, jo crec que per 

desenvolupar un projecte de les TIC a l’aula, per utilitzar les TIC com una eina, 

tampoc cal que cap docent tingui una formació extraordinària. Saber-te moure per 

internet, saber fer anar el moodle, saber fer anar una plataforma d’aquest tipus, 

saber generar uns exercicis; una gran majoria crec que sí. El que passa que en un 

col·lectiu gran, sempre hi ha un tant per cent de professorat que no té aquesta 

formació ni la tindrà mai perquè es bloquegen només de pensar-hi, llavors també hi 

ha tot un sector molt gran que, Bueno, va veient i poqueta a poquet, doncs hi va 

entrant. 

6. S’ha previst formació relacionada amb les TIC i amb noves metodologies de 

treball? 

A veure, en aquest moment els centres tenim moltes dificultats per tenir formació. 

Els plans de formació de zona estan absolutament aturats, a Mataró hi havia un pla 

de formació de zona que incloïa una cinquena d’activitats i aquest any n’hi ha 

tretze. Llavors, la formació en centre ha quedat completament aturada i només hi 

ha petites coses, llavors, de moment, previst, com no sigui autoformació, com 

nosaltres, com a centre, ja hem fet alguna vegada, no. Perquè no tenim mitjans.  

Llavors, a nivell d’autoformació, doncs a la casa és tradició que, al mes de juliol, 

sempre es fa alguna cosa, llavors d’això n’acabarem parlant i es pot fer. Altres 

vegades, doncs hem fet, així, formació interna en el moodle, formació interna a 

nivell d’utilització de pissarres digitals, totes aquestes qüestions que, al cap i a la fi, 

funciona bé. Funcionen molt bé. 
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7. El professorat ha demanat formació en aquest àmbit? 

El professorat està una mica cremat amb les formacions perquè la generalitat 

sovint ha realitzat formacions molt inútils. Llavors, el professorat sí necessita 

formació, però el professorat quan es parla d’una formació, de vegades, fa una 

postura una mica reticent perquè té molta por que li facin anar a perdre el temps. 

El professorat necessita que li expliquin les coses concretes, no que li comencin a 

fer dissertacions i demés. Si necessita ara demanar, té molta por a demanar, per 

això la formació interna és molt bona, perquè és a la carta del que a dins d’un 

centre es necessita en funció de les característiques i, també, dona la oportunitat 

en aquell professorat que això li agrada, que s ha mogut, doncs de transmetre-ho i 

de poder generar noves idees i nous projectes. 

8. Amb quins entrebancs us heu trobat amb els alumnes alhora de dur a terme 

projectes d’incorporació de les TIC?  

De cara als alumnes hi ha l’entrebanc econòmic, en aquest moment, quan la 

generalitat finançava el 50% de l’ordinador, totes les famílies venien corrent, no? 

Perquè semblava, doncs, que poder adquirir, per només 150€, encara que fos un 

netbook d’aquets petitons, doncs era una bona oportunitat. Llavors, els nanos els 

feia, tothom corrent cap aquí. En aquest moment, continuar amb aquest projecte té 

la dificultat de la situació econòmica que s’està vivint. Tot i així, hem anat intentant, 

a 1er d’ESO, i força famílies han acabat comprant l’ordinador. Això seria la primera 

dificultat. 

A 1er han tingut ordinador? 

Aquest any a primer han comprat ordinador. 

A preu normal? 

A preu normal, sí, nosaltres vam contactar amb diferents empreses i llavors, al 

final, doncs una empresa va fer una oferta i les famílies que van voler, van poder 

adquirir un ordinador a preu normal. Valien 285€. També hem donat l’opció que 

aquells nens que ja tinguessin ordinador portàtil a casa seva, que no fos gram, que 

no fos un ordinador de 15 polzades, sinó d’aquests més petitonets perquè sinó les 

motxilles ... el poguessin portar i no els calgués de comprar-ne un d’específic, 

perquè si tampoc no et van amb tots els programes que portava el portàtil: Linkat i 

tot plegat, tampoc no cal exigir-los-hi. 

Simplement, l’escola va posar una oferta a l’abast de les famílies, i hi ha famílies 

que ho van comprar a través d’aquesta empresa, nens que porten el que ja tenien, 

i famílies que es van buscar la vida. 

I cara l’any que ve això està per veure. 

L’altra part de dificultat amb les alumnes és que els alumnes estan acostumats a 

utilitzar l’ordinador com una joguina i, llavors, una de les feines primeres és 

ensenyar-los que l’ordinador és una eina de treball, que a classe no es va a 

facebooks, no es va a ... sinó que hi ha unes feines, que és moment de treball, que 

l’ordinador no es pot tenir de qualsevol manera, que l’ordinador s’ha de tenir 

endreçat en carpetes, que s’ha de guardar tot, que no es pot anar tirant tot per 

l’escriptori. Perquè l’alumne amb l’ordinador al davant ha semblat, en algun 
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moment, o algun professor així ho ha viscut en algun moment, que no era una 

situació prou seriosa, que no donava la prou seriositat que cal en una classe. 

Aquesta ha sigut un mica la dificultat, però és com tot, és com tot, mica en mica, 

llavors, aquí nosaltres hem de tenir molt clar que hi ha uns determinats moments a 

l’inici de curs que s’han d’explicar unes coses, que s’han de dedicar unes hores per 

configurar aquell ordinador, ordenar-lo, carpetes del curs que toca, carpetes per 

cada matèria, tot, una sèrie... Després, explicar-los com s’ha de treballar. 

Enquesta al professorat 

 Enquesta: 

https://docs.google.com/forms/d/1kM3ElkqLLykly8eIIkmg_aZXwSlW91J_hZy1V

2cOfIk/viewform 

 

https://docs.google.com/forms/d/1kM3ElkqLLykly8eIIkmg_aZXwSlW91J_hZy1V2cOfIk/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1kM3ElkqLLykly8eIIkmg_aZXwSlW91J_hZy1V2cOfIk/viewform
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 Respostes: 

https://docs.google.com/forms/d/1kM3ElkqLLykly8eIIkmg_aZXwSlW91J_hZy1V

2cOfIk/viewanalytics 

Enquesta a l’alumnat 

 Enquesta: 

https://docs.google.com/forms/d/10GY9iIA9i6O0E4Y4PNy81WrZHRYdOoidK3k

diLVW5eM/viewform 

 

https://docs.google.com/forms/d/1kM3ElkqLLykly8eIIkmg_aZXwSlW91J_hZy1V2cOfIk/viewanalytics
https://docs.google.com/forms/d/1kM3ElkqLLykly8eIIkmg_aZXwSlW91J_hZy1V2cOfIk/viewanalytics
https://docs.google.com/forms/d/10GY9iIA9i6O0E4Y4PNy81WrZHRYdOoidK3kdiLVW5eM/viewform
https://docs.google.com/forms/d/10GY9iIA9i6O0E4Y4PNy81WrZHRYdOoidK3kdiLVW5eM/viewform
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 Respostes: 

https://docs.google.com/forms/d/10GY9iIA9i6O0E4Y4PNy81WrZHRYdOoidK3k
diLVW5eM/viewanalytics 

 
 
  

https://docs.google.com/forms/d/10GY9iIA9i6O0E4Y4PNy81WrZHRYdOoidK3kdiLVW5eM/viewanalytics
https://docs.google.com/forms/d/10GY9iIA9i6O0E4Y4PNy81WrZHRYdOoidK3kdiLVW5eM/viewanalytics
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13.2 Pauta d’avaluació de la qualitat del projecte 

DIMENSIÓ TECNOLÒGICA POTENCIAL 

Ítems Indicadors Puntuació (de 0 a 3) i observacions 

Gestió i organització global del procés 

Interrelacions entre 
elements 

El mapa de navegació entre els 
elements funciona correctament 3 

Moodle: 
http://sartre.biada.org/html/biadle/course/view.php?id=665 
(l’adreça real del curs ha estat substituïda per la d’un curs 
de mostra que no conté dades personals dels alumnes, per 
preservar-ne la seva intimitat) 

El mapa de navegació està 
correctament estructurat 3 

Connectivitat 

El grau de connectivitat i la velocitat 
del funcionament és correcte 1 Connectivitat lenta i inestable 

La navegació és fàcil 3   

Infraestructura: hardware i software 

Requeriments 
tècnics de la 
plataforma 

Possibilitat d'accedir-hi des de 
qualsevol navegador 

2 
Moodle presenta alguns problemes si no s'executa des de 
Firefox. 

Maquinari específic 
No és necessària la instal·lació o 
adquisició de maquinari específic 

3   

Programari 

Facilitat d'accés al software específic 3 
Repositori de programes: 
http://sartre.biada.org/html/biadle/course/category.php?id=60 

Gratuïtat del programari 3   

Compatibilitat del programari 3   

L'estructura del material és lògica i 
ordenada 

3   

Es disposa d'ajudes als continguts 0   

Es realitzen bones simulacions 2   

L'audio que s'utilitza és correcte 2   

Hi ha multitud d'imatges clares i 
entenedores 

1   

S'utilitza un text estructurat 3   

Eines 
col·laboratives 

Existeixen eines de comunicació 
sincròniques  

2 Moodle disposa de xat 

Existeixen eines de comunicació 
asincròniques  

2 Moodle diposa de fòrums 

Es disposa d'espais on compartir 
fitxers o desenvolupar documents 
col·laborativament 

2 
Moodle disposa de wikis. No hi ha l'opció de compartir 
documents. 

Eines multimèdia 

Es combinen imatges, textos, sons i 
vídeos 

2   

Els recursos són de qualitat 2   

Són adequades al nivell dels usuaris 3   

Potencien la interactivitat 3   

Potencia la motivació i creativitat 3   

Entorns Virtuals 
d'aprenentatge 

Presenta un elevat grau de 
col·laboració  

3   

És atractiu i amigable 3   

És intuïtiu 3   

Disposa de sistema de suport a 
l'estudiant 

1 
El professor és qui fa aquesta funció. En defecte, el 
coordinador TIC del centre. 

Disposa d'espais de consulta 1 Cal adreçar-se al coordinador TIC del centre 

Eines de gestió de la informació 

Accessibilitat 
Presenta un guiatge clar dels itineraris 
de navegació 

3   

http://sartre.biada.org/html/biadle/course/view.php?id=665
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Els enllaços estan indicats clarament i 
són correctes i actualitzats 

3   

Sistemes de Gestió 
de Continguts 

Els recursos disponibles donen 
cobertura al contingut establert 

3   

Característiques del suport i seguiment 

Procés de control 
tecnològic 

Es faciliten guies/tutorials de suport 
tecnològic pel docents i estudiants 

3 
El coordinador TIC facilita tutorials als docents. Des de la 
matèria d'informàtica es cobreix la formació tècnica 
necessària pels alumnes a 1er d'ESO 

Es preveu la formació dels estudiants 
en l'ús de les eines i aspectes 
tecnològics 

2 
Es treballa de forma transversal donant aquesta formació 
des de la matèria d'informàtica, que els alumnes cursen al 
primer cicle de secundària. 

Recursos de 
seguiment 

Es disposa d'eines pel seguiment i 
control del procés dels estudiants 

3   

Suport al docent 
Es preveu la formació del docent en 
les eines i aspectes tecnològics 

3   

Total punts possibles 35 
 

Total punts obtinguts 85 
 

Valoració Mitjana 2,4 
 

 

DIMENSIÓ PEDAGÒGICA POTENCIAL 

Ítems Indicadors Puntuació i observacions 

Gestió i organització global del procés 

Pla docent 
El pla docent conté tots els 
elements necessaris que 
clarifiquin el procés 

2 

El centre disposa de les programacions de cada matèria 
que són revisades anualment. El projecte les ha respectat, 
alhora que n'ha indicat les metodologies de treball (que no 
són indicades especificament en aquestes programacions) 

Concepció de 
l'aprenentatge 

S'empra una metodologia 
constructivista i/o connectivista 

3   

Objectius 

S'adapten a les diverses 
necessitats de l'alumnat i als 
diversos contextos i situacions 
que puguin sorgir 

3   

S'han definit uns objectius 
instruccionals que donin resposta 
a les necessitats plantejades 

3   

Metodologia i enfocament pedagògic 

Ús general de les TIC 

El disseny contempla un ús de la 
tecnologia basat en que 
l'ordinador és un mediador per la 
construcció de coneixements   

3 
L'ordinador és una eina que reprodueix la funcionalitat d'un 
llibre de paper 

Model pedagògic 

El disseny instruccional està 
situat al sud-est de la quadrícula 
de Coomey-Stephenson: 
Contingut, tasques i procés 
controlats per l'alumne 

2 

La manca d'autogestió i responsabilitat del propi procés 
d'aprenentatge dels alumnes, que són adolescents amb 
cap costum de fer-ho, ha fet necessari guiar fortament el 
procés. 

Metodologia 

La metodologia és coherent amb 
els objectius, competències i 
continguts que es pretenen 
assolir 

3   

S'utilitzen diferents estratègies 
d'aprenentatge 

2   

L'enfocament pedagògic 
predominant basa l'aprenentatge 
en la col·laboració 

3   

Rols  
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Docent 

El paper que desenvolupa 
principalment el docent en el 
procés d'E/A és de guia i 
orientador 

2   

El docent adopta diferents rols: 
facilitador de contingut, facilitador 
del procés d'aprenentatge, 
tecnòleg, dissenyador, 
administrador, tutor, avaluador, 
investigador... 

2   

Alumne 

L'alumne té un paper actiu en el 
procés d'aprenentatge 

2   

L'alumne es mostra motivat 2 El 75% dels alumnes ho han mostrat així. 

L'alumne es mostra crític 1   

S'utiltizen habilitats de recerca 
d'informació 

1   

Els alumnes realitzen un treball 
col·laboratiu i de grup 

3   

Característiques de la informació 

Flexibilitat 

Permet diferents itineraris 
d'aprenentatge 

0   

Permet tenir en compte l'atenció 
a la diversitat 

1   

El programa és flexible i pot 
modificar-se si es considera 
convenient 

2   

Continguts 

El contingut està actualitzat i és 
coherent amb el currículum 

3   

La seqüenciació de continguts és 
adequada i es presenta de forma 
coherent i equilibrada 

3   

Els continguts i materials 
respecten els drets d'autor i de 
propietat intel·lectual 

3   

Els continguts del programa 
inclouen coneixements, habilitats 
i actituds 

3 Així queda especificat a la programació 

Els continguts proporcionen 
exemples i casos per afavorir-ne 
la seva comprensió 

2   

Activitats 

Les activitats permetent un 
aprenentatge constructivista 

2   

Les activitats estan 
contextualitzades i enfocades a 
la resolució de problemes 
concrets 3   

Aprofitament del potencial de les TIC per a l'aprenentatge 

Formalisme 

S'ha planificat i previst l'ús de les 
TIC 3   

Es plantegen activitats en les 
quals l'alumne hagi 
d'autoregular-se i prendre 
consciència del seu 
aprenentatge 2   

Interactivitat 

Hi ha una relació activa alumne – 
contingut 2   

Es potencia el protagonisme de 
l'alumne 2   

Hi ha interactivitat entre estudiant 3   
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– docent 

Hi ha interactivitat entre estudiant 
– estudiant 

3   

Hi ha interactivitat entre docent – 
contingut 

3   

Les activitats proposades són 
motivadores per l'alumnat i 
potencien l'autoestima 3   

Dinamisme 

Es treballa amb simulacions de 
situacions reals 2   

S'interactua amb realitats virtuals 0   

Les activitats fomenten 
l'exploració i experimentació 3   

Multimèdia 

S'utilitzen diferents formats 
multimèdia 2   

Es facilita la generalització de 
l'aprenentatge 2   

Hipermèdia 

La organització de la informació 
té lloc establint formes diverses i 
flexibles d'organització i relacions 
múltiples i diverses entre elles 1   

La informació es facilita de 
manera que es potenciï 
l'autonomia, exploració i 
indagació 3   

Es potencia l'autonomia de 
l'alumne 2   

Connectivitat 

Es realitzen treballs grupals i 
col·laboratius 3   

Es potencia la comunicació 2   

Es potencia el treball en xarxa 3   

Es potencia la col·laboració 3   

El docent ofereix diferents tipus 
de suport aprofitant la 
potencialitat de la xarxa 

3   

Suport i orientació 

Processos d'orientació 
El docent dóna un grau 
d'orientació adient 

3   

Processos d'avaluació 
L'avaluació està altament guiada 
pel docent 

3   

Ajuda pedagògica 
El grau d'ajuda pedagògica és 
adequada 

3   

Orientació i tutorització 
El nivell d'orientació i tutoritzció 
és l'adequada 

3 
S'ha hagut d'adaptar durant la implementació veient que 
necessitaven un major grau de guiatge. 

Docent 

Es promou la col·laboració entre 
grups de professors per crear 
comunitats d'aprenentatge 
docents 

3 
Es desenvolupen materials per la matèria des d'un equip de 
millora format per docents del departament. Es 
comparteixen experiències i recursos generats. 

Es preveu la formació dels 
docents en aquestes 
metodologies 

2 Es prioritza la formació tecnològica a la pedagògica. 

Avaluació  

Inicial 
Es fa una avaluació dels 
coneixements previs 

3   

Formativa 
Hi ha retroacció correctiva en les 
activitats avaluatives interactives 

3   

Total punts possibles 55 
 

Total punts obtinguts 132 
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Valoració Mitjana 2,4 
 

 

DIMENSIÓ TECNOPEDAGÒGICA REAL 

Ítems Indicadors Puntuació i observacions 

Usos  de les TIC en el triangle didàctic 

Continguts 
d'aprenentatge 

Promouen el funcionament de 
les noves tecnologies, 
aplicacions i xarxes de treball 

3   

Disposen d'un elevat grau de 
col·laboració 

3   

Repositoris de 
continguts 
d'aprenentatge 

S'usen les TIC per 
emmagatzemar, organitzar i 
facilitar l'accés als continguts a 
professors i estudiants 

3   

Permeten un aprenentatge 
constructivista 

2 
No es pot desenvolupar tan com es voldria. Cal disposar de 
temps i cal que els alumnes adquireixin l'hàbit de treballar 
seguint aquesta metodologia. Els provoca desorientació. 

Eines de cerca i selecció 
de continguts 
d'aprenentatge 

S'usen les TIC per buscar, 
explorar i seleccionar continguts 
d'aprenentatge rellevants 

1 

No es prioritza aquest ús. En tot cas, és puntual. Es plantegen metodologdies 
basades en casos o problemes 
en les quals s'hagi de navegar i 
cercar informació 

1 

Pemeten la col.loboració i la 
participació de l'alumnat 

3   

Instruments cognitius a 
disposició dels 
participants 

S'usen les TIC com a 
mediadores de la interacció 
estudiants - contingut amb la 
finalitat de facilitar l'aprenentatge 

2   

S'usen les TIC per aplicar 
metodologies d'aprenentatge 
basades en l'exercitació i 
pràctica 

3   

Es disposa de recursos de 
retroalimentació, de navegació i 
d'exploració de continguts 

2   

S'utilitzen formats multimedia i 
hipermèdia 

3   

Permeten un elevat grau 
d'interactivitat 

3   

Auxiliars o amplificadors 
de l'actuació docent 

El professor les utilitza per donar 
suport, ilustrar i ampliar les seves 
actuacions 

1   

Permeten un elevat grau 
d'interactivitat 

1   

Instruments de 
seguiment i control de 
les actuacions dels 
participants 

S'utilitzen per fer un seguiment 
de la participació dels estudiants 

3   

El nivell d'interactivitat entre 
l'alumnat i el docent é elevat 

2 Sí que ho és, però no gràcies a l'ús de lesTIC. 

Instruments d'avaluació 
dels processos 
d'ensenyament - 
aprenentatge 

S'utilitzen per fer un seguiment 
del progrés de l'estudiant 
proporcionant informació sobre 
l'avaluació formativa del procés 

2   

El nivell d'interactivitat entre 
l'alumnat i el docent és elevat 

1 Sí que ho és, però no gràcies a l'ús de lesTIC. 
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Instruments d'avaluació 
dels resultats 
d'aprenentatge 

S'utilitzen per realitzar proves de 
control dels aprenentatges 

2   

S'utilitzen per impartir estratègies 
d'autoavaluació i coavaluació 

1   

El nivell d'interactivitat entre 
l'alumnat i el docent é elevat 

1   

Eines de comunicació 
entre els participants 

S'utilitzen per potenciar els 
intercanvis comunicatius entre 
els participants 

0 

Encara que es diposa de les eines comunicatives 
necessàries i se n'ha procurat potenciar l'ús, els alumnes 
no tenen el costum d'utiltizar-les i reserven les seves 
qüestions o dubtes per ser plantejades presencialment a la 
sessió següent. 

El sentit de les comunicacions és 
multidireccional entre tots els 
agents 

0 

Es fa un ús constant de les eines 
de comunicació asincrònica 

0 

Es fa un ús constant de les eines 
de comunicació sincrònica 

0 

Permeten un elevat grau de 
comunicació 

3 

Eines de col·laboració 
entre els participants 

Es realitzen treballs 
col·laboratius 

3   

S'utilitzen recursos dissenyats 
per la col·laboració com editors 
col·laboratius, espais de treball 
compartit o pissarres 
compartides 

1 
El mindmeister ha funcionat molt bé però el forum i les wikis 
grupals no han estat utilitzades. 

Permeten un elevat grau de 
col·laboració 

3 
Les eines facilitades en permeten la col·laboració, fet que 
no implica que se n'hagi tret profit. 

Usos reals vs. usos previstos 

Ús de les TIC 

L'ús de les TIC explota les 
potencialitats de les eines 
tecnològiques tal com s'ha 
planificat a l'hora de definir els 
usos previstos 

1 
S'havien previst usos, sobretot per a les eines de 
comunicació, que no han estat dutes a terme. 

Total punts possibles 30 
 

Total punts obtinguts 54 
 

Valoració Mitjana 1,8 
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13.3 Rúbriques d’avaluació 

 Rúbrica d’avaluació grupal 

Rúbrica d’avaluació: Treball en grup 

Omple la taula de manera honesta i ètica, assignant-te a tu mateix i als teus companys de grup una qualificació de 0 a 3 per a cadascun dels 
aspectes indicats.  
Tingues present que:  

Puntuació 3 - Millor que la majoria del grup.  
Puntuació 2 - Mateix nivell de contribució que el promig del grup 
Puntuació 1 - Pitjor que la majoria del grup 
Puntuació 0 - Molt pitjor que la majoria del grup (contribució nul·la).  

 

 Jo mateix 
Company 1:  
 

Company 2: 
 

Company 3: 
 

Assisteix a les reunions del grup     

Aporta idees i contribueix al debat grupal     

Escolta les opinions dels companys     

Porta a temps la feina que se li ha encomanat     

Busca i analitza informació útil per al grup     

Anima i motiva els membres del grup     

Ajuda als companys a superar les dificultats     

Contribueix de forma valuosa al treball final     

És tolerant i respectuós amb els companys     

Afavoreix els acords i compromisos     

TOTAL     
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 Rúbrica d’avaluació d’una presentació 

Rúbrica d’avaluació: Presentació 

 

 Insuficient Suficient Notable Excel·lent 

Presentació 
Llegeix tota l’estona i es nota 
que no entén el que explica 

Fa rectificacions i sembla dubtar 
Exposició fluïda i amb pocs 
errors 

Es nota un bon domini del tema, 
no comet errors, ni dubta 

Interès 

No interessa als companys. 
No mostra exemples, ni 
casos concrets ni cap imatge 
que ho clarifiqui 

Li costa mantenir l’interès dels 
companys. Mostra pocs 
exemples que ho facin 
interessant i poques imatges 
que ho facin clar 

Sembla que interessi als 
companys, però es fa una 
mica monòton. Mostra alguns 
exemples i casos propers 

Atrau l’atenció dels companys i 
manté l’interès durant tota 
l’exposició, perquè aporta 
imatges, exemples i casos 
pràctics i propers 

Veu 
Parla tan fluix que no se sent 
el que diu 

De vegades costa d’entendre el 
que explica 

Parla amb veu clara i 
vocalitzant 

Parla amb la veu clara, bona 
vocalització, entonació 
adequada i llenguatge correcte 

Temps Massa llarga o massa curta 
Temps ajustat però els 
participants intervenen de 
manera desigual 

Temps ajustat al previst, però 
amb un final precipitat per 
manca de control del temps 

Temps ajustat al previst, amb un 
final que reprèn les idees 
principals i les arrodoneix 

 0,25 cada ítem 0,5 cada ítem 0,75 cada ítem 1 cada ítem 

Suport 
No mostra la informació per 
cap medi 

Fa servir algun suport 
(powerpoint, prezi,...) per 
mostrar la informació però és 
escassa i poc clara 

Fa servir algun suport 
(powerpoint, prezi,...) per 
mostrar la informació però és 
escassa o poc clara 

Fa servir algun suport 
(powerpoint, prezi,...) per 
mostrar tota la informació de 
forma clara  

Informació No ha ampliat la informació 
Ha ampliat molt poc la 
informació 

Ha ampliat una mica la 
informació 

Ha ampliat la informació 

Informació 
addicional 

- No aporta exemples 
- No aporta casos propers 
- No hi ha cap imatge 

- Aporta algun exemple 
- No aporta casos propers 
- Hi ha poques imatges 

- Aporta algun exemple 
- No aporta casos propers 
- Hi ha imatges 

- Aporta exemples 
- Aporta casos propers 
- Hi ha imatges clares i que 
ajuden a entendre-ho 

 0,5 cada ítem 1 cada ítem 1,5 cada ítem 2 cada ítem 
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13.4 Activitats 

 Activitat 1: Identificació i classificació dels angles 

L’objectiu d’aquesta activitat és que conegueu les definicions més importants amb que 

es classifiquen i es descriuen alguns angles.  

 

Manipuleu i observeu 

Aneu a la pàgina web Classificació dels Angles. Us apareixerà un tauler gràfic (de la 

wiris). Comenceu remenant i mirant què passa, per exemple: 

 Moveu els punts A, B o C. 

 Aneu observant els noms que us indica dels angles que aneu obtenint amb 

aquests canvis.  

 Proveu de crear angles curiosos o peculiars i mirar si tenen algun nom 

especial... 

Inventem-nos una definició pels angles que obtinguem i classifiquem-los 

1. Si aneu movent els punts, us acabaran apareixen sis noms diferents segons els 

angles que es formin. 

Per cadascun d’aquests noms, i a partir del que observeu de l’angle format en 

cada cas,  inventeu-vos la definició que creieu que el descriu. 

2. Poseu en comú en petits grups les vostres definicions inventades i consensueu-

ne una. 

3. Finalment, conjuntament amb tota la classe, i amb el suport del professor, 

validareu les definicions a les que hagueu arribat. 

 
 
 

 Activitat 2: Identificació i classificació de polígons, quadrilàters, 
triangles i circumferències 

En aquesta activitat, caldrà que feu un mapa conceptual per a classif icar algunes 

figures planes que us indicarem. Una vegada acabat, haureu de presentar i explicar el 

mapa als vostres companys de classe.  

 

Coneguem les definicions d’algunes figures planes 

Individualement, accediu a la pestanya  de la pàgina web Geometria.  

Feu servir la informació que us facilita aquesta presentació per trobar i anotar 

detalladament a la vostra llibreta les definicions de: 

 Recta, semirecta i segment. 

 Rectes paral·leles i perpendiculars. 

http://www.edu365.cat/eso/muds/matematiques/wiris/angles.htm
http://www.xtec.cat/~epuig124/mates/geometria/index.htm
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 Angles aguts, rectes i obtusos. 

 El polígons i la seva nomenclatura. 

 Els triangles segons els seus costats i els seus angles. 

 Els quadrilàters segons la mida dels seus costats i els seus angles. 

 Les parts que constitueixen un polígon. 

 La circumferència i els elements que la constitueixen. 

Organitzem la informació de la que disposem per fer-ne un mapa d’idees 

Amb els grups que hagueu decidit a classe, organitzeu tota la informació que hagueu 

recollit en el punt anterior per a fer-ne un mapa conceptual que la ordeni. Per fer-ho: 

1. Utilitzeu el programa Mindmeister. 

2. Tingueu en compte els consells descrits en la taula que hi ha a continuació. 

Passos clau per fer un mapa conceptual 

Llegeix les definicions que has obtingut i, si cal, torna a fer una llegida a la web, i 

intenta entendre-ho. 

Identifica i encercla els conceptes més importants. 

Interpreta tots els elements assenyalats per poder relacionar-los. 

Ordena els conceptes seguint un ordre jeràrquic, és a dir, dels més generals als més 

específics. Si la definició general pot ser dividida o classificada en dos o més 

conceptes o objectes, hauràs de situar-los en la mateixa línia, enllaçats per línies 

horitzontals. 

Connecta els conceptes o definicions amb línies d’enllaç i col·loca-hi a sobre 

paraules claus, sempre que puguis. 

Analitza el mapa, detecta i corregeix les errades i, si cal, hi afegeixes nova 

informació. 

 

Presenteu-ho als vostres companys 

Ara, entre tots, clarificarem tots els conceptes anteriors. Repartirem els continguts que 

hem conegut entre els diferents grups de treball i perquè cadascun faci una exposició 

d’uns vuit minuts en que els explicareu als vostres companys. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mindmeister.com/es
http://www.xtec.cat/~epuig124/mates/geometria/index.htm
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 Activitat 3: Elements dels polígons i la circumferència 

L’objectiu d’aquesta activitat és que conegueu els elements més importants dels 

polígons i la circumferència i que aprengueu, també, algunes definicions destacades. 

 

Els polígons 

1. Llegiu-vos el contingut de l’aplicació Polígons, perímetres i àrees  (dels punts de 

l’índex “1. Línies poligonals”, “2. Triangles”, “3. Quadrilàters” i “4. Polígons 

regulars”) i feu-ne les activitats proposades. 

2. Feu-ho servir per escriure una definició als conceptes indicats en la taula següent i 

exemplificar-ho amb un dibuix. 

 

3. Fes l’activitat “Paquet 1 – INTRODUCCIÓ ALS POLÍGONS” de l’Activitat JClic 

Geoclic que es troba al moodle.  

 

La circumferència 

Farem el mateix per conèixer els elements de la circumferència: 

1. Llegiu-vos el contingut de l’aplicació La circumferència i el cercle i feu-ne les 

activitats proposades. 

2. Feu-ho servir per escriure una definició als conceptes indicats en la taula següent i 

exemplificar-ho amb un dibuix. 

  Definició Exemple 

Polígon 
 

 
 

Polígon convex 
 

 
 

Polígons 
còncau 

 

 
 

Polígon regular 
 

 
 

E
le

m
e
n

ts
 d

’u
n

 

p
o

lí
g

o
n
 

Apotema 
 

 
 

Centre 
 

 
 

Costat 
 

 
 

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/1esomatematicas_cat/1quincena9/index1_9.htm
http://sartre.biada.org/html/biadle/mod/jclic/view.php?id=33512
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/1esomatematicas_cat/1quincena10/index1_10.htm
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  Definició Exemple 

E
le

m
e
n

ts
 d

e
 l
a

 c
ir
c
u

m
fe

rè
n

c
ia

 

Radi 
  

Diàmetre 
  

Corda 
  

Arc 
  

Recta Exterior 
  

Recta secant 
  

Recta tangent 
  

F
ig

u
re

s
 c

ir
c
u

la
rs

 

Circumferència 
  

Semicircumferència 
  

Cercle 
  

Semicercle 
  

Sector circular 
  

Corona circular 
  

Segment circular 
  

Circumferències 
concèntriques 

  

P
o

s
ic

io
n

s
 r

e
la

ti
v
e
s
 e

n
tr

e
 

c
ir
c
u

m
fe

rè
n

c
ie

s
 

Secants 
  

Tangents exteriors 
  

Tangents interiors 
  

Exteriors 
  

Interiors 
  

Interiors 
concèntriques 
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3. Fes l’activitat “Paquet 5 – CIRCUMFERÈNCIA I CERCLE” de l’Activitat JClic 

Geoclic que es troba al moodle . 

 
 

 Activitat 4: Què és el perímetre i què és l’àrea d’un figura? 

Ens interessa, amb aquesta activitat, que recordeu i clarifiqueu els conceptes de 
perímetre i àrea. 

Què és el perímetre i la superfície d’un polígon? 

Llegiu-vos la pàgina, apunteu les definicions que us donen de perímetre i àrea i feu-ne 

un exemple que ho representi en la taula següent. 

 

Practiqueu amb les activitats que us proposen. Abans, però, intenteu deduir de quina 

manera podem calcular la superfície de qualsevol rectangle. Per fer-ho, juga amb la 

següent aplicació: Càlcul de l’àrea d’un rectangle. 

Quina és la formula que ens permet calcular l’àrea d’aquesta figura? 

Ara sí, practiqueu amb les activitats proposades i anoteu els cinc primers exercicis: 

 

 Dibuixa el rectangle Perímetre Superfície 

Exercici 1 

 

 

  

Exercici 2 

 

 

  

Exercici 3 

 

 

  

Exercici 4 

 

 

  

Exercici 5 

 

 

  

 

  Definició Representació 

Perímetre 
 

 

Àrea 
 

 

http://sartre.biada.org/html/biadle/mod/jclic/view.php?id=33512
http://www.edu365.cat/primaria/faqs/mates/perim_sup.htm
http://personal.biada.org/~efloris/Geometria/Deduccio_formula_Rectangle.html
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Mesurem algunes àrees i perímetres 

1. Practiqueu el que heu après fent sis exemples de Àrea del rectangle i el quadrat.  

2. Trobeu les àrees i perímetres de les figures indicades a Perímetre i àrea de 

rectangles. Dels deu exemples, quants has fet correctament? 

3. Ara, calculeu l’àrea d’altres figures seguint les indicacions de Àrees de Figures 

Planes. 

 

 Activitat 5: Formules pel càlcul d’àrees 

En aquesta activitat haureu de deduir com i amb quines fórmules es poden calcular les 

àrees d’algunes figures. 

 

Descobriu les fórmules pel càlcul de l’àrea de cinc figures 

Seguiu les indicacions de: 

http://personal.biada.org/~efloris/UOC/CalculArees/FormulesArea.html 

a partir de les que podreu omplir la taula següent: 

 

 

 

 Figura Fórmula de l’àrea 

Rectangle 

 

 

Trapezi 

 

 

Triangle 

 

 

Paral·lelogram 

 

 

Rombe 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ies_azahar/MATEMATICAS1/medidas/superficie/a1/tramacuad.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ies_azahar/MATEMATICAS1/medidas/superficie/practica/perimetrosa1.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ies_azahar/MATEMATICAS1/medidas/superficie/practica/perimetrosa1.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ies_azahar/MATEMATICAS1/medidas/superficie/a1/duplica.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ies_azahar/MATEMATICAS1/medidas/superficie/a1/duplica.html
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/CalculArees/FormulesArea.html
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 Activitat 6: Àrees i perímetres amb el Trangram 

El Tangram és un trencaclosques xinès molt fàcil de construir degut a 

que s’obté dividint un polígon en quadrats, triangles, romboides,... En 

la figura de la dreta es mostra un Tangram de set peces.  

S’utilitza com a passatemps per construir figures utilitzant-lo com a 

trencaclosques, per a fer-ho, s’han de seguir les normes següents: 

 Fer servir en cada figura totes les peces. 

 No superposar-les. 

L’objectiu d’aquest exercici és construir diferents figures amb el Tangram per 

calcular-ne les àrees i perímetres. 

Construïm nosaltres mateixos un Tangram 

 

1. Partirem d’un quadrat de 10 unitats de costat. 

 

2. Traçarem una de les diagonals del quadrat  i una 

recta que uneixi els dos punts mitjos de dos costats 

consecutius del quadrat, aquesta recta haurà de 

ser paral·lela a l’anterior.  

 

 

 

 

3. Dibuixa l’altra diagonal i porta-la fins a la 

segona línia 

4. Divideix la primera diagonal que has traçat en 

quatre parts. 

 

 

 

 

http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/ACT5_TANGRAM_Superficies_Areas_amb_Tangram.doc.pdf
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5. Traça la recta que es mostra al “Dibuix 5”. 6. Finalment, traça la recta que es mostra a la figura 

“Dibuix 6”. 

 

 

 

 

7. Ara, hauràs de graduar el tangram fent marques d’1 unitat tal i com s’indica a la figura “Dibuix 7”. 

 

  

 

 

Construïm algunes figures 

Fent servir les peces del Tangran que acabes de construir i seguint les normes que 

s’indiquen al principi, construeix les figures següents i anota’n l’àrea i el perímetre: 

 

 Perímetre Superfície 

Figura 1   

Figura 2   

Figura 3   

Figura 4   

Figura 5   

Figura 6   

Figura 7   

Figura 8   

Figura 9   

Figura 10   
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Analitzem-ne els resultats 

Justifica i respon les preguntes següents: 

1. Tenen totes les figures la mateixa àrea? 

2. Tenen totes el mateix perímetre? 

3. Per què? 

 
 
 

 Activitat 7: Elements de la circumferència i figures circulars 

Anem a conèixer els elements més importants de la circumferència i algunes figures 

circulars destacades. 

 

Els elements de la circumferència 

Accediu a la pàgina Elements de la circumferència, feu les activitats que us proposen i, 

en acabat, ompliu la taula següent definint aquests termes amb les vostres pròpies 

paraules i ajudant-vos d’un dibuix que ho representi. 

 

 Definició Dibuix 

Centre 
 

 
 

Radi 
 

 
 

Diàmetre 
 

 
 

Corda 
 

 
 

Arc de circumferència 
 

 
 

 

 

El cercle i les figures circulars 

Ara anem a conèixer algunes figures circulars. Per fer-ho, accedeix a la pàgina El 
cercle i figures circulars i fes les activitats indicades.  
Com abans, ompliu la taula següent: 
 
 

 Definició Dibuix 

Cercle 
 

 
 

Semicercle 
 

 
 

http://www.xtec.cat/~smora/geogebra/circumferencies/elements_circumferencia.html
http://www.xtec.cat/~smora/geogebra/circumferencies/figures_circulars.html
http://www.xtec.cat/~smora/geogebra/circumferencies/figures_circulars.html
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Sector circular 
 

 
 

Segment circular 
 

 
 

Corona circular 
 

 
 

 

 

 Activitat 8: Àrea i perímetre de la circumferència 

En aquesta activitat haureu de deduir com i amb quines fórmules es poden calcular les 

àrees d’algunes figures. 

 

Deduïm les formules pel càlcul del perímetre i l’àrea de la circumferència 

Seguiu les indicacions de: 

Perímetre i Àrea de la circumferència 

a partir de les que podreu omplir la taula següent: 

 

 

L’àrea d’algunes figures circulars 

Partint de la formula de l’àrea de la circumferència que acabes de trobar, dedueix 

quines són les formules que ens permeten trobar l’àrea del semicercle, el sector 

circular i la corona circular. 

 Representació Com en calculem l’àrea? 

Semicercle 

 

 

 Representació Fórmula 

Longitud o 
perímetre 

 

 

Superfície o àrea 

 

 

http://personal.biada.org/~efloris/UOC/AreaSuperficieCircumferencia/Area_Perimetre_Circumferencia.html
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Sector circular 

 

 

Corona circular 

 

 

 

Fem servir les formules que hem après 

Per practicar amb el que hem anat aprenent fins ara (així que tingues a mà les 
formules que vam deduir d’altres figures planes), fes les activitats següents: 
 
1. Recorda que el perímetre d’una figura és la suma de tots els  seus costats. 

Calcula els perímetres de les següents figures: 

 

 

2. Calcula l’àrea de les següents figures: 
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3. El costat d’un quadrat mesura 22 cm. Quin és el seu perímetre? 
 
4. El perímetre d’un quadrat és de 40 cm. Quant mesura el costat? 
 
5. Calcula el perímetre d’un rombe de 15 cm de costat. 
 
6. El costat més petit d’un rectangle fa 8 cm i el més llarg fa 12 cm. Calcula el seu 

perímetre. 
 
7. El perímetre d’un camp de futbol és de 360 m. Si fa 110 m de llargada, quant fa 

d’amplada?  
 
8. Volem construir una paret de totxo que faci 500 cm de llarg i 300 cm d’alt. Els totxos 

fan 30 cm de llarg i 8 cm d’altura. Calcula: 
a) L’àrea de la paret 
b) L’àrea de cada totxo 
c) El nombre de totxos que es necessiten per fer la paret. 

 
9. Quin dels dos rectangles és més gran? (quin té més àrea) 
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 Activitat 9:Posem en pràctica tot allò que hem après 
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 Activitat 10: Figures Compostes 

En aquesta activitat aprendrem com podem trobar l’àrea de figures complexes a partir 

de l’àrea de figures simples i conegudes. 

 

Calculem l’àrea de figures més complexes 

Seguiu les indicacions de: 

http://personal.biada.org/~efloris/UOC/FiguresCompostes/Figures%20Compostes.html 

 

a partir de les que podreu omplir la taula següent: 

 

 

 Activitat 11: Figures Semblants i Teorema de Tales 

Em trobo força malament i no em veig en cor de poder-vos fer classe amb normalitat. 

Haureu de ser vosaltres mateixos els que feu de profes!!! 

Així doncs, en aquesta activitat el que haureu de fer és preparar la matèria que haureu 

d’explicar com a professors a la resta de companys. 

La idea serà que: 

 Expliqueu els continguts de: 1. Proporcionalitat de segments 

2. Teorema de Tales 

3. Triangles en posició de Tales 

4. Triangles semblants 

 Busqueu exemples numèrics per ajudar a que els vostres companys entenguin el que 

expliqueu. 

 Figures que la composen Àrea total 

Figura 1   

Figura 2   

Figura 3    

Figura 4   

Figura 5   

Figura 6   

Figura 7   

Figura 8   

http://personal.biada.org/~efloris/UOC/FiguresCompostes/Figures%20Compostes.html
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 Busqueu i mostreu casos reals i quotidians en que es reflecteixi el que expliqueu. 

 

Per fer tot això, i com que tinc en compte que no sou professors de debò, us pautaré 

una mica més com fer-ho. 

 

Primer: Saber que heu d’explicar 

En la pàgina web següent trobareu el contingut precís que cal que desenvolupeu i 

expliqueu als vostres companys com si fóssiu el professor. 

http://personal.biada.org/~efloris/UOC/Tales_Proporcionalitat_FiguresSemblants.pdf 

 

Segon: Entendre-ho 

Haureu d’entendre bé allò que haureu d’explicar. En la pàgina web anterior hi ha 

explicacions de tot el contingut i, a més, us facilita una pàgina on podreu practicar 

(això us ajudarà molt a entendre-ho). 

 

Tercer: Buscar més informació  

A més d’aquest recurs, cal que feu una cerca d’informació a la xarxa per poder oferir 

una explicació més clara i profunda als vostres companys, que ara seran els vostres 

alumnes (i de pas, acabareu d’entendre allò que no us ha acabat de quedar clar).  

Cal que trobeu: 

 Altres maneres d’explicar-ho. 

 Exemples numèrics amb que fer més clara la vostra explicació. 

 Exemples quotidians, fotos o imatges que ho facin més proper. 

Per fer-ho, cal tenir clar com fer una cerca d’informació per internet, perquè no tot el 

que trobareu serà correcte ni serà fiable o, potser, ni tan sols acabarà de ser el que 

necessiteu. Per saber com fer aquesta recerca, seguiu les indicacions que us ofereixo 

a la taula següent: 

Q
u

in
a

 i
n

fo
rm

a
c

ió
 

n
e

c
e

s
s

it
o

?
 

Identifico la informació que 

necessito 

- Estableixo el que vull investigar o conèixer plantejant noves 

preguntes. 

- Extrec paraules o conceptes clau i els ordeno. 

- Defineixo l’objectiu i la finalitat del que busco. 

Concreto la meva necessitat 
- Delimito l’àrea del contingut que he de buscar. 

- Delimito el format (text, imatges, ...) i el suport (paper, digital, ...) 

Organitzo i planifico la cerca 
- Elaboro un guió provisional. 

- Estableixo el pla de treball 

L o c a
l it z o
 

la
 

i n f o r m a c
i ó
 

Conec els recursos - Conec les fonts d’informació disponibles per la consulta. 

http://personal.biada.org/~efloris/UOC/Tales_Proporcionalitat_FiguresSemblants.pdf
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informatius del que disposo - Conec com s’accedeix a les fonts d’informació disponibles 

Preparo la consulta 

- Trio el tipus de font d’informació més adequat. 

- Identifico les eines i el llenguatge de cerca que haig d’utilitzar. 

- Elaboro una estratègia de cerca (escullo termes o paraules 

clau). 

- Trio l’entorn on fer la consulta. 

Realitzo la consulta 
- Aplico l’estratègia dissenyada. 

- Comprova resultats i redefineixo l’estratègia, si cal. 

E
x

tr
e
c

 l
a

 i
n

fo
rm

a
c

ió
 

Valoro la utilitat dels 

resultats 

- Valoro la rellevància. 

- Valoro la precisió. 

- Valoro la exhaustivitat. 

Selecciono amb criteris de 

qualitat 

- Valoro la fiabilitat comprovant qui n’és l’autor. 

- Valori l’actualització comprovant la data d’edició o publicació. 

- Reviso i contrasto tota la informació. 

Emmagatzemo la informació 

- Realitzo la selecció final i la trasllado. 

- Emmagatzemo la informació triada. 

- Realitzo un registre de les fonts seleccionades anotant les 

referències. 

 

 

Per acabar: Prepareu com fareu la classe 

Disposareu de 20 minuts per fer la vostra explicació. 

Per tenir ben clar que s’espera que feu, vegeu la rúbrica amb que se us valorarà (no 

només jo mateixa, sinó també els vostres companys i vosaltres mateixos): 

Rúbrica    

 
 
 
 

 Activitat 12: Criteris de semblança de triangles 

En aquesta activitat fareu servir el Geogebra per visualitzar alguns criteris que 

determinen la semblança de dos triangles. 

L’activitat es desenvoluparà en l’ordre següent: 

1. En primer lloc, us anunciaré el criteri.  

2. Haureu de fer l’exercici al Geogebra 

3. Haureu de guardar el fitxer i enviar-me els tres fitxers resultants en una carpeta 

comprimida (.zip) 

 

http://personal.biada.org/~efloris/UOC/Rubriques/Rubrica_Presentacio.pdf
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Criteri 1 

Dos triangles són semblants si tenen dos angles iguals. 

 

Exercici 

Dibuixa un triangle amb un costat de llargada 3 i dos angles de 45º i 20º.  

Dibuixa'n un altre amb un costat de llargada 6 i dos angles iguals que l'anterior. 

Comprova que són semblants (calcula la raó entre els costats del gran i el petit).  

Desa el fitxer amb el nom Criteri1 

 

Criteri 2 

Dos triangles són semblants si tenen els costats proporcionals. 

 

Exercici 

Dibuixa dos triangles amb els costats proporcionals de raó 3 (per exemple fent una 

homotècia).  

Comprova que són semblants (tenen els angles iguals). 

Desa el fitxer amb el nom Criteri2 

 

Criteri 3 

Dos triangles són semblants si tenen dos costats proporcionals i l'angle  comprès 

entre ells igual. 

 

Exercici 

Dibuixa un segment de llargada 5 i un altre de llargada 8 amb un angle comprès de 

60º.  

Dibuixa'n dos més de proporcionals de raó 2,5 amb el mateix angle comprès entre ells. 

Comprova que són semblants de dues maneres:  

 tenen els angles iguals 

 tenen el tercer costat proporcional amb la mateixa raó 2,5. 

Desa el fitxer amb el nom Criteri3 
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 Activitat 13: Exercicis 
 

  
 

 Activitat 14: Raó de proporcionalitat de l’àrea 

En aquesta activitat ens interessa trobar quina relació hi ha entre la raó de 

proporcionalitat entre dues figures proporcionals i les seves àrees. 

Per fer-ho, farem fotos a objectes que tinguin formes que coneguem i en calcularem 

l’àrea. En acabat, en farem una ampliació o reducció i en tornarem a calcular l’àrea. 

Esperem trobar la relació si repetim aquest procediment diverses vegades. 

Fem fotos a objectes geomètrics dels nostre entorn 

Fotografieu algun paisatge o objecte concret del vostre entorn que contingui formes 

geomètriques (quadrats, rectangles, triangles, ...). 
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Àrea de les figures geomètriques de la fotografia 

Per cadascuna de les figures que hagueu localitzat en les fotografies que heu pres, cal 

que en calculis l’àrea. Segueix els passos indicats a continuació per cadascuna de les 

figures: 

 

 Passos a seguir Eina que utilitzareu 

1 Importeu la imatge al Geogebra amb la funció 
 

2 Identifiqueu-hi almenys tres figures geomètriques planes i escriviu-ne el 

nom en la columna “Classificació de la figura“ de la taula que hi ha al 

final d’aquest document. 

Taula 

3 En la Figura 1, marqueu tots els vèrtexs 
 

4 Definiu la figura a partir dels seus vèrtexs 
 

5 Calculeu-ne l’àrea i escriviu-la en la columna “Àrea” en la taula. Si us 

cal, vegeu l’exemple del procés que acabem de descriure.  

 

Àrea de les figures de la fotografia redimensionades 

Ampliem o reduïm la fotografia 

Importeu ara la fotografia anterior al Paint i amplieu-la o reduir-la en la proporció que 

vosaltres decidiu amb la funció . Anoteu a la taula quina és la proporció 

d’augment o reducció que heu aplicar, és a dir, quina és la raó de proporció respecte 

de la fotografia inicial. 

Calculem les àrees de la fotografia redimensionada 

Calculeu, de nou, les àrees de les figures que havíeu seleccionat en la fotografia 

redimensionada de la mateixa manera que ho heu fet abans i anoteu els resultats a la 

taula. 

 

A 
Àrea en la foto 

inicial 

Raó de 

proporció 

Àrea en la foto 

redimensionada 
Raó entre les àrees 

Figura 1     

Figura 2    

Figura 3    

...    

 

I ara... respon 

Intenta buscar alguna relació entre la raó que hi ha entre les àrees de les figures i la 

raó de proporcionalitat amb que has redimensionat la fotografia. 

Si cal, torna a fer aquest procés aplicant una raó de proporcionalitat diferent. 
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Què pots dir que passa? 

 

 Activitat 15: El Teorema de Pitàgores 

En aquesta activitat coneixerem el Teorema de Pitàgores, veurem perquè ens pot 

servir i intentarem entendre perquè es compleix. 

 

Veiem un capítol de la sèrie “Àlia” 

Començarem veient el capítol “Pregunta-li a Pitàgores!” (9’20’’) de la sèrie “Àlia”. 
Aquesta és una sèrie que s’emetia al canal K3 i que va ser produïda per la Televisió de 
Catalunya. 
 

http://www.tv3.cat/videos/391599/Pregunta-ho-a-Pitagores---Teorema-de-Pitagores 

 

Analitzem el que hem vist 

Respon: 

1. Qui és Pitàgores? 

2. El capítol ens anomena el Teorema de Pitàgores. Que anuncia aquest 

teorema? 

3. És vàlid per a tot tipus de triangles? Si no és així, en quins casos es pot aplicar 

aquest teorema? 

 

Trobeu les mides concretes d’un triangle rectangle (si us cal, feu servir el 

Geogebra per fer-ho) i comproveu si es compleix el Teorema de Pitàgores. 

Ara, trobeu les mides d’un triangle que sigui obtusangle i feu la mateixa 

comprovació. 

Repetiu el mateix procediment per un triangle acutangle. 

 

4. Quines utilitats li trobeu al Teorema de Pitàgores? Feu-ne una llista. Al final de 

la classe, en farem una posta en comú. 

 
 

 Activitat 16: Aplicacions del Teorema de Pitàgores en la resolució de 

problemes 

A fer servir el Teorema de Pitàgores!!! 

Resolguem problemes 

1. Entreu a la web: 

http://www.tv3.cat/videos/391599/Pregunta-ho-a-Pitagores---Teorema-de-Pitagores


TFM. Projecte d’aplicació professional. Segon semestre. Curs 2012-13 

Memòria del projecte   

Jaume Ríos Calvet 

 

85 

 http://personal.biada.org/~efloris/UOC/WebPitagores/Aplicacions_Pitagores.html 

 

2. Resoleu les activitats indicades a la llibreta. 

 

3. Executeu els applets del Geogebra que estan a continuació de cada problema per 

a corregir el que heu fet. 

 

 

13.5 Material de suport al professorat per a cada activitat 

ACTIVITAT1_Classificació_angles 

Temporització 
Nombre de sessions 1 

Durada de cada sessió 1hora 

Objectius 

 Conèixer i distingir els diferents tipus d’angles, element bàsic de la 

geometria en el pla. 

 Experimentar i manipular fins arribar a interioritzar els conceptes 
anomenats en el punt anterior d'una forma natural, aprofitant les 
possibilitats que brinda l'entorn gràfic de la WIRIS. 

Continguts  Classificació i visualització dels angles. 

Metodologia 

Ensenyament dirigit (seguint les indicacions escrites)  

Ensenyament guiat (amb unes instruccions de  caràcter general)  

Ensenyament per descobriment (l’alumne interactua amb el 

material de forma lliure) 
 

Ensenyament per descobriment orientat (l’alumne interactua amb el 

material amb la guia del professor) 
X 

Organització 

de l’activitat 

Treball individual  

Treball en petit grup X 

Treball en gran grup X 

Treball cooperatiu  

Recursos 

Informàtics 

Web: 

http://www.edu365.cat/eso/muds/matematiques/wiris/angles.htm 

en que es desenvolupen activitats amb Wiris. 

Materials  

Varis  

Observacions 

pel professor 

Els angles que s’hauran de classificar a partir del tauler gràfic del Wiris són: 

- Angle obtús 

- Angles agut 

- Angle recte 

- Angle pla 

- Angle superior a un pla (còncau) 

http://personal.biada.org/~efloris/UOC/WebPitagores/Aplicacions_Pitagores.html
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/Activitats/ACT1_Classificaci%f3_angles.pdf
http://www.edu365.cat/eso/muds/matematiques/wiris/angles.htm
http://www.wiris.com/
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- Angle nul o zero 

Descripció 

- Començaran treballant en parelles intentant descobrir diferents tipus 
d’angles i inventant-se’n una definició que els sembli coherent amb el 

que visualitzen. 

- Al final de la sessió, es farà una posta en comú, per tal de validar la 
definició real de cada tipus d’angle. L’ideal és que ho debatin els 
alumnes i arribin sols a trobar l’autèntica definició, sinó és així, el 

professor els donarà un cop de mà, guiant-los i donant-los pistes. 

 

ACTIVITAT 2_Classificació_de les figures_planes 

Temporització 
Nombre de sessions 3 

Durada de cada sessió 1hora 

Objectius 

 Classificar els polígons segons els seus costats i segons els seus angles 

 Classificar els quadrilàters 

 Classificar els triangles segons els seus costats i segons els seus angles 

 Establir relacions entre els diferents objectes per mitjà d’un mapa que els 
interrelacioni. 

Continguts 

 Classificació de polígons segons diferents criteris. 

 Classificació de quadrilàters segons diferents criteris. 

 Estudi d’algunes propietats i relacions entre polígons. 

 Classificació dels triangles segons diferents criteris. 

 Classificació de les diferents figures circulars. 

Metodologia 

Ensenyament dirigit (seguint les indicacions escrites) X 

Ensenyament guiat (amb unes instruccions de  caràcter general)  

Ensenyament per descobriment (l’alumne interactua amb el material 

de forma lliure) 
 

Ensenyament per descobriment orientat (l’alumne interactua amb el 

material amb la guia del professor) 
 

Organització 

de l’activitat 

Treball individual X 

Treball en petit grup X 

Treball en gran grup  

Treball cooperatiu  

Recursos 
Informàtics 

Web: 

http://www.xtec.cat/~epuig124/mates/geometria/index.htm 

Eina web col·laborativa de creació de mapes: Mindmeister 

Rúbriques:  

Rúbrica de valoració d’una presentació 

Rúbrica de valoració del treball grupal 

Materials  

http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/Activitats/ACT2_Classificaci%f3_Figures_planes.pdf
http://www.xtec.cat/~epuig124/mates/geometria/index.htm
http://www.mindmeister.com/es
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/Rubriques/Rubrica_Presentacio.pdf
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/Rubriques/Rubrica_TreballEnGrup.pdf
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Varis  

Descripció 

- S’iniciarà en la primera sessió introduint i descrivint l’activitat (tenint 
en compte que s’hi treballarà durant tres sessions i abarcarà tasques 

de diferents tipologies i agrupacions). 

- Es treballarà, individualment, durant la primera sessió, identificant els 

conceptes indicats en l’activitat dins de la pàgina web facilitada. 

- En la segona sessió, treballaran agrupats (grups de 3 o 4 alumnes) 
per anar donant forma al mapa. 

- En la darrera sessió, cada grup presentarà durant 8 minuts a la resta 
del grup alguns dels conceptes treballats. 

 

ACTIVITAT 3_Elements dels_Polígons_i_la Circumferència 

Temporització 
Nombre de sessions 2 

Durada de cada sessió 1hora 

Objectius 

 Conèixer i identificar els elements més importants d’un polígon i d’una 

circumferència. 

 Classificar els quadrilàters i els paral·lelograms, coneixent els elements que 
els diferencien els uns dels altres per tal de poder-los identificar i 
representar. 

 Classificar i identificar les diferents figures circulars. 

Continguts 

 Classificació de polígons segons diferents criteris 

 Classificació de quadrilàters segons diferents criteris 

 Estudi d’algunes propietats i relacions entre polígons 

 Classificació dels triangles segons diferents criteris 

 Classificació de les diferents figures circulars. 

Metodologia 

Ensenyament dirigit (seguint les indicacions escrites)  

Ensenyament guiat (amb unes instruccions de  caràcter general) X 

Ensenyament per descobriment (l’alumne interactua amb el material 

de forma lliure) 
 

Ensenyament per descobriment orientat (l’alumne interactua amb el 

material amb la guia del professor) 
 

Organització 

de l’activitat 

Treball individual X 

Treball en petit grup  

Treball en gran grup  

Treball cooperatiu  

Recursos Informàtics 

Webs:  

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/ 

1esomatematicas_cat/1quincena9/index1_9.htm 

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/ 

http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/Activitats/ACT3_Elements_Poligons_i_Circumferencia.pdf
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/1esomatematicas_cat/1quincena9/index1_9.htm
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/1esomatematicas_cat/1quincena9/index1_9.htm
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/1esomatematicas_cat/1quincena10/index1_10.htm


TFM. Projecte d’aplicació professional. Segon semestre. Curs 2012-13 

Memòria del projecte   

Jaume Ríos Calvet 

 

88 

1esomatematicas_cat/1quincena10/index1_10.htm 

Paquet de Jclic de Geometria: Geoclic  

Materials  

Varis  

Descripcions 

- Els alumnes hauran de cercar, en els recursos web facililtats, les 
definicions als conceptes indicats referents a polígons i 

circumferències. 

- Una vegada n’hagin extret aquesta informació, caldrà que facin dues 
activitats Jclic. 

 

 

ACTIVITAT 4_Conceptes de Superfície_i Àrea 

Temporització 
Nombre de sessions 1 

Durada de cada sessió 1hora 

Objectius 

 Entendre el concepte de perímetre i saber-lo trobar contant unitats de 

mesura (quadrats). 

 Entendre què és l’àrea d’una figura i saber-la trobar sense fer servir cap 
formula, fent-ho comptant unitats de mesura (quadrats). 

Continguts  Perímetre i àrea de figures planes 

Metodologia 

Ensenyament dirigit (seguint les indicacions escrites) X 

Ensenyament guiat (amb unes instruccions de  caràcter general)  

Ensenyament per descobriment (l’alumne interactua amb el material 

de forma lliure) 
 

Ensenyament per descobriment orientat (l’alumne interactua amb el 

material amb la guia del professor) 
 

Organització 

de l’activitat 

Treball individual X 

Treball en petit grup  

Treball en gran grup  

Treball cooperatiu  

Recursos 

Informàtics 

 Applet de Geogebra: 

http://personal.biada.org/~efloris/Geometria/Deduccio_ 

formula_Rectangle.html 

Webs:  

http://www.edu365.cat/primaria/faqs/mates/perim_sup.htm 

Materials  

Varis  

Descripcions - Els alumnes començaran reflexionant sobre els conceptes de 

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/1esomatematicas_cat/1quincena10/index1_10.htm
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/1esomatematicas_cat/1quincena10/index1_10.htm
javascript:launchApplet('jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/geoclic/jclic/geoclic.jclic.zip&lang=ca&title=Geoclic')
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/Activitats/ACT4_Conceptes_Superficie_Area.pdf
http://personal.biada.org/~efloris/Geometria/Deduccio_formula_Rectangle.html
http://personal.biada.org/~efloris/Geometria/Deduccio_formula_Rectangle.html
http://www.edu365.cat/primaria/faqs/mates/perim_sup.htm
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perímetre i àrea amb el suport de la pàgina web que se’ls facilita. 

- A continuació, hauran de jugar a calcular àrees i perímetres a partir 

d’anar contant quadradets (que representen 1 unitat de mesura). 

- No fan ús de cap formula genèrica perquè es pretén potenciar la 

comprensió profunda dels dos conceptes. 

- Finalment, es demana que dedueixin, a partir del recompte de 
quadradets i d’un applet de Geogebra, quina és la formula que 
permet calcular l’àrea d’un rectangle. Hauran de fer-la servir per 
trobar àrees de rectangles (exercicis proposats a la darrera web) 

 

 

 

 

ACTIVITAT 5_Fórmules_del càlcul_d’àrees 

Temporització 
Nombre de sessions 2 

Durada de cada sessió 1hora 

Objectius 

 Manipular la superfície d’algunes figures planes per comprendre’n la 

formula que la calcula. 

 Calcular l’àrea d’un quadrat, d’un rectangle, d’un rombe, d’un trapezi i de 

qualsevol polígon regular 

 Trobar l’àrea de qualsevol triangle 

 Fer ús dels coneixements concrets adquirits per resoldre situacions 
quotidianes concretes. 

Continguts 
 Càlcul de les àrees de diferents quadrilàters 

 Càlcul del perímetre i de l’àrea de qualsevol triangle 

Metodologia 

Ensenyament dirigit (seguint les indicacions escrites)  

Ensenyament guiat (amb unes instruccions de caràcter general) X 

Ensenyament per descobriment (l’alumne interactua amb el material 

de forma lliure) 
 

Ensenyament per descobriment orientat (l’alumne interactua amb el 

material amb la guia del professor) 
X 

Organització 

de l’activitat 

Treball individual X 

Treball en petit grup  

Treball en gran grup  

Treball cooperatiu X 

Recursos Informàtics 

Aplicatiu: Geogebra 

Pàgina web:  

http://personal.biada.org/~efloris/UOC/ 

CalculArees/FormulesArea.html 

http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/Activitats/ACT5_Formules_calcul_arees.pdf
http://www.geogebra.org/cms/
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/CalculArees/FormulesArea.html
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/CalculArees/FormulesArea.html
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Materials Càmera de fotografiar (o aparell que faci fotografies) 

Varis  

Descripcions 

1a sessió: 

- La pàgina web indicada els anirà enllaçant a diferents applets de 
Geogebra que els guiarà per tal de deduir quines són les formules 
que permeten calcular l’àrea d’algunes figures planes. 

- Es demanarà que les apuntin. 

- De cara a la següent sessió, es demanarà que fotografiïn objectes 
del seu entorn que tingui alguna de les formes de les figures en que 

han treballat. 

2a sessió: 

- Caldrà que, seguint les instruccions que hi ha a la web, exportin la 

fotografia al Geogebra, per poder: 

1) Identificar la figura 

2) Calcular-ne les mides 

3) Calcular-ne l’àrea fent servir les formules que han deduït en la 
sessió anterior 

 

ACTIVITAT 6_Perímetres i_Àrees_amb_el Tangram 

Temporització 
Nombre de sessions 2 

Durada de cada sessió 1hora 

Objectius 

 Jugar i manipular amb la superfície d’algunes figures planes per 
comprendre’n la formula que la calcula a partir del tangram. 

 Calcular l’àrea d’un quadrat, d’un rectangle, d’un rombe, d’un trapezi i de 
qualsevol polígon regular. 

 Trobar l’àrea de qualsevol triangle 

Continguts 
 Càlcul de les àrees de diferents quadrilàters 

 Càlcul del perímetre i de l’àrea de qualsevol triangle 

Metodologia 

Ensenyament dirigit (seguint les indicacions escrites)  

Ensenyament guiat (amb unes instruccions de caràcter general) X 

Ensenyament per descobriment (l’alumne interactua amb el material 

de forma lliure) 
 

Ensenyament per descobriment orientat (l’alumne interactua amb el 

material amb la guia del professor) 
 

Organització 

de l’activitat 

Treball individual X 

Treball en petit grup X 

Treball en gran grup X 

Treball cooperatiu  

Recursos 
Informàtics  

Materials Cartolina quadriculada, tisores, regle 

http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/Activitats/ACT6_Superficies_Areas_amb_Tangram.pdf
file:///C:/Users/Ester/AppData/Roaming/Microsoft/Word/personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/ACT5_TANGRAM_Superficies_Areas_amb_Tangram.doc.pdf
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Varis  

Descripcions 

- Els alumnes començaran construint-se un Tangram a partir d’una 

cartolina quadriculada que se’ls entregarà. 

- Hauran de construir algunes figures concretes i trobar-ne l’àrea i el 

perímetre. 

- Se’ls farà algunes qüestions relacionades amb la dependència o no 
del perímetre i àrea respecte del nombre de parts en que es divideixi 
una figura. 

- Es conclourà fent una posta en comú en que es procurarà que es 
destaquin les conclusions més importants. 

 

ACTIVITAT 7_Elements_i_Figures_Circulars 

Temporització 
Nombre de sessions 1 

Durada de cada sessió 1hora 

Objectius 

 Conèixer i classificar les diferents figures circulars i els seus elements 

 Saber representar els elements circulars. 

 Tenir les habilitats necessàries per emprar les eines de Geogebra per 
representar figures i elements circulars 

Continguts  Figures i elements circulars 

Metodologia 

Ensenyament dirigit (seguint les indicacions escrites)  

Ensenyament guiat (amb unes instruccions de caràcter general)  

Ensenyament per descobriment (l’alumne interactua amb el material 

de forma lliure) 
 

Ensenyament per descobriment orientat (l’alumne interactua amb el 

material amb la guia del professor) 
X 

Organització 

de l’activitat 

Treball individual X 

Treball en petit grup  

Treball en gran grup  

Treball cooperatiu  

Recursos 

Informàtics 

Webs (applets de Geogebra): 

http://www.xtec.cat/~smora/geogebra/circumferencies/ 

elements_circumferencia.html 

http://www.xtec.cat/~smora/geogebra/circumferencies/ 

figures_circulars.html 

Materials  

Varis  

Descripcions - Es demana a l’alumne que, fent servir Geogebra, representi algunes 
figures circulars i els seus elements més importants per tal que, en 

file:///C:/Users/Ester/AppData/Roaming/Microsoft/Word/personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/ACT5_TANGRAM_Superficies_Areas_amb_Tangram.doc.pdf
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/Activitats/ACT7_Elements_i_Figures_Circulars.pdf
http://www.xtec.cat/~smora/geogebra/circumferencies/elements_circumferencia.html
http://www.xtec.cat/~smora/geogebra/circumferencies/elements_circumferencia.html
http://www.xtec.cat/~smora/geogebra/circumferencies/figures_circulars.html
http://www.xtec.cat/~smora/geogebra/circumferencies/figures_circulars.html
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manipular-los, en faci una comprensió profunda. 

- Se’ls demana que responguin a certes qüestions que els motivarà a 
acabar d’assumir els conceptes treballats i les seves propietats 

 

ACTIVITAT 8_Fórmules_pel càlcul de l’Àrea i el Perímetre_de la Circumferència 

Temporització 
Nombre de sessions 1 

Durada de cada sessió 1hora 

Objectius 

Entendre la manera com es dedueix la formula pel càlcul de la longitud i 

l’àrea d’una circumferència a partir d’applets de Geogebra que guien aquest 

descobriment.  

Desenvolupar habilitats deductives i de manipulació d’objectes geomètrics.  

Calcular l'àrea i la longitud del cercle, corona circular i sector circular 

Calcular l’àrea de figures poligonals  

Continguts  Perímetre i àrea de la circumferència 

Metodologia 

Ensenyament dirigit (seguint les indicacions escrites) X 

Ensenyament guiat (amb unes instruccions de caràcter general)  

Ensenyament per descobriment (l’alumne interactua amb el material 

de forma lliure) 
 

Ensenyament per descobriment orientat (l’alumne interactua amb el 

material amb la guia del professor) 
X 

Organització 

de l’activitat 

Treball individual X 

Treball en petit grup  

Treball en gran grup  

Treball cooperatiu  

Recursos 

Informàtics 

Web (que conté applets de Geogebra):  

http://personal.biada.org/~efloris/UOC/AreaSuperficie 

Circumferencia/Area_Perimetre_Circumferencia.html 
 

Materials  

Varis  

Descripcions 

- Els alumnes hauran de, a partir dels applets de Geogebra que hi 
ha enllaçats a la web, deduir les formules pel càlcul de la longitud i 

l’àrea de la circumferència.  

- Partint de les formules deduïdes, caldrà que dedueixin les 

d’algunes figures circulars.  

- Finalment, i per consolidar els coneixements adquirits en càlcul 
d’àrees i perímetres de figures planes, caldrà que resolguin 
algunes activitats.  

 

 

http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/Activitats/ACT8_Formules_Area_Perimetre_Circumferencia.pdf
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/AreaSuperficieCircumferencia/Area_Perimetre_Circumferencia.html
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/AreaSuperficieCircumferencia/Area_Perimetre_Circumferencia.html
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ACTIVITAT 9_Repàs 

Temporització 
Nombre de sessions 1 

Durada de cada sessió 1hora 

Objectius 

 Conèixer i identificar les figures planes i coneixen els elements 

identificatius. 

 Conèixer i saber fer servir les formules pel càlcul del perímetre i l’àrea de 

qualsevol polígon. 

 Conèixer i saber fer servir les formules pel càlcul de l'àrea i la longitud del 
cercle, corona circular i sector circular. 

 Modelitzar problemes quotidians i resoldre’ls fent servir els coneixements 
concrets de càlcul d’àrees i perímetres adquirits en les sessions prèvies.  

Continguts 

 Càlcul de perímetres de diferents quadrilàters. 

 Coneixement de les unitats de superfície. 

 Càlcul de les àrees de diferents quadrilàters 

 Càlcul del perímetre i de l’àrea de qualsevol triangle. 

 Càlcul del perímetre i àrea de les principals figures circulars. 

Metodologia 

Ensenyament dirigit (seguint les indicacions escrites) X 

Ensenyament guiat (amb unes instruccions de caràcter general)  

Ensenyament per descobriment (l’alumne interactua amb el material 

de forma lliure) 
 

Ensenyament per descobriment orientat (l’alumne interactua amb el 

material amb la guia del professor) 
 

Organització 

de l’activitat 

Treball individual X 

Treball en petit grup  

Treball en gran grup  

Treball cooperatiu  

Recursos 

Informàtics  

Materials  

Varis  

Descripcions 

- Els alumnes hauran de resoldre activitats i problemes quotidiants en 
que es requereix l’ús de coneixements concrets de càlcul d’àrees i 

perímetres. 

- Quan ho enllesteixin, ho hauran de trametre al moodle per tal que el 
professor en pugui fer una valoració. 

 

ACTIVITAT 10_Descomposició_de Figures 

Temporització 
Nombre de sessions 1 

Durada de cada sessió 1hora 

http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/Activitats/ACT9_Repas.doc
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/Activitats/ACT10_Descomposici%f3_Figures.pdf
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Objectius 

 Manipular figures planes compostes per descompondre-les en figures 

planes conegudes. 

 Calcular l’àrea total de qualsevol figura poligonal, utilitzant la 
descomposició en altres polígons d’àrea coneguda.  

Continguts  Càlcul de l’àrea total de qualsevol figura poligonal, utilitzant la 
descomposició en altres polígons d’àrea coneguda. 

Metodologia 

Ensenyament dirigit (seguint les indicacions escrites)  

Ensenyament guiat (amb unes instruccions de caràcter general) X 

Ensenyament per descobriment (l’alumne interactua amb el material 

de forma lliure) 
 

Ensenyament per descobriment orientat (l’alumne interactua amb el 

material amb la guia del professor) 
 

Organització 

de l’activitat 

Treball individual X 

Treball en petit grup  

Treball en gran grup  

Treball cooperatiu  

Recursos 

Informàtics 

Web (conté applets de Geogebra):  

http://personal.biada.org/~efloris/UOC/FiguresCompostes/ 

Figures%20Compostes.html 

Materials  

Varis  

Descripcions 

- Els alumnes hauran de fer servir el geogebra reproduir figures planes 
compostes en una pantalla de geogebra amb només algunes de les 
eines d’aquest aplicatiu activades. Són les eines que reprodueixen 
les possibilitats que ofereix dibuixar amb regle i compàs. 

- Hauran de trobar l’àrea de la figura composta com a addicció de les 
figures planes que les composi. 

 

ACTIVITAT 11_Tales_i Proporcionalitat_de Figures_Semblants 

Temporització 
Nombre de sessions 4 

Durada de cada sessió 1hora 

Objectius 

 Calcular la raó de dos segments i distingir si són proporcionals o no. 

 Reconèixer segments iguals, compresos entre línies paral·leles i aplicar el 

Teorema de Tales en diferents contextos 

 Reconèixer triangles en posició de Tales com pas previ a la semblança de 

triangles. 

 Cercar informació a la xarxa seguint uns criteris: sabent identificar la 
informació que es busca, localitzant-la i valorant-ne la qualitat per tal 

d’extreure’n aquella que sigui idònia. 

http://personal.biada.org/~efloris/UOC/FiguresCompostes/Figures%20Compostes.html
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/FiguresCompostes/Figures%20Compostes.html
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/Activitats/ACT11_Tales_Proporcionalitat_Figures_Semblants.pdf
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 Presentar i explicar de forma clara i planificada informació de conceptes 
matemàtics concrets. 

Continguts 

 Recerca de parells de segments proporcionals. 

 Comprovació de la proporcionalitat entre dos parells de segments. 

 Idea de semblança: figures semblants. Ampliació i reducció de figures: raó 

de semblança  

 Aplicació del Teorema de Tales en casos senzills 

 Cerca, extracció i presentació d’informació relativa als continguts anteriors. 

Metodologia 

Ensenyament dirigit (seguint les indicacions escrites)  

Ensenyament guiat (amb unes instruccions de caràcter general) X 

Ensenyament per descobriment (l’alumne interactua amb el 

material de forma lliure) 
 

Ensenyament per descobriment orientat (l’alumne interactua amb el 

material amb la guia del professor) 
 

Organització 

de l’activitat 

Treball individual  

Treball en petit grup  

Treball en gran grup  

Treball cooperatiu X 

Recursos 

Informàtics 

Web:  

http://personal.biada.org/~efloris/UOC/Tales_Proporcionalitat_ 

FiguresSemblants.pdf 

Rúbriques: 

Rúbrica de valoració grupal 

Rúbrica de valoració de presentacions 

Materials  

Varis  

Descripcions 

- Es demana als alumnes que es adoptin el rol de professor instructiu i 
preparin el desenvolupament d’una breu sessió en que han 
d’explicar els continguts descrits en la pàgina web que se’ls 

proporciona. El contingut és: 

1.Proporcionalitat de segments 

2.Teorema de Tales 

3.Triangles en posició de Tales 

4.Triangles semblants 

- Caldrà que cerquin a la xarxa per entendre, treballar i profunditzar 
sobre aquests coneixements per tal de poder assumir la 

responsabilitat d’explicar-ho a la resta de companys. 

- Hauran de planificar i preparar com ho explicaran. Caldrà que 

desenvolupin una presentació suggerent, rica i clara. 

- En la darrera sessió, cada grup en farà la presentació a la resta de 
companys. 

http://personal.biada.org/~efloris/UOC/Tales_Proporcionalitat_FiguresSemblants.pdf
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/Tales_Proporcionalitat_FiguresSemblants.pdf
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/Rubriques/Rubrica_TreballEnGrup.pdf
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/Rubriques/Rubrica_Presentacio.pdf
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- Es demanarà que facin una valoració del treball grupal desenvolupat 
(amb la rúbrica de valoració grupal) i una valoració de les 
presentacions dels altres grups (amb la rúbrica de valoració de 
presentacions). 

 

ACTIVITAT 12_Criteris_de Semblança de Triangles 

Temporització 
Nombre de sessions 1 

Durada de cada sessió 1hora 

Objectius 
 Distingir i aplicar els criteris de semblança de triangles 

 Manipular i representar figures planes donats alguns dels seus elements. 

Continguts  Criteris de semblança de triangles. 

Metodologia 

Ensenyament dirigit (seguint les indicacions escrites) X 

Ensenyament guiat (amb unes instruccions de caràcter general)  

Ensenyament per descobriment (l’alumne interactua amb el material 

de forma lliure) 
 

Ensenyament per descobriment orientat (l’alumne interactua amb el 

material amb la guia del professor) 
 

Organització 

de l’activitat 

Treball individual X 

Treball en petit grup  

Treball en gran grup  

Treball cooperatiu  

Recursos 

Informàtics Geogebra 

Materials  

Varis  

Descripcions 

Se’ls demana que verifiquin amb exemples reals cadascun dels tres criteris 

de semblança entre triangles. Cal que facin les construccions amb 

Geogebra, en guardin els arxiu i els trametin a partir d’una tasca al moodle. 

 

ACTIVITAT 13_Exercicis 

Temporització 
Nombre de sessions 1 

Durada de cada sessió 1hora 

Objectius 

 Calcular la raó de dos segments i distingir si són proporcionals o no 

 Reconèixer segments iguals, compresos entre línies paral·leles. 

 Aplicar el Teorema de Tales en diferents contextos reals. 

 Reconèixer triangles en posició de Tales com pas previ a la semblança de 
triangles 

 Distingir i aplicar els criteris de semblança de triangles en la resolució de 

http://personal.biada.org/~efloris/UOC/Rubriques/Rubrica_TreballEnGrup.pdf
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/Rubriques/Rubrica_Presentacio.pdf
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/Rubriques/Rubrica_Presentacio.pdf
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/Activitats/ACT12_Criteris_Triangles_Semblants.pdf
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/Activitats/ACT13_Exercicis.pdf
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problemes concrets. 

 Modelitzar problemes contextualitzats en situacions reals i fer ús dels 
coneixements específics anteriors per resoldre’ls. 

Continguts 

 Recerca de parells de segments proporcionals. 

 Comprovació de la proporcionalitat entre dos parells de segments. 

 Idea de semblança: figures semblants. Ampliació i reducció de figures: raó 

de semblança  

 Aplicació del Teorema de Tales en casos senzills 

 Utilització del Teorema de Tales per a resoldre problemes de la vida 

quotidiana 

 Apreciació de la geometria com una eina fonamental en el món que ens 

envolta. 

 Reconeixement i apreciació de la geometria per descobrir i resoldre 
situacions quotidianes. 

 Gust per identificar figures i relacions geomètriques en els elements 
quotidians. 

Metodologia 

Ensenyament dirigit (seguint les indicacions escrites)  

Ensenyament guiat (amb unes instruccions de caràcter general) X 

Ensenyament per descobriment (l’alumne interactua amb el material 

de forma lliure) 
 

Ensenyament per descobriment orientat (l’alumne interactua amb el 

material amb la guia del professor) 
 

Organització 

de l’activitat 

Treball individual  

Treball en petit grup X 

Treball en gran grup  

Treball cooperatiu  

Recursos 

Informàtics  

Materials  

Varis  

Descripcions 

- Se’ls demana que plantegin i resolguin problemes contextualitzats 
entorn de situacions reals i quotidianes. Caldrà que facin ús dels 
coneixements específics que han adquirit per poder-ne trobar la 
solució. 

- Posteriorment a que els alumnes hagin finalitzat la tasca, es 
visualitzarà, al moodle, un document que contindrà les solucions. 

- Es demanarà que els alumnes facin la correcció dels problemes 
resolts per algun dels seus companys. 

- Per acabar, es farà una correcció conjunta amb tot el grup per 
comentar aquells problemes que no s’hagin entès. 
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ACTIVITAT 14_Raó de_proporcionalitat_del perímetre_i_l’àrea 

Temporització 
Nombre de sessions 1 

Durada de cada sessió 1hora 

Objectius 

 Identificar objectes geomètrics coneguts en l’entorn 

 Calcular la superfície d’objectes reals amb formes geomètriques 

conegudes. 

 Calcular la raó entre les àrees de figures redimensionades. 

Continguts 

 Idea de semblança i figures semblants. Ampliació i reducció de figures: raó 

de semblança. 

 Apreciació de la geometria com una eina fonamental en el món que ens 
envolta.  

Metodologia 

Ensenyament dirigit (seguint les indicacions escrites) X 

Ensenyament guiat (amb unes instruccions de caràcter general)  

Ensenyament per descobriment (l’alumne interactua amb el material 

de forma lliure) 
 

Ensenyament per descobriment orientat (l’alumne interactua amb el 

material amb la guia del professor) 
X 

Organització 

de l’activitat 

Treball individual  

Treball en petit grup X 

Treball en gran grup  

Treball cooperatiu  

Recursos 

Informàtics Geogebra 

Materials Càmera de fotografiar (o aparell que faci fotografies) 

Varis  

Descripcions 

- Caldrà que els alumnes localitzin objectes del seu entorn que tinguin 
alguna de les formes geomètriques treballades. 

- Es demanarà que, amb el suport del Geogebra i després d’importar-
ne les fotografies (el document adjunta una explicació de com fer-ho), 

en calculin l’àrea fent ús dels coneixements adquirits. 

- Es demanarà que repeteixin el càlcul de la superfície de la figura 

després d’haver-ne fet una ampliació o reducció concreta. 

- Caldrà que dedueixin com afecta en l’àrea d’una figura el fet de 
redimensionar-la. 

 

ACTIVITAT 15_Teorema_de Pitàgores 

Temporització 
Nombre de sessions 1 

Durada de cada sessió 1hora 

Objectius  Aplicar el teorema de Pitàgores en la resolució de problemes geomètrics i 
de la vida quotidiana 

http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/Activitats/ACT14_Rao_proporcionalitat_perimetre_i_area.pdf
http://www.geogebra.org/cms/
http://www.geogebra.org/cms/
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/Activitats/ACT15_Teorema_Pitagores.pdf
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Continguts 

 Aplicació del teorema de Pitàgores 

 Utilització del Teorema de Pitàgores per a resoldre problemes de la vida 

quotidiana 

 Apreciació de la geometria com una eina fonamental en el món que ens 

envolta. 

 Reconeixement i apreci de la geometria per descobrir i resoldre situacions 

quotidianes. 

 Gust per identificar figures i relacions geomètriques en els elements 
quotidians. 

Metodologia 

Ensenyament dirigit (seguint les indicacions escrites) X 

Ensenyament guiat (amb unes instruccions de caràcter general)  

Ensenyament per descobriment (l’alumne interactua amb el material 

de forma lliure) 
 

Ensenyament per descobriment orientat (l’alumne interactua amb el 

material amb la guia del professor) 
 

Organització 

de l’activitat 

Treball individual  

Treball en petit grup X 

Treball en gran grup X 

Treball cooperatiu  

Recursos 

Informàtics 

Vídeo: 

http://www.tv3.cat/videos/391599/Pregunta-ho-a-Pitagores---

Teorema-de-Pitagores 

Materials  

Varis  

Descripcions 

- Es visualitzarà el vídeo de la sèrie Àlia: “Pregunta-ho a Pitàgores” 

- Es demanarà que reflexionin sobre el que han vist per tal que en 
facin una comprensió profunda i que posteriorment responguin unes 
preguntes, que tenen per objectiu fer-los notar les particularitats i les 
característiques del Teorema de Pitàgores. 

- Es conclourà amb una posta comú de tota la classe per acabar de 
consolidar el que han après.  

 

ACTIVITAT 16_Aplicacions del Teorema de Pitàgores Error! No s'ha definit el 

marcador. 

Temporització 
Nombre de sessions 1 

Durada de cada sessió 1hora 

Objectius  Aplicar el teorema de Pitàgores en la resolució de problemes geomètrics i 
de la vida quotidiana 

Continguts  Aplicació del teorema de Pitàgores 

 Utilització del Teorema de Pitàgores per a resoldre problemes de la vida 

http://www.tv3.cat/videos/391599/Pregunta-ho-a-Pitagores---Teorema-de-Pitagores
http://www.tv3.cat/videos/391599/Pregunta-ho-a-Pitagores---Teorema-de-Pitagores
http://www.tv3.cat/videos/391599/Pregunta-ho-a-Pitagores---Teorema-de-Pitagores
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/TFM/Activitats/ACT16_Aplicacions_Pitagores.pdf
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quotidiana 

 Apreciació de la geometria com una eina fonamental en el món que ens 

envolta. 

 Reconeixement i apreci de la geometria per descobrir i resoldre situacions 

quotidianes. 

 Gust per identificar figures i relacions geomètriques en els elements 
quotidians. 

Metodologia 

Ensenyament dirigit (seguint les indicacions escrites)  

Ensenyament guiat (amb unes instruccions de caràcter general) X 

Ensenyament per descobriment (l’alumne interactua amb el material 

de forma lliure) 
 

Ensenyament per descobriment orientat (l’alumne interactua amb el 

material amb la guia del professor) 
 

Organització 

de l’activitat 

Treball individual X 

Treball en petit grup  

Treball en gran grup  

Treball cooperatiu  

Recursos 

Informàtics 

Web: 

http://personal.biada.org/~efloris/UOC/WebPitagores/ 

Aplicacions_Pitagores.html 

Aplicació: Geogebra 

Materials  

Varis  

Descripcions 

- Es demana als alumnes que plantegin i resolguin un llistat de 
problemes que se’ls planteja. 

-  Una vegada els hagin resolt analíticament, se’ls facilita un Applet de 
Geogebra que els permet manipular el problema per resoldre’l 

manipulant els objectes.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://personal.biada.org/~efloris/UOC/WebPitagores/Aplicacions_Pitagores.html
http://personal.biada.org/~efloris/UOC/WebPitagores/Aplicacions_Pitagores.html
http://www.geogebra.org/cms/
http://www.geogebra.org/cms/
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13.6 Enquesta de satisfacció a l’alumnat 

 Enquesta de satisfacció a l’alumnat: 

https://docs.google.com/forms/d/13JABjaVinUYjSBgfK7I27_5Go7S5TfKL7kGqyv40

ztc/viewform) 

https://docs.google.com/forms/d/13JABjaVinUYjSBgfK7I27_5Go7S5TfKL7kGqyv40ztc/viewform
https://docs.google.com/forms/d/13JABjaVinUYjSBgfK7I27_5Go7S5TfKL7kGqyv40ztc/viewform
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 Respostes dels alumnes a l’enquesta de satisfacció: 

https://docs.google.com/forms/d/13JABjaVinUYjSBgfK7I27_5Go7S5TfKL7kGqyv40

ztc/viewanalytics 

 

https://docs.google.com/forms/d/13JABjaVinUYjSBgfK7I27_5Go7S5TfKL7kGqyv40ztc/viewanalytics
https://docs.google.com/forms/d/13JABjaVinUYjSBgfK7I27_5Go7S5TfKL7kGqyv40ztc/viewanalytics
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13.7 Certificat de desenvolupament de pràctiques 

 

 


